
بوال مراد

عىل وقع الخطاب التصعيدي المني عام حزب الله السيد 

حســن نرصالله بوجه رئيس حزب “القــوات اللبنانية” 

ســمري جعجع، انعقدت جلسة مجلس النواب يوم امس 

التي حســمت موعد االنتخابات النيابية، وعليه سيكون 

اللبنانيون عىل موعد مع يوم انتخايب طويل االحد الواقع 

يف ٢٧ آذار املقبــل، فامــا يجددون دعــم القوى الحالية 

ضاربــني عرض الحائط كل اآلمال ســواء يف الداخل او 

الخارج املعلقة عىل تغيري عىل شــكل تسونامي يأيت من 

خالل صناديق االقرتاع، او يقلبون الطاولة يف وجه احزاب 

الســلطة معلنني انطالق حقبة سياسية جديدة تقودها 

وجوه واحزاب من خارج املنظومة وهو ما قامت من اجله 

انتفاضة 1٧ ترشين االول .٢019

{ ٥ اشهر صعبة ! 

وكام تشري كل املعطيات، ال يبدو ان املرحلة التي تفصلنا 

عن موعد االســتحقاق النيايب ستكون سلسة، اذ يرجح 

بحسب مصادر سياسية واسعة االطالع ان نشهد وضعا 

امنيا غري مســتقر خالل االشهر الـ٥ املقبلة، يتزامن مع 

تصعيد سيايس حاد بدأت مالمحه تتضح يف االسبوعني 

املاضيــني. وتلفت املصادر يف حديــث لـ”الديار ”اىل ان 

اجراء االنتخابات يف املوعد املحدد ليس محسوما خاصة 

اذا استمر الخطاب السيايس بأخد منحى مذهبي وطائفي 

ما يهدد بانفجار امني يطيح باالنتخابات، وهو ما يخشاه 

املجتمع الدويل ومجموعات املعارضة يف الداخل.

وانشغلت االوساط السياسية يوم امس بتحليل خطاب 

الســيد نرصالله، وقالت مصادر مطلعة عىل جو الحزب 

ان قــراره االفصــاح عن عدد مقاتليه “يــأيت باطار ردع 

اي حــرب اهلية يطمح اليها ســمري جعجع والدول التي 

تسريه”، معتربة يف حديث لـ”الديار ”ان “حادثة الطيونة 

قد ال تكــون يتيمة، اذ نتوقع ان يقوم جعجع مبحاوالت 

اخرى لجرنا اىل الفتنة... لكن حزب الله باملرصاد ونفسه 

طويل”.

امنيا ايضا، دارت اشــتباكات باالسلحة يوم امس يف 

بلــدة وادي الجاموس شــامل لبنان بني أفراد من عائلتي 

الطرطويس والســيد، وافيد عن عمليات إحراق للمنازل 

والســيارات، ما ادى اىل مقتل مواطنني اثنني و٧ جرحى 

نقلوا جميعا اىل “مركز اليوســف االســتقصائية«  يف 

حلبــا وحالة بعضهم حرجــة. وحاولت قوة من الجيش 

وقف االشتباكات ودخلت البلدة وقامت بجهود كبرية منذ 

الصباح لوقف إطالق النار وإعادة الهدوء.

  {صفعة لباسيل؟ {

وبالعــودة اىل جلســة مجلس النواب، فقد شــهدت 

اســتعار الخالف والكباش بني رئيس املجلس النيايب نبيه 

بري ورئيس “التيار الوطني الحر ”جربان باســيل. فبعد 

اعتامد السابع والعرشين من آذار موعدا لالنتخابات رغم 

اعــرتاض “لبنان القوي”، تم تعديل نص قانون االنتخاب 

عرب السامح للمغرتبني باملشاركة باقرتاع 1٢8 نائباً وفق 

الدوائــر الـ 1٥ وليس حرص تصويتهم بـ 6 نواب، كام تم 

إقرار مبلغ ٧٥0 مليون لرية لبنانية ســقفاً ثابتاً للمرشح 

الواحــد و٥0 ألف لرية عن كل ناخب كمبلغ متحرك و٧٥0 

مليون لرية كسقف اإلنفاق لالئحة الواحدة. كام تم تعليق 

املادة املتعلقة بالبطاقــة املمغنطة يف قانون االنتخاب، 

واسقاط صفة العجلة عن اقرتاح قانون الكوتا النسائية.

واعرتض باســيل عىل تحديد موعد االنتخابات يف آذار 

بســبب الطقس وأيضاً بسبب صوم املسيحيني. ورد عليه 

بري قائال: »صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة«. وبعد ان 

لوح باسيل بالطعن يف “تغيري موعد االنتخابات”،  اجاب 

بــري “ما حدا يهددين كل يش بســمح فيه إال التهديد«. 

وعندما طالب باســيل بري بإعادة التصويت باملناداة عىل 

إلغاء اقرتاع املغرتبني لـ 6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد 

التصويــت رسيعاً باملناداة، وصــّدق القانون، وقال بّري 

“خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلســة«.  كام سّجل 

توتر بني بري وباسيل حول موضوع “امليغاسنرت”، فدخل 

رئيــس الحكومة نجيب ميقايت عــىل الخط وكلّف وزير 

الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه.

واعترب باســيل بعد الجلسة أن “ما حصل اليوم مجزرة 

ترشيعية بالنســبة لقانون االنتخاب”، وقال:  »سنطعن 

مبوضوع اقرتاع املغرتبني ألن املبدأ الدستوري واضح وقد 

تم خرقه وهذا خرق دستوري وسيايس ووطني«.

من جهته تعهد ميقايت خالل الجلســة بالقيام “بكل 

جهدنا للعمــل عىل اجراء االنتخابــات ضمن املهل التي 

قررها مجلس النواب وتأمني األمور اللوجســتية، وبإذن 

الله ستكون شفافة وسليمة«.

واعتربت مصادر سياسية واسعة االطالع ان ما حصل 

خالل الجلسة شكل صفعة جديدة لباسيل الذي كان يتغنى 

2000 L.L.  ٢000 ل.ل.

آذار  27 فــــي  الـــنـــيـــابـــيـــة  ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ االن اســــتــــعــــدوا…  ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــا  ــ ــه ــ اي
املقبلة الــــ5  ــر  االشــه ــي  ف مطمئن  غــيــر  ــي  ــن االم ــوضــع  ال شماال…  وجــرحــى  قتلى 
ــأ بــيــن يـــدي عـــبـــود... ومــخــاوف مــن تــنــازالت »حـــدوديـــة«! ــرف كـــرة نـــار تحقيقات امل
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ــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و460 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 460 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ ٢1 شباط ٢0٢0، إىل 634669.
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 446 إصابة بني 
املقيمــني و14 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 4 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8434«.

