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ــــــــواء ــــــــر اتصــــــــاالت االســــــــبو املقبــــــــل وتبريــــــــد اال عــــــــود مجلــــــــس الــــــــوزراء تنت
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»كورونـــــــــــا«:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــا
ديـــــــــــد صابـــــــــــات  و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 510 
حالة جديدة ُمصابــة بالفروس، لرتفع العدد الرتاكمي 

.«6327 صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 1 ل
٤ إصابة بني  وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 
املقيمــني و22 حالة بني الوافدين«، مشــرًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 7 وفّيات جديدة، لرتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

. إىل ٤31

ــقــد  ــنــان فـــي كـــر ال ــب بــطــولــة ل
ـــه الــعــهــد الــيــو ــمــة يـــوا ــ الــ
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محمد بلوط

هــل تجاوزت البالد قطوع انــدالع فتنة جديدة يف لبنان بعد 
الذي حصل يف الطيونة واودى  بحياة ســبعة مواطنني ابرياء 

واكرث من 35 جريحا؟
هــل تكون هذا الدماء قربانا لــدرء العودة اىل الحرب االهلية 
البغيضة التي عادت تطل برأســها من خالل حمالت التحريض 
واملكائــد املنصوبة للبنــان  من الداخل والخــارج ومن خالل 
الحســابات التي يذهب البعض فيها بالسعي اىل اعادة عقارب 

الساعة اىل الوراء؟
ما جرى يف الطيونة اعاد اىل االذهان تلك الحرب املشــؤومة 
وخلف حدادا عاما امس عىل ضحايا ســقطوا عىل االســفلت 
برصا تجتهد اجهزة الدولة لكشــف من اطلقه عىل الرؤوس 

ومن دبر وخطط ليك يحصل ما حصل.
ووفقا ملصادر الثنايئ الشيعي فإن ما صدر يف البيان املشرتك 
لحركة امل وحزب الله يوم اول امس وما اكده مسؤولو الحركة 
والحزب خالل تشييع الشهداء امس يعرب بوضوح عن حرصهام 
عــىل وأد الفتنة وتفويت الفرصة عــىل الجهات املعروفة التي 
حاولت وتحاول اشــعال الفتنــة وهذا موقف ثابت ومؤكد لكن 
يع  يف الوقت نفسه فإن عىل الدولة والجهات املعنية فيها ت
التحقيــق واالقتصا من املجرمني الذين افتعلوا هذه الجرمية 

ومن حرضهم ودبّر ورعى هذا االعتداء عىل االبرياء.
ويف يوم الحداد االمس شيعت حركة »امل« وحزب الله الشهداء 
يف الضاحية والجنوب والبقاع وبنهران يف الشامل وجدد حزب 
الله عىل لســان رئيس مجلســه التنفيذي السيد هاشم صفي 
الدين اتهام حزب القوات اللبنانية بـ«مسؤولية مجزرة الطيونة 

والسعي اىل احداث حرب اهلية داخلية«. وقال »لن ننجر اىل فتنة 
مذهبية واىل حرب اهلية لكن يف نفس الوقت ال ميكن ان نرتك 
دماء شهدائنا وسنصل اىل حقنا يف الدماء ونعرف كيف نحافظ 

عىل قضيتنا وحقها وااليام االتية ستشهد«.
وبدورها اكدت حركة »امل« عىل لسان رئيس  الهيئة التنفيذية 
مصطفى الفوعاين ان ما حصل«جرمية غدر موصوفة وكمني 
محكم واملدبرون واملنفذون مفرتض ان يكونوا رشكاء يف الوطن 

ولكن هؤالء ما زالوا يعيشون املايض«.
ويف املقابل جددت  »القوات اللبنانية« عىل لســان عدد من 
مسؤوليها رفض االتهامات املوجهة اليها مؤكدة ان ما حصل هو 
مواجهــة بني متظاهرين دخلوا بعض احياء عني الرمانة وفرن 
الشباك وحاولوا االعتداء عىل االهايل فردوا عليهم معتربة ان ما 

جرى هو دفاع عن النفس من قبل ابناء املنطقة.
يف هــذا الوقت تواصلت التحقيقات يف ما جرى عىل الصعد 
كافــة وصادر فرع املعلومات ومخابرات الجيش اللبناين امس 
كامرات وتســجيالت كامرات املراقبــة يف منطقة الطيونة 
ومحيطها ومل ترتك اي نسخ عنها لدى اصحاب املحال واالبنية.
لكن البارز ما قاله وزير الداخلية بسام مولوي امس يف حديث 
تلفزيوين معتربا ان هناك احتامال بأن يكون هناك تقصر من قبل 
االجهزة االمنية من دون ان يتوسع يف هذا املوضوع. واشار اىل 
ان ما حصل يف الطيونة«هو غر طبيعي ومل يكن يجب ان يتم«.

والتقــى رئيس الجمهورية العامد عون وزير الدفاع موريس 
ســليم وعرض معه للوضع وما جرى يف الطيونة وشــدد عىل 
رضورة االرساع يف التحقيقــات الجارية لتحديد املســؤولني 

ومحاسبة املرتكبني واملحرضني وتوقيفهم«.
واكد ســليم »ان املؤسسة العسكرية ساهرة عىل املحافظة 

عىل االمن واالســتقرار ولن تسمح بإحداث اضطرابات او تهديد 

للسلم االهيل«.

كام شدد رئيس الحكومة نجيب ميقا عىل رضورة االرساع 

يف التحقيقات واحالة املسؤولني اىل القضاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار« مساء ان التحقيقات تجري 

بوترة ناشطة عىل صعيد اخذ افادات املوقوفني املفصلة وجمع 

الدالئل والوقائع التي تحيط مبا جرى.

واشار اىل ان هذه التحقيقات ستتوسع وفقا ملجراها مشرة 

و مل تقّد  دون  دية  يــران  مع  ات  اد امل فرحان:   بن 
الــســعــوديــة  ــمــايــة  بــ ــطــن  واشــن ــزا  ــتـ الـ ــجــدد  ي ن  بلين

ولية االخفاقات مل مس ومة توافقية وسنت ل ح التيار الصدري: لن نش
رورية  قة العراقيين بالعملية االنتخابية   اظمي :  صالح وال

بقندهار للشيعة  مسجد  داخل  تفجير  في  القتلى  عشرات 

يران د فيه قيود على  مالي: علينا االستعداد لعالم ال تو

و70  قتيــال   35 ســقط 
جريحــا يف تفجــر داخل 
مسجد للشيعة وسط مدينة 
أفغانستان،  جنويب  قندهار 
بينام تجري حكومة طالبان 
محادثات سياسية برتكيا يف 
إطار تحركاتهــا لنيل الدعم 

اإلقليمي والدويل.
دخول  عــن  وأفيد  هــذا 
وفجر  املســجد  انتحــاري 
نفسه، بينام قال مصدر آخر 
إن عبوة ناسفة وضعت يف 
التكييف تســببت يف  برادة 

االنفجار.

الفتــى  اسُتشــهد 
أسامه  أمجد  الفلســطيني، 
أبــو ســلطان، والبالغ من 
برصا  عامــاً،   15 العمر 

قوات االحتالل اإلرسائييل.
وأطلقــت قوات االحتالل 
الرصــا صوب مجموعة 
الشــبان يف منطقة  مــن 
بــر عونه يف بيت جاال، ما 
الشاب  استشــهاد  إىل  أدى 
واعتقاله،  آخــر  وإصابــة 
بذريعة إلقاء زجاجة حارقة 
األنفاق يف بيت  عىل شارع 

جاال.
باســم  املتحدث  ونعــى 

بــطــل...بــدو يــخــّلــص  يعمل  بـــدو  »مـــا  الــبــيــطــار 
ــغـــادر بـــيـــروت ! ــم تـ ــه لـ ــتـ ــلـ ــائـ ــلـــف«...وعـ املـ

جويل بويونس     3

ــارات  ــي ــخ ــار« فـــي مــــأز ال ــيـ ــتـ ــعــهــد و »الـ ال
ي املسي العصب  تشّد  »القوات«  السياسية...و 

ابتسام شديد     2

ــان لخا ــعــن ــلــقــت ال أحـــــدا  الــطــيــونــة  أ
ـ حزب الله... واستياء رئيس الجمهورية !! التيارـ 

صونيا رزق     2

وفق االصول القضائية، فانه عندما يكون املحقق العديل 

عــىل خصومة مع فريق من الفرقاء الذين يحقق معهم او 

يحاكمهــم يتنحى تلقائياً ويــرتك املجال لتعيني غره من 

القضاة سواء للتحقيق او الصدار حكم.

 بعد الخصومة بني املحقق العديل طارق البيطار و٤ وزراء 

وأكرث من خمســني نائب مؤيديــن لهؤالء الوزراء وعندما 

يسقط 7 ضحايا واكرث من ثالثني جريحاً يف املظاهرة التي 

تعرّب عن الخصومة مع القايض بيطار يصبح تنحي املحقق 
العــديل امراً واقعياً ومنطقياً، كام ان هذا الوضع القانوين 
من اختصا مجلس القضاء االعىل الذي تقع عىل عاتقه 
مســؤولية عدم تفاقم االوضاع وتصاعد حجم الخصومة 
بــني جمهور الوزراء األربعة واملحقق العديل، فان مجلس 
القضاء االعىل مطالب باتخاذ قرار منطقي يحفظ الســلم 

االهيل يف البلد.

عىل طريق الديار

»الديار«

10 

أكد رئيس الهيئة السياسية 
للتيار الصدري وعضو اللجنة 
التفاوضية نصار الربيعي، أّن 
تخضع  ال  املقبلة  »الحكومة 

للتوافقات السياسية«.
يف  الربيعــي  وقــال 
الرســمية  للوكالة  ترصيح 
غر  املقبلة  »الحكومــة  أن 
توافقية وســتكون حكومة 
تحكمها أطراف سياسية وال 
تخضع للتوافقات السياسية 
بحيــث تكون مشــكلة من 
جميــع املكونات واملعارضة 
ستكون من جميع املكونات«.
وأشــار الربيعــي إىل أن 
»التيــار الصدري ســيحول 

أكــد وزيــر الخارجيــة 
الســعودي، األمــر فيصل 
ســعود،  آل  فرحــان  بــن 
الســعودي  املوقف  جّديــة 
إيران،  مــع  املفاوضات  من 
مشــراً إىل عدم إحراز تقّدٍم 
كاف الســتعادة العالقــات 

الديبلوماسية بشكل كامل.
جاء  فيصل  األمــر  كالم 
يف ترصيحــات لصحيفــة 
»فايننشال تاميز«،حيث أشار 
اىل أن بــالده تدرس إمكانية 
السامح إليران باعادة افتتاح 

قنصليتها يف جدة.
كــام تحدث عــن جوالت 
املفاوضات األربع التي دارت 
منذ  وطهران  الريــاض  بني 

قــال املبعــوث األمريك 
الخا بإيران، روبرت مايل، 
إّن عــىل الواليــات املتحدة 
لعامل  يستعدوا  أن  وحلفائها 
»ال يوجــد فيــه قيود عىل 
النووي«،  إيــران  برنامــج 
فيه  وذلــك يف وقت تنتظر 
واشــنطن عودة طهران إىل 
جولة جديدة من املفاوضات 

يف فيينا.   
وذكر مايل يف ندوة ملعهد 
مؤسســة »كارنيغي« حول 
امللــف النووي اإليــراين أّن 
ســتكون  املتحدة  »الواليات 

ــا االحــت ــوات  ــ ق ــا  ــرص ب فلسطيني  فــتــى  اســتــشــهــاد 



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
ية حو الخميس األسود أورا افترا

نبيه الربجي

األزمات  بنــا  تعبث  اذ 
مثلام  العــراة(  )ونحــن 
باألشــجار  الرياح  تعبث 
بعض  نستعرض  العارية، 
األوراق، وقد تكون أوراقاً 
يرتدد  والتي  افرتاضيــة، 
وضعت  أنها  الضوء  وراء 

عىل صفيح ساخن...
 1 ـ كل الدالئل تشــر 
الذي تم  السيناريو  أن  اىل 

تنفيذه الخميــس الفائت، كان يلحظ ردات فعل دموية، 
وعاصفة، تستدرج تدخالت دولية عىل غرار الرتاجيديا 

السورية. 
2 ـ ان القــرار الظنــي الذي أوشــك القايض طارق 
البيطــار عىل االنتهــاء من صياغته، يوجــه اتهامات 
مبارشة اىل قوة سياســية مؤثرة، ما ميكن أن يف 
اىل تفجر الخارطــة اللبنانية، بالتــوازي مع التعبئة 
التي وصلت بالبالد اىل حافة  السياســية، والطائفية، 

الجنون.
 3 ـ ان أجهزة اســتخبارات خارجيــة زّودت املحقق 
العديل بوثائق، وصور، حول موضوع نيرتات األمونيوم 
من لحظــة تفريغهــا يف مرفأ بــروت واىل لحظة 

االنفجار.
٤ـ ان جهات معنيــة كانت تعلم بأن التظاهرة، والتي 
يــرى البعض أالّ مــربر لها عىل االطــالق يف ظروف 
داخلية تشهد أعىل درجات االحتقان، ستتعرض للنران 
. بالرغم من ذلــك الذت بالصمــت . ويف حني تواصل 
اطالق النار من أســطح بعض املباين لنحو 5  ساعات، 
ما الســبب الذي حال دون القوى األمنية باقتحام تلك 

األبنية، بعد رصدها جواً، والقبض عىل القناصة ؟
5 ـ ان أحد األحزاب استعان، وبنصيحة وبتمويل من 
قوى خارجية، بعنارص سورية معارضة للنظام، أغلبها 
قاتل عىل أرض بالده، مقابل مخصصات شــهرية تحدد 

تبعاً للكفاءة امليدانية و ... الذهنية!
 6 ـ اعتبار جامعــات أمركية، وأوروبية، فاعلة، أن 
1، أو عىل  اعادة تركيب لبنان عىل أســاس صيغة 20
1( باتت مستحيلة، ألنها  أســاس صيغة الطائف )
تعني التصفية املنهجية ان للدور، أو للوجود، املســيحي 
. ال حــل اال بالكانتون الذي ال مجــال للوصول اليه اال 

بعملية جراحية عىل األرض.
7 ـ وجود قوى طائفية، وسياسية، من طوائف أخرى 
جاهزة للتعاون حتى مع أي قوة تواجه، عسكرياً حزب 
الله، أو تفرض واقعاً  ميدانياً أو سيكولوجياً، يؤدي اىل 
حصار الحزب املنشــغل يف أكرث من جبهة، ناهيك عن 
»الهاجس االرسائييل« الــذي قد يجعل تحركه العمالين 

يف الداخل محدوداً للغاية.
  ـ تواتــر معلومات حــول النشــاطات املكوكية 
التي يقــوم بها الفيلســوف الفرن برنــار ـ هرني 
العريب(، الثارة  الربيــع  ليفي )ولطاملا وصــف بعراب 
االضطرابات الدموية يف لبنان كسبيل اىل تفكيكه،األمر 

الذي يعارضه االليزيه ألنه يعرض املسيحيني لالندثار.
  ـ يف حال اضطرار القايض بيطار اىل التنحي عن 
مهمته، يحىك عن ردة فعل دوليــة مدوية، وميكن أن 
تذهب بالقضية اىل األمم املتحدة لتشكيل لجنة تحقيق 
دولية تعيد سيناريو املحكمة الدولية الناظرة يف قضية 

الرئيس رفيق الحريري. اغتيال 
 10 ـ هنــاك يف »تل أبيب«، كام يف واشــنطن، من 
يرى أن حادثة الطيونــة فرضت واقعاً جديداً يف لبنان.

حزب الله لن يعود القوة الوحيدة عىل األرض، بتأثرها 
البعيد املدى عىل املســار الســيايس للبالد. كام وجدت 
قوة مسيحية للمواجهة ال بد أن تنشأ قوى أخرى، لدى 
طوائف أخــرى، ما يعني حدوث تغيــر دراماتييك يف 

القوى. خارطة 
 11 ـ التعليقات التــي ظهرت يف »تل أبيب« كام يف 
واشــنطن، ومع اعتبار أبحاث، وتقارير اســتخباراتية 
»ارسائيلية«، تشــر اىل أن التشــكيل الســيكولوجي 
املصطنعة،  املظاهر  اللبنانية، وبالرغم مــن  للجامعات 
والرباقة، والهشــة، مييل كثرأ اىل أق حاالت العنف 
بني تلك الجامعــات، وهذا ما ظهر ابان الحرب األهلية . 

املشاهد التي تقشعر لها األبدان.
كالم عن قطع الــرؤوس بالفؤوس، وباملناجل، وقبل 
أن تظهر سواطر »تنظيم الدولة االسالمية« )داعش(.

 ردات الفعل لدى القيادات التــي دعت اىل التظاهرة 
كانت صادمة لدى أولئك الذين كان يراهنون عىل »بوابة 
الدم«، وحتى لدى »البيئــة الحاضنة«، وكانت تريد رداً 
عســكرياً هائالً . أال يعني ذلك االنزالق اىل املكان الذي 

أختاره اآلخرون والذي يعني زوال لبنان واللبنانيني ؟
أوراق افرتاضية أم حقائق دامغة ؟!

ابتسام شديد

الطيونة،   العنف يف  انتهت جولــة  ميدانيا 
وانترشت القوى األمنية عىل خطوط التامس 
لكن  الرمانة،  وعني  الشــياح  بني  الســابقة 
تداعيــات حادثــة الطيونة السياســية هي 
األخطر، وما ســترتكه عىل الوضع العام يف 

البالد.
الذي أصيب اصابة  الله  أخطرها عىل حزب 
مبارشة بالحادثة،  وســقط له شــهداء، فال 
يســتطيع من جهة ضبط ناسه ومن يريدون 
الثأر لعملية القنص التي تعرض لها منارصوه 
ما مل يحقق مكســبا سياســيا عىل القايض 
طــارق البيطــار بتنحيته عــن التحقيق يف 
جرمية املرفأ، وإال ماذا يكون جنى من التحرك 
اىل قرص العدل الذي تعرض الطالق نار،   وهو 
الحادث التايل بعد خلدة وشويا الذي يتم فيه 

الغدر بجامعته.
املحقق  ازاحة  الشيعي  الثنايئ  اىل  بالنسبة 

العديل مسألة اســرتاتيجية، اذ يرى يف املسار الذي ينتهجه 
التحقيق اســتهدافا سياسيا له اقتىض رفع البطاقة الحمراء 
يف وجه البيطــار، وعليه فان حزب الله وحليفه يف »حركة 
أمــل« ال ميكن ان يقدمــا تراجعات سياســية بالعودة اىل 
مجلس الوزراء ما مل يتحقــق مطلبهام انطالقا من مبدأ  ان 

ما بعد حادثة الطيونة ال يشبه ما قبلها.
يف بعبــدا الوضع يبدو متأرجحا،  فالتيــار الوطني الحر 
والعهــد يتخبطان يف الخيارات السياســية بــني مذكرات 
العديل واســتدعاءاته،  وبني  الصادرة عن املحقق  التوقيف  
تصعيد الثنايئ  الذي أطلق معركة كف يد البيطار عن القضية 
من دون العودة عنها،  التهامه بتســييس التحقيق وانحرافه 

عن مسار الحقيقة والنصو القانونية خدمة ملرشوع ما، 
كام يؤكد الثنايئ،  يف الوقت الذي يواجه التيار تعبئة شعبية 
ضده يف الشــارع املســيحي يف حال »جارى« قرار حلفائه 
يف الحملة عــىل البيطار، وليــس رسا او »زيفا« ان رئيس 
الجمهورية مســتاء من طريقة تعاطــي الثنايئ مع امللف، 
ومن الرسالة السياســية التي وصلت اىل بعبدا حول مسألة 
اإلســتامع اىل رئيس الجمهورية من قبــل املحقق العديل، 
القايض بسام  الثقافة   وبالطبع فان أسلوب مخاطبة وزير 
مرتىض يف جلســة مجلس الوزراء مل يكن مستســاغا لدى 

بعبدا.
ينظر حزب الله اىل حادثــة الطيونة بريبة كبرة، ويعترب 
ما جرى كمينا مدبرا يشــبه ما جرى يف خلده مع العشــائر 

لتوريطــه يف اشــتباكات وحــروب للرد يف 
الداخل، اال ان تعاطيه مع حادثة 1٤ ترشين لن 
يكون مشــابها ملقاربته حادثة خلدة، بالرغم 
من التأزم السيايس، ينقل عن مقربني منه ان 
ما كان ميكن التســامح به قبل كمني الطيونة 
مل يعد مقبوال بعده، وأقل ما ميكن املسايرة به 

تنحية املحقق العديل فقط .
كلفة أحداث الطيونــة  التي يريدها الحزب 
عالية جدا منطلقها األســايس إقالة القايض  
البيطار، فيام  يصعب معرفة ما إذا كان رئيس 
بها، خصوصا  قادرا عىل مجاراته  الجمهورية 
ان ما ينقل عن مصادر بعبدا ال يوحي بامكان 
القبــول بالتضحية باملحقــق العديل، كام ان  
رئيــس الجمهورية كام رئيــس الحكومة  ال 
التنــازل يف موضوع  او  التفريــط  ميكنهام 
التحقيــق الذي يريــده الرأي العــام اللبناين 

واملجتمع الدويل.
ة من يعترب ان خصوم حزب الله  باملقابل، 
اســتطاعوا حرشه بوضعــه يف مواجهة مع 
القايض البيطار بانعكاس ذلك عىل حلفائه املســيحيني، واذا 
كان حزب الله إســتطاع ان يشد عصبه السيايس يف مشهد 
اســتهداف املتظاهرين املؤيدين له،  وهو باألساس ال يحتاج 
اىل أي حادثة نظرا لالحتضان الشعبي، فان حزب »القوات« 
سجل خرقا سياســيا ايضا بنفي رواية تورطه يف األحداث 
من جهة،  ومتســكه برواية دخــول مجموعات حزبية اىل 

أحياء عني الرمانة وقيامها باالعتداء عىل الناس.
اســتطاعت »القوات« التي أصدرت بيانــا يتربأ من حادث 
الطيونة ان تســجل مجموعة نقاط، فأثبتــت انها الطرف 
املسيحي القادر عىل  استاملة وجذب الشارع املسيحي الذي 

يشعر انه مستضعف منذ إنفجار املرفأ.

ع.. مــــــا بعــــــد الطيونة ليس كمــــــا قبله  حــــــزب اللــــــه يضبــــــ شــــــارعه وال يترا
ي العهد و»التيار« في مأز الخيارات السياســــــية...و»القوات« تشــــــّد العصب املسي

صونيا رزق

اعاد يوم الخميس املايض بلحظات، مشاهد 
الحرب وما تحويه من خراب وويالت وضحايا 
التي شــهدتها منطقة  املعــارك  ، من خالل 
الطيونة والجوار، من قنص ورصا وقصف 
بقذائــف ال 7 يف كل االتجاهات، فانطلقت 
تلك املشــاهد لتحــّول التحــرّك االحتجاجي 
ملنارصي الثنايئ الشــيعي، ضد تّويل املحقق 
العديل يف قضية مرفأ بروت القايض طارق 
املطلوب، فانقلبت  املنحى  البيطار، اىل خارج  
االوضاع رأســاً عىل عقــب، لتصبح املنطقة 
الثمن شبان رحلوا من  ليدفع  ســاحة حرب، 

دون اي سبب.
اىل ذلك ويف االطار السيايس، رأت مصادر 
مطلّعة أّن الخارس السيايس االكرب من أحداث 
الطيونة، هو رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئيــس التيار الوطني الحر جربان باســيل، 
والعهــد بصورة عامــة، ما ســيؤثر عليهم 

يف االنتخابــات النيابية املرتقبــة، الّن عناوين اتفاقية مار 
مخايل وعالقة التيار مع حزب الله، سقطت يف الشارع يوم 
الخميس، معتــربة اّن ما جرى ارتد ســلباً عليهم، واملطلوب 
إتخاذ مواقف مغايــرة عىل الفور، ونقلت املصادر إســتياء 
رئيس الجمهورية مام حصل، وكلمته مســاء االربعاء كانت 

خر دليل عىل ما نقول.
ويف االطــار عينه،ُ نقل عن شــخصية قانونية يف التيار 
، إّن الوطني الحــر  بات  اليوم يف  قولهــا يف مجلس خا
مأزق كبر، ليس يف الشارع املسيحي فحسب، بل يف شارعه 
بصورة عامة، بحيث تســّبب بارتبــاك يف مواقف قيادييه 
ومنارصيه، واملت هذه الشــخصية يف إعادة صياغة بنود 

تفاهم مار مخايل ، الذي ُوّقع بني التيار والحزب يف شــباط 
من العام 2006، بعد اعتبار عدة افرقاء أّن التفاهم يف طريقه 
اىل الزوال، خصوصاً بعد إطالق مواقف مغايرة من قبل بعض 
ب، إضافة  النواب العونّيني ضد الحزب، وتغريدهم خارج ال
اىل مغادرة بعض مســؤويل التيار، إحتجاجاً عىل السياسية 
التي يتبعها رئيســه جربان باسيل، والتي يعتربها معارضوه 

أنها ال تّصب يف مصلحة التيار بل يف اتجاه حلفائه. 
ورأت الشخصية القانونية أنه آن اآلوان يك يعود التيار اىل 
قواعده وشعاراته، التي تكاد متحي ماضيه املرشّف السيادي 
منذ عقود، واشــارت اىل ما قاله باســيل يف ذكرى توقيع 
التقاهم يف شباط املايض، » بأنه  مل ينجح يف مرشوع بناء 
الدولة وســيادة القانون، وأّن تطوير هذا التفاهم يف اتجاه 

فتح آفــاق وآمال جديدة أمــام اللبنانيني، هو 
رشط لبقاء جــدواه ، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا 
مل ينجح امللتزمون به يف معركة بناء الدولة » 
، هذا الكالم شكّل مفاجأة للجميع حينذاك، بعد 
ان ساد صمت التيار لفرتات طويلة، مام يعني 
انه وعىل الرغم من الهــزات التي تعرّض لها، 
التباين يف بعض امللفات، والخالفات  بســبب 
داخل جلســات مجلس الــوزراء بني الطرفني، 
مل يصــل التناحر اىل هــذه النقطة، وبالتايل 
مل يقــع التفاهم يف اي مرة بل كان يهتز ليس 
اكرث، كغره من االتفاقات التي ال بّد ان متّر من 
وقت اىل آخر بتأرجح ســيايس، خصوصاً يف 
لبنان يف ظل التقلبات السياسية اليومية، الن 
دروب املوقعني عليه لن تكون بالتأكيد سالكة 
، بــل وعرة يف بعض االحيان، الّن السياســة 
ت، من دون ان ننكر أّن كال  اً املفاج تحمل دا
الطرفني حافظا عىل الثوابت وملدة طويلة، لكن 

اليوم ال بّد من تغّير ما النه بات رضورياً.
يف غضون ذلك، يشــر نائــب معارض اىل 
اّن العالقــة بني  التيــار وحزب الله، عايشــت التوتر االكرب 
حني وصل املوس اىل ذقن باســيل، بعدما تناولته العقوبات 
االمركية، ومنذ ذلك الحني مل يعد التيار الوطني الحر مرتاحاً 
ان الباهظة التي تراكمت  سيـــاسياً، النه شــعر بدفع اال
عليه وجعلته يف الواجهة، فتوالت الخســائر وال تزال، ناقالً 
إســتياء بعض نواب التيار وبالصوت العايل مام جرى اخراً، 
الّن الشارع املســيحي بأغلبيته بدأ يتفلّت من التيار وهذا ال 
يجوز، الّن الثمن سيُدفع يف االنتــــخابات النيابية، بعدما 
كان التيار يف طليعة الرابحني فيهــا، فاملخاوف تتفاقم من 
احتامل خســارته، لعدد كبر من املقاعد يف املجلس النيايب 

الجديد.

ـ  حزب الله... واستياء رئيس الجمهورية !! لقت العنان لخا التيارـ  أحدا  الطيونة  أ
من سيدفع في االنتخابات النيابية ي... وال ر« او الخاسرين في الشار املسي ني ال »الو
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ــرا  ــ ــع ــ ابــــراهــــيــــم الـــتـــقـــى ســـفـــيـــر ال

من العام اللواء عباس ابراهيم يف  اســتقبل املدير العام ل
مكتبه صباح امس، سفر العراق حيدر شياع الرباك يف زيارة 
تعارف، وتم خالل اللقاء البحث يف أوضاع وشــؤون الجالية 
العراقية ويف ســبل تعزيز عالقات التعاون بني األمن العام 

والسفارة العراقية.

الــى  الطيونة  ايا  حصيلة  ــا  ــف ارت
ارتفعت حصيلة ضحايا اشتباكات منطقة الطيونة إىل 7، 

نتيجة استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البالغة.
وأعلنــت وزارة الصحة يف بيــان لها، أن »عــدد ضحايا 
االشتباكات املؤسفة التي شــهدها لبنان يف الطيونة ارتفع 

إىل سبع بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة«.
وقالــت الوزارة إنه »فيام خرج العــدد االكرب من الجرحى 
من املستشفيات بعد تلقيهم اإلســعافات الالزمة، ال يزال ٤ 
يف طور تلقي العالج ويتوزعون عىل مستشــفيات الساحل، 

الزهراء، اوتيل ديو وبهمن، وحالة الجميع جيدة«.
العام للصليب االحمر جورج كتانة  اىل ذلك، اشار االمني 
يف حديــث اذاعي، »اىل ســقوط 7 ضحايــا و 32 جريحا 
نتيجة االشتباكات«، الفتا »اىل ان بعض الجرحى اصاباتهم 

بليغة«.

را ال الس ال س ابراهيم 

، سلســلة  عقــد رئيس مجلــس الــوزراء نجيب ميقا
اجتامعات وزارية يف مكتبه، استهلها مع وزير العدل هرني 
خوري حيث بحث معه ملــف االحداث التي جرت يف منطقة 
الطيونة، وجرى التشديد عىل رضورة االرساع يف التحقيقات 
التي بدأت لكشــف التفاصيل الكاملة ملا جرى وإحالة املعنيني 

والضالعني يف االعتداء عىل القضاء املختص.
كام اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات 

بسام املولوي، عىل أجواء مداوالت مجلس االمن املركزي.

واجتمــع ميقا مع وزير الدفاع الوطني موريس ســليم 
واطلع منه عىل االجراءات التي يتخذها الجيش.

أما يف الشــأن املايل، أجــرى رئيس مجلس الــوزراء مع 
نائب رئيس الحكومة ســعادة الشــامي، عرضا أوليا للخطة 
االقتصادية التي ســيقدمها لبنان اىل صندوق النقد الدويل، 
عىل ان تعقد اللجنة الوزاريــة املختصة اجتامعات يف االيام 

املقبلة النهاء كل التفاصيل.
وبحث ميقا مع وزير املالية يوسف خليل املراحل االخرة 

من اعداد موازنة العــام 2022. وعرض مع وزير الطاقة وليد 
فياض جديد االتصاالت مع الجانبني االردين واملرصي يف شأن 

تزويد لبنان بالطاقة والغاز.
واجتمع ميقا مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية 
نجال ريايش التي اطلعته عىل تفاصيل املؤمتر الذي ستعقده 
الوزارة، برعايــة رئيس الحكومة، يف الســادس والعرشين 
من الحــايل بعنوان »تنفيذ االســرتاتيجية الوطنية ملكافحة 

الفساد«.

ــة ــ ــون ــ ــي ــ ــط ــ مــــيــــقــــاتــــي تــــــابــــــع مـــــــع وزيـــــــــــــري الــــــــدفــــــــا والــــــــعــــــــد احـــــــــــــدا ال

عرض رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون مع وزير 
العدل القايض هرني خوري خالل اســتقباله يف قرص بعبدا، 
رضورة تفعيل دور مجلس القضاء االعىل السيام بعد تعيني 4 
اعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمني القانونية. كام 
تطرق الحديث اىل التحقيقات يف االحداث الدامية التي وقعت 
يف منطقة الطيونــة، ورضورة االرساع يف انجازها لتحديد 

املسؤوليات.

وأعرب خوري عــن أمله يف أن »يقوم مجلس 
القضاء االعىل بدوره كام يجب لحســن ســر 

العمل القضايئ كونه املرشف عىل هذا الدور«.
واســتقبل عــون النائب ســيزار ايب خليل، 
وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة 

وحاجات منطقة عاليه.
والتقى املدير العام للدفاع املدين العميد رميون 
خطار، الذي اطلعه عىل التدابر واالجراءات التي 
يتخذهــا الدفاع املدين لتأمــني جهوزية كاملة 
للتدخل عند االقتضاء، والصعوبات التي تواجهه.
ونــوه الرئيس عون ب »الجهــود التي يبذلها 
الدفاع املدين بكافة عنارصه ومتطوعيه«، مقدرا 
خصوصا دورهم يف اطفــاء خزان الوقود الذي 
ت الزهراين قبل ايام، طالبا  اشــتعل يف منشــ
نقل تحياتــه اىل جميع العاملــني يف الجهاز، 
املتطوعني وحرصه  مؤكدا »اهتاممه مبطالــب 
ة لعملهم السيام يف  عىل توفر الظروف املال

الظروف الدقيقة التي مير بها لبنان«.
وظهرا، عرض رئيــس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني 
العميد موريس، االوضاع االمنية بعد احداث الطيونة، والدور 
الذي قام به الجيش لضبط الوضع واعادة االمن واالســتقرار 
والحؤول دون تجدد مثل هذه االحــداث من خالل االجراءات 
والتدابــر الواجب اتخاذها تحقيقا لهــذه الغاية. كام تطرق 

البحث اىل رضورة االرساع يف التحقيقات لتحديد املســؤولني 
ومحاســبة املرتكبني واملحرضني وتوقيفهم بناء عىل اشارة 

القضاء املختص.
واكد سليم ان »املؤسسة العسكرية ساهرة عىل املحافظة 
عىل االمن واالستقرار وســالمة املواطنني، ولن تسمح بأي 
تجاوزات من شــأنها إحداث اضطرابات او تهديد الســالمة 

العامة«.

ــقــيــقــات حــــــــواد الــطــيــونــة ــ مــــع خـــــــوري تــ ـ ــ عـــــون بـ
ــاوزات ــجـ ــأّي تـ ــ ــن تــســمــح بـ ــة لـ ــريّ ــ ــس ــع ســـســـة ال ــيــم : املـــ ســل

بجهود  ونـــّو  خــطــار  استقبل 
ــي ــدنـ ــر الـــــدفـــــا املـ ــاصـ ــنـ عـ

ـــتـــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريّـــة : مـــ
مختل  بعون  بيطار  اتصا  عن  الخبر 
نفى مكتب االعالم يف رئاســة الجمهورية ما ذكره 
االعالمي سيمون ابو فاضل عن اتصال املحقق العديل 
القايض طارق بيطار برئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون العالمه عن رغبتــه يف التنحي عن التحقيق يف 

جرمية املرفأ. 
وأكد مكتب االعالم، أن »هذا الخرب مختلق وال اساس 
له من الصحة السيام وأنه مل يتم اي تواصل بني الرئيس 

عون والقايض بيطار«.
واشار اىل ان كل ما ينســب اىل رئيس الجمهورية 
وال يكون صادرا عنه شخصيا او عن مكتب االعالم يف 

رئاسة الجمهورية ال ميكن االعتداد به.

هرا ا و ر                     ال خ س  
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

السبت 16 ترشين األول 2021

ــروت ! ــ ــ ــ ــ ــادر بي ــ ــ ــ ــ ــم تغ ــ ــ ــ ــ ــه ل ــ ــ ــ ــ ــف«... وعائلت ــ ــ ــ ــ ــص املل ــ ــ ــ ــ ــل... بدو يخّل ــ ــ ــ ــ ــل بط ــ ــ ــ ــ ــدو يعم ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ ــار »م ــ ــ ــ ــ البيط
رئيــس الجمهوريــة تبّلــغ باملطلــوب... وهــو وباســيل علــى موقفهمــا... هــل يجتمــع مجلــس القضــاء االعلى بالبيطــار وخوري؟

جويل بويونس

اي مصــر ينتظر املحقق العديل الذي يشــغل بال العامل 
بارسه ، وبات اسمه عىل كل شفة ولسان ، طارق البيطار؟ 
هــل يغلق ملفاته ويرمي بتحقيقاتــه ويعلن التنحي وعدم 
القدرة عىل االســتمرار، كام يريد لــه البعض ان يفعل، يف 
امام واقع  الدماء، فيصبح  اراقة  مسعى بتحميله مسؤولية 
مفاده: »ما فيي حــط دم برقبتي« .. فُيدفع مجربا للتنحي؟ 
او ان السياسيني سيجدون يف نهاية املطاف املخرج الالئق 
الذي يليق بقاض تجرأ ان يطــال الرؤوس الكبرة، غر آبه 

باي تهديد او وعيد او تحذير بـ«قبع حتمي«؟
كلها اســئلة مرشوعة بعد املشــهد الدموي الذي اضاف 
يوم 1٤ ترشين االول كصفحة ســوداء اريد منها استعادة 
»زمن الحرب االهلية« عىل خطــوط التامس، بعدما دخلت 
»القوات« كام يقول »امل« وحزب الله عىل خطوط الشياح 

الطيونة. الرمانة  عني 
فالثنايئ الشــيعي الذي هدد باقالــة البيطار ، العتبارات 
الصاق  االدعــاءات ومحاولة  تتحدث عن استنســابية يف 
التهمة بحــزب الله ، مل ينجح عرب القضــاء باخذ ما يريد، 
فلجأ اىل السياســة حيث انفجــرت يف مجلس الوزراء من 
دون ان يحصل ايضــا الثنايئ عرب الوزيــر محمد مرتىض 
الذي قال انه مكلف رســميا التحدث باسم السيد نرص الله 
والرئيس بــري بالحصول عىل ما يريــد »تنحية البيطار«، 
بعدما تصدى رئيــس الجمهورية للتهديد رافعا الجلســة، 
ورافضا تدخل السياســة بالقضاء ، فام كان امام  الثنايئ 
اال االنتقال من القضاء فالسياسة اىل الشارع  يف محاولة 
تحذيرية، وتظاهرات اخرجها البعض عن طابعها الســلمي 
مع ســقوط 7 قتىل وعدد من الجرحــى للمطالبة بتنحية 

البيطار، لكن ورغم كل هذا فالبيطار مل يتنح!
املعلومات مــن مصادر موثوقة تؤكــد، وعىل عكس ما 
نرش، بان عائلــة املحقق العديل طارق البيطار مل تغادر اىل 
فرنســا ، وهي ال تزال اىل جانبه يف بــروت ، فال زوجته 

غادرت وال ابناءه ايضا. وتكشف املصادر بان احدا مل يفاتح 
املحقق العديل بوجــوب تّنحيه، ومل يطلب منه احد ذلك بعد 

االسود. الخميس 
وتعليقا عــىل ما يتم البحث به بامــكان اقناعه برضورة 
التنحي بســيناريو يظهره  بطال امام الــرأي العام، فيخرج 
ليقول انه ال  يســتطيع ان يتحمل مسؤولية الدماء والفتنة 
التي ميكن ان تصل اليها البالد ويعلن بالتايل التنحي، فتعلق 
مصادر مطلعة عىل جو املحقق العديل بالقول : »البيطار ما 

بدو يعمل بطل، بدو يخلص امللف ،وال يفكر بالتنحي.
وعن امكان الذهاب باتجــاه تنحيته قضائيا، عرب ما يحىك 
عن امكان الطلب من هيئة التفتيش القضايئ تشــكيل لجنة 
للتحقيق بسلوك البيطار، فرتد املصادر باستهزاء قائلة: »غريب، 
فمن يفرتض ان يحقق بسلوكهم هو املحقق العديل ال العكس«.
وعن االستنسابية والتســييس الذي يتهم البيطار به من 
قبل حزب اللــه الذي يأخذ عىل البيطــار تصويب ادعاءاته 
باتجاه طرف واحد دون اآلخر الهداف معدة ســلفا بتنسيق 
خارجــي بغية توجيــه التهمة يف نهايــة املطاف للحزب 
بابشــع جرمية ارتكبت يف تاريخ لبنان،الســيام انه قال 
بحســب مصادر الثنايئ امام بعض من التقاهم انه سيصل 
ملــكان يتهم فيه حزب اللــه ، تقول اوســاط متابعة مللف 
التحقيقات »بــان البيطار يعمل بكل موضوعية، وبعيدا عن 
اي تســييس، وينطلق من مبدأ ان كل من وصلته مراســلة 
لتضيف:«هناك  له«،  االســتامع  يتحرك مسؤول ويجب  ومل 
البيطار لنفسه  التحقيق، ومن املستحيل ان يســمح  رسية 

بان يقول هكذا كالم امام اي شخص«!
امــا عن االتهامات التــي توجه للمحقق العــديل بتلبية 
رغبات الخارج والتنســيق مع الواليــات املتحدة بعدما قيل 
عن لقاءات جمعته مع عدد من الســفراء قبل وبعد اصدار 
مذكرات التوقيف بحق كل من عيل حســن خليل ويوســف 
فنيانــوس، فتنفي املصادر كل هذا الكالم، من دون ان تنفي 
بان يكون البيطار التقى وفــدا اجنبيا لكن مبهمة اقترصت 

عىل تقديم »دعم تقني« مشكور بحسب املصادر.

وباالنتظــار، فالبيطــار 
باجراءاتــه،  »مكمــل« 
الغرفة االوىل  بعدمــا ردت 
الرد  طلب  التمييز  مبحكمة 
الثاين املقدم من عيل حسن 
ان  خليل وزعيــرت، ويتوقع 
االجراءات  املزيــد من  يتخذ 
اذا خرج  اال  االيام،  يف قابل 
باقالته  الســحري«  »الحل 
قضائية  مؤسســة  يد  عىل 

بامتياز. ما بصنع سيايس 
وباالنتظار، يبدو ان رئيس 
حتى  متمســك  الجمهورية 
اللحظة بعدم تنحية البيطار، 
ويقال انه لوال حامية الرئيس 
للبيطار لــكان يزاح رسيعا ، 
بان  تفيد  املعلومات  ان  علام 
عون  الرئيس  ابلغوا  املعنيني 

بالساعات املاضية رسالة مفادها :« ما بقا فينا نكفي، فتشوا 
عن الحل االنسب الزاحة البيطار«! وعلم هنا ان تواصال حصل 

عىل خط حارة حريك بعبدا عرب مسؤولني.
اما رئيــس التيار الوطني الحر جربان باســيل الذي كان 
حزب الله فاتحه بحســب املعلومات ايضا مبوضوع البيطار 
مشــددا عىل وجوب اقالته النه ســيرض بالتيار وبالحزب، 
فهو ال يزال بحســب مصادر موثوقة عــىل موقفه الداعم 
للبيطار ، السيام ان اي تبديل باملوقف سينعكس حكام عىل 
القاعدة الشــعبية خســارة اضافية، وموقف باسيل الذي 
ارّس بــه لبعض من التقاهم من املعنيــني تلخص بالتايل :  
»صحيح انه يجب اال يكون امللف مسيســا، لكن ما يقوم به 
البيطار يســتند اىل مبدأ يقوم عىل ان كل من وصلته وثيقة 

، سيتم استدعاؤه«.
ويف هذا الســياق، تعلق مصادر مطلعــة عىل جو بعبدا 

عىل مــا يقال عن دفع البيطار للتنحــي بالقول : »اذا تنحى 
فهذا االمــر يعود له وفقــا  لقناعته الخاصــة ، اما اذا تم 
رّده او تنحيتــه، فاالمــر يتم وفــق االحــكام القضائية«، 
مشــددة عــىل »انــه ال ميكــن ال  للحكومــة وال ملجلس 
 النــواب  ان يتدخال ال من قريب او بعيد مبســالة قضائية«.

وهنا تكشــف اوســاط بارزة وموثوقة، ان مــا ميكن ان 
يشــكل حال للقضيــة يتمثــل بامــكان ان يجتمع مجلس 
القضــاء االعىل مــع البيطار ويناقشــه باملوضــوع نظرا 
ملالبســات القضية، وتشــر املصادر اىل ان  ال يشء مينع 
ايضا ان يتم توجيه لوزيــر العدل هرني خوري، عرب مجلس 
القضــاء االعىل، اســئلة بغــرف مقفلة مــن دون التأثر 
عىل مجــرى التحقيق. هــل يحصل االجتامع بــني البيطار 
ومجلس القضاء االعىل؟ واذا تّم، اي مخرج ســيجده سهيل 
عبود املطالب بالتدخل ايضا من قبل الثنايئ الشــيعي؟ لعل 
القليلة املقبلة وحدها كفيلة باالجابة عىل الســؤال!  االيام 

ـــــــــــــــوس!! ـــــــــــــــي النف ـــــــــــــــع والتقســـــــــــــــيم ف ـــــــــــــــدي الجمي ـــــــــــــــي أي ـــــــــــــــة: الســـــــــــــــاح ف ـــــــــــــــي اشـــــــــــــــتباكات الطّيون أمـــــــــــــــران خطـــــــــــــــران ظهـــــــــــــــرا ف
ـــــــــــــــات؟ ـــــــــــــــة.. فهـــــــــــــــل تجـــــــــــــــري االنتخاب ـــــــــــــــدان مقاعدهـــــــــــــــا النيابي ـــــــــــــــي خشـــــــــــــــية فق األحـــــــــــــــزاب تســـــــــــــــعى لشـــــــــــــــّد العصـــــــــــــــب االنتخاب

دوليل بشعالين

أظهر مشــهد اإلشــتباكات األمنية يف الطّيونة الخميس، 
وقبلها أحداث خلدة، ورمبا غداً يف مكان آخر، أمرين خطرين: 
أّولهام، أّن الســالح متوافر وبكرثة لــدى جميع األطراف، من 
أحزاب ومجموعات وطابور خامس مقيم عىل األرايض اللبنانية 
وجاهز إلشعال الفتنة بني أبناء الوطن الواحد عىل أساس ديني 
ال بل طائفي. وثانيهام، أّن التقسيم موجود يف النفوس، قبل 
أن يحصل جغرافياً عىل األرض، وأن ال بديل عنه ال بناء الدولة 
وال العيش املشرتك. وتقول مصادر سياسية مطّلعة إّن األخطر 
من هذين األمّرين، هو محاولة أحداث الطّيونة شــّد العصب 
اإلنتخايب، فام حصل هدف اىل التأثر يف الناخبني ودفعهم اىل 

انتخاب كّل من هم من بوتقتهم وطائفتهم وحزبهم.
وترى املصادر أّن األحزاب السياســية التــي باتت تخىش 
اليوم من تغّر املزاج الشــعبي بفعل ما حصل بأموال املودعني 
املحجوزة يف املصارف، وعدم قدرتها بالتايل عىل اســتعادتها 
لهم، عىل اختالف مشاربهم وانتامءاتهم، تحاول أن تقوم بأي 
يشء الســتعادة ثقة رشيحة ناخبة من هذا الشعب للحفاظ 
عىل مقاعدها النيابية. فيام تداعيات األزمة اإلقتصادية واملالية 
الخانقة التي أّدت اىل تحليق أسعار املحروقات، والغاز والسلع 
الغذائية، والدواء واألقساط املدرسية والجامعية واإلستشفاء 
وما اىل ذلك، انعكست ســلباً عىل حياة املواطنني اليومية، ما 

جعل هؤالء يُفكّرون هذه املرّة باالنتقام من الطبقة السياسية 
التي تركت الوضع اإلقتصادي يــرتّدى ويصل اىل ما هو عليه 

اليوم من سوء وانهيار.
فالشــعب الذي اســتيقظ من وعود األحزاب التي ينارصها 
ويؤيّد مواقفها السياســية، عىل ما أضافت املصادر نفسها، 
ســيام أّن هذه األخــرة مل تتمكّن من انتشــاله من التجويع 
والتفقر والبطالة رغم كّل ما ميّر به منذ أكرث من سنتني، فكّل 
هذه األمور التي ُفرضت عليه كونه ال يزال يعيش يف لبنان، إّما 
ألنّه قّرر ذلك، أو ألّن إمكاناته املادية ال تسمح له مبغادرة بلده، 
يريد بغالبيته محاسبة هذه الطبقة السياسية. ولهذا فإّن هذا 
الشعب ينتظر اإلستحقاق النيايب بصرب نافد ليك يُعاقبها من 
خالل صناديق اإلقرتاع، وهذا األمر هو أكرث ما تخشاه األحزاب 
التي تقوم ماكيناتها السياسية باإلحصاءات وباحتساب عدد 
األصوات الذي سيصّب ملصلحتها يف الصناديق،غر أنّها تُعلن 
عكــس النتائج التي تحصل عليها، وتّدعــي أنّها ال تزال قويّة 
شــعبياً، وأّن منارصيها مل يقّل عددهم بــل عىل العكس ازداد 
كونهم باتوا متأكّدين من أّن الحزب أو الزعيم الذي يتبعونه هو 
املحّق، فيام األحزاب األخرى مخطئة، يف مواقفها السياسية 

طبعاً.
ومن هنا، فإّن أي اشتباكات أمنية تحصل يف بعض املناطق 
اللبنانية، وتوقظ لدى الشعب لغة التخاطب نفسها التي سادت 
خالل الحــرب التي أريد لها أن تكــون »أهلية«، عىل ما لفتت 

املصادر، ومن شــأنها إعادة شــّد العصب اإلنتخايب ملصلحة 
األحزاب، سيام أّن املواجهات تؤّدي اىل هدر الدماء واىل تغذية 
خطّة تقسيم لبنان عىل أســاس طائفي وحزيب، غر أّن مثل 
هذه املواجهات، يف حال تكرارها، بحسب رأي املصادر، قد تؤدي 
بالبلد اىل أكرث من فتنة محلية ومؤّقتــة، اىل حرب »أهلية« 

جديدة، يجد الشعب اللبناين برّمته أنّه بغنى عنها اليوم.
وترى املصادر أنّه إذا كانت أهداف املواجهات يف الشــارع، 
بني حزبني أو أكرث، أو بني أحزاب وطابور خامس يستفيد من 
الخالفات السياســية، هو ربح اإلنتخابــات النيابية املقبلة، 
فإّن الســؤال الذي يطرح نفسه، هل من املؤكّد اّن اإلنتخابات 
ســتحصل يف مواعيدها الدســتورية؟! فالواليــات املتحدة 
األمركية مل تعد متحّمســة لها، رغم إرصار فرنسا واإلتحاد 
األورويب عــىل رضورة إجرائها يف موعدهــا بهدف إحداث 
التغير املطلوب من خالل انتخاب وجوه جديدة مستقلّة متّثل 

الشعب اللبناين.
وتجد املصادر أنّه يف حــال حصلت اإلنتخابات املرتقبة يف 
مواعيدها، فعىل الشعب اللبناين، أال يقع يف الفّخ السيايس، 
بل أن يعي أنّه ال مُيكنه إعادة الوجوه النيابية نفسها، عىل دّم 
الضحايا األبرياء الذين يسقطون يف كّل مرّة، خالل املواجهات 
يف الشــارع من دون أي ذنب لهم. وبناء عليه، ال يجب أن يبّدل 
املواطن رأيه، يف اختيار املرّشحني املستقلّني، ليك يُجرّب عىل 
األقّل، وجوهاً جديدة ال عالقة لها ال بعمليات الفساد، وال بهدر 

األموال، وال بخسارته ألموالهم يف املصارف، وال بانفجار مرفأ 
بروت وسوى ذلك. 

وذكرت املصادر نفسها، أنّه من غر املسموح بقاء القّناصني 
موجودين يف مختلــف املناطق اللبنانية، والســالح املتفلّت 
والذخائــر وقذائف الـ »أر.يب. جــي« موجودة بكمّيات كبرة 
بني أيديهــم، ويقومون عندما يريــدون بالقنص املنظّم عىل 
األبرياء، فعىل الدولة الكشف عّمن يقف وراء هؤالء، سيام أّن 
الجيش متكّن من إلقاء القبض عىل أحدهم، كام عىل أكرث من 
15 مشبوهاً متورّطاً يف اشتباكات الطّيونة التي أودت بحياة 
7 ضحايا )بعد وفــاة أحد الجرحى متأثّراً بجروحه أمس( و32 
جريحاً. فالقّناصون عملوا عىل قتل لبنانيني أبرياء خالل هذه 
األحداث، ليس لهم أي عالقــة ال بالتظاهرة التي جرت الدعوة 
اليها أمام قــرص العدل، وال بأي أمر آخــر، وعىل التحقيقات 
التوّصل اىل كشف مالبســات ما جرى لتاليف تكرار مثل هذه 

املواجهات يف الشارع.
ويف ما يتعلّق بإمكانية اشــتعال الفتنــة مجّدداً يف أي 
منطقة أخرى يف حال مل يتّم قطع دابرها من قبل الدولة، مل 
تستبعد املصادر حصول مثل هذا األمر، فكّل يشء متوّقع يف 
هذا البلد، محّذرة من إمكانية امتداد الفتنة اىل حرب شوارع 
مســتمرّة، ما مل تقّم األجهزة األمنية مبعاقبة كّل املتوّرطني 
يف أحداث الطّيونة، ال سيام منهم الذين قتلوا الناس األبرياء 

عمداً.

ــــــة ـــ ـــ ـــ ــــــهداء الطيون ـــ ـــ ـــ ــــــن ش ـــ ـــ ـــ ـــدداً م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــّيع ع ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه ش ـــ ـــ ـــ ــــــزب الل ـــ ـــ ـــ ح
صفـــــــــــــــي الديـــــــــــــــن: لـــــــــــــــن ننجـــــــــــــــّر الـــــــــــــــى حـــــــــــــــرب أهلّيـــــــــــــــة 

ــل« : شــّيــعــت زبــيــب ومــشــيــك فــي الــنــمــيــريّــة والــزعــاريــر  ــ »ام
فتنة ــى  ــ ال ــد  ــل ــب ال يـــأخـــذ  أن  ــد  ــ نــســمــح ألح ــن  لـ عــبــدالــلــه: 

وجمهور  الله  حزب  شّيع 
مــن  ثالثــة  املقاومــة، 
يف  سقطوا  الذين  الشهداء 
روضة  يف  وذلك  الطيونة، 
بــروت،  يف  الشــهيدين 
والشــهداء هم: الشــهيدة 
محمد  مريــم  املظلومــة 
املجاهد  الشــهيد  فرحات، 
الســيد،  حســن  محمــد 
والشهيد املجاهد عيل بسام 

ابراهيم.
املجلس  رئيس  صىّل  وقد 
الله  التنفيــذي يف حــزب 
ولفيف  الدين  صفي  هاشم 
وجامهــر  العلــامء  مــن 

املقاومة.
الدين يف  ثم أكد صفــي 
كلمته، »أّن دماء الشــهداء 
مجــرزة  يف  املظلومــني 
الطيونــة ســتبقى ترصخ 

بوجه صّناع الفــن وأهل الغدر، وال ميكن الســكوت عن 
ســقوط هذه الدماء بأّي شكل من األشكال، مؤكًدا أّن حزب 
اللبنانية« هو من ارتكب هذه املجزرة وهو يتحّمل  »القوات 

 .« السلميني  املتظاهرين  املسؤولية األوىل عن قتل 
قال: »ال ميكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأّي حال 
من األحــوال ونعرف كيف نحمل الــرباءة والحق«، مضيًفا 
»ال ميكن ألّي قطرة دم لشــهدائنا أن تضعفنا بل ستزيدنا 
إرصاراً عىل أننا مع الحــق. اليوم أنا ال أبالغ حني أقول لكم 
إّن »القوات« كان يســعى إىل أحداث حــرب أهلية داخلية 
من جديد يف لبنان«، وأن »القــوات كان يدفع طيلة األيام 
املاضية الســتفزاز الناس واملناطق من أجــل حرب أهلية 
واليوم كشــف هذا الحزب عن وجهه.. رمبــا هو مضطر 
املنطقة  املهزومني يف  أســياده  يكون  ومســتعجل ورمبا 

الخطوة«. بهذه  القيام  استعجلوا 
وأكد صفــي الدين »أّن هؤالء الشــهداء جّنبوا لبنان من 
الوقوع يف الحــرب األهلية«، مضيًفــا »نحن مل ننجر إىل 
فتنــة مذهبية ولن ننجر إىل حــرب أهلية ولكن يف نفس 
الوقت ال ميكن أن نرتك دماء شهدائنا ومظلومينا أن تذهب 

الدماء«. هدًرا فال نضيع هذه 
وتابع قائالً: »حظّكم الســيئ اليوم أن هناك قوى عاقلة 
وحكيمــة وقوية بالقوة التي حمت لبنــان ومتنع الفتنة 
املذهبية التي تريد اســتهداف كل اللبنانيني«، مشــرًا إىل 
أنــه »أمام هذه الحقائــق يجب أن يتحّمــل كل اللبنانيني 
املســؤولية وليس لوحدنا، فسائر املسؤولني يف لبنان من 
أّي جهة عليهم أن يعرفوا أن هذا الواقع يجب أن يواجهوه 
لبنان حــزب يعمل ملصالــح األمريك  املوجــود يف  بأن 
ويريــد أن يدفع بلبنــان إىل الحرب األهليــة«، مضيًفا » 
أقــول للجميع يجب أن تتحملوا املســؤولية من اآلن حتى 

بعدئٍذ«. تندموا  ال 
املعالجة  الدين »أن املطلوب هو االرساع يف  ورأى صفي 
ويف تحمل املســؤوليات إلنقــاذ بلدنا من هــذه املصيبة 
الجديــدة، وأن األجهــزة األمنيــة والقضائيــة يجب أن 
العدالة  إىل  املجرمني  تتحمل مســؤوليتها يف جلب هؤالء 
أمام مرشوع أمريك  اليوم  أننا  واملحاسبة«، مشددا »عىل 
جديد يحمــل خطًرا بعنــوان جديد بعدمــا ُهِزم مرشوع 
»داعش«، وأننا جاهــزون يف كل لحظة ومكان وموقعة 

ورشكائنا«. ومقاومتنا  بلدنا  عن  لندافع 

مبأتــم شــعبي وحريك 
شعيت  حاشــد،  وكشــفي 
بلدة  واهــايل  أمل  حركــة 
النمرية املســؤول الثقايف 
النمرية  بلــدة  للحركة يف 
زبيب  مصطفــى  الشــهيد 
مستديرة  عند  الذي ســقط 
الطيونــة وقد شــارك يف 
املستشار  التشــييع  مراسم 
مجلس  لرئيــس  االعالمي 
النواب عــيل حمدان ممثال 
عضو  بــري،  نبيه  الرئيس 
حركة  يف  الرئاســة  هيئة 
وعدد  حمــدان،  أمل  خليل 
مــن النــواب، وعــدد من 
اعضــاء الهيئــة التنفيذية 
يف الحركــة، وفد من قيادة 
قيادة  اللــه، واعضاء  حزب 
مجالس  ورؤســاء  االقليم 
بلدية واختيارية ولفيف من 

العلامء وحشود شعبية من مختلف مناطق الجنوب .
وسبق مراسم التشــييع احتفال تكرميي للشهيد اقيم يف 
النادي الحســيني للبلدة، حيث القى املفتي الشيخ حسن عبد 
الله كلمــة الحركة قال فيها: »من حقنــا التعبر عن آرائنا 
وموقفنا حيال مواقع الخلل وفقا ملا كفله القانون والدستور 
سنقدم املزيد من التضحيات لصون الوطن وحفظه وما قمنا 
اننا ارادنا توجيه رصخة للمعنيني من اجل املبادرة لتصحيح 
الخلــل يف القضاء، نحن لن ننجــر اىل فتنة ولن نكون اداة 
فتنة ولن نسمح ألحد ان يأخذ البلد اىل فتنة، وبنفس الوقت 
نتمســك فيه بالحقيقة بجرمية املرفأ وكشــف من ارتكب 

جرمية الطيونة.« 
بعدها، اقيمت مراســم التشــييع  التي انطلقت من امام 
منزل الشــهيد حيث حمل النعش الذي لف بعلم حركة امل، 
وحمل عــىل أكف ثلة رمزية من مجاهــدي افواج املقاومة 
اللبنانية يتقدمهم حملة االكاليل وفرق رمزية من كشــافة 
الرسالة االســالمية وجمعية الرســالة السعاف الصحي، 
حيث جاب موكب التشــييع شوارع البلدة وسط  نرث الورود 
واالرز وصوال اىل مدافن البلدة، حيث ام الصالة عىل الجثامن 

املفتي عبد الله ثم وري الرثى.
التعازي من  بعدها، تقبلت قيادة الحركة وذوي الشــهيد 

املشيعيني. 
يف بلــدة الزعاريــر غــرب بعلبــك، شــيعت حركــة 
»أمل« وعشــرة آل مشــيك حســن مشــيك مبشــاركة 
الهيئــة  رئيــس  اللقيــس،  حســن  الســابق  الوزيــر 
التنفيذيــة يف حركــة أمــل مصطفى الفوعــاين، وفد 
من قيــادة حزب الله، رؤســاء بلديات واتحــادات بلدية 
 ومخاتــر، وفعاليــات دينيــة وسياســية واجتامعية. 
رفع جثامن الشهيد عىل أكتاف فرقة من الدفاع املدين يف 
املوسيقية  الفرقة  الرسالة، واســتعرضت  جمعية كشافة 
لفوج ميثــم التامر- متنني التحتا وثلة من رفاق الشــهيد 
الصالة  وأم  التشــييع،  موكــب  كشــفية  ومجموعــات 
عــىل الجثامن املســؤول الثقايف إلقليــم البقاع القايض 
 الشــيخ عباس رشيــف، ووري الرثى يف جبانــة البلدة. 
وتوجه الفوعاين يف كلمة باســم قيادة »أمل« إىل عوائل 
الشــهداء، بالقــول: »نعدكم أننــا لن نهدأ حتــى تحقيق 
العدالــة لشــهدائنا، والعدالة التي نريدها لن تشــبه أبداً 

عدالة بيطارهم ولــن نهدأ حتى ينال الفاعلون العقاب«.

خالل تشييع  الشهداء فرحات والسيد وابراهيم يف روضة الشهيدين تشييع الشهيد زبيب يف النمرية 
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بــــــــــــــري تـــــــلـــــــّقـــــــى اتـــــــــصـــــــــاالت 
ــة ــ ــون ــ ــي ــ ــط ــ ــــايــــا ال تـــــعـــــزيـــــة بــــضــــ

تلقى رئيس  مجلــس النواب   نبيه بري ، املزيد من اإلتصاالت 
املعزية، بالضحايا الذين سقطوا يف اشتباكات الطيونة، ومن 
املعزين رئيس الجمهورية الســابق  ميشال سليامن، الرئيس 
حســان دياب، رئيس تيار »املردة« الوزير الســابق  سليامن 
فرنجية، رئيس الحزب الدميوقراطــي اللبناين النائب طالل 

ارسالن، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والروحية.
عىل صعيد آخــر، التقى الرئيس بري، يف مقر الرئاســة 
الثانية يف  عني التينة، الوزير الســابق  غازي العري ، حيث 
وضاع العامة وآخر املســتجدات السياســية،  جرى عرض ل

وآخرها ما حصل عند مستديرة الطيونة .
كام اســتقبل بري، األمني العام للمجمع العاملي ألهل البيت 
الشــيخ رضا رمضاين، وعدد من اعضاء املجمع يف حضور  

السفر االيراين يف لبنان محمد جالل فروزنيا.

ــا ــد الـــجـــيـــ الـــتـــقـــى فــرونــتــســ ــ ــائ ــ ق

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الرزة، 
مم املتحدة يف لبنان جوانا  مني العام ل املنســقة الخاصة ل

فرونتسكا، وتم تداول األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

حسن ابراهيم ري         ال ال س بر 

ي د ال ا ور  ا ت س فرو

رضوان الذيب

»مجزرة  الطيونــة  يف  جــرى  ما 
جديدة  مرحلة  اىل  »تــؤرش  حقيقية 
يف االزمــة اللبنانيــة، الن  ما حصل 
تابع  ، وكل من  ليس عفويا مطلقــا  
ســر العمليات العسكرية من ضباط 
النظر  متقاعديــن ومحللني، بغــض 
انتامءاتهم السياســية، يؤكدون   عن 
النار  عىل  باطــالق  يقــوم    ان من 
الــرؤوس، ويف مثل هــذه الطريقة 
من التنفيــذ الدقيــق، ال ميكن اال ان 
»وحريفني  مدربني   مسلحني   يكونوا  
» بعناية، ويعملون  ضمن مجموعات 
تجيد فنــون القتــال و«التكتيكات » 
واالنتشار ، وهكذا عمليات تحتاج  اىل 
دعم كامل لتأمني االنسحاب  والتخفي 
ملنع االنكشــاف عىل  القوى االمنية ، 
كام  كشــفت عمليات القنص » خربة 
» الفتة مــن خالل دقة االصابات عىل 

الرؤوس و«القلب« ، وهي تحتاج اىل اسلحة  معينة و متطورة 
. . وهذا ما يؤكد  ان  وكفاءة عاليــة، وتدريبات من نوع خا
ما حصل نفذ بقرار سيايس كبر  لجر البالد اىل حرب اهلية، 
كأن البعض مل يتعلم من تجارب املايض االليم الذي خلف مئات 
آالف  القتىل والجرحى ،من دون اي نتيجة سياسية يف  تغير  

موازين القوى عىل االرض؟
وحســب مصادر متابعة ، فان الكثرين من »كبار القوم«  
يف السياســة واالعالم، ومن دون اي حس انساين او رادع  
اخالقي ،حاولوا تربير القتل بانحراف املســرة عن مسارها ، 
والدخول اىل بعض االحياء، لكن هل يستدعي الرد اطالق النار 
عىل الرؤوس والقتل يف مثل هذه الطريقة االجرامية ؟ وهل 
حرض السالح فجأة ام انه كان جاهزا عىل السطوح  والبنايات 
وانتشــار القناصة ودرس سر مكان املسرة جيدا  ؟ والصور 
التلفزيونية اظهرت ســقوط الضحايا اثناء املسرة ، حتى ان 
3 اجهزة امنية رســمية ، اتهمت »القوات اللبنانية« باطالق 
النار عىل الرؤوس خالل اجتامع مجلس  االمن املركزي، وهذا 
ما اكده وزير الداخلية بسام املولوي بترصيحه بعد االجتامع  

بان« اطالق النار تّم عىل رؤوس متظاهرين ســلميني ».  وما 

جرى بعد ذلك من اطــالق نار متبادل وغزارة النران، يؤكدان  

ان التحضــرات كانت جاهزة لكل التداعيات والســيناريوات 

وصوال  لالنفجار  الشامل ؟.