ــالـــي: ـــاد اإليـــطـ ــحـ ــ ــس االت ــيـ رئـ
يوفنتوس ينفع  لم  رونــالــدو  ضم 

ــصــر  ــن ــي ي ــ ــوم ــ ــك ــ ــاب ح ــ ــطـ ــ خـ
ــد ــدري ــال م ــ ــى ريـ »يـــويـــفـــا« عــل

جلسة مجلس النواب امس

مواجهات بني املتظاهرين وقوات االمن امس

اعتقال فتى فلسطيني امس بوريل رئييس

)تتمة املانشيت ص1٢( 

)التتمة ص1٢( 

)التتمة ص1٢( )التتمة ص1٢( 

ــات ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــج االن ــ ــائ ــ ــت ــ ــى ن ــ ــل ــ ــرات فـــــي بـــــغـــــداد اعـــــتـــــراضـــــاً ع ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ
ــون ــعـ ــطـ الـ نــــرفــــض  لـــــم   : »املــــفــــوضــــيــــة«  و  ــف  ــيـ ــثـ كـ أمــــنــــي  انــــتــــشــــار 

اعتصــم عدد مــن املتظاهرين أمس أمام 
يف  الخرضاء  للمنطقــة  الرئيســة  البوابة 
العاصمــة بغــداد، وذلــك يف احتجاجات 
دعــت إليها قوى وفصائــل عراقية، رفضاً 
لنتائج االنتخابات، وسط تعزيزات أمنــــية 

. مكثــفة
وبــدأ تجمع منارصي »تحالــف الفتح«، 
االنتخابات،  نتائج  املعرتضة عىل  والفصائل 
عــرب نصب خيم اعتصام أمام بوابة املنطقة 
الخــرضاء، بعد قيــام احتجاجات يف مركز 

البرصة وواسط وبابل.
وقــال محتجــون وصلــوا إىل ســاحة 
االعتصام: جئنــا اليوم للمطالبة بإعادة عد 

يدوياً. االنتخابات  نتائج  وفرز 
فيام قــال محتج آخر: »نحــن ال نطالب 
بغري الحق، ونطالــب مفوضية االنتخابات 
بالنزاهــة«، مشــدداً »نطالــب املفوضية 
بالعد والفزر اليدوي لــكل املحطات«. وأكّد 
أّن »التظاهرات باقية إىل حني االســتجابة 

ملطالبنا«.
ورفــع املحتّجــون صور ممثلــة البعثة 
األمميــة، وعرّبوا عن رفضهم لدورها. كذلك 
أطلقوا هتافات منــددة بالتدخل األمرييك. 

العراقي. العلم  ورفعوا 
مــن جهته، دعــا األمني العــام لحركة 
عصائب أهل الحق قيس الخزعيل الشــعب 
التظاهر واالعتصــام، منعاً  العراقــي إىل 

وإضاعتها. بالبالد  للتفريط 
ودعا الخزعيل يف تغريدة له عرب »تويرت« 
القــوات األمنية إىل حاميــة املتظاهرين، 
مشــدداً عىل »التظاهر من دون املســاس 
باملصالــح العامة أو الخاصــة أو احتكاك 

العراقي يف ما بينه«. الشعب 
وفيام أكّد رفض تعدي أي طرف كان عىل 
الطرف اآلخر، كشــف أنه »سيكون للكتائب 
موقــف آخر ضد من يريد الســوَء بالعراق 

ومقدساته«. وشعبه 
عــىل صعيد آخــر، نفى عضــو الفريق 
اإلعالمــي مبفوضية االنتخابات يف العراق 
عامد جميــل، األنباء بشــأن رفض جميع 
الطعــون يف النتائج األوليــة لالنتخابات 
املايض،  الســبت  أعلنت  التي  الترشيعيــة 
بينــام انترشت قوات األمــن يف العاصمة 
بغداد بعــد خروج مظاهرات احتجاجا عىل 

بوريـــــل: ال محادثـــــات فـــــي بروكســـــل الخميـــــس مـــــع إيـــــران
رئيســـــي: علـــــى واشـــــنطن رفـــــع العقوبـــــات إلثبـــــات جديتهـــــا

بعـــــد »النفيـــــر العـــــام«... االحتـــــال يتأهـــــب علـــــى حـــــدود غـــــزة
وحملـــــة اعتقـــــاالت فـــــي الضفـــــة الغربيـــــة والقـــــدس املحتلـــــة

أكد وزير خارجية االتحاد 
األورويب أنه من غري املرتقب 
عقد أي لقاء مع اإليرانيني غداً 
الخميس يف بروكســل حول 
بشأن  املحادثات  اســتئناف 
امللف النووي وذلك بعد إعالن 
للمفاوض  زيارة  عن  طهران 

اإليراين عيل باقري.
وقال جوزيــب بوريل إثر 
اجتامعه مع وزراء شــؤون 
يف  األورويب  االتحــاد 
يكون  »لــن  لوكســمبورغ 
هناك لقــاء الخميس. إذا تم 
تحديد موعد اجتامع، فسيتم 

إبالغي بذلك”.
وأضــاف أن »املحادثــات 
يجــب أن تعقد يف فيينا، يف 
موعد مل يتحدد بعد«. وتابع 
الوقت  »قلت لإليرانيــني إن 

ينفد وإنه ضدهم”.
وأردف أن »اإليرانيني أبلغوا )املفاوض األورويب( إنرييك مورا 
برغبتهم يف إجــراء محادثات أولية معي، لكن هذه الرغبة مل 

تحدد وال يوجد يشء ملموس”.
يــأيت توضيح بوريل بعد إعــالن وزارة الخارجية اإليرانية 

أن املفــاوض اإليراين يف امللف النووي عيل باقري ســيتوجه 

الخميس إىل بروكسل لبحث »مواضيع مل يتم حلها« بعد لقاءات 

إعالم  وســائل  ذكــرت 
الثالثاء،  أمــس  إرسائيلية، 
استثنايئ،  شــكل  »يف  أنّه 
موضعية  تحذيــرات  وبعد 
ومعلومــات اســتخبارية، 
اإلرسائييل  االحتالل  جيش 
ومحاور  مواقع  إغالق  قرر 
محاذية للســياج الحدودي 

مع قطاع غزة«.
»مكور  موقــع  ونــرش 
اإلرسائييل،أنّه  ريشــون« 
»يف ضوء تهديدات حامس، 
يرفع  اإلرسائيــيل  الجيش 
الجنوب  يف  التأهــب  حال 
عند الحدود مع قطاع غزة«.
وأضــاف املوقع: أن »بعد 
48 ســاعة عىل تهديــدات 
القطاع،  حامس بتســخني 
عىل قيادة املنطقة الجنوبية 
ويســتعدون  يخاطرون  أال 

للتصعيد«، مشــرياً إىل أّن »هذا الصباح أعلن الناطق باســم 
الجيــش اإلرسائييل أنه وفقاً لتقدير الوضع تقرر إغالق عدة 

مواقع ومحاور محاذية للســياج األمني مع قطاع غزة«.
وتابع: أّن »تلك املناطق معروفة عىل أنها حساسة كمواقع 

مكشــوفة إلطالق الصواريخ املضادة للدروع حيث حققت 

حامس يف السابق نجاحات يف استهداف تلك املواقع«، الفتاً 

اليوم  منذ سنتني وحتى 
التشــهري  عملية  بــدأت 
بحزب اللــه عن انه يحكم 
لبنان وانــه جالية ايرانية 
يف لبنان وانه وضع لبنان 
تحــت الحصــار الدويل، 
مــع ان هذا الــكالم ليس 
صحيحاً، وساهمت وسائل 
من  أمواال  قبضــت  اعالم 
خاصــة  خليجيــة  دول 
الســعودية، اضافــة اىل 
شخصيات نيابية ووزارية 
مركزة  حملٍة  يف  وحزبية 
عىل حزب الله ضمن خطٍة 
اللبناين عن  البعاد الشعب 
الحزب وصوالً اىل معاداته. 
رغــم كل ذلك تحمل حزب 
اللــه الحمالت ضده ومنع 
الفتنة وحمى السلم االهيل 
االســتقرار  عىل  وحافظ 
واالمــن واالمان. ســقط 
لحزب الله ســبعة شهداء 
وطالــب الحزب بالتحقيق 
ومع  املوضوع  يف  الجدي 
ومل  القتيــل  ريض  ذلــك 

يرىض القاتل.