وتذكر املصادر عينها  بالواقع اللبناين املأزوم منذ 17 ترشبن 

االول  2017 واملفتوح عىل كل االحتامالت، وحجم االنقسامات 

السياســية يف البالد والتظاهرات وقطع الطرقات والشتائم 

بحق الجميع واالستفزازات ،ومل تشهد كل تلك االحداث  طلقة 

نار واحدة مع اســتثناءات محدودة جدا ، وشاركت كل  القوى 

يف نرش الفو التي بقيت تحت الســقف ، ومتكن الجيش 

من معالجة االمــور بحكمة، واعاد االوضــاع  اىل نصابها 

، ومل يقدم اي فريق ســيايس  عىل اطــالق النار رغم حجم 

االشــكاالت  كام حصل يف الطيونة  الــذي كاد يفجر البلد 

وميحيه »عن بكرة ابيه« ؟ ما مــربر ذلك ؟وهل هناك عالقة 

بني املجزرة ووصول الوفد االمريك وابال   الرســالة :«نحن 

القادرون عىل مواجهة حزب الله«  ؟

وتتابع املصــادر، اليس من حق حزب اللــه و«حركة امل« 

انهم  التظاهر ردا عىل قضية يعتربون 
مســتهدفون من خاللها ، وهذا الحق 
الرد  ميكن  ،وكان  »القوات«  مارســته 
باللجوء  البيطار  القايض  عن  والدفاع  
آخر  ،كام حصل عام 2005  اىل شارع 
بعد استشــهاد الرئيس رفيق الحريري 
وبقي   ، الســورية   القوات  وانسحاب 
الرصاع سياســيا تحت الســقف رغم 
حدته ، بدال من  ارتكاب مجزرة ستفتح 

البلد عىل مسارات متوترة .
الله  بترصف حزب  املصــادر  وتذكر 
املسؤول يف خلدة ردا عىل املجزرة التي 
سالمة  اجل  من  بحق عنارصه  ارتكبت 
البلد، وذهــب اىل الدولة للحصول عىل 
حقوقه، رغم ان ما جرى يف خلدة ضد 
اللبنانية«  »القوات  شجع  رمبا  الحزب، 
عىل ارتكاب  ما حصل ،  كام ان الحزب  
ترصّف  بنفــس الطريقة  بعد مقتل 3 
من عنارصه غدرا عنــد مفرق الجية ؟ 
الطيونة  مجزرة  بعد  سيترصف  وهكذا 
مع مبدأ عــدم التنازل عن حقوقة ومحاســبة املجرمني عرب 
احالــة الجرمية عىل املجلس العديل وانزال اشــد العقوبات  

باملنفذين واملحرّضني واملخططني.
وتؤكد املصادر ، ان ما جرى رسالة »قواتية« ليست موجهة 
آذار، بل اىل الجيش لللبناين وقائده  اىل حزب اللــه و«امل« و
، ورئيس الجمهورية وكل القوى السياســية املســيحية بان 
»االمر يل« قبل االنتخابات  النيابية والرئاسية؟ ورسالة ايضا 
للمجتمع املدين،«بان دوركم انتهى كليا والعمل تحت ســقف 
.. واال«؟ ورســالة لالمركيــني  »بانني االقوى عىل  قرارا

االرض ضد حزب الله«؟   
ويف نفس الوقت، تشر املصادر اىل ان  جعجع مل يدرك بعد 
، ان ما اقدم عليه افقده  كل اوراقه عند الطوائف االســالمية 
جراء  لجوئه اىل الســالح ،كام ان االمركيني والفرنســيني 
يعرفون جيدا موازيــن القوى يف املنطقة، وما حل يف اليمن 
وسوريا والعراق وفلسطني  وال ينخدعون ،وهم مع مقاومة 
مدنية ضد حــزب الله حاليا ، ويعملون عىل تســوية كربى 

.1 شبيهة بتسوية 1

وس ؟ ا النار علــــــى الر اهرين تســــــتدعي  ــاًهــــــل التبريرات بتجــــــاوزات املت ــيـ ــاسـ ــاً ورئـ ــي ــ ــــي مــســي ــر ل ــ ــ ــار : االم ــيـــة والـــخـ ــيـــاسـ ــجــع لـــلـــقـــو الـــسـ ــع

ســتــقــرار ا وحــمــايــة  للتهدئة  ســتــنــفــار  ا خــ  على  وميقاتي  ــري  ب ع   ية بيطار سيتواصل ولن نترا : مسار تن دعمو
هيام عيد

مــع عودة الهــدوء الحذر إىل محــاور التوتر 
التقليدية يف مثلث الشياح عني الرمانة والطيونة، 
حّد  لوضع  التحقيقــات  نتائج  بلــورة  وبانتظار 
الشائعات والتحريض  الكبرة من  منطقي للكمية 
يف أكرث من إتجاه، كشــفت معلومــات ملصادر 
نيابية مطلعة، عن تركيز كبر يف اللحظة الراهنة 
بني القيادات السياســية واملرجعيــات الروحية، 
عىل تطويق واستيعاب كل الرتددات السلبية عىل 
الداخلية، وعىل  الساحة  العام عىل  مجمل املشهد 
املناطق، وبشكل خا  املســتويات ويف كل  كل 
عىل الحكومة التي كانت الضحية األوىل ملسلسل 

األحداث األخرة.
األوساط،  هذه  طرحته  الذي  الكبر  والســؤال 
والــذي يتخطــى اللحظــة الراهنــة، يتنــاول 
املقبلــة والتي أصبح  اإلســتحقاقات اإلنتخابية 
مصرها يف مهب املعالجــات ومدى قدرتها عىل 
إعادة الوضع إىل ما قبل الثالث عرش من الجاري، 
أي إىل ما قبل جلسة مجلس الوزراء األخرة، مع 
العلــم أن القلق الذي عرّبت عنــه أطراف داخلية 

وخارجية، عىل هذا اإلســتحقاق قد أعاد التأكيد 
بوجوب احرتام املهل الدســتورية، خصوصاً وان 
هــذا األمر تزامــن مع كالم ســيايس حول عدم 
النيايب مهام كانت  إسقاط اإلستحقاق اإلنتخايب 

التحديات.
ورداً عــىل عالمات اإلســتفهام املطروحة يف 
الشــارع كام يف الكواليس عــن مالمح املرحلة 
املقبلة سياســياً وأمنيــاً وقضائيــاً واقتصادياً، 
توضح األوساط النيابية نفسها، أن كل األجندات 
بانتظار جالء  اليوم،  أو مؤّجلة  السياسية معلّقة 
الصورة ســواء يف ملف التحقيق بجرمية تفجر 
مرفأ بروت أو يف أحداث الشــياح-عني الرمانة، 
والتي لن تتأخر بحسب هذه األوساط، التي كشفت 
عن اتصــاالت مكثفة تبذلها القيادات الرســمية 
النواب نبيه بري، من  ويف مقدمها رئيس مجلس 
أجل ضبط ردود الفعل يف الشــارع والحؤول دون 

انزالق الوضع األمني إىل املجهول.
ومــن هنا، فإن األوســاط ال تخفي أن املرحلة 
الحالية دقيقة، وأن ما حصل أخراً ســوف يعيد 
خلــط األوراق عىل صعيد التحالفات السياســية 
السبيل  ولكن  الداخلية،  الســاحة  عىل  والحزبية 

الوحيد لعودة اإلنتظام يكــون عرب اإلحتكام إىل 
املؤسسات الدســتورية، واإلبتعاد عن كل ما من 
شأنه زيادة الوضع األمني خطورًة وتصعيداً. ولذا 
الحكومة ســتحدد  الداخلية عىل  اإلرتدادات  فإن 
النيابية، وذلك  التأثر الحقاً عىل اإلنتخابات  مدى 
الرئيس نجيب  أجندة حكومــة  التغير يف  لجهة 
ميقا والذي ســيطال كل امللفات ويف مقدمها 
واملفاوضات مع  املقبلة  اإلنتخابــات  طبعاً ملفي 

صندوق النقد الدويل.
ومن أجل اإلســتمرار يف تحقيق هذه االهداف، 
، قد  تقول األوســاط النيابية املطلعة، أن ميقا
اســتنفر كل طاقاته يف إطار مواصلة العمل عىل 
خروج البالد من واقــع اإلنهيار اإلقتصادي، عرب 
حركة سياســية ناشطة يف كل اإلتجاهات، تأخذ 
يف اإلعتبار بالدرجة األوىل كل العنارص الطائفية 
واملذهبيــة التي تداخلت يف األجنــدة الحكومية 
وأدت إىل تعليق أي بحث يف الوقت الراهن، ريثام 
يتّم  العمل عىل إعادة تهدئة مســار األوضاع يف 
مثلث التوتر املذكور وأيضــاً يف مناطق أخرى قد 
إليها، يف  التشنج واإلحتقان  لحال  امتداداً  شهدت 

الساعات األربع والعرشين املاضية. 

قال نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب 
: »أعداؤنا يف الداخل  الله الشيخ عيل دعمو
الوســائل االعالمية  والخارج يحاولون بكل 
ومن  والقضائية  والسياســية  واالقتصادية 
بالقتل كام حصل يف  خالل االعتداء علينــا 
الطيونــة، ان  يخضعونا لنتخــىل عن قوتنا 
ومقاومتنــا«، مضيفــا »أعداؤنــا حاقدون 
بالجرائــم واملجازر والقتل  وتاريخهم حافل 
وصناعــة الفن  وهــم اليــوم يصبون كل 
احقادهم علينا الضعافنا وتشــويه صورتنا 
القوي يف  من  مقاومتنــا وحضورنا  والنيل 
الداخل والخــارج. وال ميكننا ان نواجههم اال 
الله  والتوكل عىل  والصــرب  بالوعي  والثبات 
والتمســك بخياراتنا، وال يتوهمــن احد اننا 
 نصرب عــن ضعف او عجــز او وهن اصابنا، 
فنحــن نصرب من موقــع القــوة واالقتدار 
 والوعي والحكمة ونعــض عىل الجراح ألننا 
ال نريد ان ننجر اىل الفتنــة التي  يريدونها، 
وال نريد ان نخرب بلدنا، وســيجدوننا جباال 
شــامخة بوجه كل محاوالتهم  ومؤامراتهم 
الخبيثة، ولن يصلوا إىل اهدافهم ولن يحققوا 

ربهم، ألننا كنا ومــا زلنا  مجتمعا مقاوما  م
وشجاعا وقويا وواعيا وعصيا عىل كل هذه 
املؤامرات، وقد برهن  اهلنا مجددا عىل وعيهم 
وانضباطهــم وحرصهم عىل الســلم االهيل 
رغم املجزرة التــي ارتكبت بحقهم من عمالء 
امركا ممن تاريخهم حافل  بالجرائم وارتكاب 

املجازر بحق اللبنانيني«.  
واعترب ان »ما جــرى عمل اجرامي متعمد 
ومخطــط له  قامت بــه القــوات اللبنانية 
كشــف  ممن  لالنتقام  امــريك  بتحريض 
مــر عىل لبنان ومقاومته  مرشوعهم يف الت
وحلفائــه، وممــن فضح حجم التســييس 
يف ملف التحقيق بانفجــار املرفأ ومنع من 

توظيفه سياسيا يف الداخل«.
واكد أن »املسار الذي بدأناه لتنحية املحقق 
العديل وإعــادة التحقيقات يف انفجار املرفأ 
اىل مسارها القانوين الصحيح وإخراجها من 
دائرة التسييس  واالستنسابية، سيتواصل ولن 
القضية  يثنينا عن متابعة هذه  نرتاجع، ولن 
ال التهويل االمــريك وال االجرام القوا وال 
االبواق املشبوهة التي تريد تضييع الحقيقة«.

االمــني  تفقــد 
العليا  للهيئــة  العام 
الركن  اللواء  لالغاثة 
منطقة  خر،  محمد 
الطيونــة بتكليــف 
نجيب  الرئيــس  من 
عىل  واطلع   ، ميقا
لحقت  التي  االرضار 
واملحــال  باملنــازل 
والسيارات،  التجارية 
رئيس  حضــور  يف 
معن  الغبري  بلدية 

الخليل.
الجولــة،  وبعــد 
خر:  اللــواء  قــال 
الشهداء  يرحم  »الله 
العاجل  وبالشــفاء 
كلفنا  وقد  للجرحى، 

الجيش  العليــا لالغاثة ومن  الهيئة  لجانا من 
التي  االرضار  عىل  للكشف  واملهندسني  اللبناين 
نتجت من أحــداث الطيونة نهار الثالثاء املقبل 
وستعلن عن املســتندات املطلوبة من أجل رفع 
االرضار ملجلــس الــوزراء لتأمني املســاعدات 
بأرسع وقت، ونتمنى التجاوب من وزير املالية 
أيضا نناشد وزارة االتصاالت والكهرباء واملوارد 
املائية العادة االمور عىل ما كانت عليه، ونتمنى 
ا يدا  أن ال تتكرر هذه االحــداث وان نكون دا
واحدة للتغلــب عىل هذه املصاعب واملأســاة 
ر بها، وأكيــد تعويضات ارضار بروت  التي 
موجودة وسيتم تحويل 75 مليار للجيش للدفع 

تدريجيا للمساكن اوال، وأيضا يتحرض مرشوع 
ثان للتعويض عىل املستشــفيات واملؤسسات 
الرســمية مبدئيا، ونحن مستعدون للمساعدة 
املطلوبة من املواطنني ولــن يكون أي مواطن 

خارج منزله«.
وألقى رئيس البلدية كلمة شــكر فيها اللواء 
خر املكلف من رئيس الحكومة للكشــف عىل 
االرضار، وقال: »أعتقد أن أهايل منطقة الغبري 
العادل من  التحقيق  الفتنة ونطلــب  يرفضون 
اللواء  عىل  ونتمنى  االمنيــة،  والقوى  القضاء 
خــر االرساع برفع التقاريــر والتعويض عىل 
اليــوم متر بظروف  الناس  املترضرين الن  كل 

اقتصادية صعبة والتكاليف عالية«.

ميقاتي  من  ليف  بت الطيونة  في  ــرار  األ تفقد 
ــــــن خــــــار منزلــــــه ــــــون أّي موا خيــــــر : لــــــن ي

لة خ خالل 

اســتنكرت هيئــة »التيار الوطنــي الحر« 
بيــان، »تعرض مكتب  الهرمل، يف  يف قضاء 
الهيئة يف الهرمل للخلــع وتحطيم محتوياته 
وحرق أعالم التيار فيه ورميها يف الشــارع«، 
وأعلنت انه »بعــد التواصل مع القوى األمنية 
والعســكرية والحزبية، تبني بــأن هذا العمل 
املدينة،  له خلفيات فتنوية داخل  فردي وليس 
وقد اســتنكرت جميع القوى السياســية هذا 

العمل، لذلك نضع املوضــوع يف عهدة القوى 
األمنية«.

وتقدمت الهيئة بالشكر »لكل الذين تضامنوا 
العمل املشني يف منطقة  معنا واستنكروا هذا 
العيش املشرتك«، مؤكدة  أن تعيش خارج  تأ 
»االســتمرار عىل النهج الذي تربينا عليه عىل 
يد فخامة الجبل الرئيس ميشــال عون وتحت 

قيادة الرئيس جربان باسيل.« 

تبنا في الهرمل عمل فردي  ّر« : التعّر مل ني ال »الو

الشباب ــر  ووزيـ ــريــو  التقى  الــراعــي 

اســتقبل البطريرك املــاروين الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي قبل ظهر امــس، يف الرصح البطريريك 
يف بكريك، ســفرة فرنسا آن غريو، وتم عرض االوضاع 

الراهنة إضافة اىل العالقات الثنائية. 
وظهرا، استقبل الراعي وزير الشباب والرياضة جورج 
كالس يف زيــارة الخذ الربكــة، بعد توليه املســؤولية 

الوزارية، وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة.

والً  ـــــمـــــان الـــــتـــــقـــــى مــــــســــــ عـــــ
ــة  ــّيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــة الـ ــ ــّيـ ــ ـ ــار ــ ــخـ ــ فـــــي الـ

إســتقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد 
عثــامن يف مكتبه، مديــر التعاون األمنــي والدفاعي 
 Général du يف وزارة الخارجيــة الفرنســية )DCSD)
    عــىل رأس وفــد، 
يف زيارة تم خاللها البحث يف ســبل تعزيز التعاون بني 

الطرفني. 
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توجه املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن، يف خطبة الجمعة التــي ألقاها يف 
مســجد اإلمام الحسني يف برج الرباجنة، اىل 
»املطلوب  بالقول:  الرئيس ميقــا  حكومة 
اليوم أن تأخذ ما يعيشــه النــاس من كوارث 
وأزمات بعني االعتبار، ألن البلد ينهار، والحيتان 
تجــول يف كل مكان، ورغــم ذلك ترص عىل 
مرشوع الدولــة، إال أنها تخىش تكرار تجربة 
مزرعة املؤسســات الحكوميــة التي حولت 
البلد اىل أنقاض«، مشــرا اىل أن »العني عىل 
الدين  الجديدة بخصو تســوية  الحكومة 
العــام، وهيكلة املصارف، وضــامن الودائع، 
وتأمني املحروقات والكهرباء فضال عن تأمني 
استثامرات دولية قوية بالبنية التحتية خاصة 

يف قطاع النقل واالتصاالت«.
وتوجه قبالن للحكومة: »العالقة السليمة 
واقتصادية  معيشــية  رضورة  ســوريا  مع 
إنقاذية، ولبنان بال ســوريا بلــد مأزوم بل 
مشــطوب عن الخريطة، خاصة أن واشنطن 
بدأت فتح األبــواب مع دمشــق بطريقة أو 
لبنانيني بشــدة،  أن نكون  بأخرى، واملطلوب 
ألن االســتثامر مع االمركان قد يكشفنا عن 

أفغانســتان، فالحذر ال  واقع كار ككارثة 
بد منه خاصة يف زمن تغير الرؤوس وبازار 

الصفقات«.
وختم »بخصو مــا يثار بقضية انفجار 
الرئيس  العــديل  باملحقق  يتعلــق  املرفأ وما 
طارق بيطار، بكل رصاحة أقول: البلد محرقة، 
واللعب بالنار غر مسموح، واملطلوب »فائض 
حقيقة ال فائض دعايــة وتلفيقات«، ولعبة 
املطبخ األمريك مكشــوفة، وما يتم ضخه 
عرب االعالم والتواصل االجتامعي والشارع عن 
شهود زور بنسخة املدعو »كشيل« هو مبثابة 
تلفيقية خطرة التهام سيايس خطر،  بيئة 
وما تكشــف من قضية نيــرتات البقاع وآل 
الصقر، وما جرى مــن تحقيق بقضية املرفأ، 
ونوعية االســتجوابات، وطريقة إدارة امللف، 
ومن أين؟ ومبن يبدأ؟ كل ذلك يزيد بشــدة من 
الشكوك القوية للتلفيق، ويدفع للمطالبة بعزل 
بالطبخات  البلــد منفوخ  املحقق بيطار، ألن 
الفاسدة وال نريد طباخني من نوعية ديتليف 
ميليــس، ونصيحة مــن القلــب: تذكروا أن 
االمركان رسعــان ما يضحون بوكالئهم من 

أجل مصالحهم، فهي أولوياتهم«. 

قبان حــــــو قضّيــــــة انفجــــــار املرفــــــأ : املطلوب 
فائــــــ حقيقــــــة ال فائــــــ دعايــــــة وتلفيقــــــات

خشية  هـــنـــا   : ــو ــلـ عـ
عــــلــــى االنــــتــــخــــابــــات 
ــصــل ـــــوء مــــا يــ فــــي 

أشار نائب رئيس تيار املستقبل 
علو  مصطفى  السابق  النائب 
عىل  تعليًقا  اذاعــي،  حديث  يف 
هناك  ان  »اىل  الطيونــة  احداث 
يف  االنتخابات  عــىل  خشــية 
ضــوء ما يحصــل«، معتربا »ان 
هذه االحداث قد تســتدرج املزيد 
من االمــور«. وتابع »عىل رئيس 
الحكومة نجيــب ميقا تدوير 
الزوايا وان يقنــع االطراف التي 
تطالــب بإقالة املحقــق العديل 
القايض طــارق البيطار بالبقاء 

وعدم االستقالة من الحكومة«.

ــون  عـ الن  اســـتـــقـــبـــل  ــوي  ــ ــولـ ــ املـ

استقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي، 

يف مكتبه بعد ظهــر امس، النائب االن عون، وبحث معه 

ة.  االوضاع العامة يف ضوء املستجدات القا

ال   س ل  ا

ند  ول فر  س



عيل ضاحي

مجزرة  تداعيــات  تزال  ال 
الطيونة ترتدد يف الشــارع 
واالروقة السياسية ، وكذلك 
داخــل الحكومة وتحالف  

آذار و«الثنايئ الشيعي«.
قيادية  اوســاط  وتؤكد 
بــارزة يف تحالــف »حركة 
ان ما قبل  الله،  امل« وحزب 
 ، بعدها  كــام  ليس  املجزرة 
خصوصــاً لجهــة اإلرصار 
الحقيقة كاملة،  عىل كشف 
فمن اسباب غياب االجراءات 
االمنية االســتباقية، مرورا 
ومّول  حرّض  من  كشف  اىل 
ومن اعطى القرار، ومن نفذ 
املجزرة، وصوالً اىل كشــف 

الحقائق كاملــة ،من دون تزويــر او مواربة او 
تغطية او الرضوخ ألي ضغط امريك وخليجي او 

شعبوية داخلية طائفية وانتخابية.
وتشــر االوســاط اىل ان تعاطي حــزب الله 
و«حركة امــل« بحكمة مع ما جــرى جّنب البلد 
مشــكل كبر كان يراد للمقاومة وســالحها ان 
ينجــرا اىل معركة داخلية، وتقول انه لو ســقط 
قتيل واحد مــن الجانب اآلخر، اي من غر جمهور 
التعاطي ســيكون مختلفاً، حيث  املقاومة، لكان 
كان يحرض ســيناريو شبيه بالعام 2005  و2006 
200 ، عندما بلــغ التحريض مداه يف  و2007 و
الفرتة االخرة، عىل سالح املقاومة واالرصار عىل 
توريطه مبعركة داخلية للقول انه ســالح »حرب 
اهلية« و«غر رشعــي« متهيداً لطلب تدخل دويل 

لنزع السالح تحت الفصل السابع.
مصدر  مــن  اكــرث  ان  االوســاط  وتكشــف 

ديبلومايس حليف يف لبنان والخارج، كشــف عن 
اجــواء مؤامرة امركية تحرض لجر الســالح اىل 
مواجهــة قد تطول او تقرص إلشــغاله بـ«ميني 
حرب اهلية«، عىل ان يكون الخال منها تسوية 
دولية واقليمية عىل الســالح ووظيفة الســالح 
وتركيبة البلد سياسياً وحتى عىل النظام السيايس 
والدستور. وتشر االوساط اىل ان االمركيني باتوا 
يفكــرون »ارسائيلياً« اكرث من اي وقت مىض، مع 
شعورهم بفشل توسع مخطط التطبيع ليشمل كل 
دول املنطقــة، عىل ان يكون امام لبنان واملقاومة 
وســوريا وايــران التعامل مع امــر واقع، وانهم 
معزولون جميعاً يف »بحر من الحلفاء الســنة«، 
عربيــاً وخليجيــاً »إلرسائيل« ومــن املحيط اىل 

الخليج.  
وتكشف االوساط، ان التحذيرات الديبلوماسية 
الحليفة نفســها، تؤكد بوضوح ان االرصار عىل 

النيابية  االنتخابــات  اجراء 
مجرد »بهــورات اعالمية«، 
امركا  تخلــص  مل  حيــث 
وحلفاؤهام  والســعودية 
االنتخابات يف  ان  املحليون، 
27 آذار املقبل او  ايار ووفق 
الحايل، واســتناداً  القانون 
االحصاءات  عــرشات  عىل 
»الثنــايئ  شــعبية  ان 
مل  وحلفاءهام  الشــيعي« 
بسهولة  وبامكانهم  تتأثر، 
مع  اكرثية  عــىل  الحفاظ 
هامــش خســارة ضئيــل 
تقول  لذلك  نائبني.  او  لنائب 
الهــدف من  االوســاط ان 
االمني  الوضــع  خربطــة 
االنتخابات  تطيــر  ايضاً، 
فرا  حالة  يف  البلــد  وترك 

وانعدام توازن.
وتلفــت االوســاط اىل انه وبنــاء عىل هذه 
املعطيات، يتعاطى حزب الله و«حركة امل« بوعي 
ومسؤولية مع ما جرى يف الطيونة، ومع التمسك 
، وباالمســاك بــكل املحرّضني  بالحقيقة كاملة 
واملنفذين، بالتوازي مع رفض العودة اىل جلسات 
الحكومة، من دون حل املشكلة االساس وهي كف 

القايض طارق البيطار.
كام تكشف االوساط ان خيار االستقالة وتطير 
الحكومــة رغم كلفته السياســية واالقتصادية، 
اال انه يبقــى مرهوناً بالتطــورات، وعىل اجندة 
»الثنايئ« كخيار اخر »اىل وقته« ولو كان مكلفاً! 
ويرص »الثنايئ الشــيعي« عىل كــف يد القايض 
البيطار عن ملف املرفــأ، واحالة مجزرة الطيونة 
عىل املجلــس العديل وتعيني قــاض آخر الكامل 

امللفني لرتابطهام. 

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت  16 ترشين األول 2021

 ... يا  ال مــقــوّمــات  فــقــدت  ومة  ال
محمد علو

دخل لبنان يــوم الخميس منعطفاً جديداً 
فالرصاع  متوقعاً،  كان  مــا  كل  عن  يختلف 
ي من حلول  أصبــح دموياً، وما كان يــ
لذلك  بعــده،  ي  ي لن  الدم  ســقوط  قبل 
بكل  أصبحت  ميقــا  نجيب  فإن حكومة 
وضــوح يف مهّب الريح، ولكــن للمفارقة 
فإن مــن كان ضّدها أمس، بات معها اليوم 

اإلنعقاد. يف  ويطالبها 
مل ينتــه ما حصل الخميــس ولن ينتهي 
حصل  مبا  املعنيــة  االطراف  وكل  قريبــاً، 
بدءاً  الريبة،  تُثــر  الشــيعي  املكون  بنظر 
من املواقف السياســية للتيار الوطني الحر 
ورئاسة الجمهورية، مروراً مبوقف وسائل 
الجيش  قيادة  اىل  وصوالً  محددة،  إعالمية 
للحديث عن  داعــي  لذلك فــال  اللبنــاين، 
الحكومة قبــل معالجة تداعيات ما حصل، 

وأصل ما حصل.
بالطبع تتحمل الحكومة مسؤولية كبرة 
قريبة  مصادر  تقول  الشارع،  مبا جرى يف 
لو  أنه  اىل  مشــرة  الشــيعي،  املكون  من 
تحّمل املجلس مســؤولياته ملا كان الشارع 
الطريقة،  بهذه  الشــهداء  وســقط  تحرك 
لذلــك ال عودة اىل طاولــة مجلس الوزراء 
قبل إيجاد الحلول مبا يحمي الســلم األهيل 

الداخيل. واإلستقرار 
ال يبــايل الفريق الشــيعي بــكل الدعم 
الــدويل للمحقق العــديل، إذ يعتربه إدانة 
للبيطار، وتُشــر املصادر اىل أن هذا الدعم 
الدول  لكانت  الصحيح  املكان  نحو  توجه  لو 
نفسها التي أبدت دعمها للتحقيق وللمحقق 
العديل، قــد قّدمت املعطيات وصور األقامر 
عىل  مشــددة  اللبناين،  للقضاء  الصناعية 
التي تربط دعمها للحكومة ببقاء  الدول  أن 
العديل، تقول بــكل وضوح أن هذا  املحقق 
القــايض يحقق مصالحهــا وبقاءه رشط 

دعم الحكومة، التي وحتى الســاعة مل تنل 
الكالمي. الدعم  سوى 

إذاً ، فإن مصر الحكومة مرتبط بشــكل 
ملا يجري  إيجاد حل  بقدرتها عىل  أســايس 
مبلف التحقيقات مينع تفجرها، وهذا األمر 
لن يكون ســهالً عىل اإلطــالق، ألن إزاحة 
طارق البيطار ستخلق مشكلة للحكومة مع 
الحرج  قوى داخلية وخارجية، وستســبب 
يتعاطى  الــذي  الجمهورية  رئيــس  لفريق 
مسيحية  كمســألة  التحقيق  مســألة  مع 
وعىل  منصبه  يف  عليه  والبقاء  أساســية، 
رأس عمله يف التحقيقات ســيخلق مشكلة 
مع قوى أساســية يف الحكومة قادرة عىل 

تعليق عملها بشكل كامل.
تتعلق  الحكومة  أمام  كذلك هناك مشكلة 
بأزمة الثقة الخارجيــة فيها، وهذه اللعبة 
التــي باتت مكشــوفة للجميــع عنوانها 
الخارجية تتــأ عرب مواقف  »الثقــة  أن 
سياسية للحكومة«، ال عرب اإلصالحات وال 
محاربة الفســاد، وبالتايل هناك من يعتقد 
الحياة،  أن حكومة ميقا فقدت مقومات 
فمهــام كان خيارهــا يف األيــام املقبلة 
يُضاف إىل  لها،  ســيكون هناك رضر كبر 
اإلنتخابات  الذي يجعل  الوقت  مسألة مرور 
هناك  وبالتايل  السياســية،  القوى  أولوية 
ســعي ســيايس للتصعيد ال التهدئة ألجل 

وشعبوياً. انتخابياً  امللفات  استثامر 
هناك رأي يقول أن ال رغبة خارجية بتفجر 
األوضــاع يف لبنان، لذلك فــإن األمور تتجه 
يُــريض جميع  الحكومة  الحل داخــل  نحو 
األطراف، ولكــن ما حصل الخميس قد يُعطي 
قراءة مختلفة، فاألمور كانت قاب قوسني أو 
أد من الوصــول اىل الحرب الداخلية، لذلك 
رمبا عىل أصحــاب هذا الرأي أن يعيدوا النظر 
، فاملهلــة املتبقية عــىل اإلنتخابات النيابية 

ستشهد العجب.

نائي« يمتّص تداعيات مجزر الطيونة... وما قبلها ليس كما بعدها »ال
عة الجلسات مستمّر حتى كّف يد  البيطار ومة »تترنح«... ومقا ال

ــــائــــر حــــاالت  ــى  ــلـ ـــور عـ الـــعـــ
ــــتــــيــــن  وانـــــــــتـــــــــشـــــــــا الــــجــــ

 : صدر عن قيــادة الجيش - مديريــة التوجيه البيان اآل
»متكنــت وحدات من القوات البحرية وفــوج مغاوير البحر 
من العثور عىل الطائرة املدنية التابعة لنادي الطران اللبناين 
والتي سقطت قبل يومني يف البحر قبالة حاالت، وتم انتشال 
جثتــي الضحيتني اللتني كانتا عىل متنها، عىل بعد 1200 مرت 
من شاطىء حاالت وعمق 30 مرتا. وتتكثف الجهود النتشال 

حطام الطائرة«.

الـــفـــتـــنـــة ووأد  ــس  ــ ــف ــ ــن ــ ال لـــضـــبـــ  ــو  ــ ــدعـ ــ تـ ــــيــــة  خــــار ــف  ــ ــ ــواق ــ ــ م

ــشــف املخططين ــقــيــ وك الــتــ فـــي  ســـرا  بـــا تــطــالــب  ــلــّيــة  مــ مـــواقـــف 

املواقف  تتواصــل  التوايل،  الثاين عــىل  لليوم 
الخارجية املستنكرة الحوادث يف الطيونة. 

 بعثة االتحاد األورويب
الستكامل التحقيق  

االورويب يف  االتحاد  بعثة  السياق،أعربت  ويف 
لبنان يف بيان، عن تعازيها الرس الضحايا، ودعت 
إىل »أق درجات ضبط النفس لتجنب املزيد من 

الخسائر يف األرواح التي ال طائل منها«.
»الترصف  عىل  والقادة  األطراف  جميع  وحضت 
بهدوء ومســؤولية ملنع تصاعــد العنف يف هذه 
اللحظة الحرجة بالنســبة إىل لبنــان. ويجب أن 
تكمن األولويــة يف املعالجة العاجلة لكل األزمات 
التي يتحملها لبنان وشعبه. وجددت تأكيد رضورة 
استكامل التحقيق يف انفجار املرفأ يف أقرب وقت 
ممكن. ويجب السامح مبواصلة التحقيق دون أي 
تدخل يف اإلجراءات القانونية ويتعني يف النهاية 

محاسبة املسؤولني عن االنفجار«.
اللبنانية  للســلطات  »يعود  البعثــة  وختمت 
متكني التحقيق من االســتمرار من خالل تأمني 
كل املوارد املالية والبرشية الالزمة، حتى يتمكن 
من كشــف ما حدث وإعطاء إجابات عن األسئلة 
امللحــة التي يطرحهــا اللبنانيون حول ســبب 

املأساة«. وكيفية وقوع هذه 

 الخارجية الفرنسية: 
ندعو الجهات املعنية للهدوء 

أكدت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، 
كلر لوجندر، يف ترصيح، أن »فرنسا تدعو جميع 
الجهات املعنية يف لبنــان إىل الهدوء، بعد أعامل 
العنف«، الفتة إىل أن »األولوية اآلن يجب أن تكون 
إلخراج  والعاجلة  الرضورية،  اإلصالحات  لتطبيق 

لبنان من األزمة، خاصة يف قطاع الطاقة«.
املعادلة  االيرانّيــة:  الخارجية  باســم  املتحدث 

الذهبّية ستتغلّب عىل الفن 
.يف« الحكومية يف إيران عىل  ذكرت قناة »برس 
»تويرت«، أن »طهران تدين مقتل محتجني يف لبنان«.

املتحدث  عن  اإليرانية«  »األنبــاء  وكالة  ونقلت 
باسم وزارة الخارجية ســعيد خطيب زادة، قوله: 
»ان ايران تؤمن بأن الشــعب والحكومة والجيش 
واملقاومة اللبنانية سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز 

عىل الفن املتجذرة يف الكيان الصهيوين.« 

 السعودية: اللبنانّيون يستحّقون 
استقراراً يف وطنهم 

أملها  »«عن  السعودية،  الخارجية  وزارة  أعربت 

يف استقرار األوضاع بأرسع وقت«.
األنباء  وكالــة  نرشته  للــوزارة  بيــان  ووفق 
الرسمية، أكدت السعودية وقوفها وتضامنها مع 
»الشــعب اللبناين«. وأوضح البيان أن السعودية 
تتطلــع إىل أن »يعم لبنان األمن والســالم بإنهاء 
حيازة واســتخدام الســالح خارج إطــار الدولة 
وتقوية الدولة اللبنانيــة لصالح جميع اللبنانيني 
من دون اســتثناء«، مضيفة أن »الشعب اللبناين 
اًء يف  الشــقيق يستحق اســتقراراً يف وطنه و

اقتصاده وأمناً يبدد اإلرهاب«.

 الخارجية الكويتّية:
 ندعو األشقاء لوأد الفتنة 

بيان،  الكويتيــة، يف  الخارجية  دعــت وزارة 
»األشــّقاء يف لبنان«، إىل »ضبــط النفس ووأد 
الفتنة واإللتزام بالدســتور والقانون، مبا يحفظ 
للبنان أمنه واســتقراره، وميكّــن الحكومة من 
االضطالع مبســؤولّيتها، ومواجهة األزمات الّتي 
البلد الشــقيق، مبــا ميكّن املجتمع  يعاين منها 
الدويل من مســاعدته«، مؤكّدًة »تضامن الكويت 
مع لبنان، ودعمها لكّل ما من شــأنه تعزيز أمنه 
شعبه  طموح  ويحّقق  وســيادته،  واســتقراره 

الشقيق«.

تســتمر لليوم الثاين عىل التوايل، ردود الفعل 
الشــاجبة ما حصل من اشــتباكات يف منطقة 
الطيونة، وتدعو الكلامت اىل االرساع بالتحقيقات 

وكشف املخططني واملنفذين لالعتداء. 

 سليامن: العودة إىل الدستور؟ 
ويف السياق،ســأل الرئيس ميشال سليامن يف 
بيان،  أال يســتحق الوطن مســاعدتنا لبقائه عرب 
االتفاق بني الجميع عــىل التزام العقد االجتامعي 
)الطائــف(، وليــس عــرب التفاهــامت الثنائية 

التحاصصية املخالفة لروح الدستور؟«.

 رؤساء الحكومة السابقون:
 إلسقاط الحصانات 

تــداول رؤســاء الحكومــة الســابقون فؤاد 
السنيورة، ســعد الحريري، ومتام سالم، األوضاع 
الراهنة بعد االحــداث يف الطيونة، وأصدروا بيانا 
التزام احرتام  الثابت: أوال:  جاء فيه: نكرر موقفنا 
الحريات العامــة ويف اولها حق التعبر عن الراي 
والتظاهــر الســلمي. ثانيا: رضورة االســتعانة 
بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل املســارعة 
لكشف الحقائق يف انفجار املرفأ. ثالثا: املسارعة 
اىل إصدار قانون دســتوري برفع الحصانات عن 
الجميع. رابعا: االلتــزام الثابت من جميع املعنيني 
الكامل  االلتزام  القضاء. خامســا:  باســتقاللية 
ندعو  الدستوري. سادسا:  النص  واحرتام  بحرفية 
الجيش والقوى األمنيــة التخاذ اق اإلجراءات 
اىل  العنف، واملسارعة  والتدابر ملنع كل اشــكال 

توقيف املسلحني «.

 يونان: خر الوطن
فوق كّل اعتبار  

يان الكاثوليك مار اعناطيوس  ناشد بطريرك ال
يوســف الثالث يونــان، املســؤولني أن »يحكموا 
ضمرهم وحســهم الوطني ويعلــوا خر الوطن 

واملصلحة العليــا فوق كل اعتبار آخــر«، وأعلنت 
أمانة رس البطريركية يف بيــان، أنه »فور وصول 
البطريرك يونان، إىل كنيسة مار يوحنا الرسول يف 
مدينة أرنهم - هولندا، رفع الصالة من أجل لبنان إثر 
حصول األحداث األمنية. وترضع إىل الرب، بشفاعة 
أمه مريم العذراء، سائال إياه أن يبسط أمنه وسالمه 

يف لبنان، ويعيد الهدوء واالستقرار«.

 فضل الله: لتكن املعالجة 
بحجم الهواجس 

قال الســيد عيل فضل الله، يف خطبتي صالة 
الجمعة، من عىل منرب مســجد اإلمامني الحسنني 
يف حارة حريك:  »ندعــو الدولة بكل أجهزتها إىل 
التعامــل مع ما جرى بالخطــورة التي هي عليها 
يعة  لكشــف حقيقة ما حصــل، وباملعالجة ال
سباب التي أدت إىل ما جرى والتي تعود إىل أداء  ل
املحقق العديل يف التعامل مع قضية بحجم قضية 
انفجار املرفــأ لذلك ندعــو إىل أن تكون املعالجة 
بحجــم الهواجس التي تطرح مــن وجود أهداف 

سياسية داخلية أو أهداف خارجية«.

 هاشم: ما حصل
مل يكن منتظرا  

لفت النائب قاسم هاشم، يف حديث اذاعي، اىل أن 
ما »حصل يف الطيونة مل يكن منتظرا«، وشدد عىل 
»رضورة كشف االجهزة االمنية والقضائية الحقيقة 
عة لوضع حد ألي محاولة ألخذ البلد اىل فتنة«. ب

 الجميل: لتحركات مقبلة 

لفــت رئيس حزب الكتائب ســامي الجميل، يف 
حديث تلفزيوين: إىل أن »كل ما يحصل منذ أسابيع 
وأشهر هو محاولة للهروب من الحقيقة يف انفجار 
املرفأ وإعطاء الضحايا حقهــم. ويبدو أن القايض 

طارق بيطار وصل اىل مكان متقدم فيها«.

كرامي: عملية إجرامية منظمة 

قال رئيس تيار الكرامــة النائب فيصل كرامي: 
»نستنكر استهداف متظاهرين سلميني يف عملية 
إجرامية منظمــة أراد مفتعلوها جــر البالد إىل 

اقتتال طائفي يف سياق مخطط مشبوه«. 

رساع  حسني: ل
 يف التحقيق  

طالب النائــب مصطفى حســني، »اإلرساع يف 
التحقيق وكشف املخططني واملنفذين ومن حرضهم 
ومن يقف خلفهم، ومحاسبة هؤالء يك ال يجرؤ أحد 
يف املستقبل عىل تكرار االمر وجر البلد نحو الفتنة«.

سعد: لتحويل املشاركني إىل القضاء

النائب أسامة ســعد، عام »إذا كانت  تســاءل 
الحكومة وأجهزتها ســتقوم جديا مبالحقة من 
تسبب باألحداث األخرة؟ أم أنها كالعادة ستعتمد 
سياسة االستقالة من املسؤولية، وهي سياسة ال 

تؤدي إال إىل املزيد من االنهيار عىل كل الصعد «.

 رحمه: ندعو اىل تحكيم العقل  
دعا النائب السابق إميل رحمه إىل »تحكيم العقل 
واالبتعاد عن الترصفات الدموية التي اختربناها طوال 

سنوات الحرب كم كانت كلفتها غالية عىل لبنان«.

روكز: ال ميكن ضبط الشارع  

اعترب النائب شــامل روكــز يف حديث اذاعي، 
أن »الوضع الســيايس والجــو التحفيزي من كل 
الجهات، أوصال إىل الوضع األمني«، مشرا اىل أنه 
»مع األســف، ال ميكن ضبط الشارع ومعرفة إىل 

أين قد تصل األمور وهذا ما حصل«.

 لحود: بتنا يف قلب الفتنة 
شدد النائب السابق اميل لحود يف بيان، عىل أنه 
»ســبق أن حذر مرارا من الوصول اىل الفتنة، وقد 

بتنا اليوم يف قلبها«.

ــري  ــريـ ـ ــ ــت بـــهـــيـــة الـ ــقـ ــتـ ــون الـ ــ ــ كـــلـــوديـــن ع
 3 ــرار  ــقـ ــرور تــطــبــيــ الـ ــ ـ ــد عــلــى  ــي ــأك وت

زارت رئيســة الهيئــة الوطنيــة لشــؤون 

املــرأة اللبنانية كلودين عــون، عىل رأس وفد 

من الهيئة، رئيســة كتلة »املســتقبل« النائبة 

الحريــري، وبحثت معهــا تعديل قانون  بهية 

االنتخابــات النيابية لتضمينه كوتا نســائية. 

وتأ هذه الزيارة يف إطار املساعي التي تقوم 

بها الهيئة لــدى النواب لكســب تأييدهم لهذا 

أن رئيس  اإلشــارة إىل  القانوين، مع  اإلصالح 

مجلس النواب نبيه بري حدد جلســة ترشيعية 

والكوتا  االنتخاب  قانون  لدرس  الجاري   1 يف 

النسائية.

إزاء  أسفها وحزنها  اللقاء  وأبدت عون خالل 

ما حصل من أحداث، وأكدت أن »أحداث الطيونة 

تؤكــد عىل رضورة تطبيق قــرار مجلس األمن 

1325 الذي يكــرس دور املرأة يف القيام مبهام 

الحد  النزاعات ويف  الوساطة ويف منع نشوب 

الثقة«. الحوار وبناء  لتعزيز  التوترات  من 
رير ور بهية ال ين  ت

دان تفجير مسجد قندهار 
ــه: عـــلـــى الـــســـلـــطـــات األفـــغـــانـــّيـــة ــ ــل ــ ــزب ال ــ حـ
ــن  ــي ــّل ــص ــم ــل ــة الـــــازمـــــة ل ــايـ ــمـ ـ ــ ــن الـ ــيـ ــأمـ تـ

دان حــزب الله ارتــكاب تنظيم »داعش« 
اإلرهــايب الوهايب ملجزرة وحشــية جديدة 
استهدفت املصلني املؤمنني يف مسجد وسط 
قندهار األفغانية، داعًيا »السلطات األفغانية 
إىل رضورة تأمني الحامية الالزمة للمصلني«، 
والفتا »لرضورة التحرك بشكل واسع ورسيع 
هذا  ملواجهة  اإلســالمية  األمة  امتداد  عىل 

الفكر الضال واملنحرف«.
وجاء يف نص البيان »مــرة جديدة ارتكب 
تنظيــم داعــش اإلرهايب الوهــايب مجزرة 
وحشية استهدفت املصلني املؤمنني يف مسجد 
وسط قندهار أســفرت عن سقوط عرشات 
الشــهداء والجرحى املظلومــني الذين كانوا 

يؤدون الصالة راجني رحمة ربهم وغفرانه«.
املجرمة  املنظمة  هذه  استمرار  »إن  أضاف 
األبرياء  الذريع ضد  القتل  مبامرسة عمليات 
لتحويل  الله خاصة  والعزل واختيارها بيوت 
باتت تستدعي تحركا  أشــالء  أجساد عباده 
اإلسالمية  األمة  امتداد  واسعا ورسيعا عىل 

وتلقي  واملنحرف،  الضال  الفكر  هذا  ملواجهة 
مسؤولية خاصة عىل الســلطات األفغانية 
وإنزال  القتلــة  املســلمة ملالحقة هــؤالء 
بخطوات  والقيــام  بهم  العــادل  القصا 

استباقية متنعهم من تنفيذ جرائم جديدة.«
الله إذ يدين بشــدة هذه  وتابع »إن حزب 
املجزرة التــي ارتكبها تنظيم داعش الوهايب 
إىل  األفغانية  الســلطات  يدعــو  اإلرهايب، 
رضورة تأمــني الحامية الالزمة للمصلني، إذ 
املستضعفني  الله وعباده  ال يجوز ترك بيوت 
هدفاً ســهالً تنهشــه الذئاب البرشية التي 
خلفتها الواليات املتحــدة األمركية وراءها، 
لزرع الخــراب والدمار يف هذه البالد انتقاماً 

لفشلها واخفاقها بعد احتاللها الطويل«.
وختم البيان »إن حــزب الله إذ يعرب عن 
عميق حزنه وأســفه للدمــاء الطاهرة التي 
ســالت يســأل الله تعاىل الرحمة للشهداء 
األبرار والشــفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ 

الشعب األفغاين املؤمن من كل سوء«.

ألســاتــذ  مــســاعــدات  شهرياً  دوالراً  لبي:   ال
الي ال الــدراســي  العا  خــا  الرسمّية  ــدارس  امل

العايل  والتعليم  الرتبيــة  وزير  كشــف 
اســتطاعت  الوزارة  »أن  الحلبــي،  عباس 
دوالر  مليــون   1٤ قيمتهــا  منــح  تأمني 
من  الدفع  ســيتم  الرســمية،  للمــدارس 
التشــغيلية  املصاريف  كامــل  خاللهــا، 
للمــدارس، وهو مبلغ يكفــي حتى نهاية 

الجاري«. الدرايس  العام 
وأشار الحلبي يف حديث تلفزيوين، »إىل 

أنه ســيتم دفع 0 دوالراً شهرياً ألساتذة 
املالك يف املدارس الرســمية، كمســاعدة 

الحايل«. الدرايس  العام  خالل 
وشدد عىل »أنه يجب تقديم منح لجميع 
العســكر«،  فهم  مبن  العاّمني  املوظفــني 
وزير  مع  جارية  املحادثات  أن  »إىل  وأشار 
، حيث يتم تحديد  املالية يف هذا الخصو

فيها«. للمبارشة  اإللتزامات  هذه  حجم 

ـــافـــ عـــلـــى الـــجـــبـــل كـــواحـــة  وهـــــــاب: ســـنـــ
ــة ــ ــدولـ ــ ــو الـــجـــيـــ والـ ــ أمـــــــان والــــخــــيــــار هـ

أكــد رئيس حــزب »التوحيــد العريب« 

وئام وهــاب، إىل »كل أبناء الجبل عىل كل 

انتامءاتكــم«، أنه »ســنحافظ عىل الجبل 

كواحــة أمــان، ضمن تنوعه الســيايس 

والحــزيب، والخيار هــو الجيش والدولة، 

التعــاون مع  الجميــع  واملطلــوب مــن 

األمنية«. املؤسسات 

واعترب، يف ترصيح عىل مواقع التواصل 

دقيقة  املقبلة  »املرحلــة  أن  االجتامعــي، 

الحزبيني  جميع  عىل  وأمتنى  وحساســة. 

القــوى األخــرى ملصلحة  التعــاون، مع 

األهل«.



ـــــــــلـــــــــيـــــــــات مـــــــــ
السبت 16 ترشين األول 2021

ه مجلس النقابة:  نا بو تقديم االست
النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة صاحبـــــــــــــــة 

نا الصفـــــــــــــــة للتقـــــــــــــــّد باالســـــــــــــــت
املحامي نارض كسبار

ردت محكمة االســتئناف املدنية يف بــروت الغرفة 
الحادية عرشة، الناظرة يف اســتئناف القضايا النقابية 
الرئيس امين عويدات واملستشارين  واملؤلفة من القضاة 
حســام عطالله وكارال معامري وعضوي مجلس نقابة 
املحامني االســتاذين بيار حنا واييل بازريل، االستئناف 
املقدم مــن محاٍم بوجه مجلس نقابة املحامني. فاعتربت 
ان ليس للمجلس الشــخصية املعنوية املســتقلة. كام 
اعتربت املحكمة ان تحريــك الدعوى العامة يتوقف عىل 
منــح االذن من مجلس النقابة. وبالتــايل تكون النيابة 
العامة هي املرجع املختص وصاحبة الصفة للتقدم بطلب 
الحصول عىل إذن املالحقة او تقديم االستئناف يف حال 

رفض مجلس النقابة اعطاء االذن باملالحقة.
وقضت برد االستئناف شكالً

ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ 2020/1/16
بناء عليه،

حيث ومــن جهة اوىل ان االســتئناف الحارض قدمه 
محــام يف 2016/11/21، اال انه مل ترفق ربطاً به صور 

طبق االصل عن القرارات الثالثة املطعون فيها.
وحيث يتبني انــه بتاريــخ 2016/11/23 عاد وابرز 
املســتأنف صورة طبق االصل عن قــرار واحد وليس عن 
القــرارات الثالثة املطعون فيها، بعــد ان رصح انه تبلغ 
املستأنفة يف 2016/11/11 و 2016/11/17  القرارات 
وقرار آخر مل يتبلغــه، اال انه ابرز صورة طبق االصل عن 

القرار الذي تبلغه يف 2016/11/11.
وحيث ومن جهة ثانية، فان املستأنف تقدم باستئنافه 
الحارض بوجه مجلس نقابــة املحامني يف بروت طعناً 

يف القرارات اآلنف ذكرها.
وحيث انه تقت االشارة بداية اىل انه سنداً الحكام 
3٤ من قانون تنظيم مهنة املحاماة ال  33 و  املادتني 
النقابة بالشخصية املعنوية املستقلة عن  يتمتع مجلس 
شخصية النقابة والتي تشــكل احد اجهزتها، وال ميكن 

بالتايل سوق االستئناف بوجهه.
وحيث عىل فرض اعتبار نقابــة املحامني مختصمة، 
فإنــه يبقى التحقق مــن مدى توافر صفتهــا للمداعاة 

بوجهها يف النزاع الحارض.
وحيــث انه يقت التمييز بني نوعــني من القرارات، 
االول يتعلق باملسائل التنظيمية املرتبطة بالتنظيم الداخيل 
للمهنة داخــل صفوفها، والثاين يتعلق باملســائل التي 
تخرج عن هذا االطار ومنها طلبات الرتخيص باملالحقة 
الجزائية، وطلبات االذن بالتــوكل او اقامة الدعوى ضد 
محام، بحيث اعتــرب ان الخصــم يف الحالة االوىل هو 
نقابة املحامني حرصاً عىل افســاح املجال امامها لتربير 
ما اتخذته مــن قرارات تنعكس عىل وضعها الداخيل، اما 
يف الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه 
اي مــن كان فريقاً مواجهاً يف املرحلة االبتدائية للخالف 
اي امام مجلس النقابــة، فتكون النقابة يف هذه الحالة 
غريبة وغــر معنية مبارشة يف النــزاع وهي كاملرجع 
االبتدايئ الفاصــل فيه، االمر الذي يحــول دون توجيه 

االستئناف ضدها.
)اســتئناف بروت الغرفة الثالثة عــرشة. قرار رقم ٤ 
2000/3/2. املحامي نبيل طوبيا حصانة املحامي  تاريخ 

يف االجتهاد اللبناين 2011  222-221).
وحيث انــه فضالً عن ذلــك فإن تحريــك الدعوى 
العامة يتوقــف عىل منح االذن مــن مجلس النقابة، 
ومــن املعروف ان الدعــوى العامة منوطــة بالنيابة 
التي تتوىل مهام مامرسة  العامة االســتئنافية وهي 
دعوى الحق العام وفقاً للامدتني 5 و6 أ.م.ج. وبالتايل 
تكون هــي املرجع املختص وصاحبــة الصفة للتقدم 
تقديم  او  االذن مبالحقــة محام  الحصول عىل  بطلب 
النقابة يف حال رفض  يتناول قرار مجلس  اســتئناف 
اعطــاء االذن باملالحقة كام هي املرجــع ذو الصفة 
للتقــدم يوجهها باســتئناف طعناً يف قرار منح االذن 

باملالحقة.
وحيث انه تأسيســاً عىل ما تقدم يكون النزاع الراهن 
محصوراً بني املحامــي املطلوب االذن مبالحقته والنيابة 
العامة االستئنافية، فيقت رد الدعوى لالسباب املبينة 

من املحكمة يف من هذا القرار.
وحيث بنتيجة الحل املســاق، تغدو سائر االسباب او 
املطالــب الزائدة او املخالفة مســتوجبة الرد اما لكونها 

القت رداً ضمنياً او لعدم تأثرها يف النزاع.
لذلك

تقرر باالجامع:
1- رد االستئناف شكالً

2- رد سائر االسباب او املطالب الزائدة او املخالفة
املستأنف  االســتئنايف، وتضمني  التأمني  3- مصادرة 

الرسوم والنفقات القانونية
قــراراً صــدر وافهــم علنــاً يف بــروت بتاريخ 

2020/1/16

3 ر من  »األكاديمية اللبنانية الدولية للسامة املرورية« : أك
ــم مـــــن املـــشـــا ـــايـــا حـــــــــواد الـــســـيـــر هـــ ـــ مـــــن 

مشا لبنان في خطر 
وحقوقهم مصادر !

مينى املقداد

 إذا أردت أن تكون من املشــاة يف لبنــان، فعليك أن تكون 
خارقا لطبيعة البرش، إنها ليست أحجية، لكّن حدوثها يتطلب 
معجزة، إذ عليك أن تحظى بأربعة عيون يف رأســك: أمامّية 
وخلفّية، لتنجز مهمة إجتياز الشــارع، وتتمكن من الوصول 

بخر وسالمة إىل مقصدك.
« اليومّية يف شــوارع بالدنا املزدحمة،  يف رحلــة »امل
عادة ما نختار الرصيف كمالذ آمن، وإذ بنا نراه محتال بشتى 
أنــواع البضائع، فنمّر من خاللــه بصعوبة ولكن البأس يف 
ذلــك، فالناس تبحث عــن رزقها والوضــع املعي صعب، 
نكمــل جولتنا، وإذ بدراجة نارية تزاحمنا يف ما تبقى لنا من 
مســاحة عىل ذلك الرصيف، فنهرع نحو الشارع مجددا، وإذ 
باملركبات تسر يف كّل اإلتجاهات، ودراجة ناريّة أخرى تهبط 
أمامنا فجأة، فنحتار كيف نسر، عدا عن سيارت تسر عكس 
السر إختصارا للوقت وإجتياز طريق طويلة يجب أن تقطعها 

لتصل، وهنا قد نتعرّض لحوادث قاتلة.
واليوم وبعد تعّذراســتخدام  معظم الناس لوســائل النقل 
العام كام يف الســابق، نتيجة فو التعرفــة وارتفاعها 
الجنوين، يلجأ أغلبهم اىل السر عىل األقدام ذهابا وإيابا، يف 
وقت تندر فيه األرصفة وجســور املشاة، وأخالقيات القيادة 

عند البعض.

 النسبة األعىل من ضحايا املشاة ترتكز
 يف بروت وجبل لبنان واملن وبعبدا 

قد يبدو الحديث عن حّق املشــاة يف لبنــان أمرا ثانويّا يف 
ّر بها،  ســتحقاقات املعيشّية التي  الوقت الراهن، نظرا ل
ا الواقع ي بغر ذلك، إذ يشكّل املشاة أكرث من %35 من  ّ إ
ضحايا حوادث السر يف لبنان، ما يفرض أن يصبح املوضوع 

من أول األولويات الرسمّية. 
املرورية كامل  الدولية للسالمة  اللبنانية  األكادميية  مدير 
إبراهيم أشــار لـ«الديار« إىل أّن النســبة األعىل من ضحايا 
املشــاة يف لبنان ترتكز يف  بروت وجبل لبنان واملن وبعبدا، 
موضحا أّن هناك واجبات تقع عىل املشــاة كاإللتزام باملمّرات 
الخاصة بهم، كام يتمّتعون بحقوق أقرّها قانون السر تحت 
مسّمى »رشعة حقوق املشــاة«، هدفها تأمني بيئة آمنة لهم 
للتنقل كبارا وصغارا. لكن عىل ما يبدو أّن القانون بقي حربا 
عىل ورق، إذ ال تتواجد أرضّية لتطبيقه، أّي عدم توفر أرصفة 
وجسور مشــاة، وغرها من عوامل السالمة املروريّة، وهذا 
ما يف نسبة الحوادث املرتفعة بني املشاة يف لبنان، بحسب 
إبراهيم الذي يرى أنّه يف حال  توفرت املمّرات وجسور املشاة  
فهي ليست آمنة، إضافة إىل أّن الكثر من الناس ميّرون أسفل 
هذه الجسور، ما يشــكل خطرا كبرا عليهم، مطالبا البلديات 
القيام بتأمني ممّرات خاصة باملشــاة يف كّل مكان، وتحديدا 

عند الجسور واألنفاق.
ولفت إبراهيم إىل أنّه ال بّد مــن تطبيق القانون عىل الذين 
يفرتشــون األرصفة ببضائعهم وأغراضهم وسياراتهم، فهذا 
يجرب الناس عىل السر عىل الطريق فيتعرّضون لخطر الدهس.

 ال خطة واضحة
تضمن سالمة املشاة  

لطاملا شــاهدنا عىل شاشــات التلفزة والهواتف الذكّية، 
خطوطا بيضاء أو صفراء مرســومة عــىل الطرقات تخّص 
املشاة والسّيارات، وكّنا نجهل وظيفتها، وأنّها املنظم الفعيل 
لكل تحركات الســيارت داخــل الطريق، واملرشــد واملوجه 
الحقيقي الذي يحمي الســائق من الحوادث و املشاكل اذا ما 
تّم اإللتزام بها، لكن هذه الخطوط مفقودة متاما من خريطة 
طرقاتنا ، لهذا اشار ابراهيم اىل ال خطة واضحة يف موضوع 
تأمني سالمة املشاة يف ظّل الظروف الحالية، مؤكّدا أن الناس 
« اليوم أكرث من الســابق، ما سيعرّض  ســتعتمد عىل »امل
حياتهم للخطر خاصــة يف منطقة بروت الكربى واملناطق 
سف هذا سنشهده  حيث اإلشارات املروريّة معطّلة، وقال:« ل
كثــرا يف املرحلة القادمة«، مطالبا وزارة األشــغال العاّمة 
والنقل ببناء جســور مشــاة آمنة، ألن الناس اليوم ستتنقل 
أكرث عرب الباصات، وســيضطرون للنزول عىل الطرق العامة 
وامل مسافة معينة للوصول اىل مقصدهم، وهنا »أصبحنا 

بظّل عوامل خطر أكرب، وبحاجة إىل املمّرات أكرث«.وتســاءل 
إبراهيــم عن إمكانّية تحقيق ذلك يف ظّل دولة ال متلك القدرة 
واملال لتقوم بهذا العمل، الفتــا اىل أّن عدم تخطيط الوزارات 
املتعاقبــة لتأمني ممّرات آمنة للمشــاة وإعطاء أولوية لهذه 
الفئة، أّدى بنا للوصول ملرحلة يكون فيها املشــاة  يف لبنان 
يعة عىل األوتوسرتادات،  بخطر، خاصة يف ظل القيادة ال

وغياب اإلنارة.

 غياب البنّية التحتّية  

غالبا ما تلقى مهّمة تأمني الســالمة املروريّة عىل عاتق 
األجهزة األمنّية، وعند وقوع أّي حادثة أو مشــكلة، يســأل 
البعض: أين األمن؟ فيام املشكلة ليست مرتبطة مبدى حضور 
الدور الرقايّب لهــذه األجهزة من عدمه، بل تتعلّق مبدى توّفر 
عنارص السالمة املروريّة عىل الطرقات، ومدى وجود ثقافة 
مروريّة عند املشاة أنفسهم، فأحيانا قد يعرّض املاّرة أنفسهم 

لخطر املوت عىل الطرقات.
يف السياق أشــارت مصادر أمنّية لـ«الديار« إىل أّن سبب 
الخطراملحدق باملشــاة يف لبنــان، يعود إىل غيــاب البنية 
التحتّية، وسياسة إحرتام حّق املشــاة بالتنّقل، واعتربت أّن 
العامل األسايس، وأحد أكرب العقبات يف هذا امللف، هو غياب 

خطّة شاملة متكاملة للنقل العام يف لبنان. 

 إجراءات بلدية رادعة 

برج الرباجنة يف ضاحية بروت الجنوبية، منطقة شعبية 
مكتظة بالســكان واملحال التجارية، يعاين سكانها من ندرة 
األرصفة فيها، إال يف الشوارع الرئيسية ما يعرّضهم لحوادث 
مروريّة كثرة. نائب رئيــس بلدية برج الرباجنة زهر جلول 
قال لـ«الديار« إّن شــوراع املنطقة ضيقة عموما ، وإنشــاء 
أرصفة فيها يزيد الوضع سوءا بالنسبة للسيارات، وأضاف أّن 
ا يعمد بعض  ّ هناك أرصفة يف معظم الشوارع الرئيسية ، إ
املواطنني إىل ركن ســياراتهم عليها، ما يعيق حركة املشــاة 
الذيــن ميتلكون حّق التنقل بطريقة آمنــة. وقد لجأت بلدية 
برج الرباجنة بحســب جلول إىل وضع »أوتاد حديدية« عىل 
أطراف األرصفة ملنع ركن السيارات وإعاقة حركة املواطنني، 
كام تحــّدث عن إجراء آخر قامت به البلدية عىل طريق املطار 
حيث هناك  ثالثة جسور للمشاة، فيام معظم الناس يجتازون 
نع ذلك وضعنا  ، ويك« الشــارع من دون اســتخدام الج
»درابزينات حديد« عىل الطريق املقابل ، إلجبار املشــاة عىل 

.» الصعود والسر فوق الج
وأوضح أّن هناك صعوبة يف أن يتم توسيع شوارع املنطقة 
القدمية وبناء أرصفة فيها، مؤكــدا أّن رشطة البلدية تعمل 
باســتمرار عىل تحرير محارض ضبط  للســيارات التي تركن 

بطريقة مخالفة عموما وعىل األرصفة خصوصا. 

 قواعد للمشاة 

اليوم يتزايد عدد املشــاة يف لبنــان، فاملواصالت اليومّية 

مكلفة جدا ملــن راتبه باللرة اللبنانية، واملشــاة ال ميلكون 
وســائل أمان متنع عنهم املوت املتنقل عىل الطرقات، والحّل 
بتنظيم مديّن يلتقي مع رشعة حقوق املشــاة، ومبا أّن تنفيذ 
هذا املطلب أشــبه مبعجزة  يف ظّل الوضــع الراهن، لذا فإّن 
عىل املشــاة التشّدد يف إتّباع القواعد التالية التي ينّص عليها 

القانون:  
-االلتزام باســتخدام ممرات املشــاة داخل املــدن والتقيد 
باشــارات العبور الضوئية او التي تعطى لهم من قبل رجال 

السر.
-السرعىل االرصفة ويف حالة عدم توفر األرصفة السر 

أق حافة اليمني.
-إلتزام أق حافة الطريق املقابلة إلتجاه السر يف حالة 

السر عىل الطرق خارج املدن.
-عدم قطــع الطريق من جانب إىل أخر قبل التأكد من خلو 

الطريق من املركبات.
-عىل كل شخص يكون عىل مسافة تقل عن 100 مرت من 
مكان مخصص للعبور أو نفق أو ج معد لعبور املشاة فال 

. يجوز له عبور الطريق إال من ذلك املكان أو النفق أو الج
-عىل كل شخص إذا مل يكن عىل مقربة من مكان مخصص 
للعبور أو نفق أو ج معد لعبور املشاة وبالقرب منه تقاطع 

طرق فعىل املشاة عبور الطريق من هذا التقاطع.
عة معقولة  -عىل املشــاة عبور الطريق يف كل حالة ب
بأقرص خط مســتقيم بني جانبي الطريــق وعدم التأخر يف 

الطريق دون ما رضورة 
 -ال يجوز ألحد من املشاة النزول من الرصيف أو من مكان 
أمن آخر يف الطريق بصورة فجائية أو دون اتخاذه وســائل 
الحيطة والحــذر الكافية عند اقرتاب مركبة من مســافة ال 

ميكن لسائقها ايقافها ملنع وقوع حادث.
-ال يجوز ألحــد الوقوف يف الطريق من أجل إيقاف مركبة 

يستقلها أو ألي غرض أخر إال بحكم وظيفة رسمية.
-ال يجوز ألحد إعاقة حركة املشاة عىل الرصيف.

ورمبا يســتحيل تطبيــق البند األخر، فمعظــم األرصفة 
تستعمل لركن السيارات او مرور الدراجات او لنشاطات تجارية 
منوعة، والســيارة ال بد أن متر، والدراجــة الناريّة كذلك، أما 

املشاة فمرتوكون ملصرهم، إّما املوت او النجاة عىل الطرقات.
بالنتيجة، ال بّد من ترتيبات جذريّة للحّد من حوادث السر 
يف لبنان، لعّل أولها تأســيس بنية تحتية آمنة للســيارات 
واملشــاة، وإنارة الطرقات وإصالح اإلشارات، عىل أن يتزامن 
ذلك مع حذر كبر من املشاة الذين يتحملون املسؤولية كذلك 
الشــخصية ويجتازون  الســالمة  إجرءات  يتجاهلون  حني 

الشوارع بعشوائية. 
أّما من يقول إّن حق املشاة أمر ثانوي يف ظّل ما يعانيه عىل 
، فكأنّه يقول إّن إزهاق عرشات أرواح  ّ مســتوى حّقه املعي

املشاة يومّيا عىل الطرقات هو كذلك!

 :» »نــــــــــــــــــــادي الــــــــقــــــــضــــــــا
ــاء  ــ ــض ــ ــق ــ ــال ــ ـــــاً ب كـــــفـــــى عـــــبـــــ

أشار نادي قضاة لبنان يف بيان، اىل أن »القضاء قال كلمته، 
وخلص غر مــرة إىل عدم قبول طلبات رد املحقق العديل يف 
جرميــة املرفأ وعليه، من له أذنان فليســمع صوت القانون 

جيدا، وليتوقف عن العبث يف آخر حصن يف فكرة الدولة«.
وتابــع »يف هذه األيام العصيبة عــىل الكافة، يؤكد نادي 
قضاة لبنــان أنه ال بد من تعاضد جميــع القضاة ووحدتهم 
حول مجلــس القضاء األعىل ورئيســه، ملنــع أي محاولة 
لتجاوز صالحيــات الســلطة القضائيــة وللتصدي حتام 
ألي محاولــة للتطــاول واإلســتقواء عليها مــن خارجها 
ترمــي، يف مــا ترمي اليــه، إىل كــف يد املحقــق العديل 
بأســاليب ملتوية إذ إن األخر يبقى ســيد ملفــه، ما دام 
 مل يصــدر أي قرار عن املرجــع املختص بــرده أو تنحيته«.

ويف السياق عينه، أسف النادي لسقوط ضحايا وجرحى ودعا 
إىل »اإلرساع يف الكشف عن الفاعلني وإنزال أق العقوبات 

بهم إحقاقا للعدالة وتفاديا ألي فتنة«.
سيه،  كام دعا املواطنني جميعا إىل »اإلتعاظ من التاريخ وم
والوقــوف صفا واحدا مع القضاة إلقرار قانون إســتقاللية 
السلطة القضائية التي تبقى الضامن الوحيد للعدالة، واملالذ 

األخر لكل مواطن«.

!»TUK TUK« ات الهوائية والنارية و الـ ة.. التنّقل  عبر الدرا ات املو خر صي
باميال كشكوريان السمراين

ضاقت الدنيا بفسحات أملها العديدة يف وجه اللّبنانيني جميعاً 
بعد موجة انهيار اقتصــادّي قلبت املوازين، وبّدلت معها أحوال 
العيش وســبلها يف كافة مجاالتها، وملّا كان املثل الشائع »ما 
أضيق العيش لوال فسحة األمل«، أطاحت األزمة اللبنانية العيش 
وفسحات أمله معاً ، فبات املواطن يبحث عن حلول بديلة »وفرة« 
يستطيع تكّبد مصاريفها يف األيام السوداء التي مل يحسب يوماً 

أن ميّر بقساوتها.
بعد ارتفاع سعر رصف الدوالر وأزمة املحروقات التي شلّت البلد 
برّمته، أصبح اللّبناينّ يعاين من ارتفاع سعر تنكة البنزين، إضافة 
اىل تكاليف صيانة السيارات التي فاقت التصورات واملداخيل عىل 
حّد سواء، فراح يبحث عن حّل بديل يسمح له متابعة سر حياته 

اليومية مبيزانية مقبولة تُسّر أعامله وال تشّل تحركاته.
تجوب شوارع املناطق اللّبنانية، تلحظ ازدياد أعداد الدراجات 
الهوائية والنارية التي أصبحت مبتناول معظم اللّبنانيني كونها 
تساهم يف عملية التوفر إن من ناحية البنزين والصيانة سويّاً، 
وما البدعة الجديدة إالّ الـ »تــوك توكTUKTUK« وهي ما كان 
يُعرف بال«فيسبا VESPA قدمياً، عادت »الفيسبا« من جديد لتعيد 

أيام املايض الذي كان يقترص عىل البساطة املطلقة.