عىل طريق الديار

»الديار«
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أجــــــــــــــــــــراس الـــــــــــــــــــــــدم
نبيه الربجي

من  مــا  شــكل  هوذا 
امليتولوجيــا  أشــكال 
السياسية يف لبنان. آلهة 
الذين  اآللهــة  أنصاف  أم 
عىل أكتافنــا؟ ونحن يف 
ذروة  يف  ونحــن  جهنم، 
أمام   ، والتبع التصــدع، 
نعيشــها  التي  األهــوال 
تنتظرنا  التي  وتلك  اليوم، 
جسية  ل كن  هل  غداً، 

البعض، أن تصل بالدونكيشــوتية، وحتى باملكيافيلية، 
اىل ذلك الحد؟ هذا تعقيب...

ال نشــك، لحظة، أنكم دحرتم »الهنــود الحمر« يف 
اماً  وســهم بالرصاص املقدس.  الطيونة، ومزقتم ر
مثلام دحر االغريق الفرس، ومثلام دحر الهون الرومان، 
ومثلام دحــر الفرنجة االيربيني، ومثلــام دحر االنكليز 
الفرنســيني، ومثلام دحر األمريكيــون والروس األملان، 

ومثلام دحر املغول أمم القوقاز والبلقان.
ال يســعنا اال أن نقّر أن قائدكم، كدماغ اســرتاتيجي، 
تفّوق عىل االســكندر ذي القرنني، وعــىل آتيال الجبار، 
وعىل قســطنطني األكرب، وعىل يوليوس قيرص، وعىل 
نابليون بونابــرت، وعىل دوغالس ماك آرثر، وحتى عىل 

جنكيز خان وهوالكو.
حتــى كدماغ فلســفي، تفوق عىل ســقراط، وعىل 
أريسطو وأفالطون، وصوالً اىل كانط، وديكارت، وهيغل.

ال نشــك، أيضاً، يف أنكم اقتلعتم ذلك النوع اآلخر من 
»الهنود الحمر« من الشــوف، ومن عاليه، ومن الشحار 
الغريب، والكرنتينا. دير القمر، املدينة البهية، شاهد عىل 

ذلك  آرييل شارون كذلك...
ها أن اللواء املعظم يأيت اليكم، باللحى األفغانية التي ال 
عالقة للفيحاء بها، وهي مدينة النقاء والتقوى،للوقوف 
اىل جانبكم. رضوان السيد الذي سقط، للتو، من مؤخرة 
أسامة بن الدن، وبكل ثقافة تورا بورا، بايع قائدكم ليس 
فقط خليفة عىل املسيحيني، ايضاً خليفة عىل املسلمني 

، املستحكم بالله!!
تليق بأتباعكم، وبنوابكم، تلك العنرتيات عىل مواقع 
وسكم.  التواصل، وعىل الشاشات. أكاليل الغار عىل ر
ال يشء سوى الكراهية، وســوى االنغالق، وال يشء 
ســوى الدم، يحمي الســيادة من أولئك املرتزقة، ذلك 
النوع الرديء مــن البرش الذي حطم أنف مناحيم بيغن 
وت هناك، والذي  قبل أن يلتف ببطانية الصــوف، و
الغيبوبة  ليسقط بني  بالوحل  آرييل شارون  مّرغ وجه 

والغياب.
ــة ابطاالً يف العامل، بل يف التاريخ،  ال نتصور أن 
يجارونكــم يف البطولة، ويف تكريــس منطق الغيتو 
يف بلد قيــل خطأ أنه يتميز، اىل التفاعل مع ديناميات 
الحداثــة، بعبقرية التنوع، وبعبقريــة االنفتاح عىل 
اآلخر. بلغة املقربة تفرض عىل املســيحني، وهم حملة 
بقياس  جمهوريــة  الصليب،  يعنيــه  ومــا  الصليب، 
الزنزانة، ويقودها وحيد القرن حني يفرش له السجاد 
األحمــر، وتن عليــه الورود، وهــو يف الطريق اىل 

العرش؟
من مل يســتطع األمريكيون، و »االرسائيليون«، ناهيك 
تهم، هزمتموهم أنتم.  عن برابرة السفوح الرشقية، هز
ال ســنوات، وال أشهر، وال أسابيع. ســاعات، بل دقائق، 
فقط. تقهقروا أمامكــم، ومعهم بنادقهم التي ال تقهر، 
وقاذفاتهم التي زعزعت عرش يوشــع بــن نون. حقاً، 
ان قائدكم معجزة الهيــة. هل حاولتم اختباره يف اعادة 

؟! الحياة اىل املو
اذا أقــام دولته، ال أحد غريه يعيــد البهاء اىل اللرية 
)اال اذا ابدلت بالشيكل(، ال أحد غريه يعيد اىل األسواق 
)أم اىل الحنــادق ؟( ازدهارهــا، واىل البيوت حالوة 
العيــش. وال أحد غريه ينقذ املســيحيني من براثن هذا 
الغــول اآليت من قاع االيديولوجيــا، وذاك الغول اآليت 
مــن قاع التاريخ. مــن أجله تفتــح صناديق االقرتاع 
عىل مرصاعيهــا، طرقات القرص عىل مرصاعيها، آفاق 

مرصاعيها... عىل  الحياة 
عنرتيات، ودونكيشوتيات، عىل مدار الساعة. لبنان ما 
بعد الطيونة غري لبنان ما قبل الطيونة. من اآلن وصاعداً 
»األمرباطورية اللبنانية«، ولو عىل شــكل كانتون تقرع 

فيه األجراس لخليفة قسطنطني األكرب.
ملن لغريه تقرع األجراس )أجــراس الدم(. هكذا كتب 
أحدهم، وقد الحظ أن لبنان كان بحاجة اىل تلك اللحظة، 
اىل ذلك الرجل، ليك يزهو بني األمم، وبني األباطرة، وبني 
األساطيل، ال بني الزنزانة والصومعة )وبينهام الخندق(. 