 TUK TUK أّول لبنايّن استخدم الـ 
 201 عدنان خّباز لبناينّ يف العقد الثاين من عمره، عمد عام 
ّ يف البرتون يعتا منه، فكان األّول يف  اىل تأسيس عمل خا
لبنان يف استثامر »التوك توك«، حينها اشرتى عدنان آلية واحدة 
« والجوالت الســياحية ضمن مدينة  لتقديم خدمات »التاك

البرتون.
يقول خّباز لـ »الديّار«: »لطاملا عا جيل الشباب يف لبنان من 
البطالة، فكان من الرضورّي بالنسبة يل البدء يف تأسيس نف 
وحيا العملية، وحني فكّرت يف إيجاد حلول، انطلقت من أزّقة 
البرتون الرتاثية الّضيقة التي هي بأمّس الحاجة آلليات صغرة 
تجوبهاوتتنّقل فيها، كام وأّن املدينــة يليق بها التعريف عنها 
بجوالت ســياحية، فبارشت برشاء »توك توك« واحدة، ونظّمت 
الرحالت السياحية داخل شــوارع البرتون للتعريف عنها وعن 
تراثها وآثارها، وحني وجدت أّن اإلقبال أكرث من ممتاز،  بّت أملك 

ثالث آليات »توك توك« للسياحة الداخلية يف بلد البرتون«.
اضاف: »بعــد عام اندلعت »ثــورة ترشين«، وبــدأ الوضع 
اإلقتصادّي يتدهور، ثّم أتت جائحة كورونا لتفرض ســيطرتها 
و الحجر والتعبئة، مام ســاهم يف زيادة الطلب عىل الخدمة 

التي أقّدمها لجهة حاجة الناس لرشاء األغراض واملســتلزمات، 
فقّدمت حينها خدمة جديــدة وهي »الديليفري« للمنازل، وبعد 
ثالث آليات ها أنا اليوم أملك 10 »توك توك«، أستثمرها يف كافة 
القطاعات املرتبطة بالنقل والتنقل،خاّصة يف اآلونة األخرة مع 
أزمة املحروقات وفتح املــدارس أبوابها، نقّدم خدمة النقل من 
واىل املدرســة للتالميذ، واإلقبال كثيف جّداً ،واألهل مطمئنون 

ومرتاحون من كافة النواحي«.
وعن خلــق الحالة اإلســتثنائية التي كانــت الوحيدة يف 
ازدهارمســتمّر يف ظّل اإلنهيار اإلقتصادي الــذي عّم البالد، 
يقول خّباز: »بالطبع عمل الظرف اإلقتصادّي الصعب ملصلحتي 
ومصلحة عميل، وساهم يف رفع أسهم املرشوع الذي قد بدأت 
به، إضافة اىل أنّه رّسع العجلة اإلقتصادية يف املنطقة لناحية 
خلق فر عمل للشباب البرتوين، فلكّل آلية سائق من املنطقة. 
قتصاد املزدهر واملستقّر يف كافة املجاالت، ألننا  إاّل أننا نطمح ل

اعتدنا عىل لبنان الجميل الذي تليق به الحياة وبشعبه«.
أحد أصحاب رشكة لبيع الدراجات النارية يف منطقة طربجا 
وصف الوضع باملمتاز، وقال »الديار«: »أســتطيع تصنيف هذه 
الفرتة أنّها من أكرث الفرتات التي ترتفع فيها نسبة املبيعات يف 
رشكتنا، ألّن الشعب يبحث عن حلول بديلة تساهم يف تقليص 

مصاريفه خاّصة يف التنقالت، وبعد أزمة البنزين التي ال نزال 
نعاين منها حّتــى اليوم، فإن فتحت املحطــات أبوابها وتوّفر 
البنزين، ال ميلــك الناس القدرة الرشائيــة له، فيقتصدون يف 
مشاويرهم بالســيارات ويلجأون اىل ركوب الدراجات النارية 

والهوائية للتوفر.«
لك  أّما إييل، وهو رّب أرسة وأب لولدين، يقول لـ »الديار«: »
سيارتني نستقلّهام أنا وزوجتي، أتت األزمة اإلقتصادية لتحّد 
من تحركاتنا وتنقالتنا، وبعد اندالع أزمة البنزين التي مل تنته 
حّتى اليوم يف ظّل اإلرتفاع املتزايد يف اسعارالنفط ورفع الدعم، 
كان من الرضورّي إيجاد وسيلة نقل تخفف من وطأة األزمة، 
فاشــرتينا دّراجة تعمل عىل الطاقة الكهربائية، نرشّجها يف 
اللّيــل وأقودها يف النهار، وأتنقل بهــا يف عميل، خاّصة وأن 
بقعة عميل تقع ضمن نطاق املنطقة التي أسكن فيها، ونحن 
مرتاحون، إالّ أّن الشــتاء قادم وزّخات املطر ال ترحم، يُضيف 

مامزحاً!
هو اللّبنــاينّ الذي مىش درب الجلجلة منذ القدم حّتى اليوم، 
فكام تكونوا يوىّل عليكم، ُحكم عىل الّشعب اللّبناين أن يلد من 
رحم األزمة طاقــة فرج يُدخل من فجوتها بصيص أمل ويفعل 

املستحيل بدل أن يقف مكتوف األيدي يبيك عىل األطالل...!



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
السبت 16 ترشين األول 2021

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــب ــ حــــــمــــــّيــــــه وخـــــــــــــــــوري ي
ــعـــيـــل الـــــعـــــاقـــــات مــــــع ســــوريــــا تـــفـ

التقى وزير االشغال العامة والنقل عيل حمّيه األمني العام 
للمجلس األعىل اللبناين الســوري نرصي خوري، يف حضور 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام ملصلحة سكك الحديد والنقل 

املشرتك زياد نرص. 
وكان عرض لكافة الســبل اآليلة اىل تفعيل العالقات مع 
ســوريا يف املجاالت التي تعنى بها وزارة االشــغال العامة 
والنقل، وخصوصا موضوع الرسوم عىل شاحنات الرتانزيت 
واألمور والقضايا امللحة األخرى التي هي بحاجة إىل متابعة 
يف العالقات الســورية - اللبنانية، بغيــة معالجتها تقنيا 
ليصار بعدها إىل تحديد اإلطار املشــرتك، قبل الزيارة املرتقبة 

للوزير حمّيه إىل سوريا. 
وتأ هذه الزيارة، بعد التكليف الرســمي املعطى من قبل 
مجلس الوزراء للوزير حمّيه بالتواصل مع سوريا، واستكامال 
ملا تم بحثه اخرا بني حميه وســفر سوريا عيل عبد الكريم، 
يف ما يتعلق ببعض القضايــا العالقة بني البلدين والتي تهم 
اللبناين والسوري، وخصوصا يف موضوع  مصالح الشعبني 

رسوم الرتانزيت. 

ــي ســـفـــيـــر الـــــعـــــرا ــقـ ــتـ ــلـ فـــــيـــــا يـ
الفيو  نقل  عمليات  تسريع  تناو  والب 
التغذية   لـــزيـــاد  كــمــيــاتــه  زيــــاد  ـــان  وامـــ
اجتمع وزير الطاقة واملياه وليد فياض بسفر العراق حيدر 
شــياع الرباك مع وفد من السفارة يف زيارة بروتوكولية هي 

األوىل منذ تسلمه مهامه الوزارية. 
يع  وتركز البحث حول موضوع الفيول العراقي وكيفية ت
عمليات نقله اىل لبنان وإمكان زيادة كمياته لتوفر ساعات 

تغذية إضافية . 
وكان اللقاء مناســبة جدد خاللها سفر العراق دعم بالده 
للبنان واالستعداد ملزيد من املبادرات، متتينا لعالقات الصداقة 

بني البلدين. 

ــان  ــ ــوردي ــ ــع ك ــ ـــ م ــرب بـــ ــ ــغ ــ ســفــيــر امل
واقـــــع صــنــاعــة املـــجـــوهـــرات والـــذهـــب 
أعلن نقيب معلمــي صناعات الذهب واملجوهرات بوغو 
كورديان يف بيان، أنه »زار سفر اململكة املغربية محمد كرين، 
يف حضور وزير مفوض املستشارة الثقافية واإلعالمية وفاء 

العمراين.
وتم تدارس واقع الصناعــة اللبنانية يف قطاع املجوهرات 
والذهبيــة، ونوعية املنتوجات التــي توفرها، مع البحث يف 

إمكانية التبادل بني املغرب ولبنان يف هذا امليدان«.
وشكر كورديان لسفر املغرب حفاوة استقباله واهتاممه 

باملوضوع.

ـــــونـــــيـــــه وكــــــــــســــــــــروان : تــــــجــــــار 
ــا املـــــــزيـــــــد ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ـ ــ ــ لــــــــعــــــــد تـ

وان الفتوح سامي  أسف رئيس جمعية تجار جونيه وك
عراين »أشــــّد األسف ملا آلت إليــه األمور من تدهور أمني 
وتعد عىل األمــالك العامة وإزهــاق أرواح مواطنني أبرياء، 
وإيقاع عــرشات الجرحى يف معارك مل ولــن يكون فيها أي 
منترص، لكن الخــارس الوحيد هو البلد بأهله ومؤسســاته 

القطاعية«.
وان الفتوح إذ  وقال يف بيان: إن جمعية تجار جونيه وك
ال يسعها القبول بتحميل القطاع التجاري املزيد من تداعيات 
االنهيارات املالية واالقتصادية واإلغالقات، تدعو إىل التهدئة 
وتهيب بالقوى األمنية وعىل رأسها الجيش اللبناين اإلمساك 
بزمام األمور حيث هم املؤمتنون الوحيدون وبدون أي منازع 

عىل أمن اللبنانيني.

ــا  ــ ــم ــ ـــــــا وســـــيـــــدات األع ــع ر ــمـ ــجـ »تـ
ــطــيــونــة ــن أحــــــدا ال ــديـ ــنـــان« يـ ــبـ فـــي لـ

عقــد مجلــس ادارة تجّمع رجال وســيدات األعامل يف 
لبنان RDCL اجتامعاً طارئاً أمــــس يف مقرِه يف وســِط 
بروت لبحِث املستجداِت األمنيِة األخرِة املســتنكرة، ُمبدياً 
»أسفِه الشــــديِد لسقوِط ضحايا وجرحى وإلرهاب الّناس 
يف بيوتهــم واألطفال يف مداِرســهم، إضافــًة إىل الدماِر 
والخراِب الــذي زاد يف معاناِة اللبنانيــني وذكّرهم بالحرِب 
األهليــة وأثّر مبارشًة وســلبياً عىل ما تبّقــى من اقتصاٍد 

مرتنّح«. 
واستنكر يف بيان هذه األحداث، مطالباً »الجميع بااللتفاِف 
حول الجيش اللبناين يف الحفاظ عىل السلم االهيل والسيادِة 
الوطنيِة، وحرص الســالحِ بالقوى األمنيِة اللبنانية والتأكيد 
عىل األهّمية القصوى يف اســتمرار عمل الحكومِة للم 
باإلصالحات الرضورية والتفاوض مع صندوق النقد الدويل 

وإجراء االنتخاباِت النيابيِة الشّفافِة يف وقتها«. 
ودعا التجّمع اىل »احرتام اســــتقاللية القضاِء وتطبيق 
مبدأ فصل الســلطات«، مديناً »بّشــدة كل مظاهر التطرف 
املذهبي املقيت والبعيد كل البعد من قناعاتنا ومبادئنا وإرادتنا 
الواحدة يف لبنان يحرتم التعدِديّة ويتمّيُز بتنّوِعه وســيادة 

القانون«.

ــا ــمـ ــشـ ــن فـــــي الـ ــيـ ــدسـ ــنـ ــهـ ــب املـ ــيـ ــقـ نـ
ــد  ــديـ ــد مـــــن حـ ــ ــي ــ ــب بــــالــــضــــرب ب ــ ــالـ ــ ـ
اعترب نقيب املهندسني يف الشامل بهاء حرب، أن »ما جرى 
يف شوارع العاصمة بروت باألمس أعاد اىل األذهان مشاهد 
الدمار والخراب التــي عصفت بلبنان يف املايض، وتأملنا بأن 
اللبنانيني عىل اختــالف انتامءاتهم السياســية والطائفية 
واملناطقيــة قد أخــذوا العرب منها لتبقى ذكرى شــائنة يف 
تاريخهــم لن تتكرر، إال ان هذا األمــل تبدد مع صوت إطالق 
القذائف والرصا وســفك دماء املدنيني أبناء الوطن الواحد 

يف تهديد رصيح وعلني لالستقرار الداخيل«.
وطالب الجيش واألجهزة األمنية بـ »بســط سلطتها فورا 
عىل كامل األرايض والرضب بيد من حديد عىل كل من تسول 
له نفســه أخذ البلد اىل الفو كائنا من كان، وقطع دابر 
الفتنة التي يحاول البعــض جرنا إليها من خالل فرض االمن 
بالقــوة وتعزيز وجــود القوات األمنيــة الرشعية وتطبيق 
القوانــني والحفاظ عىل املؤسســات الدســتورية وتوفر 

إستقاللية القضاء«.

ــدا  ــيـ ــــــاب املــــــــولّــــــــدات فــــــي صـ اصــــــ
ــم  ــهـ ــافـ ــصـ نـ ــ ــوا الـــــســـــعـــــودي بـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ـ
زار وفد من تجمــع أصحاب املولدات يف صيــدا والجوار 
رئيس بلدية صيدا املهندس محمد السعودي مطالبا بإنصافهم 
بإعادة النظر بالتسعرة الصادرة عن وزارة الطاقة، ألن السعر 
الوسطي املعتمد للامزوت يف قرار الوزارة مل يكن متوافرا يف 
األسواق، إضافة إىل أن الرسم الثابت عىل االشرتاك )العداد(، 
ما زال يعتمد عىل رصف 1500 ل. ل. وليس 20 ألف ل. ل. كام 

هو واقع اليوم . 
وبحسب الوفد، فقد وعد السعودي مبتابعة األمر والتشاور 

. مع املعنيني بهذا الخصو

جوزف فرح 

واالجتامعية  املعيشــية  مشــاكلهم  اللبنانيــون  تنا 
واالقتصادية التي يعانون منها منذ ســنتني وانرصفوا خالل 
اليومني املاضيني اىل القلق من عودة الحرب االهلية يف لبنان 
بعد ان اكتووا بها وذهب االف الضحايا مســتذكرين ماسيها 
ومرارتها ومســتغربني عدم التعلم من اخطاء املايض كأننا مل  

نعش الحرب ومل نسمع عنها وال تداعياتها .
لكن هذه املشــاكل التي يعانيهــا املواطنون حاليا ال ميكن 
تجاهلها وخصوصا يف ما يتعلق بالفجوة املالية بني ســعر 
الرصف يف الســوق السوداء واســتمرار القبول بالحد االد 
لالجور الذي ما زال عىل 675 الف لرة اي ما يعادل صفيحتني 
ونصف الصفيحــة من البنزين او قــارور ونصف قارورة 
من الغاز بحيث باتت كل االســعار »نار«حتى فاتورة املولدات 
الخاصة زادت مرتني عن الحــد االد لالجور وبات املواطن 
ينظر اىل راتبه وماذا يشرتي منه يف هذه الظروف االقتصادية 
الصعبة التي تقفل فيها املؤسسات ويرصف العامل وتتجاوز 

نسبة الفقر لـ 53 يف املئة .
وقد بادر وزير العمل مصطفى برم اىل عقد لقاءات ثنائية 
فاجتمع اوال مــع الهيئات االقتصادية ومــن ثم مع االتحاد 
العــاميل العام حيث اعلن عن اجتامع لجنة املؤرش التي كانت 
ســتعقد الخميس املايض لوال االحداث االمنية التي وقعت يف 
الطيونة وطلب كل من الهيئات االقتصادية واالتحاد العاميل 

التاجيل .
لكن وزير العمــل اعلن لـ«الديار »انــه يفصل بني العامل 
التقني يف عمله عن الجانب الســيايس النه يشعر مع هموم 
النــاس ،كل الناس من اجل تامني حقوقهم خصوصا انه ليس 
لدينا ترف الوقت يف ظل املصاعــب االقتصادية التي يعانيها 
هذا املواطن ونتحسس مشــاكله املعيشية وبالتايل ساعاود 
الدعوة اىل اجتامع لجنة املؤرش االسبوع املقبل يف حال عدم 

استجد  اي عامل امني يعيق هذا 
االجتامع .

لقاءات  عقــد  انه  برم  واكد 
ثنائيــة كل عــىل حــدة مــع 
واالتحاد  االقتصاديــة  الهيئات 
العاميل ومع  خــرباء لالطالع 
عىل وجهــة نظرهام وامكانية 
التالقي معتــربا ان الحل ال يبدأ 
من عنده بل مــن امكانية طرح 
يعانيها  التي  للمشــاكل  الحلول 
الطرفان ونحــن يهمنا الحفاظ 
الخا  القطاع  استمرارية  عىل 
ودميومة عمله وتامني التوظيف 
والــدورة  االقتصاديــة بحدها 
املعقول  كــام يهمنا يف الوقت 
ذاتــه حقوق العــامل البديهية 
والوجوديــة واعطائــه االمان 
االجتامعي الــذي يلقي بظالله 

عىل قطاعات اخرى 
وحول وجود خــالف بني الطرفني حول ادخال اي زيادة يف 
صلب الراتب قال الوزير بــرم :مل نعقد االجتامع االول للجنة 
املؤرش التي نعول عىل هذا االجتامع االمال يف امكانية معرفة 
كيفية تقريب وجهات النظر اذا كان هناك من اختالف بينهام 
وهذا التشــخيص ســيكون مبنيا عىل وقائع وادلة لذلك كام 
الحظت انني ممتنع عن اعطاء مهل او ارقام علمية وليســت 
شعبوية وبالتايل ان االوان ليك نتشارك معا وان نتعاون عىل 
تحقيق االرباح معا او نتعرض للخســارة معا .وبالتايل علينا 
العمل معا للوصــول اىل نتائج تريض الطرفــني وامكانيات 

الدولة.  
صحيح ان اجتامع لجنة املؤرش قد ارجىء اىل موعد الحق 

بســبب االحداث االمنية التي وقعت يف 
الطيونة وان الوزيــر برم وعد ان يكون 
االجتامع يف االسبوع املقبل وهي  فرصة 
ينتظرها االتحــاد العاميل العام والعامل 
لتحسني اوضاعهم املعيشية مع العلم ان 
بعض القطاع الخــا مل ينتظر قرارات 
اتخاذ قرارات  املؤرش بل سارع اىل  لجنة 
وتدابر تريــح موظفيه وعامله ان عىل 
صعيد مساعدة مالية او عىل صعيد زيادة 
النقل واملســاهمة يف تأمني  تعويــض 
االقساط املدرسية كام  ان االتحاد العاميل 
العام والهيئات االقتصادية يتوافقان عىل 
رضورة تحســني وضع الطبقة العاملية 
السابق محمد  الوزير  الهيئات  وان رئيس 
شقر كانت له خطوات متقدمة عىل هذا 

الصعيد .
العمل قــد اخذ عىل  واذا كان وزيــر 
عاتقه معــاودة اجتامعات لجنة املؤرش 
لبنان  مــرصف  وحاكم  الحكومــة  فأن 
عليهام معالجة اســتمرار ارتفاع ســعر رصف الدوالر الذي 
تتمحور حوله كل االســعار النه كلام ارتفع ســعره ارتفعت 
معه كل الســلع واملواد الغذائية واملحروقات والخبز واالدوية 
وغرها وبالتايل مفروض ان تسارع الحكومة وحاكم مرصف 
لبنــان اىل معالجة هذا املوضوع قبل ان تفلت زمام االنور من 
يديهام وخصوصا يف مــا يتعلق بوجود 65منصة الكرتونية 
تبيع وتشــرتي الدوالر وتتحكم بأســعاره كــام رصح بذلك 
عضو الهيئــات االقتصادية جاك رصاف الذي طالبهام التحرك 
يع واعادة الصرفة اىل املصارف النه مهام حاولنا زيادة  ال
الرواتب فتبقى محدودة طاملا ان الدوالر متفلت من اي رقابة 

او انضباط .

شــر«  ــا »لــجــنــة املــ ــم ــت ــنــي عــن ا ــات الــســيــاســيــة لــن تــ ب ــا ــج ــت احــــدا الــطــيــونــة وال
ــاســي ــســي ــي والـــعـــامـــل ال ــن ــق ــت ــل ال ــامـ ــعـ ــل بـــيـــن الـ ــصـ ــا افـ ــ ـــ »الـــــديـــــار« : انـ ــ ــر ل ــيـ بـ
يــبــدأ مــن عندي  ــّل ال  ــ وال املــقــبــل..  ــو  ــتــمــا االســب اال الــى  شــر  اللجنة املــ وســأدعــو 

زير  ب ال

الهيئات االقتصادية عىل موعد األســبوع املقبل مع نائب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي املسؤول عن فريق التفاوض 
مع صندوق النقــد الدويل وبالتايل من أبــرز ُمعّدي »خطة 
التعايف االقتصادي«، بحسب ما كشف رئيس الهيئات الوزير 
السابق محمد شــقر بعدما كانت ســلّمت رئيس الحكومة 
نجيب ميقا نهاية الشهر الفائت ورقتها االقتصادية املؤلفة 

من تسعة محاور.
ولفت شــقر قبيل مغادرته إىل سلطنة ُعامن عرص امس 
، إىل أن »الحكومة تأخرت يف إنضــاج هذه الخطة نظراً إىل 
املشاكل املستجدة يف األســبوع األخر، فأصبح هّم الجميع 
ومنهم الحكومــة، أن يبقى البلد... ومل تعــد خطة التعايف 

األولوية«.
وأوضح أن »النقاط التسع التي أوردتها الهيئات يف ورقتها، 
هي من األمور البديهّية التي عىل الحكومة تنفيذها، وبالتايل 

»مل نعيّل السقف« لِعلمنا جيداً أن عمر الحكومة قصر«.
ة ملحــاور تلك الورقة بني  وأكد يف الســياق، املتابعة الدا
الهيئــات والحكومة، وقد تم تكليف ثالثة من أعضاء الهيئات 

بهذه املهمة.
وعــام إذا كان يعلق آماالً عىل خطة التعايف، قال شــقر: 
أصبح اهتاممنا مصّوباً عىل مصــر الحكومة وما إذا كانت 
باقية حتى نهاية واليتها... ومل نعد نفكّر إذا كنا سنم يف 
الخطة االقتصادية التي وضعناها. فالبلد دخل يف مشــكلة 
كبرة حيث بدأت القوى السياســية تُدير محّركاتها تحضراً 
لالستحقاق االنتخايب... هل سُتجرى تلك االنتخابات عىل دّم 

األبرياء؟ ال أحد يعلم ما نحن مقبلون عليه!
أضاف: كفانا خســارة شبابنا وشــعبنا وكفانا مزيداً من 
الهجرة ... فصورة األمس كانت بشــعة جــداً اتجاه الداخل 
والخارج معاً... هذه الصــــورة ال تُشــبهنا إطــالقاً، نحن 
لســنا كذلك. إننا نريد العيش يف هذا الوطــن بكرامة، نريد 
أن نبني املؤسســات وننهض بلبنــان إلرجاعه إىل الخريطة 

العاملية.
وتابع: عىل رغم كل ذلك، ســأنطلق بعد ساعات إىل ُعامن 
حيث ســنلتقي مع أربعــة وزراء قبل التوّجــه إىل أبو ظبي 
فور جهوز التحضرات الالزمة لذلــك، ثم نغادر إىل مرص... 

لن نيــأس. من يقصــد »إكســبو ديب 2021« يالحظ مدى 
محبة العامل للبنــان... إذ يقصد الجناح اللبناين املئات من كل 

الجنسيات محبًة للبنان«.

 ورقة الهيئات.. 

ونــرشت  »املركزية« نّص ورقة الهيئــات االقتصادية التي 
، إن الهيئات االقتصادية اللبناــــنية،  سلّمها الرئيس ميقا
تبدي إرتياحها العــــميق لرتؤسكم الحكومة وقــيادة هذه 
املرحلة البالغة الصــــعوبة، كونكم رجل دولة متــــمرسا 
ولديكم فريق عمل بإمكانه ملّ شمل البلد وقيادته اىل شاطئ 

األمان.
وعىل هذا األســاس، تقدم الهيئات لدولتكم ورقة مقتضبة 
تتضمن أبــرز االفكار واإلجراءات التي تســاهم يف معالجة 

األوضاع االقتصادية واملالية واالجتامعية، وهي:
- أوالً: تصويــب خطة التعايف املايل للحكومة الســابقة، 
آخذين بعني االعتبار املبــاد واملقاربات التي تضمنتها ورقة 
مالحظــات الهيئات االقتصاديــة التي قدمتهــا اىل رئيس 
البلــد واالقتصاد  الحكومة الســابق حينها من أجل تجنيب 

إنعكاسات مدمرة.
- ثانياً: تحديد مسؤولية الدولة واملرصف املركزي واملصارف 
يف الفجوة املالية، وتوزيع الخسائر نسبياً حسب املسؤوليات، 
كخطوة أوىل الســتعادة الثقة بالنظام املــايل اللبناين يف 
الداخل والخارج، وإلتزامها بإستثامر ما متلك من أصول إليفاء 
ديونها كمدخل إلعادة الودائع ألصحابها، مع رضورة الرتكيز 
عىل الرشاكة بني القطاعني العام والخا والـBOT إلستثامر 

وإدارة خدمات الدولة يف مختلف املجاالت.
- ثالثــاً: اإلنخراط يف برنامج مع صنــدوق النقد الدويل، 
يرعى مصالح االقتصاد الوطنــي واملجتمع اللبناين ويصحح 
اإلختالالت املالية والنقدية الكبرة ال ســيام لجهة تعدد سعر 

الرصف.
- رابعــاً: اإلنكبــاب ملعالجة الشــق اإلجتامعي واملعي 
اللبنانيني، وتأمني شــبكة أمان  والحيا لوقــف معانــاة 
إجتامعي فورية لحاميــة العدد األكرب من األرس اللبنانية من 
خالل البطاقــة التمويلية، وإســتكامل املنعطف اإلجتامعي 

بالتفاوض مع صندوق النقد الدويل لتطبيق الربامج املتعلقة 
بالحامية اإلجتامعية. والعمل رسيعــاً عىل إنقاذ القطاعات 
الحيويــة التي تعرب عن هوية لبنــان ويف مقدمتها قطاعي 

التعليم واالستشفاء.
- خامساً: إقرار موازنتي العام 2021 والعام 2022، عىل أن 
يكون هدفها األول إطالق النهوض اإلقتصادي ولجم التضخم 
املفــرط، وإعادة تفعيــل القطاع الخا ودعــم القطاعات 
املنتجة من خالل الحوافز املالية واإلعفاءات الرضيبية، وعدم 
ا الذهاب بإتجاه توسيع  تضمينها أعباء رضيبية إضافية، إ
قاعدة املكلفني بكشــف املكتومني وتقليــص االقتصاد غر 

الرشعي ومكافحة التهريب.
- سادساً: اإللتزام الكيل بخطة إصالحية تلقى دعم املجتمع 
الدويل واللبنانيني، ال سيام تطبيق كل االصالحات الواردة يف 
املوازنات الســابقة، ورزمة االصالحات التي اقرتها املؤمترات 
الدولية منذ العام 2002 حتى مؤمتر سيدر، خصوصاً إن فتح 
باب املجتمــع الدويل، الذي أظهر تصميــامً قوياً عىل تقديم 
املســاعدات للبنان، يربط هذا األمر بتطبيــق اإلصالحات ال 
سيام تعيني الهيئات الناظمة، وإقرار وتطبيق قانون الجامرك 
الجديد، وتفعيل الهيئات الرقابية، وإعادة هيكلة القطاع العام 
وترشــيقه وتخفيف حجمه، فضالً عن إقرار كل الترشيعات 

األخرى املطلوبة يف هذا اإلطار.
- سابعاً: إحياء املساعدات الدولية، التي اقرت عرب املؤمترات 
الدولية ال سيام تلك التي تستهدف إعادة إعامر بروت ومرفئها 
وإنصاف أهلها، وكذلك مؤمتر ســيدر، إلعــادة بناء وتطوير 
الكهرباء. وكذلك  التحتية والخدماتية وبشــكل خا  البنى 
اء املتوازن ملختلف املناطق  العمل الجاد لتأمــني متطلبات اإل

اللبنانية.
- ثامناً: إعادة وصل ما انقطع من عالقات مع العامل العريب 
وبشكل خا مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة كل 
األمور العالقة، ملا يف ذلك من مصلحة اسرتاتيجية إقتصادية 

وإجتامعية للبنان.
- تاسعاً: التأكيد عىل رضورة التعاون والتشاور مع الهيئات 
االقتصادية وإرشاكهــا يف القرار االقتصــادي واملايل عىل 

الصعيد التنفيذي.

ــاور  ــ ــ ــ ــى  م ــ ــ ــّر الـ ــ ــط ــ ــت ــ ــة ت ــ ــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــى ال ــ ــ الــــــورقــــــة االقــــتــــصــــاديــــة الـ
ــات   ــيـ ولـ ــ ــسـ ـــديـــد املـ ــة وتـــ ــقـ ــابـ ــسـ ــي الـ ــافـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــطـ ــب خـ ــويـ ــصـ ــا تـ ــ ــه ــ ــّم ــ واه

وقعت ّ مجموعة »غلــوب مد«، مجموعة 
رشكات رائدة يف إدارة منافع الرعاية الصحّية 
إفريقيا، ورشكة  يف الرشق األوسط وشامل 
مقرها  عاملية  رشكة   ،)Svast Inc(سفاست«
الواليات املتحــدة األمركية ومتخّصصة يف 
تقديم خدمــات اإلدارة TPA ، إتفاقية تعاون 
الرشكتني  بني  التعــاون  يهدف  بينهام.  فيام 
إىل تعزيــز تجربــة العمــالء املؤّمنني لدى 
املتعاقدة مع غلوب مد من  الضامنة  الهيئات 
خالل تسهيل حصولهم عىل خدمات الرعاية 
»سفاســت«  تقدم  الحدود.  عــرب  الصحّية 
 Medical( العــالج  بهدف  الســفر  خدمات 
عىل  واالســتحصال   )  -
خدمات  مــن  وغرها  الصحيــة  الرعايــة 
املساعدة والسفر يف الهند واألقاليم الهندية، 
الصحية  الرعاية  بتلقي  للمر  مام يسمح 
يف  معقولة  وبأســعار  متواصلــة  بصورة 

مواقع مناسبة. 
ســيفيد هذا التعــاون املشــرتك العمالء 
املتعاقدة  الضامنــة  الهيئات  املؤّمنني لــدى 

مع غلــوب مــد مــن التقنيــات املتطورة 
لتســهيل  »سفاســت«  رشكة  توفرها  التي 
الرعاية الصحّية عرب  حصولهم عىل خدمات 
الحدود. كام سرتشــد »سفاســت« العمالء 
حــول أفضل خيــارات العــالج املتاحة مع 
الحر عىل إمكانية الوصول املســتمر إىل 
السجالت الطبية، وتنسيق حزمة سفر تلبي 
الخدمات مساعدة  احتياجاتهم. وتشمل هذه 
تأشرات  عىل  الحصول  يف  املؤمنني  العمالء 
واالســتعداد  واإلقامة،  والتأمني،  الســفر، 

للعالج يف الخارج. 
»ســيعزز تعاوننا اإلسرتاتيجي مع رشكة 
»سفاســت« حصول العمــالء املؤمنني عىل 
. كام ســيمكّن  الصحية  الرعايــة  خدمات 
الهيئــات الضامنة العاملــة معنا من ابتكار 
منتجــات تأمينيــة متخّصصة وبأســعار 
معقولة للعمــالء املؤّمنــني الذين تخدمهم 
غلوب مد ». قــال زياد خرمــا، نائب رئيس 
رشكة غلوب مــد لتطوير األعامل والخدمات 

االكتوارية وعلوم البيانات. 

لــــــوب مد« و»سفاســــــت« يوقعــــــان اتفاقية تعاون «
ية عاملياً  ّمنيــــــن على الرعايــــــة الص صو امل  ل

قدم وفــد من االتحــاد العــام للنقابات 
الزراعية برئاســة رئيسه يوسف محي الدين 
وزيــر الصناعة الدكتور جورج بوشــكيان، 
النهوض  مؤمتر  مقررات  تتضمن  مذكرة  اىل 
بالزراعة والذي يهدف اىل توحيد الخطاب بني 

.» الدولة والقطاع النقايب الخا
و جاء يف بيان عن الزيــارة: » ركز الوفد 
عىل األمور واملطالب التالية:«لبنان يســتورد 
بقيمة 7 مليار دوالر ســنوية سلعا غذائية 
العلم أن  من الخارج وبالعملة الصعبــة مع 
وتصنيعه  زراعته  ميكن  منها  اساسيا  قسام 
يف لبنان وعليه يجب التنســيق بني املنتجني 
الزراعة  للنقابــات  العام  باالتحــاد  املمثلني 
والصناعات الغذائية عىل أن تلعب الوزارة دور 
الجامع واملنسق بينهام وبهدف توقيع عقود 
بني الطرفني. وركز أكرث عىل زراعة الحمص 
يف هذا املجال وأبدى االتحاد استعداده لتأمني 

القسم األكرب من هذه املادة. 
تــم الرتكيز عــىل زراعة القنــب الهندي 
لالغراض الطبية خاصــة بعد صدور قانون 

بهــذا املجال والدور األســايس الــذي لعبه 
االتحاد بصدور هذا القانون وبأن هذه الزراعة 
تلعب دورة مســتقبليا يف النهوض بالزراعة 
وبتنمية هذا القطــاع ومن الرضورة االرساع 

بأنشاء الهيئة الناظمة لهذه الزراعة .
 القطاع ونعني بهــا الصناعة - الزراعة - 
البينة - االقتصاد الداخليــة - العدل النه آن 
األوان لالنتقــال من سياســة االرتجال اىل 
سياسة التنسيق والتخطيط املشرتك فيام بني 

الوزارت.
لقد ملس االتحــاد تجاوبا كامال من معايل 
الوزيــر واكد وضع خطة تنســيق فيام بني 
الغذائية تلعب فيه وزارة  االتحاد والصناعات 
املنسق فيام بينهام وبالتعاون  الصناعة دور 

مع وزارة الزراعة.
واشار معاليه اىل ان الوزارة لن تألو جهدا 
يف مجال التنمية األساســية لكل القطاعات 
االنتاجية وخاصة الصناعــة والزراعة وأنه 
يف القريــب العاجل ســيدعو اىل لقاء يضم 

الصناعات الغذائية. 