هكذا، وحيد القرن... االسكندر ذو القرنني!
كن أن يصل الدم، اىل  هؤالء الذين ال يدرون اىل أين 

كن أن يصل بهم الدم... أين 

2
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء ٢0 ترشين األول ٢0٢1

خـــســـرنـــا  : لـــــلـــــمـــــرأة  عــــــزالــــــديــــــن 
ــن املــــعــــركــــة مـــســـتـــمـــرة ــ ــك ــ ــة ل ــ ــولـ ــ جـ

غردت النائبة عناية عزالدين عرب حســابها عىل »تويرت«: 
» مســرية العمل والنضال مــا زالت طويلة وشــاقة لتغيري 
الذهنية وإيجاد النضج واإلرادة الصادقة لتحقيق العدالة مبا 
نا جولة ولكن املعركة مستمرة  يخص املرأة اللبنانية، لقد خ
وتحتاج لتضافر الجهود من قبل كل املعنيني نساء ورجاال من 

اجل املرأة واملجتمع ومن اجل الوطن واالنسان«.

مم املتحدة يف لبنان يوانّا  شــجعت املنســقة الخاصة ل
فرونتسكا، النقاش يف املجلس النيايب حول الكوتا النسائية 
ثيل املرأة يف  يف االنتخابات املقبلة، واضافت يف بيان »ان 
قراطية فعالة  الحقل الســيايس أمر بالغ األهمية لوجود د
وجيــدة األداء كام ويضمن أن يكــون املنَتخبون يف املناصب 
شــخاص الذيــن يخدمونهم. إن هذا  ثيالً ل القيادية أك 
النقاش يف املجلــس النيايب اللبناين يتام مع التزام لبنان 
بتنفيذ قرار مجلس األمن رقــم 13٢٥، عىل النحو املنصوص 
عليه يف خطــة العمل الوطنية حول املرأة والســالم واألمن 

عوام ٢019-٢0٢٢«. ل
ثلن مجموعة مــن القادة  واعتربت أن »نســاء لبنــان 
والرشعية،« قائلًة أن »األمم املتحدة ترحب بالجهود لتوســيع 
نطاق اإلجــراءات الخاصة باملرأة، مثل نظــام الكوتا، ولدعم 

مشاركة املرأة اللبنانية يف الحياة السياسية.«
واعادت فرونتســكا »التأكيد عىل أهمية إجراء االنتخابات 

يف موعدها«.
من جهة ثانية، زارت فرونتســكا، املفتي الجعفري املمتاز 

الشيخ أحمد قبالن يف مكتبه يف دار االفتاء الجعفري، وجرى 

خالل اللقاء تداول األوضاع العامة يف البالد، كام تم التطرق 

إىل التدهور األمني الخطري الذي نعيشــه يف لبنان، بخاصة 

ورة منع البلد  بعد حادثة الطيونة، وجرى التشــديد عىل« 

من االنزالق يف آتون الحرب األهلية«، وفق بيان عن دار االفتاء 

الجعفري.

ــة« ــ ــي ــ ــم هــ ــ ا ــ ــال ــ ــر ب ــ ــ ــة أم ــاسـ ــيـ ــسـ »تـــمـــثـــيـــل املــــــــرأة فــــي الـ
ــع ــن ــى م ــ ــل ــ ــان وتــــشــــديــــد ع ــ ــبـ ــ ــ قـ ــ ــق ــ ــت ــ ــا ال ــ ــك ــ ــس ــ ــت ــ ــرون ــ ف
هـــلـــيـــة ــرب ا ــ ــحـ ــ ــي آتــــــــون الـ ــ ــن االنــــــــــزال فـ ــ الـــبـــلـــد مـ

ور ا ق ا  تس فرو

كامل ذبيان

التي  االمنيــة،  الطيونة  احــدا  طُوقــت 
التوصيف حولها، ومل تنته ذيولها بعد،  اختلف 
والشعبية،  والقضائية  والحزبية  السياســية 
وما زالــت تداعياتها تتفاعــل باملواقف منها، 
وقراءة ما حصل من املنظور السيايس واالمني 
لكل طرف، ســواء حزب »القوات اللبنانية« من 
جهة، وتحالــف حركة »امل« و»حزب الله« من 
جهة ثانية، اذ ان فريقاً مؤيداً للقوات، يعتربها 
انترصت عىل الطرفني الخصمني لها، ال ســيام 
»حزب الله«، الذي يرّوج منارصو القوات، بانه 
مل يعد »القوة التي ال تقهر«، وبان االمني العام 
للحزب الســيد حســن نرصالله، اعطى رئيس 
القوات ســمري جعجع ورقة مل يكن يحلم بها، 
لك قرار املواجهة ضد »حزب  وهو اعرتافه انه 

الله«.
وقدمت »القــوات اللبنانية«، بانها الجهــة التي وقفت ضد 
الوجود الفلســطيني املســلح واخرجته من لبنان، ومل ينفعه 
»فائــض القوة« الذي كان يهدد به، كام ان القوات الســورية، 
انسحبت مرغمة من لبنان، وكانت تدير قراره السيايس واالمني 
والعســكري، وهو ما ينتظــر »حزب الله« ومــن يقف وراءه 
من قوى اقليمية كايران وســوريا، اذ ترى »القوات اللبنانية« 
وفق مصادرهــا، بانها اخرجت قوتني عســكريتني من لبنان، 
ووضعتهام خارج املعادلــة الداخلية التي اثرا بها لعقود، وهام 
منظمة التحرير الفلســطينية، والجيش الســوري يف لبنان، 
ل مســتقوياً بفائض  وهو ما ســيحل بـ»حزب الله«، اذا ما 
القوة، كام تؤكد القوات، وهذا ما تتعاطى فيه مع سالح »حزب 
الله«، الذي ال بّد ان ينتهي زمانه، مهام طال الوقت، اذ يُنقل عن 
رئيس القوات سمري جعجع، بان »حزب الله« خ معركته يف 
الطيونة، امام االهايل والقوات منهم، يف الدفاع عن وجودهم، 

كافراد وممتلكات.
ومن موقــع املنترص يتحد جمهور »القوات اللبنانية«  كام 
حلفاء له، من مجموعات وافراد كانوا يف 14 آذار او ما يطلقون 
عىل انفسهم اسم »السياديون«، الذين يؤكدون بان »حزب الله« 
مل يعد له حاضنة سياسية وشــعبية، يف العديد من الطوائف 

واملناطق، بسبب ســيطرته عىل القرار اللبناين، بقوة السالح، 
الذي له ســطوته عىل كل املفاصل يف املؤسســات الرسمية، 
وان عىل اللبنانيني االحرار كام وصفهم جعجع ان يواجهوا هذا 
السالح ويقاوموه، وان التجربة االوىل كانت يف ما حصل يف 