ــات الـــــــزراعـــــــيـــــــة ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مــــــطــــــالــــــب الـ

تتجه أزمة الغاز املنزيل اىل الحلحلة، حيث 
ســتعمل الرشكات املوزعة عىل توزيع املادة 
عىل االسواق، بانتظار الوصول اىل تسوية يف 
ما يتعلق بسعر الدوالر. وأكدت املصادر املطلعة 
انــه اذا مل يتم ايجاد حل لطريقة التســعر 
وملشكلة سعر الدوالر يف السوق املوازية، فان 
املشاكل ستزداد وستتفاقم ألن أحداً ال يستطيع 
تحمل الخسائر الفادحة نتيجة التالعب بسعر 
العملة. ويف هذا السياق يؤكد مصدر لـ »لبنان 
2٤« ان الســبب هو جدول تركيب األســعار 
الصادر عن وزارة الطاقة، والذي يعتربه ُمجحًفا 
بحق الرشكات. وحذر املصدر من أن »تداعيات 
حجب مادة الغــاز لها تأثر مبارش عىل دورة 

االقتصاد، اذ ان الغاز ال يستعمل فقط للمنازل، 
فران واملطاعم واملستشفيات، ويف حال  بل ل
ارتفاع سعره ســتتأثر معظم السلع، وهذا ما 

سيؤثر بشكل كبر عىل املواطنني«.
وكانت املشــكلة بدأت إثــر توقف رشكات 
تعبئة الغــاز عن تزويد املواطنــني والوكالء 
باملادة، بســبب ارتفاع ســعر رصف الدوالر 
من 17 إىل 20 الفا للــدوالر الواحد. وأقفلت 
الفائت،  الجمعة  أبوابها بعد ظهــر  الرشكات 
وتوقفت عن تسليم قوارير الغاز إىل املوزعني، 
ما عطّل عملية توزيع الغاز بعدما تم تسعره 
بالدوالر األمريك أو عىل سعر رصف السوق 

السوداء..

اســــــعار رفع  بعــــــد  ــــــّل  ال الى  الغــــــاز  ازمــــــة 

ناقشت لجنة الدفاع عن حقوق املستأجرين 
يف لبنــان، التحركات املشــبوهة التي يقوم 
بها بعض تجــار العقــارات وبعض ممثيل 
الرشكات العقارية، منذ عدة أيام، مدعني عودة 
لجان االيجــارات إىل االنعقاد إنفاذا للقانون 

التهجري املرفوض جملة وتفصيال.
ورأى املجتمعــون أن هــذه االدعاءات، إىل 
ــا ترمي إىل تخويف  جانب عدم صحتها، إ
املســتأجرين وحملهم عىل إخــالء منازلهم 
ورمــي أنفســهم يف املجهول، مبا يفســح 
يف املجال أمام الــرشكات العقارية، وبعض 

املصارف، االســتيالء عىل عقارات جديدة يف 
بروت ومحيطهــا لقاء حفنة من الدوالرات، 
يف ظل األزمــة االقتصاديــة واالجتامعية 
الخانقــة التــي أوصلت البــالد إىل مرحلة 
الكســاد الخطرة، بعــد أن أطاحت باألجور 
والرواتب وبدميومة العمــل، وحولت أغلبية 
 الشــعب اللبنــاين إىل فقــراء ومعوزين...
من هنا، كان تأكيــد املجتمعني عىل مواجهة 
هذه الحملة املشــبوهة الجديدة ووضع حد 
نهايئ لها. كام كان تأكيدهم عىل عدم السامح 

ألي كان التعدي عىل حقهم وحق عائالتهم .

ـــريـــن« ــا عــــن حـــقـــو املـــســـتـــأ ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــنـ ــجـ »لـ



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
السبت 16 ترشين األول 2021

ســــــــرائــــــــيــــــــل«  لـــــــــغـــــــــاء قــــــــــــــرار مــــــنــــــح » ـــــــهـــــــود 
فـــــريـــــقـــــي ـــــــــاد ا صـــــفـــــة »مــــــــــــراقــــــــــــب« فــــــــي االتـــــــــ

التنفيذي لالتحاد  للمجلس   3 الـ  الدورة  انطلقت أشغال 
رمطان  الجزائري  الخارجيــة  وزير  مبشــاركة  األفريقي، 

أبابا. لعاممرة، وذلك يف العاصمة اإلثيوبية أديس 
وشــهدت الجلســة االفتتاحية للدورة، التي ستســتمر 
ليومــني عىل التوايل، عــدداً من املداخالت حــول النقاط 
املطروحة عىل جدول أعامل الــدورة، كتنفيذ أجندة 2063 
القارة األفريقيــة يف مجال  التعــاون بــني دول  وتعزيز 

وباء كورونا. مكافحة 
ومــن املنتظر أن يتخذ املجلس قــراراً بخصو إلغاء أو 
تجميــد أو اإلبقاء عىل قرار منــح »إرسائيل« صفة مراقب 
يف االتحــاد األفريقي، بعد حملة قادتهــا الجزائر وجنوب 
أفريقيا ضد هــذا القرار، إضافة إىل اختيار موضوع القمة 

.2022 املالية  للسنة  املنظمة  وميزانية  املقبلة 
ويف ما يخــص تحديــات مكافحة وبــاء كورونا التي 
تواجههــا القارة الســمراء، قال رئيــس مفوضية االتحاد 
األفريقي، مو فقــي، يف مداخلته، »هناك تقرير خا 
يف جدول األعامل حول وباء كورونا من املركز األفريقي، وله 
تأثر كبر عىل قارتنــا، يجب وضع خريطة طريق ملواجهة 

تلك التحديات، وأن نشيد بالتقرير الخا بهذه التحركات«.
التزام  لعاممرة  رمطــان  الجزائري  الخارجية  وزير  وأكد 
الجزائر بالحفــاظ عىل وحدة الصــف األفريقي، كام دعا 
نظــراءه إىل تجنيب االتحــاد عوامل االنقســام والتفرقة 
ارتكبت  التي  األخطاء  وتــدارك  الجامعية  املصلحة  وتغليب 
مؤخراً، والتي من شــأنها نســف روح التضامن والوحدة 
األفريقية. وشــّدد الوزيــر الجزائري عىل أهمية ترشــيد 
نفقــات املنظمــة لتقليل نســبة االعتامد عــىل الرشكاء 

املنظمة. أنشطة  الدوليني يف متويل  واملانحني 
ومن بني األحداث البارزة يف هذه الجلسة، انتخاب وتعيني 
األفريقي، ورئيس ونائب رئيس  االتحاد  املفّوضني ملفوضية 
الجامعة األفريقية، وأربعة أعضاء يف املفوضية األفريقية 
بشأن حقوق اإلنســان والشعوب، إضافة إىل ٤ أعضاء يف 

الفساد. ملكافحة  األفريقي  لالتحاد  االستشاري  املجلس 
االتحاد  قــادة مفوضيــة  الــدورة  ويشــارك يف هذه 
ومســؤولوها ووزراء مــن 55 دولة عضــواً يف املنظمة 
األفريقية، إضافــة إىل ممثلني عن املجموعات االقتصادية 

اإلقليمية. واآلليات  اإلقليمية 

ــان ــرهــ ــ ــب ــ ــاً مـــــن ال ــ ــب ــ ــل ــ حـــــمـــــدو يــــرفــــ 
ـــديـــد ـــومـــة  ــيــل حـــ  وحـــمـــيـــدتـــي لــتــشــ

أن رئيس  تريبيون«  ذكر موقع »ســودان 
الوزراء السوداين عبد الله حمدوك رفض طلبا 
من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان 
( لحل  ونائبه محمد حمــدان دقلو )حميد
الحكومة الحالية وتعيني حكومة جديدة بدال 
الوزراء  منها، بينام أكد مصدران من مجلس 
أن األزمة بني املكون العسكري واملدين عادت 

إىل مربع الخالفات األول.
ونقل املوقع عن مصادر متعددة قولها إن 
رئيس مجلس الســيادة ونائبه طلبا -خالل 
اجتامع التقى فيه املســؤولون الثالثة أمس 
ملناقشة األزمة السياسية يف البالد- استبدال 

الحكومة بأخرى.
كام طلــب الربهان تجميد نشــاط لجنة 
تفكيــك النظــام املعزول، املعروفــة محليا 

بـ«لجنة إزالة التمكني«.
ووفقا للمصــادر، فقد رفض حمدوك هذه 
املطالب، مذكّرا بأن قوى الحرية والتغير قد 
االنتقال  وتنفيذ  حكومتهــا  لقيادة  اختارته 

الدميقراطي يف السودان.

 مربع الخالفات 
ويف إطــار تصاعد التوتر الســيايس يف 
الســودان، قال مصدران يف مجلس الوزراء 
للجزيرة  والتغير  الحرية  وتحالف  السوداين 
إن أزمة الرشكة بني املكون املدين والعسكري 
عــادت ملربــع الخالفات األول الذي ســبق 
التوقيع عىل الوثيقة الدســتورية الحاكمة 

للفرتة االنتقالية.
وأضــاف املصدران أن املكون العســكري 
يرّص عىل توسيع الحاضنة السياسية بقوى 
الوطني  للمؤمتــر  سياســية كانت حليفة 
املنحل قبيــل عزله بثورة شــعبية، وأن هذا 
الطرح يجد رفضا من املجلس املركزي لتحالف 

الحرية والتغير.
وكان رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح 

الربهــان، قد قال إنــه مع توســيع دائرة 
املشاركة لتضم جميع القوى السياسية التي 

ساهمت يف صنع التغير.
وشدد الربهان خالل لقائه رؤساء البعثات 
األفريقية بالخرطوم، عىل حرصه التام عىل 
حامية الثورة والتغيــر حتى تكتمل مراحل 
االنتقــال الدميقراطي يف البــالد، وااللتزام 
بالرشكــة املنصــو عليهــا يف الوثيقة 

الدستورية.

 عنرتيات

من جانبه، قــال مستشــار القائد العام 
أبو هاجة  العميد طاهر  الســوداين  للجيش 
ألنها  نفســها  حلت  االنتقالية  الحكومة  إن 
تربطها  التي  الدســتورية  الوثيقة  تجاوزت 
بالشعب، وابتعدت عن حياة الناس وهمومهم 

ومستقبلهم.
وأضاف أبو هاجة يف مقال تلقت الجزيرة 
نســخة منه، أنــه إن مل يتم إصــدار القرار 
الصعب اليوم فسيكون عصيا غدا حتى القرار 

األصعب.
وشــدد عىل أن األحوال طوال عمر الفرتة 
االنتقالية تشــبه ما سبقها إن مل تكن أسوأ، 

بسبب املحاصصات وما وصفه بالعنرتيات

 العودة 

واشرتط تجّمع املهنيني السودانيني التخيل 
ة مع العســكريني، والتي  عن الرشاكة القا
وصفها باملنهارة، حتى تتم العودة إىل منصة 

التأسيس األوىل.
وأضــاف التجمع يف بيان أن ما يتوارد من 
مبادرات وأحاديث بشأن إعادة توحيده، يخدم 
أجندة املجموعات التي خرقت ميثاق التجمع.

والتغير  الحرية  إعــالن  بتطوير  وطالب 
مليثاق تفصييل أكرث وضوحا ودقة، مبا يظهر 

االلتزام مبطالب وشعارات التغير.

لـــ»مــجــلــس« حقو تــنــضــّم  الــدوحــة 
ــد ــ مـــم املــت نـــســـان الــتــابــع لـــ ا

مم املتحدة يف دورتها 76، دولة  انتخبت الجمعية العامة ل
مم املتحدة  قطر، لعضوية مجلس حقوق اإلنســان التابع ل

1 صوتا. وبأغلبية 2
وبحســب وكالة األنبــاء القطرية »قنا«، امس، تســتمر 
عضوية قطر ملدة 3 ســنوات تبدأ يف كانــون الثاين 2022. 
ويأ انتخاب دولة قطر اعرتافا بسجلها الواسع من مبادرات 

إحالل السالم يف العامل.

تعيين  عضواً في مجلس الشور
ــن ــيـ ـ ــ ــلـ ـ ــ ــاب الـ ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ ــعـــــد ان بـــ

أصدر أمر قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين قرارا بتعيني 
15 عضــوا يف مجلس الشــورى، وذلك بعــد أول انتخابات 

ترشيعية شهدتها البالد بداية ترشين األول الجاري.
ووفقا لدســتور البالد يتكون مجلس الشورى القطري من 
٤5 عضــوا، يتم انتخاب ثلثيهم بينام يعــني أمر البالد الثلث 

املتبقي.
وقد تنافــس يف االنتخابات -التي جــرت يف الثاين من 
2 امرأة للفوز  ترشين األول الجاري- 23٤ مرشــحا بينهــم 

بـ30 مقعدا.
وأعلنت اللجنة املرشفة عىل االنتخابات أن نسبة املشاركة 
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ــن الــعــمــل  ــ ــط ــ ــن ــ ــنـــح واش ــمـ ــي يـ ــ ــن ــ ــا أم ــ ــفـ ــ اتـ
الـــيـــونـــان ــي  ــ فـ ــة  ــريـ ـ ــ ــسـ ــد عـ ــ ــواعـ ــ قـ ــي   ــ فـ

اتفاقا  واليونان  املتحــدة  الواليات  أبرمت 
لتوســيع أطــر اتفاقية التعــاون الدفاعي 
الثنائية مبا مينح القوات األمركية استخداما 

أوسع للقواعد العسكرية اليونانية.
اليوناين   - األمريك  االتفاق  شــأن  ومن 
الجديد، والذي وقع عليه يف واشــنطن وزير 
الخارجية األمــريك أنتوين بلينكن ونظره 
اليوناين نيكــوس ديندياس، أن يتيح للقوات 
األمركية التدرب والعمل »بقدرة موســعة« 
يف أربع قواعد إضافية باليونان، حسبام قال 
ديندياس. وأضاف بعد مراسم التوقيع، قائال 
»هذا ليس اتفاقا ... ضد أي شــخص آخر«، 
عىل الرغم من أنه أشار إىل أن االتفاق الجديد 

يضع وجودا عسكريا أمركيا عىل بعد أميال 
)كيلومرتات( من تركيا.

اليونان والواليات  اتفاق بــني  »إنه  وتابع 
املتحدة األمركيــة، والغرض من االتفاق هو 

استقرار وازدهار بلدينا«.
وبدوره، وصف بلينكن يف مراسم التوقيع، 
بأنهام »حليفان  املتحدة واليونــان  الواليات 
فخوران وقويــان يف الناتو، وكالهام ملتزم 

بشدة بتحالفنا«.
كام قال مســؤولون يونانيــون إن اتفاق 
ة بالفعل،  الخميس، بناء عــىل اتفاقية قا
من شأنه أن يســتمر ملدة خمس سنوات مع 

تجديد تلقايئ.

« فــــــي املــــوصــــل ــة لــــــــــ»داعـــــــــ ــ ــي ــ ــل ــ الــــقــــبــــ عــــلــــى خ
أعلنت خلية اإلعالم األمنــي يف العراق، امس، 
القبض عىل خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش يف 

محافظة نينوى، شامل البالد.
وقالت الخلية، يف بيان، إنه وبناء عىل معلومات 
استخباراتية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، 
متكنت مفارز مديرية االستخبارات العسكرية من 
إلقاء القبض عىل أخطر خليــة لعصابات داعش 

اإلرهابية يف مدينة املوصل مبحافظة نينوى.
وأضافــت أن الخلية مكونة من ســتة عنارص 
إرهابية شاركوا يف جرائم قتل املواطنني والقوات 
األمنية العراقية. وأردف أنه من بني مهام املوقوفني، 
يف الوقت الحايل، نقل العنارص اإلرهابية وتوزيع 

ما يسمى بالكفاالت إىل عائالت قتىل داعش.
وأشــارت خلية االعالم األمنــي يف العراق، إىل 
ضبط وثائق ومبالغ مالية وأســلحة لدى عنارص 

الخلية اإلرهابية الخطرة.

ـــ الـــعـــرا ــ ــان ـ ــ ــت ــردســ ــ ـــانـــي أكـــبـــر أحــــــــزاب ك ــز  زلــــــــزا يـــهـ
فيام يشــبه تقاليــد األحــزاب الليرباليــة يف البلدان 
الكردية  التغيــر  حركــة  قيادة  أعلنــت  الدميقراطيــة، 
»كوران« اســتقالة جامعيــة من كل املناصــب الحزبية 
القيادية، وذلك بعد الخســارة املدوية التي أصابت الحركة 
التي جرت األحد  العراقية األخرة  الربملانية  يف االنتخابات 

املايض.
ومل يتمكن أي من مرشــحي حركة التغير من نيل معقد 
برملاين، يف تراجع واضح لشــعبية الحــزب، بعدما كانت 
كتلته الربملانية مؤلفة مــن  نواب يف الربملاين املركزي، 
العراق  إقليم كردستان  الثاين عىل مســتوى  الحزب  وكان 

الكردستاين. الدميقراطي  الحزب  بعد  شعبية، 
يف التفاصيــل، أصــدرت الغرفــة التنفيذية يف حركة 
التغيــر الكردية »كــوران«، والتي تعتــرب مبثابة املكتب 
االســتقالة  بيان مقتضب  أعلنت عرب  للحزب،  الســيايس 
الجامعيــة لقيادة الحزب، مبا يف ذلك األمني العام للحركة 
عمر ســيد عيل »مــن منطلق تحمل املســؤولية يف هذه 
لحركة  التنفيذية  الغرفــة  قررنا يف  الحساســة،  املرحلة 
التغير االســتقالة مــن مهامنا، وســيتم يف أقرب وقت 
بذا  الحركة«. وهي  تشــكيل هيئة موقتة إلدارة شــؤون 
ــوذج وتجربة عىل مســتوى العراق يف هذا  تقدم أول 
االتجاه، حيث تحتفظ قيادات القوى السياســية مبواقعها 

القيادية، أياً تكــن النتائج التي تحققها أحزاباً.

وحركــة التغير الكرديــة هي تنظيم ســيايس كردي 
200، بعد انشــقاق القيادي  عراقي تأســس خالل العام 
الكردســتاين نيرشوان  التاريخــي يف االتحــاد الوطني 
مصطفى عن الحزب الذي أسســه الرئيس العراقي األسبق 

الطالباين. جالل 
ومل متــِض عدة ســنوات، حتــى حقق الحــزب تقدماً 
االتحاد  األم،  الحزب  اســتثنائياً، تجاوز فيه حتى  سياسياً 
الكردســتاين، ومتكن خالل االنتخابات الربملانية  الوطني 
 2013 العام  العــراق يف  إقليم كردســتان  التي جرت يف 
من الحصــول عىل 2٤ مقعداً برملانيــاً، وأن يصبح القوى 
اإلقليم، ويحصل عىل منصب رئاسة  الثانية يف  السياسية 

اإلقليم. حكومة  يف  ويشارك  اإلقليم  برملان 
وكان رصاع ســيايس غر معلن قــد اندلع داخل أروقة 
حركــة التغير منذ عدة ســنوات، بني الجيــل األقدم من 
القياديني عمر سيد قادر وسفني  املؤلف من  الحزب،  قيادة 
مال قرة وآســو رحيم وبروز مجيد، وبني جيل الشباب من 
قيادات الحزب، أمثال رئيس برملان اإلقليم الســابق يوسف 
ففيام  والربملانيني شاهو سعيد وعيل حمه صالح.  محمد، 
كانت القيادة األكرب عمراً ترص عىل املشــاركة يف األجهزة 
واملؤسســات الســلطوية يف إقليم كردستان العراق، فإن 
جيل الشــبان كانوا يطالبون البقــاء يف موقع املعارضة 

اإلقليم. يف  السياسية 

ــر املــــــــرزوقــــــــي ــ ــ ــف ــ ــ ـــــــــــــواز س ــــب  ســــــعــــــّيــــــد: ســــنــــســــ
إنه سيســحب  قيس ســعّيد،  التون  الرئيس  قال 
جــواز الســفر الدبلومايس مــن الرئيــس التون 
الســابق املنصف املرزوقي  »بعد مطالبته فرنسا بوقف 
«، وفق مــا نقلته وكالة  التون مســاعدتها للنظام 

»رويرتز«.
وخالل مشــاركته يف اجتامع مجلس الوزراء، طلب 
ســعّيد من وزيرة العدل ليىل جفال فتح تحقيق قضايئ 
مر عىل  يف ترصيحات املرزوقي، قائالً إنه »ال مجال للت
أمن الدولة الداخيل أو الخارجي«، مشــّدداً عىل »رفض 
وضع الســيادة التونســّية عىل طاولة أّي مفاوضات 

أجنبّية«.
املرزوقي »أنا  الرئيس ســعّيد قال  ويف رد عىل قرار 
التونســية  غر معِني بأي قرار يصدر عن الســلطات 

التونسية »غر رشعية«. الحكومة  ضّدي«، معترباً 
وكان املرزوقي قد قال يف حوار مع وســائل إعالم 
فرنســية إنه »يفتخر بسعيه لدى املسؤولني الفرنسيني 

إلفشــال عقــد قمــة الفرنكوفونية يف تونــس، باعتبار 
انقالبــاً هو تأييد  أن تنظيمها يف بلد يشــهد ما ســاّمه 

تعبره. للدكتاتورية واالستبداد«، عىل حد 
ويف رّد عىل اتهامه بدعوة فرنســا إىل التدخل يف الشأن 
يوم األحــد املايض عندما خرج  ، أكد املرزوقي:  التونــ
التونســيون يف باريس ضد االنقالب، قلت بالحرف الواحد 
إن صورة فرنســا مهتزة نوعاً ما خــالل هذه الفرتة، ويف 
تونس هناك شــعور بأن باريس تتدخل يف شأننا الداخيل، 
صدقاء الفرنسيني، وقلت:  وتدعم االنقالب، فأنا توجهت ل

. ال تدعموا هذا االنقالب
بعد أزمة سياسية واقتصادية حادة شهدتها تونس، أّدت 

الحكومة الجديدة برئاســة نجالء بــودن، اإلثنني املايض، 
الرئيس قيس سعّيد. أمام  الدستورية  اليمني 

وأبقت بودن عىل عدد من الــوزراء املؤقتني الذين عّينهم 
ســعّيد، وبينهم ســهام البوغديري وزيرة للاملية وعثامن 

للخارجية. وزيراً  الجرندي 
ّ قيس ســعّيد  ويف ســياق متصل، أبلغ الرئيس التون
الســفر األمريّك دونالد بلوم، اســتياء بــالده من إدراج 

أوضاعها يف جدول أعامل الكونغرس«.
أّن »العالقات  وخالل اســتقباله الســفر، أكد ســعّيد 
مع واشــنطن ســتبقى قويّة بالرغم مــن محاولة بعض 
التونسيني، بحسب تعبره، تشــويه ما يحصل يف تونس، 

حيث يجدون من يُصغي إليهم يف الخارج«.

ه رسالة لـ»األعداء« ّ »قوات الصاعقة« املصرية تو
قــال قائد مدرســة الصاعقة 
بالجيش املرصي العقيد أركان حرب 
محمد مسعد، أن القوات املسلحة 
املرصية هي األقــوى يف الرشق 

األوسط ولها مكانتها.
بربنامج  لقــاء  وأوضح خالل 
»مرص تســتطيع«، نحب نطمن 
إخواتنــا وأهالينــا إن فيه جيش 
املوجودة  والناس  بيحميهم،  قوي 
دي هام من الشــعب، دول والدنا 
وشبابنا اليل قادرين يصونوا تراب 
والقتالية  الدينية  والعقيدة  بلدنا، 

املوجودة فيهم مش موجودة عند حد تاين يف 
العامل«.

1 كان من  وقال إن إنشــاء املدرسة عام 57
أجل تقديم فرد مقاتل رشس قادر عىل التصدي 

ألي عدوان داخيل وخارجي.
وأشــار إىل أن الفرد يأ ملدرسة الصاعقة 

ويتم تحويله من الحياة املدنية للعسكرية، خالل 
٤5 يوما، ثم ينضم لفرقة الصاعقة األساسية، 
وتكون مدتها شــهر، ثم يبــدأ تدريبات ميدان 
الجبال، وخالل الفرتة التي تســبقها يتم رفع 
اللياقة البدنية الخاصة بالفرد ورفع مســتواه 
النف الذي يســتطيع مــن خالله مجابهة 

الصعاب.

ــة ــســ ــن بـــريـــف الــ ــد«  فـــي هــجــومــي ــ ــس ــ ــاصــر »ق ــن ــدا ع ــهـ ــتـ اسـ
قتل وأصيب عدد من عنارص قوات ســوريا الدميوقراطية 
»قسد« يف هجومني نفذتهام فصائل مسلحة استهدفا مقرا 
وآلية عسكرية لـ«قســد« يف منطقة املالكية، أق الريف 

الشاميل الرشقي للحسكة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة »سانا« بأن »هجوما نفذته 
الفصائل الشــعبية استهدف ما يســمى مقر الرحبة التابع 
مليليشيا »قســد« بالقرب من مخيم خان الجبل بريف املالكية 
ما أدى إىل وقــوع عدد من القتــىل واإلصابات يف صفوف 
مسلحي امليليشيا وتدمر آلية لهم وإلحاق أرضار مادية كبرة 

يف املقر«.
الشعبية استهدفت بهجوم  أن »الفصائل  وأضافت املصادر 
آخر سيارة عسكرية تابعة مليليشــيا »قسد« يف منطقة تل 
عدس عىل الطريق الرتايب بــني قرية تل عدس والطبقة يف 

ريف مدينة الرميالن رشق الحسكة، ما أدى إىل وقوع إصابات 

يف صفوف امليليشيا وإعطاب السيارة املستهدفة«.

نوب مأرب  الجي و»اللجان« يسيطرون على  مركز مديرية العبدية 
اليمني  الجيــش  متكــن 
من  امس،  الشعبية،  واللجان 
السيطرة عىل مناطق واسعة 
يف مديريــة العبدية جنوب 
عنيفة  مواجهات  بعد  مأرب، 
هادي  الرئيــس  قــوات  مع 
املســنودة  اإلصالح،  وحزب 
مبئــات الغــارات الجويــة 
خالل  الســعودي  للتحالف 

األيام املاضية.
ميدانية  مصــادر  وأكدت 
للميادين أّن »الجيش واللجان 
يسيطرون عىل مركز مديرية 
محافظة  جنــويب  العبدية 

مأرب شاميل رشق اليمن«.
القتىل  عرشات  وســقط 

والجرحى إثر استمرار املعارك الدامية بني قوات حكومة صنعاء 
من جهة، وقــوات الرئيس هادي املســنودة بطائرات التحالف 
السعودي يف مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب من جهة 

أخرى. 
وقالت حكومــة صنعاء، امس، إّن »عنــارص متطرفني من 
القاعدة ومسلحي اإلخوان يحتجزون املدنيني كرهائن ودروع يف 

مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب شامل رشق اليمن«.
ويف وقت ال تزال فيه قوات الرئيــس هادي وحزب اإلصالح 
تتمركز يف منطقــة األقطُع، املركــز اإلداري ملديرية العبدية، 
ويفــرض الجيش واللجــان حصاراً عىل قــوات هادي وحزب 
اإلصالح وتنظيم القاعدة يف املنطقة ذاتها منذ 2٤ يوماً، إال أن 
حكومة صنعاء  قالت إنها »عرضت عىل قوات هادي والتحالف 
السعودي خروجاً آمناً من مديرية العبدية عرب وسطاء محليني«.

ويف أحدث ترصيح له، أكد نائب وزير الخارجية يف حكومة 
صنعاء، حسني العزي، أن ما يُشاع حول حصار مديرية العبدية 
غر صحيح باملطلق، وأن جميع املنافذ يف مديرية العبدية جنوب 

مأرب متاحة من قبل حكومة صنعاء«.
وقال العزي يف تغريدة عىل حســابه يف موقع تويرت، إن 

»عنــارص متطرفني من »القاعدة » ومســلحي »اإلخوان« هم 
يف الواقع من يحتجــزون املدنيني كرهائن ودروع يف مديرية 
العبدية«، مشــّدداً عــىل أن       وات الجيش واللجان من جهة 
وقوات الرئيس هادي املسنودة بطائرات التحالف السعودي من 
جهة أخرى، أســفرت عن مقتل وجرح العرشات يف صفوف 

الطرفني.
وكانــت وزارة الدفاع يف حكومة الرئيــس هادي قد أعلنت 
الطريق الرابط بني مديريتي الجوبة وحريب وطريق الجوبة - 
البيضاء جنويب مأرب منطقة عســكرية، داعيًة املواطنني إىل 
عدم االقرتاب منها، يف محاولة من قوات الرئيس هادي لتعزيز 
انتشــارها العسكري، ملنع قوات حكومة صنعاء من تحقيق أي 
تقدم ميداين إضايف يف مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب 

الغنية بالنفط والغاز. 
يذكر، أّن طائرات التحالف الســعودي شّنت خالل الساعات 
املاضية، نحو ٤0 غارة عىل محافظتي مأرب والجوف، واستهدفت 
2 غارة مديرية العبدية وبـ 6  مقاتالت التحالف الســعودي بـ
غارات مديرية الجوبة جنوب مأرب وبـ 5 غارات مديرية رِصواح 
غرب املحافظة، فيام استهدفت غارة جوية مديرية خب والشعف 

يف محافظة الجوف شامل رشق البالد.



ــوب ــ ــب ــ دولـــــــــيـــــــــات ـــــــــــــــــــــــ م
السبت 16 ترشين األول 2021

فازت عمدة باريس آن هيدالغو برتشــيح 
الرئاسة  انتخابات  االشرتايك لخوض  الحزب 
الفرنســية عام 2022، يف وقت تظهر فيه 
االســتطالعات أنها لن تحصل إال عىل ما بني 
٤ و7 من نوايا التصويت يف الجولة األوىل 

من االنتخابات الرئاسية.
التي تشــمل أكرث من  للنتائــج  ووفًقــا 
0 مــن األصوات التي تــم فرزها، حصلت 
هيدالغو -التي كانت تُعترب عىل نطاق واسع 
املرشــحة األوفر حظا للفوز برتشيح الحزب 
أكرث من 72 من األصوات  االشرتايك- عىل 
يف هذه االنتخابــات الحزبية الداخلية، ضد 
منافســها الوحيــد وزير الزراعة الســابق 
ستيفان لو فول، بحســب ما أعلن السكرتر 

األول للحزب االشرتايك أوليفييه فور.
واملرشــحة البالغــة 62 عاما هــي ابنة 
إسبانيا، وسيتعنّي عليها  قدما من  مهاجرين 
إذا  الوطني  الصعيد  توســيع حضورها عىل 

كانت تتطلع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.
االنتخابية  املعركــة  هيدالغــو  ودخلــت 
كشــخصية تثــر االســتقطاب، إذ أحدثت 
حملتها للتخفيف من انتشــار السيارات يف 

باريــس وجعل املدينة صديقــة أكرث للبيئة 
انقساما يف أوساط سكان العاصمة.

وتشغل هيدالغو منصب عمدة باريس منذ 
201٤، وهي مــن مواليد األندلس يف جنوب 
إسبانيا، وهاجرت إىل فرنسا مع والديها يف 
سن الثانية، وحصلت عىل الجنسية الفرنسية 

يف سن الرابعة عرشة.

 ترشيح ودعم 

يشار إىل أن ترشــيح عمدة باريس حظي 
منذ أشــهر بدعــم شــخصيات يف الحزب 
االشــرتايك، مبا يف ذلك أوليفييه فور، لكن 
االســتطالعات ال متنحها ســوى ما بني ٤ 
و7 من نوايا التصويــت يف الجولة األوىل 
من انتخابات الرئاســة. وقبل 6 أشــهر من 
االنتخابات الرئاسية يف فرنسا، أعلن نحو 30 

شخصا ترشحهم حتى اآلن.
ويبقى الرئيس الفرن إميانويل ماكرون 
املرّشح األوفر حظّا للفوز يف انتخابات العام 
املقبل، لكنه يجد نفسه يف وضع غر مريح 
الرئي قبل 6  لعدم معرفته هوية منافسه 

أشهر من موعد االقرتاع.

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ انــــتــــخــــابــــات الـ
ـــزب االشـــتـــراكـــي ـــة الـــ ــد بـــاريـــس مـــرشـــ ــمـ عـ

وانتانامو فــــــرا عن معتقليــــــن مــــــن  ا
وافقت الواليات املتحدة عــىل إطالق رساح معتقلني اثنني 
3 سجينا  إضافيني من سجن غوانتانامو حيث ال يزال يحتجز 
يعتقد أنهم عىل صلة بتنظيم القاعدة، وفق ما أظهرت وثائق 

رسمية للبنتاغون.
تلقى كل من اليمني ســند الكاظمي واألفغاين أســد الله 
هارون غول، املعروف أيضا باســم هارون األفغاين، بطاقة 
اإلفــراج عنهام يف الســابع من ترشيــن االول، وفق وثائق 
الكاظمي  جديدة أصدرها مجلس مراجعة غوانتانامو. وسند 
(51 عاما( كان حارسا شخصيا لزعيم القاعدة السابق أسامة 
بــن الدن، لكنه مل يحاكم قط بعد اســتجوابه من قبل وكالة 
االستخبارات املركزية األمركية )يس آي إيه( يف أفغانستان 

ونقله إىل غوانتانامو يف عام 200٤.
وبعدما اعترب لســنوات أن اإلفراج عنه يحمل تهديدا كبرا، 
أشــار أمر اإلفراج عنه إىل »دوره غر القيادي داخل منظمة 
متطرفة واملدة املحدودة الرتباطه بأعضائها«. أما أســد الله 
غــول )٤0 عاما( فهو معتقل منذ يونيــو 2007 يف القاعدة 
العســكرية األمركية، وقد كان قائدا مليليشيا متطرفة وناقل 

رسائل لحساب تنظيم القاعدة، واعُترب »إرهابيا خطرا«.
فراج عنه العام املايض،  وقد رفض مجلس املراجعة طلبه ل
لكنه برر املوافقة عىل إطالق رساحه هذا العام بـ«دوره غر 
القيادي يف تنظيــم متطرف، وافتقار أفعاله الســابقة إىل 
أساس أيديولوجي واضح«، فضال عن »إعرابه عن الندم عىل 

أفعاله السابقة«.
ويرفع هذان القراران عدد معتقيل غوانتانامو الذين ميكن 
اإلفراج عنهم إىل 12. ويعتمد ترحيلهم عىل اســتعداد بلدهم 
األصيل أو دولة أخرى الســتضافتهم، وقد يعني قرار إطالق 
رساح أسد الله غول أنه سيتم تسليمه إىل طالبان التي صارت 
تتوىل الســلطة يف كابول منذ أواخر اب. ومن بني املعتقلني 
الـ27 اآلخرين، ينتظر 10 بينهم العقل املدبر املفرتض لهجامت 
11 ايلول خالد شــيخ محمد، محاكمتهم أمام هيئة عسكرية 

أصدرت حكمي إدانة فقط خالل عقدين.