الطيونة.
ولذلك، فان احدا الطيونة، هي مناورة بالذخرية لجأت اليها 
»القوات اللبنانية«، لقياس ردة فعل »حزب الله« وحركة »امل«، ال 
سيام وان شهداء وجرحى سقطوا يف عمليات قنص ومواجهات 
عسكرية وقعت بعد ســيالن الدم الذي سفك، ضد متظاهرين 
ومن كانوا يف منازلهم، اذ يرى »حزب الله« مبا جرى هو كمني 
محرّض ســلفاً، وان لغامً انفجر فينا، وقد يعود وينفجر، ولكن 
سنعمل عىل تفكيك االلغام الذي زرعته »القوات اللبنانية« يف 
»املناطق املسيحية«، بان »حزب الله« يعمل الجتياحها ويهددها 
يف استقرارها، وهذا ما دحضه االمني العام للحزب السيد حسن 
نرصالله، يف عرضه للوقائع، ال يظهر فيها بان الوجود املسيحي 
مهدد او يف خطر، كام ان مامرســات »حزب الله« مل تكن تهدد 
هذا الوجود او اي مكون طائفي آخر، كام يّدعي جعجع وامثاله، 
تقول مصادر يف »حزب الله«، التي تشــري بان عىل اللبنانيني 
عموماً واملســيحيني خصوصاً، ان يقرأوا بتمعن ما ذكره السيد 
نرصالله يف كلمته من وقائــع، وكلها تؤكد بانه مل تحصل اية 

حادثة بني »حزب الله« واي طرف مسيحي، ال بل 
الحر«،  الوطني  ان تفاهم مارمخايل مع »التيار 
كان الغرض منه هــو زرع الثقة وتعميمها بني 
الطرفــني، وازالة خطوط التــامس من العقول 

والقلوب، بعد ان ُدمرت جغرافيا عىل االرض.
وال يسعى »حزب الله« اىل اي نوع من الصدام، 
 7 وعندما قام بعملية عســكرية محدودة يف 
ا للدفاع عن ســالح االتصاالت  ايــار 2008، ا
للمقاومة، والذي كان مطلوباً امريكياً وارسائيلياً 
تفكيكه، كام نزع ســالح املقاومة عرب تطبيق 
القرار 1559 الصادر عن مجلس االمن، وعندما 
مل تنجح االطراف السياسية اللبنانية، املتحالفة 
بتنفيــذ وعودها الدارة  االدارة االمريكية  مــع 
الرئيس جــورج بوش االبن، لجــأت اىل العدو 
ــوز 2006، لتدمري  االرسائييل لقيام بعدوان 
سالح املقاومة، ال سيام الصاروخي منه، تقول 
مصادر »حزب الله« التي تكشف عن ان املعركة 
ارادوها ماليــة اقتصادية اجتامعية، واشــتغلوا لها مع قوى 
سياسية ومرصف لبنان ومصارف، وعندما رأوا ان »حزب الله« 
بدأ التصدي لها، باســتقدام املازوت، من ايران، لجأوا اىل الفتنة 
الداخلية، التي تم افشالها مرات عدة، وان ما حصل يف الطيونة، 
من تحويل اشــكال اىل نوع من الحرب، يؤ اىل ان »القوات 
اللبنانية«، مــا زالت يف املرشوع االمرييك، الذي يخدم املخطط 
االرسائييل، وهو اشعال حرب اصلية، تبدأ بالتعبئة والتحريض 
ضد »حزب الله«، واتهامــه زوراً بتجويع اللبنانيني وافقارهم، 

وانه لوال مقاومته، لكان لبنان بالف خري.
من هنا، فان »حزب الله« قرر اســقاط الفتنة وردع كل من 
يعمل لحرب اهلية، وان اعالن السيد نرصالله عن جهوزية مئة 
الف مقاتل ملنع وقوع الحرب، هي رســالة اىل من قدم جعجع 
نفسه لهم، بانه لديه نحو ستة االف مقاتل تحت السالح، ويرتفع 
العدد اىل نحو 15 الفاً، وفق الدعم املايل، وفق املصادر التي ترى 
بان اذاعة الرقم من قبل السيد نرصالله عن عديد مقاتيل »حزب 
الله«، يك يقدر من سيعود اىل الحرب حساباته جيداً، اضافة اىل 
من يقف وراءه ال سيام امريكا، التي تشجع عىل حصول اقتتال 
وفوىض، من اجل ان يتدخل الجيش لوقفها، وســيقع يف فخ 

الصدام مع »حزب الله«، الذي لن يسمح بتحقيقه.

ــــــى مع حادثة الطيونة كرســــــالة »للقــــــوة التي ال تقهر« »القــــــوات اللبنانية« تتعا
عانــــــ عــــــن مئــــــة ألــــــف مقاتــــــل حــــــزب اللــــــ يردعهــــــا عــــــن الفتنــــــة ب

هرا اال و و املر              ة  عو مستق وف هي

أكــد رئيــس الجمهورية 
العامد ميشــال عون، دعمه 
للتمثيل  »لتحديــد »كوتــا« 
النواب،  مجلس  يف  النسايئ 
ليس ألن املرأة تشــكل نصف 
بل  اللبناين فحسب،  املجتمع 
وحضورا  كفاية  اثبتت  ألنها 
اوكلت  التي  املهام  يزا يف  و
اليهــا يف القطاعــني العام 
أن  والخاص«، مشــددا عىل 
السلطة  يف  النساء  »حضور 
قيمة  يشــكل  الترشيعيــة 
اضافيــة للتمثيل الشــعبي 
من جهة، ويجســد املساواة 
ويســقط  واملرأة  الرجل  بني 
مؤكدا  بينهــام«،  ييز  اي 
إســتعداده »لدعم اي تعديل 
دستوري يحقق هذا الهدف«.

جاء  عون  الرئيــس  كالم 
هر  قبل  اســتقباله  خالل 
بعبــدا، وفد  امس يف قرص 
لشــؤون  الوطنية  »الهيئة 
برئاســة  اللبنانية«  املــرأة 
واالعضاء  عــون  كلوديــن 
رنــدا عبود، غــادة حمدان، 
شامي،  كايت  جنبالط،  غادة 
سويس بوالديان وجاد نجم، 
وفريق العمل ميشلني مسعد، 
ألني عون، ريتا راشد سالمه، 
وجومانا  جعجــع  ماريــا 

مفرج.
يف مســتهل اللقاء، ألقت 
رئيــس الهيئــة كلمة قالت 
تعديليا  »أعددنــا نصا  فيها: 
لقانــون االنتخابات النيابية 
نســائية.  كوتا  لتضمينــه 
مجلس  رئاســة  وأودعتــه 
مجلس  ورئاســة  الــوزراء 
النــواب وتأمــل أن يعتمده 
الربملان، فاألمر مل يعد يتعلق 
النســاء يف  بتمثيل  فقــط 
املجلس النيايب بل بات يرتبط 
وقراطيــة  الد بالصفــة 