ســـتـــســـتـــمـــّر ــا  ــ ــن ــ ــات ــ ــب ــ ــدري ــ ت  : ــا  ــ ــ ــي ــ ــ روس
ــان ــتـ ــسـ ـ ــ ــيـ ـ ــا ـ ــان و ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ ــ ــ مـــــع أوزبـ

أعلــن دبلومــايس رويس، امس، أن تدريبات عســكرية 
مشرتكة بني روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان يف منطقة 
آسيا الوسطى ستستمر ما دام الوضع األمني يف أفغانستان 

يتطلب ذلك.
وخالل نــدوة علمية وصف ألكســندر ســترنيك، مدير 
القسم الثالث املعني بشؤون رابطة الدول املستقلة يف وزارة 
الخارجية الروسية، التدريبات التي أجرتها الدول الثالث مؤخرا 
بأنها كانت »ناجحة مبا فيه الكفاية من ناحية تأثرها عىل 

قوى راديكالية محتملة تنشط عىل حدود آسيا الوسطى«.
وأضاف: »ستستمر هذه املناورات املشرتكة ما دام الوضع 
املقبل يف البلد املجاور )أفغانســتان( يتطلب ذلك«، مشــرا 
إىل أن األهم اآلن بالنســبة لروسيا وجران أفغانستان »منع 
الفو وفرا الســلطة )يف كابل(، مام قد يقود إىل انهيار 

اقتصادي وأزمة إنسانية«.

األورويب  االتحــاد  أعلــن 
األمركية  املتحــدة  والواليات 
حول  حــوار  إطالق  عزمهام 
نهاية  بحلول  والدفــاع  األمن 
العام الحايل، حســبام أفادت 

مذكرة صادرة عن بروكسل.
صدرت يف  التــي  واملذكرة 
أعقاب لقــاء بني املمثل األعىل 
والشؤون  الخارجية  للسياسة 
االورويب  االمنيــة لالتحــاد 
جوزيب بوريل ووزير الخارجية 
األمريك أنتــوين بلينكن يف 
واشــنطن، أشارت إىل ترحيب 

بوريل بإنشاء »هذه القناة املخصصة ملناقشة 
التحديات األمنية والدفاعية املشــرتكة«، بناء 
عىل تفويض قادة االتحاد األورويب والواليات 
الثنائية بربوكســل يف  القمــة  املتحدة يف 
متوز املايض. وشــدد عىل أن »اتحاد أورويب 
أقوى وبقدرات أكرب يسهم بشكل إيجايب يف 
األمن عرب األطل والعاملي، كام يقوي حلف 

شامل االطل الناتو«، مؤكدا »أهمية تعميق 
الرشاكة االســرتاتيجية بني االتحاد األورويب 
والواليات املتحدة للتعامل بشــكل مشــرتك 
والتحديات  واألمن  الخارجية  السياســة  مع 
العامليــة«. كام توافق الطرفــان عىل إطالق 
 ، الهندي والهاد املحيطني  املشــاورات حول 
بهدف تعزيز التعاون عــرب األطل والعمل 

املشرتك يف تلك املنطقة.

ــا ــ ــلـــى  ـــ أمـــيـــركـــي عـ ــ ــا أوروبـــــــــي ـ ــ ــف ــ ات
حــــــــــــــــوار حـــــــــــــو األمــــــــــــــــن والــــــــــدفــــــــــا

أوف  »فويس  موقــع  قال 
أمــركا« إن خــرباء وقــادة 
عســكريني يحــذرون مــن 
أن واشــنطن »قــد ال يكون 
يف  االســتمرار  مبقدورهــا 
تفوقها  عــىل  ا  دا االعتامد 
الجوي«، جراء تسارع خطوات 

تحديث الجيش الصيني.
وقال املوقــع األمريك إنه 
اســتفاد  عقود،  مــدى  عىل 
التفوق  من  األمريك  الجيش 
اســتثامرات  نتيجة  الجوي، 
التي تقدر مبليارات  البنتاغون 

الــدوالرات يف الطائــرات الحربية املتطورة 
الصناعية  واألقــامر  األســلحة  وأنظمــة 

وحامالت الطائرات.
تشارلز  الجرنال  بها  أدىل  ترصيحات  ونقل 
الجوية،  القوات  أركان  براون جونيور، رئيس 
الشــهر  الجوية  القوات  اتحاد  خالل مؤمتر 
املايض، وقال فيهــا إن الجيش الصيني لديه 
»أكرب قوات طــران يف املحيط الهاد وقد 
طورتها بكني تحت أنوفنا«، متوقعا أن تتغلب 
الصني عىل التفوق الجــوي للواليات املتحدة 

بحلــول عام 2035. يف نفــس الحدث، حذر 
الجرنال كلينتون هينوت، نائب رئيس األركان، 
من أن الواليات املتحدة ال تواكب تقدم الصني، 
تطورات  استوعبت  قد  أن »الصني  إىل  مشرا 
القــوة الجويــة األمركية«، وحــذر من أن 

»الضوء يومض باللون األحمر«.
ويف األســبوع املايض، أرسلت الصني ما 
يقــرب من 150 طائرة حربيــة، مبا يف ذلك 
طائراتها املقاتلة J-16 األكرث تقدما وقاذفات 
H-6، إىل منطقــة تحديــد الدفــاع الجوي 

التايوانية، يف عرض لقوتها العسكرية.

د ــاً عــلــى الـــواليـــات املت ــوي ــد تــتــفــّو  الــصــيــن ق
وفـــــيـــــات

املحاســبة  خــرباء  نقابــة 
املجازين يف لبنان

الخبر  اال  تنعي مبزيد من 
الزميل

االستاذ
محمد زهر السن

سائلة الله عز وجل ان يتغمده 
بواسع

رحمته وتتقدم من اهل الفقيد 
بأحر التعازي

املحاســبة  خــرباء  نقابــة 
املجازين يف لبنان

الخبر  اال  تنعي مبزيد من 
الزميل

االستاذ
حسن نجيب غازي

سائلة الله عز وجل ان يتغمده 
بواسع

رحمته وتتقدم من اهل الفقيد 
بأحر التعازي



ــــــــــــــــــــــــة ريــــــــــــــــــــــــا
السبت 16 ترشين األول 2021

جالل بعينو

تعشق كاتيا لحود الرياضة ومتارس العديد منها وتعشق 
التحــدي الريايض آلنســة ثالثينية متــارس العديد من 
الرياضات بصورة يومية وانجذبت منذ صغرها نحو العامل 
الريايض حتى تابعــت تحصيلها العلمي الجامعي يف علم 
النفس الريايض. وألول مــرة ومنذ اللقاء االول معها تقرأ 
مالمح شخصيتها رسيعاً فهي »ثائرة« ورمبا »مشاكسة« 

بحق  ولها شخصية خاصة بها.
وكاتيا لحود،ابنة الشــوف، ليســت ديبلوماسية عىل 
االطالق بل تتكلّــم بلجهة الواثقة من نفســها وبوترة 
عفوية رسيعة. تكره لحود الــــشواذ فهي أرادت توجيه 
عدة رســائل من وراء هذا املــــقال حول اهمية الرياضة 
يف حياة االنســان مع رضورة االســتعانة بعلم النفس 
الريايض وهو »مفتاح« النجاح وتحقيق االنجازات املحلية 

والخارجية.
كاتيا لحود تحدثت بحريّــة مطلقة وبعفوية الفتة عن 
العلم الذي تخصصت به وعن أهمية علم النفس الريايض 
لكل شــخص ميارس الرياضة اياً كانت. رمبا ســُتغضب 
لحود البعض ورمبا سُتفرح البعض اآلخر وستثر جدالً يف 
كالمها لكن شخصيتها تبدو حالة خاصة اذ تحلّل ما يجري 
معها بصورة علمية وفلكية عىل السواء  آلنسة عملت يف 

مجال الطران لسنوات عدة........

 عاشقة الرياضة 
وتقول كاتيا لحود مارســت العديد من الرياضات منها 
التايكوانــدو والكاراتيــه مع جمعيــة »آي أس كاي أف« 
املعروفة  والســباحة واملالكمة والركض ملسافات طويلة 
وانا اختصاصية يف علم النفــس العيادي والريايض من 
الجامعــة اللبنانية ومن جامعة ليل الفرنســية ومدربة 

املهارات الذهنية.
فعلم النفس الريايض ابرص النــور منذ نحو ماية عام 
فقط وهو علم حديث وليس معروفاً كثراً يف لبنان عامة 
والرياضة خاصة والهدف من هذا العلم تطوير وتحســني  
اداء الرياضيني عرب التحضــر الذهني . فهنالك العديد من 
الجســدي والتدريب  التدريب  الرياضة منها  املحطات يف 
الذهني والتدريب الفني فالعامل الذهني هام جداً وهو من 

اساسيات ورضوريات  التدريب الجسدي«.
وتضيف لحود بحامس »الهدف من التدريب الذهني هو 
تحســني الرتكيز وتعزيز الثقة  بالنفس وتخطي املخاوف 
وزيادة الدوافــع واملحافظة عليه وايجاد توازن يف الحياة 
الخاصة والحياة الرياضيــة. كام ان علم النفس الريايض 
يســاعد يف انصهار الالعب مع الفريق اضافة اىل تعزيز 

التعاون بني املدرب والريايض واألهل وهو املثلث الرضوري 
للنجاح«.

وتردف لحود قائلة« البعض يّدعي منح شهادات معرتف 
بها يف علم النفــس الريايض وهذا غــر صحيح اال يف 
بعض األحيان   النادرة جداً.علم النفس رضوري للريايض 
وعليه أن يتحرّض عرب االستعانة بهذ العلم وهذا ما يحصل 
يف الدول املتقّدمة منذ ســنوات عدة ويف البطوالت ويف 
األوملبيادات وآخرها اوملبياد طوكيو الذي اقيم  يف الصيف 

الفائت«.

 علم النفس الريايض 

وتابعت »الثائرة« لحود »كام سبق وأرشت ان منافع العلم 
النف الريايض كثرة ومنها تكوين وتنمية الشــخصية 
وزيادة الثقــة بالنفس واحرتام الــذات«. واضافت« عىل 
الرياضيني عدم اهــامل العلم النف  الريايض عرب طلب 
االستشارة والنصائح ألنه يصنع الفارق بالفوز«. وواصلت 
لحود كالمهــا بعفوية »الرياضة هامة مثل الخبز اليومي 
ووسائل العيش األساســية والرياضة بحاجة اىل مثابرة 

عىل التدريب واحرتام الوقت«.
الثائرة، ضحكت لحود  ورداً عىل سؤال حول شخصيتها 
وأجابت« انا ثائرة عىل طريقتي  وشــغوفة بالرياضة وما 
زلت امارسها خاصة السباحة واللياقة البدنية وقادرة عىل 
مســاعدة الرياضيني وأدعو العائلة الرياضية اللبنانية اىل 
ايالء علم النفس الريايض أهمية كبر ألنه مفتاح النجاح 

وتحقيق النتائج املميزة محلياً وخارجياً«.
وحول طبعها املشاكس سكتت كاتيا لحود وقال« ألنني 
صادقــة  ومحقة يف آرايئ .وأكّرر ان الرياضة اساســية 
وال حدود للسن يف مامرســة الرياضة وانا مستعدة ألي  

مراجعة او استفسار للمساعدة«.

ود : « كاتيا ل ائر ــــــي »ال املتخصصة في علم النفس الريا
حراز ميداليات قي النتائ و التدريب الذهني يســــــاعد في ت
الــــــدو املتطور بدأت باعتمــــــاد والقت النتائــــــ االيجابية

اتيا ل  ر  ا ال

الريايض  املجمــع  اختتم 
»البورمتيليــو«  الســياحي 
السنوي  الريايض  مهرجانه 
3 الذي  يف نســخته الـــ 
يف  مالعبه  عــىل  نظّمــه 
الكســليك بحفل ممّيز وزع 
والكؤوس  الجوائــز  خالله 
عــىل الفائزيــن والفائزات 
مجلس  أعضــاء  بحضــور 
الســيدة  تقدمتهــم  االدارة 
وجمعية  بستاين  اميل  ليىل 
املشــاركني  وجميع  املالكني 

يف مختلف األلعاب املقررة.
اللجنة  منّسق  الحفل  قّدم 
الرياضية واملستشار السابق 
الشباب والرياضة  يف وزارة 

ــو ــي ــل ــي ــم ــورت ــب ـــان ال ــا مـــهـــر ــ ــت ــ ــز فــــي خ ــّيـ ــمـ ــل مـ ــفـ حـ
ــرو ـ ــ ــت الـ ــ ــرالــلــه : نــعــد بـــاألفـــضـــل فـــي حــــا ســن شــ
ــد ـ ــ ــم فــــي انــــجــــاح الـ ــاهــ ـــر مــــن ســ ــن : نـــشـــ ــيـ ــاهـ شـ

ة ي ب وب ت

ين  ا اه ي احد ال

ات  ا ين وال ا ارية ل ر ت

ا  رال ا لي بس ن   

هر  اولة ال  

اييل شــاهني فشــكر الحضور وكل من ســاهم يف انجاح 
مهرجان صيف وخاصة سهرة العشاء السنوي وكان يسميها 
الرئيس املؤسس اميل البستاين »سهرة العائلة«. ووجه الشكر 
اىل املشاركني واالهل واللجان الفنية والدفاع الوطني والحكام 
واالعالم الريايض والفرق الرياضية واىل األكادميية البحرية 
بيار  بشــخص   International Maritime Academyالدولية

عقل راعية املهرجان.
ثم القى املحامي جاك شــكرالله رئيــس اللجنة الرياضية 

كلمة اللجنة املنظمة مشيداً  باملستوى الفني والتنظيمي الذي 
متّيز به املهرجان واعدا باألفضل واالقوى اذا سمحت الظروف 
واضعا  كل امكانيات اللجنة وبالتنسيق الدائم مع البورمتيليو 
ليبقى منارة تضيئ االزرق الجميل جامال وتجددا و نشــاطا. 
وأشــار املحامي شــكرالله اىل غياب الربوفسور جوي حرب 
عضو اللجنــة الرياضية و«دينامو« الــدورات والحكم العام 
وكان لغيابه الخسارة العلمية والرياضية وحضورا مميزا لن 

تنساه ابدا عائلة البورمتيليو.

الجمعة   أمــس  افتتحت 
الدولية  »بطولة عادل حكيم 
الرابعــة للقدامــى بكــرة 
الطاولة« التي تقام يف قاعة 
ثالثة  مدى  عىل  غزير  نادي 
االتحاد  ارشاف  تحــت  ايام 

اللبناين لكرة الطاولة.
رئيس  الحضــور  تقــّدم 
بيــار  األوملبيــة  اللجنــة 
النخل  اســعد  جلخ،نائبــه 
،رئيس اتحاد كــرة الطاولة 
الرئيس  كوبــيل،  جــورج 
الفخري لالتحاد سليم الحاج 

يــــــم الدوليــــــة في كــــــر الطاولة افتتــــــاح بطولــــــة عاد ح
يم ا نقــــــوال ورو ح وكلمات لجــــــور كوبلي وســــــليم ال

م يم ي  رو ح

نا ن ال نشيد ال فا ل و

ا  يم ال مة  م ب ي  ر 

كان من املقرر أن تفتــح أمس الجمعة، املرحلة الرابعة من 
الدوري اللبناين الـ62 لكرة القــدم مبباراتني اال أنهام تأجلتا 
 3 إىل بعد غد االثنني بني الصفاء وطرابلس عند الســاعة 00
عــىل ملعب »أمني عبد النور« يف بحمــدون والتضامن صور 
مع ســبورتينغ يف التوقيت عينه يف صــور ويعود الدوري 
بعد توقف دام مدة أسبوعني بسبب مشاركة املنتخب الوطني 

اللبناين يف تصفيات كأس العامل أمام العراق وسوريا تواليا.
وتفتح املرحلة اليوم الســبت، فيلعب الحكمة مع العهد يف 
٤ عىل ملعب مجمع فؤاد شهاب  مباراة قوية عند الساعة ٤5
يف جونيــه، فيام يلتقي غداً األحد يف لقاء عاصف بني اإلخاء 
3 يف  بحمدون،  االهيل عاليه واألنصــار عند الســاعة 30
ويستضيف شباب الربج فريق شباب الساحل صاحب الصدارة 
3 عىل ملعب العهد يف محلة  برصيد 7 نقاط عند الساعة 30
»الرمــل العايل«، عىل حني يالقي النجمــة املنت من فوزه 
األخر عىل شباب الربج بخامســية نظيفة، فريق الربج يف 

.٤ جونية عند الساعة ٤5

 الحكمة - العهد 
يســتضيف ملعب مجمع فؤاد شــهاب يف جونية مباراة 
الفريقني، حيث يأمل الحكمة بقيادة مدربه وارطان غازاريان 

إىل تسجيل نتيجة إيجابية بعد فوزه األخر عىل التضامن.
ويســعى العهد ملواصلة الصدارة وتحقيــق فوز جديد يف 
البطولة، ويتسلح الحكمة بنجومه حسن ترمس وقاسم ليال 
ودانيال أبو فخر، بينام يتســلح العهــد بنجومه محمد حيدر 

ومحمد قدوح وحسني منذر.

 اإلخاء - األنصار 
يســتضيف ملعب أمني عبد النور يف بحمــدون مواجهة 
الفريقني، إذ ســتكون مباراة نارية بــني كتيبة املدرب فادي 

نصار. الكاخي وروبرت جاسربت ل
ويتســلح اإلخاء باألداء الجميل الــذي قدمه يف الجوالت 
املاضية، يف حني يأمــل األنصار مبصالحــة جامهره بعد 

تعادله مع سبورتينغ يف الجولة املاضية.

 شباب الربج - شباب الساحل 
يســتضيف ملعب العهد مباراة الفريقني، إذ يطمح شباب 

الربج بقيادة مدربــه الجديد القديم يوســف الجوهري إىل 
تسجيل أول انتصار له يف الدوري.

يف حني يأمل شباب الساحل باســتكامل عروضه القوية 
وتحقيق الفوز ملواصلة صدارته للدوري إىل جانب العهد.

ويتسلح شباب الربج بنجمه عيل عامد املوسوي، يف حني 
يتسلح شبيل الساحل بنجمه فضل عنرت.

 النجمة - الربج 

يستضيف ملعب مجمع فؤاد شــهاب يف جونية مواجهة 
قمة مباريات األسبوع بني النجمة والربج.

ويأمل الربج بقيادة مدربه فؤاد حجازي يف متابعة النتائج 
املميزة، يف حني يســعى النجمة إىل تسجيل فوزه الثاين يف 
الدوري. ويتسلح الربج بالعبيه أبو بكر املل ويوسف عرتيس، 
يف حني يتســلح النجمــة بخالد تكجي ومحمود ســبليني 

وغرهم من النجوم.

 التضامن صور - سبورتينغ 

يســتضيف ملعب صور البلدي لقاء الفريقني، حيث يطمح 
أصحاب األرض بقيادة املدرب محمد زهر ملحو آثار الخســارة 
أمام الحكمة يف الجولة املاضية وامل قدما بتقديم النتائج 

التي تريض الجامهر.
ومن جهته يطمح ســبورتينغ بقيادة مدربه سامي الشوم 
إىل تسجيل انتصار يبعده عن شــبح املنافسة عىل الهبوط، 
وميتلك الفريقني أسلحة هجومية ودفاعية مميزة عىل غرار 

حسني زيون من سبورتينغ وعالء البابا من التضامن.

 الصفاء - طرابلس 
يحل طرابلس ضيفا ثقيال عىل الصفاء يف ملعب أمني عبد 
النور يف بحمدون، حيث يطمح بقيــادة مدربه محمد الدقة 
إىل تســجيل نتيجة إيجابية بعد فوزه عىل اإلخاء يف الجولة 

املاضية.

يف حني يطمــح طرابلس إىل تســجيل انتصاره األول يف 
البطولة بقيادة املدرب أســامة الصقر، ومن املرتقب أن تكون 
املبــاراة صعبة عــىل الطرفني، يف حني ســتكون األفضلية 

الصفاء صاحب األرض.

ــة ــع ــراب ــان فـــي كــــر الـــقـــد  املـــرحـــلـــة ال ــن ــب ــة ل ــول ــط ب
ــد ــه ــع ــــه ال ـــمـــة يــــوا ــ ـ ــ مـــــبـــــارا واحــــــــد الــــيــــو : الـ

الـــبـــر ــاب  ــبـ شـ والـــنـــجـــمـــة   األنــــصــــار  االخـــــــاء    : ــداً  ــ ــ

خطت الربازيل خطــوة كبرة نحو حجــز بطاقة التأهل 
ملونديال 2022 يف قطر، بعدما اكتســحت وســط جمهورها 
ضيفتها األوروغــواي )٤-1(، يف إطــار الجولة الـ12 من 

تصفيات أمركا الجنوبية املؤهلة لكأس العامل.
وبفضل هذا االنتصار، العارش لها يف التصفيات، حافظت 
الربازيل عىل سجلها خاليا من الهزائم ورفعت رصيدها إىل 31 

نقطة.
وعــززت الربازيل صدارتها للتصفيــات بفارق 6 نقاط عن 
األرجنتني صاحبة الوصافة، علام بــأن الربازيل واألرجنتني 

لديهام مباراة مؤجلة تجمعهام.
وأهــدرت البرو ركلة جــزاء يف الشــوط الثاين لتخ 

1-0 أمام مضيفتها األرجنتني.
وهز الوتارو مارتينيز الشــباك يف الشوط األول وحصلت 
البرو عىل فرصة تعديل النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء 
لصالح البديل جيفرســون فارفان يف الدقيقة6٤ عندما كان 

يحاول مراوغة الحارس إمييليانو مارتينيز.
لكن يوشــيامن يوتن أطاح بالكرة فــوق العارضة لتخ 

البرو للمرة السابعة يف 12 مباراة.

ورفع فريق املدرب ليونيل ســكالوين رصيده إىل 25 نقطة 
متأخرا بثالث نقاط عن الربازيل التي فازت عىل األوروغواي.

ويف وقت سابق حققت بوليفيا فوزها الثاين عىل التوايل 
بتغلبهــا ٤-0 عىل الباراغواي لتحافظ عــىل آمالها يف بلو 

.1 النهائيات ألول مرة منذ ٤
وأحرز رودريغو رامايو وموسيس فيارول وفيكتور أبريغو 
وروبرتو فرناندز أهــداف بوليفيا التي ارتفــع رصيدها إىل 
12 نقطة مثل الباراغواي التي كانــت أهدرت ركلة جزاء عند 

تأخرها 0-1.
وبقيت اإلكوادور يف املركز الثالث برصيد 17 عقب تعادلها 
دون أهــداف يف كولومبيا التي تتأخر عنها بنقطة واحدة يف 

املركز الرابع.
وألغى الحكم هدفا لكولومبيا ســجله يري مينا يف اللعبة 

األخرة من املباراة بسبب وجود ملسة يد.
وتغلبت تشييل عىل ضيفتها فنزويال بثالثية نظيفة.

وحملت ثالثية تشييل يف املباراة التي أقيمت يف العاصمة 
1 و37( وبن  التشــيلية ســانتياغو، توقيع إريك بولغــار )

بريريتون )73(.

( نتيــــــن  ر فــــــوز عريــــــ للبرازيــــــل  وهزيــــــل ل

دخل الفرن زيــن الدين زيدان دائــرة اهتاممات نادي 
نيوكاسل يونايتد، لخالفة اإلنكليزي ستيف بروس يف منصب 

املدير الفني للفريق. 
ومنــذ انتقال ملكية نيوكاســل إىل صندوق االســتثامر 
السعودي قبل عدة أيام، زادت التكهنات حول مستقبل بروس، 
الذي فشل يف تحقيق أي فوز مع الفريق هذا املوسم بالدوري 

اإلنكليزي املمتاز. وكشفت صحيفة »مرور« الربيطانية عن 
تواصل إدارة نيوكاســل الجديدة مع زيدان مدرب ريال مدريد 
السابق، لبحث مدى إمكانية توليه مهمة تدريب »املاكبايس«.
وقابل زيــدان العرض اإلنكليزي بالرفــض، رغبة منه يف 
االنتظار أمال يف إسناد مهمة تدريب منتخب فرنسا له، خلفا 

ملواطنه ديدييه ديشامب.

ــلــم ــــــاراً لــلــ زيــــــــــــدان يـــــرفـــــ نــــيــــوكــــاســــل انــــــتــــــ

نقوال،اعضاء اتحاد كرة الطاولة،رئيس مصلحة الرياضة يف 
حزب الكتائب اللبنانية الدكتور طارق عساف ،رؤساء واعضاء 
وفود الدول العربية،فنانون،عائلة  اللعبة يف لبنان من رؤساء 

ومسؤويل أندية ومدربني والعبني ورجال صحافة واعالم. 

 الحاج نقوال 
وتضّمن  حفل االفتتاح دخول الحكام والالعبني والالعبات 
اىل ارض امللعب فالنشيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من 
عريّف الحفل عضو اللجنة املنظمة الياس بطرس رّحب فيها 
الفخري  للرئيس  الثانية  اللجنة.الكلمة  بالحارضين باســم 
لالتحاد ورئيــس اللجنة املنظمة ســليم الحاج نقوال جاء 
فيها »كــرة صغرة بالكاد يصل وزنهــا اىل غرامات ثالثة 
 1 وعمرها يزيد عىل ماية عام اطلــق عليها يف العام 71
كرة الســالم ونحن نضيف  اىل اسمها اســم جديد ونطلق 
عليها كرة الوفاء.عادل حكيم مل يكن يوماً العب كرة طاولة 
وال فنياً وال ادارياً ضمن عائلتهــا لكن فلذة كبده  هو بطل 
مــن ابطالها وحامل كأس لبنــان اىل يومنا انه روك عادل 
حكيــم اختار رياضته تكرمياً ووفــاء وتخليذاً لذكراه.وها 
نحن اليوم يف نســختها الرابعة ورغم كل يش ءانتم ونحن 
1 مع أول بطولة دولية  هنا  ونعــود بالذاكرة اىل العام 7
نظمها االتحاد وشــارك فيها معظم ابطــال العامل وكانت 
25 عاماً  الدويل.وبعد  االتحاد  البطوالت باعرتاف  انجح  من 
لبنــان ما زال يرزح تحت وطأة  الداخل وضغط الخارج وما 
زالت كرة الطاولة اللبنانيــة  هذه الرياضة االوملبية بامتياز 
صامدة ومســتمرة وقاعة انطوان شــويري يف نادي غزير 

تستقبلكم  وتزهو بكم«.

 كوبيل 
الكلمــة الثالثة لرئيس اتحاد كــرة الطاولة جورج كوبيل 
اعلن خاللها عن دعم االتحاد لهكــذا دورات ان كانت محلية 
او دولية واضاف«ارى يف وجوهكم ابتسامة عىل الرغم من 
الظروف التي نعيشها  وعشقكم للعبة كرة الطاولة وشغفكم 
بها .واقول ان الراحل عادل حكيم يرانا من عليائه وكل التوفيق 

اىل روك حكيم يف البطولة التي تحمل اسم والده«.

 روك حكيم 
الكلمــة األخرة ملنظّــم البطولة حامل لقــب كأس لبنان 

الالعــب الدويل روك حكيم جاء فيها« اود ان اشــكر االتحاد 
اللبناين لكرة الطاولة الرشافه عىل البطولة وكل من ســاهم 
يف اقامتها عىل جميع األصعدة« ولُيعلن يف نهايتها رســمياً 
البطولة،وســط اجواء احتفالية، والتي يشارك فيها  افتتاح 
اكرث من 100 العب والعبة من خمس دول عربية وهي مرص 

والسودان والعراق وسوريا ولبنان.
وجرت مباراة اســتعراضية شّيقة شارك فيها األبطال روك 
حكيم  وجوزيف شــلهوب ومحمد الهبش.ثم قّدم روك حكيم 
الدروع التذكارية)مــن رشكة )woodimad اىل جلخ وكوبيل 

والحاج نقوال وعساف واملايسرتو اييل العليا.
هذا،وانطلقت التصفيات التمهيدية للفئات العمرية األربع 
3  سنة  حيث ُقّسم الالعبون إىل أربع فئات عمرية بني 30 و
5 سنة و 60 سنة وما فوق  ٤ ســنة وبني 50 و  وبني ٤0 و
.وقد اضافت اللجنة املنظمة للبطولة فئة خاصة للســيدات 
السبت،تســتكمل  البطولة.وصباح  تاريــخ  ألول مــرة يف 
املنافسات ابتداء من الســاعة العارشة صباحاً وحتى املساء 
عــىل ان تختتم البطولــة األحد باملباريــات النهائية لفئات 
الفردي والفرق والزوجي بحيث يقــام حفل تتويج الفائزين 

والفائزات .
يرشف عىل البطولة رئيس اللجنة الفنية يف االتحاد فادي 
قســيس وحكم عام الدورة حامل الشارة الزرقاء عامد مرعب 

)نائب رئيس لجنة الحكام يف االتحاد اللبناين(.



1ـ انشودة البطولة
2ـ نور املالح، رفيع

3ـ يربط، رع، يلو، هب
٤ـ سملوا، يحرّمان

5ـ فاماغوستا، رونسار
6ـ رنــخ، رج، مــرت، أبّخ، 

شاي
7ـ يومل، يلّت، اطاللة، بن
ـ حيويتها، هداه، فقرات

ـ هزفته، الواو، أخ

10ـ رجع، شارل فيلو، ال

11ـ أمطار، كاو، تم، يتلبك

12ـ أنوار، يم، هادي، آر

13ـ صــور، نجران، كانو، 

ينّم

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــر ــي ــصــغ ـــة ال الـــشـــبـــ
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 والية أمركية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  دجيفري تشورس 

اخترب معلوماتك

1ـ مرفأ يف الربازيل.

قضــاء  يف  بلــدة  2ـ 

النبطية. 

3ـ من أسامء الليث.

٤ـ عطّشنا. 

5ـ إرتفع النبات.

1ـ مدينة يف السعودية. 

2ـ مدينة فلسطينية.

3ـ ترغمه وتلزمُه بـِ.

٤ـ وقت وحني. 

5ـ من أسامء الجبان.

مهنــدس ومخرتع فرن تــويف يف باريس عام 

1 نظــام التلفزيون امللون  1. إخــرتع  عام 56 6

سيكام.

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت:

- دولة أوروبية.  +11+2+3+7

+6+10- امرباطور روماين.  +٤+2

+٤+2+6- ماركة سيارات.

10+6+3+11- طائر مايئ. 

1+10+5- شحذ السيف. 

7+2+10-غصن مستقيم.

+3- منزل. +5

11+5- حاجز.

1ـ ما اســم الطائر غر الصــّداح الذي يرضب به املثل 
يف الحذر والُبعد، وخاصة يف السواد ألنه ال يشيب أبدا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم فريق كرة القدم اللبناين الذي فاز ببطولة 
1ـ  1، و60 1ـ ٤5 الدوري عدة مرات، منها موســم ٤٤

1؟ 61
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم الدولة األوروبية التــي يحتفل فيها بعيد 
البندورة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤ـ ما اســم املدينة التي تقع عىل بحرة ميشــيغن يف 
الواليات املتحدة األمركية، وتحمل إســم أحد الشــعراء 

الفرنسيني؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية سنة تأّسس الصليب األحمر اللبناين؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور 2٤ سنة 
عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اســم الدولة اآلســيوية التي تلقب بـِ أرض تنني 

الرعد؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية سنة ظهرت أول صالة سينام يف أملانيا؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم الطائر االفريقــي الصّداح الذي الذكر منه 
يتمّيز بذيله الطويل املقســوم إىل قســمني، والذي يبلغ 

طوله ثالثة أضعاف جسمه؟ 

1ـ أنيس فريحه، أنّص
2ـ نورمان ويزدم

3ـ رشبل مخلوف، طار
٤ـ وأطوا، ميرتان

5ـ دل، أغر، تهجرون
6ـ متر، وجيه، أج

7ـ العيس، ملا، كّرر
ـ ال، حتمت، لشا

ـ بحرات، هواوين

10ـ مل، رادار
11ـ وروار، طاولة

12ـ لف، نواله، فمها
13ـ تيه، نبا، طي، ان

1٤ـ عباس خلف، ليدو
15ـ تقاو

، رخ 16ـ ر
17ـ آبا، لبان

1ـ سينتيا كرم

؟ من هو
من هي؟

1ـ بلدة يف الشــامل، رئيس 

وزراء ميني راحل. 

2ـ مدينة فرنسية، بلدة يف 

قضاء جزين، رتبة عسكرية.

3ـ يرّد عىل، نهر يف كندا. 

٤ـ أحّدث، فاقدو األهل. 

باألحنبيــة،  خاصتــي  5ـ 

العبور، فقرة. 

6ـ يرّص، أهدم. 

7ـ رئيــس وزراء فرنــ 

راحل، يصّور.

ـ كثر، والد فالن، للنهي.

ـ عاصفــة بحرية، وضع 

خلسة، والية أمركية.  

الخرب،  أذاعــت  إلــه،  10ـ 

لالستفهام. 

11ـ فيلم ألم كلثوم، جسم، 

ندى.

12ـ دولة أوروبية، مقوله. 

13ـ دولة آسيوية، العائش. 

1٤ـ آلة طرب، ضعف، حرب.