يعد  مل  إذ  اللبنــاين.  للنظام 
يعقــل أن يوصــف نظامنا 
ال  حني  يف  وقراطــي  بالد
يتمثل فيه نصف مواطنيه إال 
يعقل  يعد  ومل  رمزي.  بشكل 
ــروف نحن بأمس  ل  يف 
إعادة  إىل  فيهــا  الحاجــة 
إحياء دينامية مؤسســاتنا، 
أن تســتبعد النســاء عــن 
املشاركة يف ورشة الترشيع 
»إننا  مضيفــة  املنتظــرة«، 
نعترب، أن لرجــال لبنان كام 
ملمثليهم  وبالتايل  لنســائه، 
يشــعروا  أن  الربملــان،  يف 
بالخجــل من اعتبــار لبنان 
من بني أك الدول تخلفا يف 
مشاركة  إىل  بالنسبة  العامل 
نسائه يف الحياة السياسية. 
ويجرح  بكرامتنا  س  األمر 
وببلدنا.  بأنفســنا  اعتزازنا 
س  الواقع  أن هــذا  نعرف 
نرجو  لذا  مشــاعركم،  أيضا 
دعم مطلبنا  من فخامتكــم 

بكوتا«.
ثم تداول اعضاء الوفد مع 
اآليلة  الســبل  عون  الرئيس 
الهيئة  اىل تحقيــق مطالب 
ان  يفرتض  الــذي  والتعاون 
يقوم بني السلطات املختصة 

لتحقيق االهداف املرجوة.
من جهة ثانية، وقع رئيس 
الرقم  املرســوم  الجمهورية 
8384 تاريــخ 19 ترشيــن 
االول ٢0٢1، الــذي قــ 
املتقاعد  القــايض  بتعيــني 
ألــربت رسحــان واملحامية 
مرياي اميــل نجم، عضوين 
يف املجلس الدستوري للفرتة 
املتبقية مــن الوالية الحالية 

للمجلس.
كذلك، وقــع الرئيس عون 
تاريخ   838٥ الرقم  املرسوم 
19 ترشين االول ٢0٢1 الذي 

ق بنقــل القايض محمد 
املرصي مــن هيئة التفتيش 
القضايئ وتعيينه مديرا عاما 

لوزارة العدل.
الوزراء  مجلــس  ان  يذكر 
بتاريخ 1٢  وافق يف جلسته 
عىل  الجاري  االول  ترشيــن 

هذه التعيينات.

و»العدل« »الدســــــتوري«  في  تعيين  مرسومي  وقع 
كـــــوتـــــا تـــــــحـــــــديـــــــد  نـــــــــدعـــــــــم   : عـــــــــــــون 
تــعــديــل أي  مـــع  ــس  ــل ــ ــامل ب الــنــســائــي  لــلــتــمــثــيــل 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء ٢0 ترشين االول ٢0٢1

ــاب ــخــ ــ ــت ــ ــــات قـــــانـــــون اإلن ــدي ــ ــع ــ ــت ــ ــن« ب ــ ــعـ ــ ــطـ ــ »الـ
! ــا ــ ــ ــق ــ ــ ــح ــ ــ ــت ــ ــ ــة لــــتــــأجــــيــــل اإلس ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـ

محمد علوش

بعد الجلسة الترشيعية التي 
عقدها املجلس النيايب أمس، 
تم أقرار التعديالت األساسية 
عىل القانــون اإلنتخايب، وال 
التعديل األبرز طال  ان  شــّك 
واقرتاع  االنتخابــات،  تاريخ 
الفتاً  كان  ولكــن  املغرتبني، 
اعرتاض رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل عىل موعد 
الذي حدد يف ٢٧  اإلنتخابات 
آذار، وتوّعده بالطعن بالقانون 
أمام املجلس الدستوري، فهل 
تشــكل هذه املعضالت بداية 

الحديث عن تأجيل االستحقاق اإلنتخايب؟
ترى مصادر نيابية أن أي طعن مبا أقّر من قبل املجلس النيايب 
أمس، قد يقود إىل تعديل موعد إجراء اإلنتخابات النيابية، ال سيام 
أنه قد يؤثر عىل اإلجراءات املعتمدة من قبل الســلطات املعنية 
واملهل، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات، بالرغم  من وجود قرار 

دويل واضح برضورة إجراء اإلنتخابات يف موعدها.
بت  هنا، قد يكون من املفيد اإلشــارة إىل املعلومات التي ت
عن إتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون إىل عدم التوقيع عىل 
القانون الذي أقر والذي يحدد موعد ٢٧ آذار إلجراء اإلنتخابات، ما 
يعني إعادته إىل املجلس النيايب من أجل إعادة التصويت عليه، 

وهو ما قد يسبب بلبلة كبرية مبا يخص املهل اإلنتخابية.
يف هذا السياق، تُشري املادة ٥٧ من الدستور اىل أنه: »لرئيس 
الجمهورية، بعد اطــالع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر 
يف القانون مرة واحدة ضمن املهلة املحددة إلصداره وال يجوز أن 
يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح يف حّل 
من إصدار القانون إىل أن يوافق عليه املجلس بعد مناقشة أخرى 
يف شأنه، واقراره بالغالبية املطلقة من مجموع األعضاء الذين 

يؤلفون املجلس قانوناً«.
إن هذه املادة بحال استعملها رئيس الجمهورية تعني أوالً أن 
كن أن نخ  لديه شهراً كامالً قبل أن يرد القانون، وبالتايل 
شهراً كامالً من الزمن املحدد لإلنتخابات، وتعني بحال استعملها 
ورده أن املجلس النيايب يحتاج اىل الغالبية املطلقة من أعضائه 

إلقرار القانون، فام الذي تعنيه الغالبية املطلقة؟

هناك اختالف يف املجلس النيايب بني من يعترب الغالبية املطلقة 
ية الحضور، وهذا الخالف ليس  هي 6٥ نائباً، ومن يعتربها أك
وليد اليوم، ومن غري املعروف كيف ســيتعامل املجلس النيايب 
مع هذه املســألة بحال أعاد رئيــس الجمهورية قانوناً خالفياً 
اىل املجلس. تــرى املصادر النيابية أن الدســتور أعطى رئيس 
الجمهورية »قوة« فيام يتعلق برد القوانني، وهي تحتاج إلعادة 
ين بالجلسة  إقرارها اىل غالبية أعضاء املجلس، ال غالبية الحا
كام هو الحال بإقرار القوانني، مشرية اىل أن هذه الغالبية قد ال 
تكون مؤمنة بحال أعاد رئيس الجمهورية قانون تعديل موعد 
اإلنتخابــات وتحديد ٢٧ آذار كموعد لإلنتخابــات النيابية اىل 

املجلس النيايب.
تبدأ مهلة الشــهر املحددة لرئيــس الجمهورية بعد تصديق 
محرض مجلس النواب وارســال النص الذي جــرى اقراره إىل 
لك املجلس النيايب بحسب املصادر  السلطة التنفيذية، ولكن 
القدرة عىل تقليص هذه املهلة اىل ٥ أيام فقط، وهو ما سيكون 
متوقعاً يف الحالة التي نتحد عنها، وذلك باستخدام املادة ٥6 
من الدستور التي تسمح ملجلس النواب باتخاذ قرار باستعجال 
اصدار قانون ما، وعندها يجب عىل رئيس الجمهورية أن يصدر 

القانون أو يرده خالل مهلة خمسة أيام.
اىل جانب مسألة موعد اإلنتخابات، ترى املصادر النيابية أن 
الطعن األبرز الذي قد يقود إىل تأجيل االستحقاق يتعلق بتصويت 
املغرتبني، نظراً إىل أن االجراءات التي من املفرتض إتخاذها بحال 
اماً عن إجراءات  الذهــاب إىل تخصيص 6 مقاعد لهم تختلف 

اقرتاعهم لـ 1٢8 نائباً. فهل تدخل اإلنتخابات يف املجهول؟ 

هيام عيد

وزارية  أوســاط  تكشف 
املخارج  انعدام  عن  سابقة، 
زمة  ل الحــايل  الوقت  يف 
التي  الحــادة  السياســية 
الســاحة  منهــا  تعــاين 
اللبنانيــة الداخلية عموماً، 
وليس فقط حكومة الرئيس 
نجيــب ميقــايت، معتربة، 
اً رغم  أن املأزق مــا زال قا
كل املحاوالت والوســاطات 
الخروج  أجــل  من  الجارية 
اإلنســداد  واقــع  مــن 
ل  السيايس، خصوصاً يف 

غياب املرجعية القادرة عىل لعب دور الوســيط املقبول من 
أطراف النزاع الحايل، والقــادر عىل فرملة مفاعيل التصعيد 
الخطري وغري املســبوق يف املواقف السياســية والحمالت، 
ال ســيام عىل مســتوى الشــارع أوالً، ومواقــع التواصل 
اإلجتامعــي ثانياً، بعدما باتت تلعــب دوراً مؤثّراً يف تحديد 
مســار واتجاهات الرأي العام، وكذلك القوى السياسية غري 
املنضوية يف الخالف الســيايس الحاد، والتي تكتفي رمبا 
باملشاهدة بانتظار بلورة النتائج بالنسبة للفريقني الحاليني 

يف الصورة، وهام حزب الله و«القوات اللبنانية«.
ومن ضمن هذا الســياق، فإن غياب البحث يف الجلســة 
القضــايئ لجهة اإلقرتاحات  النيابية باألمس يف املوضوع 
التــي جرى التداول بها خالل األيــام القليلة املاضية، وعىل 
إثر األحــدا الدموية يف الطّيونة وعــني الرمانة وبدارو، 
، كام تضيف األوســاط نفســها، إىل أن  ّ هو مبثابة املؤ
، مل  فرتة املراوحة بانتظار احتــواء كل ترّددات هذه األحدا
تنته بعد بعدما تعّذر ربط النزاع الســيايس وحرص املتابعات 
واملحاسبة بالقضاء  بدالً عن اســتباق التحقيقات وإطالق 
األحكام املسبقة وشــحن األجواء بني كل األطراف والفئات 
السياسية والشعبية، وبالتايل، زيادة مناخات القلق يف كل 

روف التسوية مل تنضج بعد. املناطق طاملا أن 
ومن هنا، فإن احتامالت تكرار أية مواجهات يف الشــارع 
ال تستبعدها هذه األوساط، والتي تشّدد عىل أهمية التهدئة 
والحــوار من أجل تجــاوز هذه املرحلــة املفصلية وحرص 

الخالفات واملواجهات بالنطاقني السيايس والقضايئ، ونزع 
فتيل التوتر من الشــارع، حيث ما تزال ردود فعل تُســّجل، 
ولو عىل املســتوى الفردي، األمر الذي يرمز إىل الشحن يف 
النفوس، وإىل شــعور عدد من اللبنانيــني يف مناطق عدة 
باإلســتهداف والتهديد العلني أحياناً، وغــري املبا أحياناً 

أخرى. 
الوزارية  األوســاط  املعطيات، تشــري  موازاة هذه  ويف 
نفســها، إىل أنه، ومع تكريس الســابع والعرشين من آذار 
املقبل موعداً لإلنتخابات النيابية يف الجلســة النيابية يف 
األونيسكو أمس، فإن وترية املنافسة اإلنتخابية قد أصبحت 
مرّشحة لإلرتفاع، وبشكل مبكر، يف هذا اإلستحقاق، وذلك 
يف األحدا الدامية التي حصلت  بسبب محاوالت تجري لتو
يوم الخميس املايض، يف الحمالت اإلنتخابية من خالل رفع 
عناوين مّتصلة باألمن والعيش املشــرتك والعدالة واملساواة 
بني اللبنانيني، وبالتايل، إســقاط العناوين األساســية لكل 
املواطنني، ومن كل الطوائف واألحــزاب، والتي ترتكّز بالهّم 
املعي والفقر والجوع الزاحف إىل املجتمع اللبناين، بعدما 
ارتفعت نســبة الفقر يف لبنــان إىل ٧٢ باملئة وفق التقرير 

الصادر عن البنك الدويل منذ نحو أسبوع.
ويف خضــم كل هــذه التوتــرات واملشــاكل واألزمات 
ان التــي يدفعها  والخالفــات، فــإن األعباء ثقيلــة واأل
اللبنانيــون باهظة، ولن يظهر أي بصيــص نور يف نهاية 
النفق الذي دخلته البالد قبل آذار املقبل، بحســب األوساط 

الوزارية السابقة نفسها.

ــوي  ــولـ املـ ــم أهـــــــدد  ــ ل  : مـــرتـــضـــى 
سنحضرها لسة  ل ميقاتي  دعا  وإذا 

، أنه »مل يهدد وزير الداخلية  أكد وزير الثقافة محمد مرت
والبلديات بسام املولوي بأنه سيتنزه عىل الكورنيش مع وزير 
املالية السابق عيل حسن خليل وبأنه يتحدى ان يوقفه احد«.
ولفت مرت »إىل أنه إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقايت اىل جلسة سيحرضوها«، معتربا »أنه يجب عىل وزير 
العدل واملؤسســة القضائية ايجاد الحل مبسألة االرتياب من 
املحقق العديل يف قضية انفجار مرفأ بريوت القايض طارق 

البيطار«.
وقال: »نحن مل نهدد ومل نعلّق جلسات مجلس الوزراء ومل 
نفرض بند تغيري البيطار بل عرضنا مالحظات عىل ادائه لكل 

من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء«.

»الرابطة املارونية« : إلجرا االنتخابات 
في موعدها مع ح املنتشرين بالتصوي 

جدد رئيس الرابطة املارونية النائب الســابق نعمة الله ايب 
نرص، يف بيان تأكيد الرابطــة »وجوب إجراء االنتخابات يف 
موعدها الدستوري والقانوين، فال استئخار وال استقدام لها، 
بل التزام دقيق باملهل املحددة لها أيا يكن االعتبار، وذلك احرتاما 

ملنطق الدولة والقانون، لئال يعرضها للطعن، فالبطالن«.
وقال: »إن الرابطة املارونيــة حريصة كل الحرص عىل أن 
يلحظ باملوازاة حق املنترشين يف التصويت يف دوائرهم حيث 
هم، انطالقا من مبدأ العدالة واملســاواة لكل فئات الشــعب 
اللبناين عىل اختالف طوائفه ومشــاربه السياســية، وهي 
ترى يف االنتخابات النيابية اســتحقاقا دســتوريا مفصليا 
يجب احرتامه، وأن هنــاك إصالحات يجب إدخالها عليه مثل 
الـ » ميغا ســنرت« والبطاقة املمغنطــة التي تضبط العملية 
االنتخابية، وتوفر الكثري من النفقات عىل املرشح والناخب«.
وختــم »إن االنتخابات النيابية مفتاح إعادة تجديد الحياة 
السياســية والنخب يف لبنان، وفرصة للتغيري نحو األفضل 
اذا أحســن اللبنانيون اإلفادة منها بحسن اختيار ممثليهم، 
وال ذريعة منطقية الســتقدامها وال الســتئخارها، سوى 
ة بقوة  إضافة أزمــة جديدة إىل االزمــات املاليــة القا
وقسوة، وتنعكس باستمرار عىل الواقع اللبناين الغارق يف 

البؤس واملعاناة«. 