15ـ ضمــر متصــل، ينزل 

عليه بالرضب.

رشب  املعــادن،  مــن  16ـ 

القهوة.

17ـ يعلــو النهــر، تخّيلوا 

ء. وتصّوروا ال

مكســيكية  ممثلــة  1ـ 

أمركية صاحبة الصورة.

1ـ دولة افريقية، جرأة. 
2ـ ضمر منفصل، والية 

أمركية. 
3ـ مرشــد، ثغري، من 

أهم مواد البناء. 
٤ـ كثرا، أســد، وكالة 
ابحــاث الطران والفضاء 

األمركية. 
5ـ إســم موصول، من 
طريق،  الحليب،  مشتقات 

ينبثق ويتدّفق املاء.
الديفء، من  البيــت  6ـ 

الطيور، غنّيا، أبعث.
7ـ دولة افريقية، مدينة 
املكاملة  ترّدد يف  بلجيكية، 

الهاتفية، إنتفاخ. 
 ، ّ ـ شــقيق، فرد، قا

صوت الناقة. 

ـ مدينة يابانية، مركبة 
أمركية  قتاليــة  مشــاة 
تحمل إســم جرنال، هجرة 

جامعية. 
فيلســوف  يعرف،  10ـ 
يوناين، رفق باالبل، ضمر 

متصل. 
11ـ قبــل اليــوم، أول 
مولــود ألبويــه، عملــة 
آسيوية، مغن وشاعر غزل 

قديم.
الجاذبية،  12ـ مكتشف 
، وحــدة وزن، رفيق  ن

الورد.
ويطــّن  يصــّوت  13ـ 
الذباب، بلدة يف الشــامل، 
دولــة آســيوية، نوتــة 

موسيقية.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(2٤ آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ستم اليوم وقتا ممتعا مع بعض زائريك 

عة  األعــزاء. تجنب املغامرات العاطفية املت

التي قد تؤثر عىل سالمة عالقتك األساسية. 

أعاملــك يف هذه اآلونة تتمتع بالســهولة 

عــة والحــظ يبقى حليفــك من حيث  وال

النتائج الجيدة. وقت مناسب لرتتيب أوضاعك 

العاطفية.

أيام بّناءة وسعيدة عىل الصعيد العاطفي. ال 

ع وتستعجل األمور وعليك تنظيم  أعاملك  تت

ومشاريعك، وانه األعامل املهمة بدقة وانتباه. 

أنت بحاجة اىل الدعم املادي واالســتقرار 

لتتمكن من تحسني أوضاعك وأمورك. الكرة يف 

ملعبك وهذا يعني قدرتك عىل استعادة توازنك. 

متتــع بنعم الحياة وجاملهــا، واملهم قبل 

كل يشء هــو أن تعرف مــاذا تريد وأن تختار 

ء الذي يناســبك  من الوعود والعروض ال

ويرضيك. 

متلك أفكارا غريبة وفريدة ال بأس من تنيذها 

يف املســتقبل عندما تتوضح األمور. تعاطفك 

مع أحد املظلومني مينحــك هالة من التقدير 

واالحرتام. 

قــد تظهر مرة أخرى بعــض العوائق كنت 

تعتقد انها انتهت متاما. االعتامد عىل النفس 

مهم، ولهذا ترصف بفطنة وحكمة يف األمور 

التي تخصك. 

ارا  العمــل املتقطع الــذي تفعله ال يؤ 

لذيذة وجيدة. عالقتك الشــخصية تقوى مع 

األيــام، والرياضــة الفكرية تســاعدك عىل 

االستمرار.

عليك التخلص من التلبك والرتدد عىل الصعيد 

العميل. ال تقلق من التدهور املايل الذي لحق بك 

مؤخرا فهو لن يستمر لفرتة طويلة. 

حافظ دوما عىل هدوئك وال تترصف بشكل 

عدايئ. هناك من سيسهل لك أعاملك ويساعدك 

عىل تخطي الصعوبات التي تعرتض طريقك. 

ا ســلبية. عليك  نتائج الفشــل ليست دا

املعــادالت. وحدك  الطويل وقلب  بالتفكــر 

تســتطيع تنفيذ ما تريده، فال تنتظر مساعدة 

من أحد. 

حلول املشــاكل رهن باســتيعابك لها بكل 

فطنــة وتجرد. العاطفة موزعة عىل العائلة، 

ولكن انتبه لئال تن الحبيب اللطيف وســط 

هذه الدوامة. 

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

1 شباط( (21 ك2 - 
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حظ
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خيمة
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ديناصور
راسبوتني
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طاووس

عسل
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قش
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يانسون. 
الحل السابق

الحل السابق

تنزانيا

السبت 16 تشرين االول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SU D OK U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ الشاعر تاسو.

2ـ اللون األبيض.

3ـ الخرطوم.

 .1 ٤ـ يف 27 شباط 22

5ـ ريتشموند. 

1 6ـ سنة 63

7ـ بريسبا.

ـ جوزف بروست.

1ـ رشبني.

2ـ يواجه.

3ـ رانيا. 

٤ـ أسّدده.

5ـ كيا.

1ـ شراك.

2ـ روايس.

3ـ باندا.

٤ـ يجيد.

5ـ نهاهم.



ــن ــ ــ ــ ــة للموقوفي ــ ــ ــ ــادات مفصل ــ ــ ــ ــع واف ــ ــ ــ ــات تتوس ــ ــ ــ قيق ــة... الت ــ ــ ــ ــة الطيون ــ ــ ــ ــاوز فتن ــ ــ ــ ــان يتج ــ ــ ــ لبن

ـــــران ي ـــــى  ـــــود عل ـــــه قي ـــــد في ـــــم ال تو ـــــا االســـــتعداد لعال ـــــي: علين مال

ــا االحــت ــوات  ــ ق ــا  ــرص ب فلسطيني  فــتــى  اســتــشــهــاد 

ولية االخفاقات مل مس ومة توافقية وسنت ل ح التيار الصدري: لن نش

بقندهار للشيعة  مسجد  داخل  تفجير  في  القتلى  عشرات  و مل تقّد  دون  دية  يــران  مع  ات  اد امل فرحان:   بن 

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
السبت 16 ترشين أول 2021

 (1 )تتمة 

 (1 1) )تتمة  )تتمة 

 (1 )تتمة   (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

اىل ان الجهــات االمنية والقضائية تتعاون لكشــف الحقيقة 
وتحقيق العدالة.

وبانتظار نتائج هــذه التحقيقات فإن البالد تبقى يف حالة 
ترقب وحذر شــديدين يف ظل االجواء املتشنجة واملتوترة التي 
تسود الساحة بعد الذي جرى يف الطيونة ويف ظل االزمة التي 
اندلعت عىل خلفية مسار التحقيقات التي يجريها القايض طارق 

البيطار يف انفجار مرفأ بروت.
وقــال مصدر وزاري مطلع ان هناك اتصاالت ســتجري يف 
الثامين واالربعني ســاعة املقبلــة تتصل مبصر عودة مجلس 
الــوزراء اىل االنعقاد لكنه اعــرب عن اعتقاده بأن هذا االمر لن 
يتوضح قبل االسبوع املقبل خصوصا ان املساعي اليجاد مخرج 

الزمة القايض بيطار مل تتوصل اىل النتائج الحاسمة.
واشــار املصدر اىل ان االنظار تتجه اىل االونسكو حيث يعقد 
مجلــس النواب جلســة ترشيعية يوم الثلثاء املقبل ملناقشــة 
تعديالت عــىل قانون االنتخابات بعد جلســة انتخاب اللجان 

واعضاء يف هيئة مكتب املجلس.
ومع بدء العقد العادي للمجلس فان قضية التحقيق مع النواب 
عيل حسن خليل وغازي زعيرت ونهاد املشنوق ستدخل مرة اخرى 
يف دائرة الحصانة النيابية وبالتايل تصبح بحكم املجمدة حتى 
نهاية العقد بغض النظر عن الخالف الحاصل اصال حول مسار 

التحقيق.
وحتى مســاء امس مل يتضح مصر املساعي التي ستستأنف 
لعــودة اجتامعــات مجلس الوزراء خصوصــا ان ما جرى يف 
الطيونة اضاف اجواء ســاخنة لتلك االجواء امللبدة التي نشــأت 

عن الخالف حول مسار تحقيق القايض بيطار.
وقالت مصادر مطلعة لـ »الديار« ان املساعي ستستأنف مطلع 
االسبوع املقبل مشرة اىل ان هناك جهودا يبذلها الرئيس ميقا 

يف هذا االتجاه بالتشاور مع الرئيسني عون وبري.
واشــارت اىل املواقف الدولية التي تشــدد عىل ضبط النفس 
والعودة اىل العمل من اجل مواجهة التحديات االقتصادية واجراء 
االصالحــات الرضورية كام عربت وزارة الخارجية الفرنســية 

امس.

 تشييع الشهداء 
ويف يــوم الحداد العام امس شــيعت حركــة »امل« وحزب 
الله الشــهداء السبعة الذين سقطوا يف الطيونة يف اجواء من 
الســخط والتنديد بالجرمية ومبشاركة مسؤولني يف الحركة 
والحزب وعلامء وحشــود من املواطنني يف الضاحية الجنوبة 

ويف الجنوب والبقاع.
وشدد الخطباء يف التشييع عىل وأد الفتنة وعدم االنجرار اىل 
الحرب االهلية الداخلية التي ارادها من اقدموا عىل هذه الجرمية. 
لكنهم اكدوا يف الوقت نفســه عىل متابعة ومراقبة املالحقات 
والتحقيقــات يف ما حصل لالقتصا مــن مدبري ومنفذي 

جرمية الطيونة.

 حزب الله 
وجدد رئيس املجلس التنفيذي يف »حزب الله« الســيد هاشم 
صفــي الدين اتهام حزب »القوات اللبنانية« بأنه يتحمل مجزرة 
الطيونة معتربا »ان الكمني الذي حصل باالمس يستهدف مدنيني 

ومن يستهدف مدنيني هو جبان وضعيف«.

وقال »ان القوات اللبنانية« كانت تسعى اىل احداث حرب اهلية 
داخلية من جديد يف لبنان مشــرا اىل »اننا لن ننجر اىل فتنة 
مذهبية واىل حرب اهلية لكن يف نفس الوقت ال ميكن ان نرتك 

دماء شهدائنا ومظلومينا تذهب هدرا فنضّيع هذه الدماء«.
واكد خالل تشييع الشهداء امس »ان املوقف اليوم هو موقف 
تحمل املسؤولية وعىل االجهزة االمنية جلب املجرمني والقتلة اىل 
العدالة واملحاكمة واملالحقة واي تلكؤ يف هذا الجانب سنعتربه 

رشاكة يف الجرمية ونحن سنتابع ونراقب«.
وشــدد عىل اننا سنصل اىل حقنا يف الدماء التي سفكت يف 
مجزرة االمس وان الدماء التي تســقط نعرف كيف نحافظ عىل 

قضيتها وحقها وااليام االتية ستشهد«.

 »امل« 
من جهته اعترب رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى 
الفوعاين ان ما حصل يف الطيونة جرمية غدر موصوفة وكمني 
محكم واملدبرون واملنفذون مفرتض ان يكونوا رشكاء يف الوطن 
ولكن هؤالء ما زالوا يعيشون املايض وغدرهم ومكرهم اقوى من 

انتامئهم لوطنهم.
ودعا اىل »انزال اشــد العقوبات بكل من خطط وحرّض ونفذ 

دون تسييس او متييع للحقائق«.
واكد املفتي الشخ حسن عبد الله يف تشييع املسؤول الثقايف 
لحركة »امل« يف بلدة النمرية الجنوبية«لن ننجر اىل فتنة ولن 
نكون اداة فتنة ولن نسمح ألحد ان يأخذ البلد اىل فتنة وبنفس 
الوقت نتمســك بالحقيقة يف جرمية مرفأ بروت وكشف من 

ارتكب جرمية االمس )يف الطيونة(.
ويف شأن القايض بيطار قال »ليست املشكلة ان نغر القايض 
ا االســلوب الذي يتم التعاطي فيه وعىل السلطة القضائية  ا
ان تبادر اىل تصحيح املســار الذي نراه مسارا مسّيسا وشعبويا 

بوظف تارة الغراض انتخابية وتارة اخرى لتدخالت خارجية«.
وقال »ان هذه الدماء لن تذهب هدرا وســنذهب اىل اخر مدى 
لكشــف املجرمني ومحاسبتهم امام القضاء وما حصل جرمية 

بحق الوطن والسلم االهيل«.

 »القوات« 
اعترب رئيس حزب » القوات اللبنانية »  سمر جعجع  ، يف حديث 
تلفزيوين، إىل أن »ما شــهدناه باألمس هو »ميني 7 أيار« وذلك 
ألننا يجب  أن نعود إىل الهدف  األســايس وراء » 7 أيار« هذه املرّة 

الذي هو  التحقيق يف جرمية املرفأ«.
وأضاف إىل أنه »كان ال بد من نوع من 7 أيار عند املســيحيني 
تحقيقاً للهدف  الذي هو حتى هذه  اللحظة إقالة أو قبع القايض 
طــارق البيطار،  عىل ما أحبوا تســميتها، وتحديداً من  أجل قتل 
التحقيــق يف انفجــار مرفأ  بروت وليس أبداً ألي ســبب آخر 

شخ ضد  القايض بيطار «.
ولفــت جعجع أنه »يك  أتكلّم برصاحة تامة أيضاً  عندما تعنّي 
 Baby « القايض البيطار مل  أكن أعرفه وعندما رأيت صورته لديه
Face  « فقلــت يف  نف قضّيًة من هذا الحجم عينوا للتحقيق 

فيها هذا القايض »املعرّت«   فام مبقدوره أن يفعل؟«.
وأشــار جعجع »رصاحًة ليس لدي فكرة واضحة عن ســبب 
إرصارهــم عىل  قتل التحقيق إال أننــي أرتكز يف هذا األمر  عىل 

املؤرشات العملّية  املوجودة لدينا جميعاً«.
ذكّر جعجع »أننا استمّرينا من بعد تعيني القايض بيطار بشهر 
أو شــهرين نتابع مســاعينا بالتوصل إىل تشكيل لجنة تق 
حقائــق دولّية«، موضًحا أنــه »انطالقاً من أننا اعتربنا أن عدداً 

كبراً من املسؤولني يف الدولة اللبنانية لهم عالقة بشكل أو بأخر 
يف انفجار املرفأ وأن هذا القايض »املعرت« ليس مبقدوره القيام 

بأي يشء ».
ولفت جعجع إىل أنه »لن نتوّصل إىل نتيجة يف التحقيق املحيل 
لذا من األفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تق حقائق 

دولّية«.
واشار إىل أنه »أنا ال أريد أن أقول إن ما قبل 1٤ ترشين ليس كام 
بعده ولكن اللبنانيني ضاقوا ذرعاً من حزب الله«، مشدًدا عىل أنه 
وت وأعيننا  »إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن 

مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً«.
وعرّب عن اســفه »عىل أن مديريّة املخابرات تقوم باستدعاء 
أشــخا من عني الرمانة، هؤالء كانوا يجلسون يف منازلهم 
ومنطقتهم، ال بأس اســتدعوهم ولكن األوىل استدعاء من أتوا 
للتعدي عليهم، ألنه األصح استدعاء املعتدي قبل املعتدى عليه«.

واوضح أنه »أعتقد أن شباب »التيار الوطني الحر« يف مكان 
وقيادتهم يف مكان آخر، وهم كانوا بطبيعة الحال مع الناس«.

واعترب أن »هدفنــا األول قلب األكرثية الحالية ألنها أوصلت 
البــالد إىل ما نحن عليه اليوم و«املســتقبل« يكون أحياناً مع 

األكرثية وأحياناً مع األقلية وبعد مش عارف حالو«.
ورأى رئيس جهاز االعــالم والتواصل يف »القوات اللبنانية« 
شــارل جبور ان ما حصل يف عني الرمانة هو »دفاع عن النفس 
ألنهــا بيئة مقاومة ترفض الخضــوع« مجددا نفي االتهامات 
للقوات بأنها وراء ذلك قائال ان »القوات اللبناينة مل تعط تعليامتها 

ألي كان بإطالق النار يف احداث الطيونة«.
واتهم النائب السابق انطوان زهرا من نظموا التظاهرة وهددوا 
وقعوا يف رش ما فعلوا وتوهموا انه باســتطاتهم ترهيب الناس 
وفرض ســيطرتهم لكن فوجئوا بوجود نار صامدة تنتظر بناء 

الدولة القوية.
لكنــه اضاف »ان من بني املدافعني منارصين للقوات اللبنانية 
ولعديد من االحزاب كام املســتقلني واكرث من ذلك كان هناك بني 
املدافعني من يحمي نفســه وبيته وثقتنا باملؤسسة العسكرية 

هي االعىل كام ثقتنا بالقضاء يف محلها.

 رؤساء الحكومة السابقون 
ودان رؤســاء الحكومة الســابقون االحداث املستنكرة التي 
ذهــب ضحيتها عــدد من الضحايا االبريــاء مؤكدين »االلتزام 
الكامل باحرتام الحريات العامة ويف اولها حق التعبر عن الرأي 
والتظاهر السلمي ضمن القوانني املرعية االجراء وعدم التعرض 
لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من اشكاله وتحت اي 

ظرف من الظروف«.
واشــاروا اىل موقفهم الذي اعلنوه بعد يوم من انفجار املرفأ 
الداعــي اىل رضورة االســتعانة بلجنة تحقيق دولية او عربية 
»من اجل املســارعة بكشف الحقائق الكاملة عن تلك الجرمية 
الرهيبة بجميع مالبســاتها وليس االكتفاء وااللتهاء مبسائل 
التقصر االداري«. وشــددوا عــىل »رضورة العمل ومن خالل 
املجلس النيايب للمســارعة اىل اصدار قانون دســتوري برفع 
الحصانات عن الجميع من اي نوع كانت ودون اي اســتثناء مبا 
يعني تعليق املواد الدســتورية املخصصة للحصانات الرئاسية 
الوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية وذلك الحقاق العدالة 

الكاملة وغر االنتقائية او املجتزأة«.

 االتحاد االورويب 
ويف اطار املواقف الدولية لفت املتحدث الرسمي باسم االتحاد 

االورويب اىل ان العديد من االشــخا لقوا مرصعهم واصيب 
كثــرون بعد اطالق نار يف بروت خالل تظاهرة ضد القايض 
طارق البيطار الذي يقود التحقيق يف انفجار مرفأ بروت مؤكدا 
ان االتحاد االورويب يدين اســتعامل العنف ويعرب عن تعازيه 
ألرس الضحايــا ويدعو اىل اق درجات ضبط النفس لتجنب 

املزيد من الخسائر يف االرواح.
وحث جميع االفرقاء والقادة عىل الترصف بهدوء ومسؤولية 

ملنع تصاعد العنف يف هذه اللحظة بالنسبة اىل لبنان«.
وشــدد االتحاد عىل«رضورة استكامل التحقيق يف انفجار 
مرفــأ بروت يف اقرب وقت ممكن ويجــب ان يكون التحقيق 
غر منحاز وذات مصداقية وشــفافا ومستقال ويجب السامح 
مبواصلة التحقيق دون اي تدخل يف االجراءات القانونية ويتعني 

يف النهاية محاسبة املسؤولني عن االنفجار.
واشــار اىل انه »يعود للسلطات اللبنانية متكني التحقيق من 
االســتمرار من خالل تأمني كل املوارد املالية والبرشية الالزمة 
حتى يتمكن من كشــف ما حدث واعطاء اجابات ذات مصداقية 
عن االســئلة امللحة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية 

وقوع هذه املأساة«.

 فرنسا 
واكدت املتحدثة باســم الخارجية الفرنسية كلر لوجندر يف 
ترصيح لها امس ان فرنسا تدعو جميع الجهات املعنية يف لبنان 
اىل الهدوء بعد اعامل العنف الفتة اىل ان االولوية االن يجب ان 
تكون لتطبيق االصالحات الرضورية والعاجلة الخراج لبنان من 

االزمة خصوصا قطاع الطاقة«.

 الكويت 
واعربــت وزارة الخارجية الكويتية عن قلقها البالغ لتطورات 
الوضع يف لبنان واالحداث التي حصلت اول امس ودعت االشقاء 
اللبنانيــني اىل ضبط النفس ووأد الفتنة وااللتزام بالدســتور 
والقانون مبا يحفظ للبنان امنه واســتقراره وميكن الحكومة 
من االضطالع مبسؤوليتها ومواجهة االزمات التي يعاين منها 
لبنان الشــقيق مؤكدة دعم الكويت وتضامنها مع لبنان يف كل 

ما من شأنه تعزيز امنه واستقراره وسيادته.

 روسيا 
ودعت الخارجية الروسية االطراف يف لبنان اىل ضبط النفس 
وتوخــي الحكمة والعودة اىل العمل وفق ما يســاعد عىل حل 
املســائل املطروحة عىل االجندة الوطنية استنادا اىل االحرتام 

املتبادل والتوافق من دون اي تدخل خارجي.
واملــت ان »تتمكن حكومة الرئيس ميقا من التصدي لهذا 

التحدي الخطر ومتنع استمرار تدهور الوضع يف البالد«.

 السعودية 
ومســاء نقلت وكالة رويرتز عن وزير الخارجية الســعودي 
فيصل بن فرحان امس »بأننا قلقون بشــأن الوضع الســيايس 
واالقتصادي يف لبنان وندعو للتحرك فورا مشــرا اىل ان احداث 
اليومني املاضيني تظهر ان لبنان بحاجة اىل تغير حقيقي وجاد 

واملسؤولية تقع عىل عاتق الزعامء«.
يع ايران  ولفــت اىل ان املنطقة تدخل مرحلة خطرة مع ت
انشــطتها النووية، مشــرا اىل ان املحادثــات مع ايران كانت 
يع  ودية لكننا مل نحرز تقدما ملموســا وندعو اىل التعليق ال

لالنشطة االيرانية التي تنتهك االتفاق النووي.

مستعدة للتعامل مع جميع الخيارات، إذا مل تكن إيران مستعدة 

للعودة إىل االتفاق النووي«.

وتابــع: »إذا كانت إيران غر مســتعدة للعودة إىل االتفاق 

ــة، وعندها يجب فرض  النووي فإّن العقوبات ســتظل قا

عقوبات أخرى، والتحدث مع الرشكاء بشأن ما يجب القيام به 

لالمتثال املتبادل«.

وأوضــح الدبلومايس األمريك أّن بــالده حققت »تقدماً 

حقيقياً« خالل الجوالت الـ6  التي عقدت يف فيينا بشأن إحياء 

االتفاق النووي اإليراين، ملقياً باللوم عىل إدارة الرئيس السابق 

دونالد ترامب لتضييع فر التفاوض مع إيران بشــأن قضايا 
أخرى. 

وأكّد أنّه »إذا كانت إيران تريد أكرث من خطة العمل الشاملة 
املشرتكة، فســنحتاج إىل الحصول عىل اتفاق مختلف وطرح 

قضايا مختلفة عىل الطاولة«.
وأشــار إىل وجــود خالفــات بني الحكومتــني األمركية 
واإلرسائيلية بشأن االتفاق النووي، لكّن »اإلرسائيليني يريدون 
إبقاءهــا خلف األبواب املغلقة«، فيام يتمثل الهدف املشــرتك 

للبلدين يف ـ«منع إيران من امتالك سالح نووي«.
وأضاف أنّه أخرب املؤسسة األمنية اإلرسائيلية بأّن عدم تقّيد 
إيــران بربنامجها النووي »مع وضــع إقليمي أكرث عدوانية، 

سيكون أقرب إىل االنفجار«.

حركة »حامس«، عبد اللطيف القانوع، الفتى الشــهيد، قائالً 

إّن »جرائم االحتالل وعدوانه املتواصل عىل شــعبنا يجب أن 

تواجه بتفعيل املقاومة بكل أشكالها، يف كل نقاط االشتباك 

مــع االحتالل يف الضفة الغربيــة، فهي الخيار األمثل للجم 

عدوانه«.

كــام رأت لجــان املقاومة يف فلســطني أّن جرمية إعدام 

الفتى »تســتدعي إشــعال األرض براكني لهب وغضب وثورة 

يف املحتلني الغاصبني املجرمني«.

بالغاز املســيل  املواطنــني باالختناق  وأصيب عــرشات 
للدمــوع، عقب تصــّدي أهايل قرية دومــا جنوب نابلس 
ملحاولة اســتيالء جيش االحتالل عــىل جرافة كانت تعمل 

يف أرايض البلدة.
ويف الســياق نفســه، اقتحم عرشات املستوطنني باحات 
، عىل شــكل مجموعات، عرب باب املغاربة،  املســجد األق
ونّفــذوا جوالت اســتفزازية يف باحاتــه، تركزت يف الجزء 

الرشقي منه.
كام اقتلع املستوطنون أكرث من 0 شجرة زيتون، وجرفوا 
اً، يف قرية املغر  أرايض زراعية تزيد مساحتها عىل 60 دو

شامل رام الله.

الحق الحزيب إىل استحقاق وطني«، مؤكداً أن »الكتلة الصدرية 
ســتعلنها برصاحة بأن مرشحهم لرئاســة الوزراء من التيار 

الصدري«.
وتابع أن »الحكومة املقبلة مســؤولة مبــارشة من التيار 

الصدري وتتحمل كافة اإلخفاقات«.
ويف سياق متصل، بارك رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي يــوم الخميس، نجــاح االنتخابات الربملانية، ودعا 
الفائزيــن فيها إىل العمل بكامل طاقاتهم وجديّة، وبحســن 

النّية.
مــن جانبه، رفض رئيس تحالف الفتح هادي العامري، منذ 
يومــني، نتائج االنتخابات واعتربها »نتائج املفربكة«، وقال«ال 
نقبل بهذه النتائج املفربكة، مهام كان الثمن«، مضيفاً: »سندافع 

عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكّل قوة«.
من جهته، أعلن اإلطار التنسيقي العراقي يف بيان »الطعن 
يف نتائج االنتخابات الربملانية« التي أعلنت اإلطار الذي يضم 
عــدداً من التكّتــالت، أبرزها تكتل القانــون والفتح والعقد 

الوطني.
وكانــت أعلنت مفوضيــة االنتخابات العراقيــة أنها غر 
مســؤولة عام أُعلن من نتائج، ورّجحت تغرها مع اســتمرار 
عمليــات الفرز، يف حني دعــا كل من الرئيس العراقي ورئيس 
مجلس القضاء الجميع لتجنب التصعيد، وسط تفاقم الخالفات 

بني القوى السياسية.
وأعلنت مفوضية االنتخابات أنها غر مســؤولة عن النتائج 
املعلنة، وال ســيام عدُد املقاعــد التي حصلت عليها التحالفات 

االنتخابية.

ونقلــت وكالة األنباء العراقية عن املفوضية أن عمليات العد 
والفرز ال تزال مســتمرة، وســيتم االنتهاء منها خالل اليومني 

املقبلني.
وأوضحت املفوضية أن املحطات التي مل يتم عد أصواتها حتى 

اآلن، قد تحدث تغيرا يف ما أُعلن من نتائج.
هــذا وأكّد الرئيــس العراقي برهم صالــح ورئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي يف بيان مشرتك، أمس الجمعة، أّن االحتكام 
إىل الشعب هو مبدأ أسايس ودستوري باعتباره مصدر رشعية 
الحكم، وأّن االنتخابات هي استحقاق وطني ومسار دميقراطي 
ســلمي للرجوع إىل املواطنني وخياراتهــم، كام أكّدا رضورة 
تحقيق ثقة العراقيــني بالعملية االنتخابية لتكون معرّبة عن 

إرادتهم الحقيقية.
ة عىل سر العملية االنتخابية، قاال  وحول االعرتاضات القا
إنّها »مقبولة ضمن السياق القانوين، وأّن التعامل معها يكون 

وفق الدستور والقانون ليكون الفصل«.
كام شدّدا عىل دعم مفوضية االنتخابات والهيئة القضائية 
املُختصــة ملتابعة هذا امللف والحــر والجدية التامة بالنظر 
يف كافة الشــكاوى والطعون املقدمة عىل العملية االنتخابية 

مبهنية عالية ومبسؤولية وحيادية تامة. 
صالح والكاظمي دعيــا جميع األطراف إىل »موقف وطني 
مسؤول يأخذ يف االعتبار املصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة 
وتغليب لغة العقل وتجّنب أي تصعيد قد ميّس الســلم واألمن 

املجتمعيني«.
كذلك أشارا إىل »رضورة تضافر الجهود لتلبية االستحقاقات 
الوطنية التي تنتظر البلد بتشــكيل مجلس نواب يُعرب عن إرادة 
الشعب ويستجيب لتطلعاته يف اإلصالح والتنمية، ويعمُل عىل 
تشكيل حكومة فاعلة تحمي املصالح العليا للبلد برتسيخ دولة 

مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل«.

وشوهدت ســيارات اإلســعاف تُهرع إىل موقع االنفجار 
إلسعاف الجرحى ونقل الضحايا حسب الوكالة املحلية.

ويعد هذا املسجد أكرب مسجد للطائفة الشيعية يف قندهار، 
كام أنه التفجر األول الذي يحدث يف هذه املدينة التي تعد معقل 

حركة طالبان، ويعيش فيها 5 من الشيعة.
ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجر، لكن العملية 

تحمل بصامت تنظيم الدولة اإلسالمية )والية خراسان).
وكان تنظيم الدولة تبنى تفجرا اســتهدف مسجدا للهزارة 
الشــيعة -الجمعة املايض- يف منطقة خان آباد بوالية قندوز 
شاميل أفغانستان، وقتل فيه 60 شخصا وجرح أكرث من 100.
وشــهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجامت والتفجرات 
التــي تبّنى معظمها تنظيم الدولة، من بينها هجوم عىل قاعة 
للحفالت يف مدينة أقجه )يف والية جوزجان شاميل البالد(، 

بتفجر أدى إىل مقتل عروس وجرح 5 آخرين.
تحركات إقليمية

سياســيا، اســتقبل وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش 
أوغلــو نظره يف حكومــة طالبان أمر خان متقي الخميس، 

يف وقت تســعى فيه الحركة لكسب رشعية دولية مع عودتها 
إىل السلطة بعد حرب استمرت عقدين.

ووصل متقي إىل تركيا يف أعقاب محادثات مع مســؤولني 
أمركيني وأوروبيني يف الدوحة، حّذر خاللها من أن العقوبات 
الغربية عىل طالبان تهدد بتقويض األمن يف أفغانستان أكرث.

واتفق جاويش أوغلــو مع رأي متقي بعد محادثات مغلقة 
عقدت يف أنقرة.

وقال الوزير الرتيك »أبلغنا املجتمع الدويل بأهمية االنخراط 
مــع إدارة طالبان الحاليــة.. يف الواقع، يختلف االعرتاف عن 

االنخراط«.
وأضاف »عىل االقتصــاد األفغاين أال ينهار، لذا قلنا إن عىل 
الدول التي جّمدت حســابات أفغانســتان يف الخارج الترصّف 

مبرونة أكرب ليتسنى دفع الرواتب«.
كام أكد لوفد طالبان رضورة أن تحتضن الحركة جميع فئات 
الشعب األفغاين، من أجل وحدة وسالمة بالدهم قبل كل يشء.

من جانبه، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية األفغانية عبد 
القهار بلخي -عىل تويرت- إن متقي وغره من الوزراء سيجرون 
محادثات يف أنقرة بشــأن املساعدات والهجرة والنقل الجوي 

والتجارة.

شــهر نيســان املايض واصفاً إياها بالودية واالستكشافية، 
وأضاف : »نحن جادون بشــأن هذه املحادثات، وبالنسبة لنا، 
اً إننا نريد إيجاد طريقة  هذا ليس تحــواًل كبراً، فلقد قلنا دا

لتحقيق االستقرار يف املنطقة«.
وعىل املقلب اآلخر، كان املتحدث باســم الخارجية اإليرانية 
،ســعيد خطيب زاده، أكد يف وقت سابق أن املحادثات االيرانية 
الســعودية »ال تزال خلف األبــواب املغلقة، ونحن عىل تواصل 
مع الجانب الســعودي بشكٍل مستمر، واملفاوضات وصلت إىل 

مرحلة جديّة أكرث«.
عىل صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أّن الوزير 
فيصل بن فرحان تبادل مع نظره األمريك أنتوين بلينكن يف 

واشنطن وجهات النظر إزاء الربنامج النووي اإليراين.
بدورها، لفتت الخارجية األمركية إىل أّن »بلينكن بحث مع 
نظره الســعودي حقوق اإلنسان والتوصل إىل حل دائم إلنهاء 
الرصاع يف اليمن«، كام جّدد الوزير األمريك »التزام واشنطن 

مبساعدة السعودية يف حامية أراضيها«، وفق بيان الوزارة.
وأوضح بلينكن يف اللقاء أّن »الواليات املتحدة ملتزمة بالدفاع 

عن اململكة، ولدينا الكثر من العمل الذي نقوم به معاً يف العديد 
مــن القضايا املهمة، من املنــاخ إىل الطاقة إىل اليمن وإيران 
والتقدم الذي نرغب أن نراه يف السعودية يف مجال الحقوق«.
وأضاف أّن »الرشاكة مع السعودية مهمة وحيوية ملواجهة 

التحديات الكبرة التي نواجهها ».
مــن جهته، أكد وزيــر الخارجية الســعودي أّن العالقات 
األمركية الســعودية شــكّلت قيمة كبرة للبلدين وللمنطقة 

والعامل«.
وأضــاف يف تغريــدة له عىل »تويــرت«: »مباحثات مثمرة 
أجريتها اليوم مع وزير الخارجية األمريك بحثنا خاللها العديد 
مــن املواضيع، ومنها تعزيز أوجه التعاون االســرتاتيجي يف 
املجاالت كافة، والعمل عىل تكثيف التنسيق املشرتك يف العديد 

من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقني«.
يأ ذلك بعد أن التقى مستشار األمن القومي جيك سوليفان 
واملبعــوث األمريك إىل الرشق األوســط بريــت ماكجورك 
ومســؤولون أمركيون آخرون بويل العهد السعودي محمد بن 
ســلامن ومسؤولني سعوديني كبار آخرين يف الرياض، يف الـ 
2 من أيلول املايض، وذلك ملناقشــة الحرب يف اليمن وســبل 

ترتيب وقف إلطالق النار. 
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