للمفاوضات  ميركي  ا الوفد  رئيس 
ــروت ــيـ ــرة وصـــــل الـــــى بـ ــاشــ ــ ــب ــ امل

هر امس اىل بــريوت، رئيس الوفد األمرييك  وصل بعد 
 

ة لرتســيم الحدود بني لبنان والعدو  للمفاوضات غري املبا
اإلرسائييل آموس هولشتاين، عىل رأس وفد.

ميليشيا« بتضل  »امليليشيا   : كرامي 
أشــار النائب  فيصل كرامي ، يف ترصيــح له عىل موقع 
التواصــل اإلجتامعــي، إىل أنه »يبــدو ان نائــب القوات 
»القبضــاي« اختلطت عليــه االمور بــني املجلس الحريب 
النيابية حامالً مسدسه  الجلســة  النواب، فحرض  ومجلس 

الحريب عىل خرصه«. 
وختم ترصيحه بوسم »امليليشيا بتضل ميليشيا«.

تعيني العميد الركن 
جان نهرا  مديراً 

للعمليات يف الجيش 

الركن   العميد  تعيــني  تّم 

جان نهــرا، مديًرا للعملّيات 

ابتداًء  اللبناين،  الجيش  يف  

مــن ٢4 ترشيــن الثــاين 

.٢0٢1

مــــــــن ا ــة  ــ ــ ــاش ــ ــ ــش ــ ــ ه  : لـــــــلـــــــ  ا ــل  ــ ــ ــض ــ ــ ف
ــرب ــ ــحـ ــ ـ ل ـ ـ ـ ـ لـ هـــــــــــاب  الـــــــــــ ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ ت ال 

رأى السيد عيل فضل الله يف درس التفسري 
القرآين، أن »األمور يف لبنان لن تتعدى سقفا 
معينا، وأن اللعبة الداخلية ستبقى محكومة 
الحرب لن يفرض  بأسقف كثرية، وأن منطق 
نفســه مجددا«، محذرا من أننا »عىل أبواب 
مرحلة خطــرية وأن األبــواب موصدة أمام 
يرسم  العدو  أن  واألخطر  الجديدة،  الحكومة 

سيناريوهات املرحلة املقبلة عىل طريقته«.
التطورات األخرية  وردا عىل ســؤال حول 
األحدا  أثبتــت  »لقــد  فقال:  لبنــان،  يف 
األخرية واملجزرة التــي ارتكبت يف الطيونة 
ومحيطها، أن لبنان ليس هشا عىل املستوى 
االقتصادي واالجتامعي وحســب، بل وأيضا 
وخصوصا  خطورة  األك  املســتويات  عىل 
يف الجانب األمني الذي تبني مرة أخرى وبعد 
البلد  أن  السابقة يف خلدة وغريها،  األحدا 
ة الكثري يف الداخل  قابل لالشــتعال وأن 

والخارج ممن يتوقــون إىل أن يتدفأوا عىل 
هذه النريان املشــتعلة، وإن كان األمر يتصل 

بتحقيق أهداف موقتة وغايات محدودة«.
أضــاف »إننا، وعىل الرغم من كل ما حد 
ة التــي ارتكبت والتي  ، ومن الجر ويحد
وذجا  عض فيها أهلنا عىل الجرح وقدموا 
يف الصرب عــىل األذى. إننا نــرى أن منطق 
الحــرب لن يفرض نفســه عــىل البلد، وأن 
الشعب اللبناين يرفض هذا املنطق واالنجرار 
ستبقى  السياســية  الحســابات  وأن  إليه، 
يف منأى عن الذهاب إىل هــذا الخيار الذي 
ســيكون مدمرا وقاتال ومنهيا ملا تبقى من 
البلد، ولكن ذلك ال يكفي ليك ينهض البلد من 
تحت هذا الــركام االقتصادي واملعي ومن 
هذا االنسداد السيايس الذي زادته املعالجات 
القضائية غري الدقيقة وغري الحكيمة تعقيدا 

وصعوبة«.

جملة  عــلــى  إتفقنا   : ميقاتي  الــتــقــى  الحلبي 
ــن واملــــــــدارس  ــي ــم ــل ــع ــامل ــل ب ــصـ ــتـ ات تـ إجــــــــــرا

ــي  ــركـ ــتـ ــر الـ ــيـ ــفـ ــسـ ــع الـ ــ ــي بـــحـــ مـ ــ ــ ــرداح ــ ــ ق
ــاون والـــعـــاقـــات املــشــتــركــة بــيــن الــبــلــديــن  ــع ــت ال

مجلس  رئيس  إســتقبل 
الوزراء نجيب ميقايت رئيسة 
لجنة الرتبية النيابية النائبة 
ايا  بهية الحريــري يف ال
صبــاح امس، وتــم خالل 
اللقاء بحث يف املســتجدات 
واالوضــاع  السياســية 

الرتبوية . 
إجتامعا  ميقايت  عقد  ثم 
ضم وزيــر الرتبية القايض 
النائبة  الحلبــي،  عبــاس 
الحريري واملدير العام لوزارة 
الرتبيــة الدكتور فادي يرق، 
وتم خــالل اللقاء بحث يف 

الواقع الرتبوي. 
الحلبي: »بحثنا مبواضيع  اعلن  اللقاء،  اثر 
تتصــل باملعلمني وباملــدارس يف القطاعني 
العام والخاص وكيفية تسيري العام الدرايس 

يف هذه الظــروف الصعبــة، واتفقنا عىل 
اليوم  ابتداء من  جملة إجراءات سنعلن عنها 
مع ميقايت الذي سيستقبل وفدا من نقابات 
املعلمني يف القطاع الرسمي واتحاد املدارس 

الخاصة«.

استقبل وزير االعالم جورج 
هر امس يف  قرداحي قبــل 
مكتبه يف الوزارة، الســفري 
الرتيك عيل باريش اولوزوي 
يف زيارة تهنئة بتوليه منصبه 
اللقاء  خالل  وجرى  الوزاري. 
والعالقات  التعاون  يف  بحث 

املشرتكة بني البلدين.
اثر  الرتيك  السفري  واشار 
اللقــاء اىل ان »الهدف االول 
للزيــارة اىل جانــب تهنئة 
الحكومة،  بتشكيل  قرداحي 
نيات بالده بنجاح عملها،  و

البحث يف سبل التعاون بني الحكومة الرتكية 
ووزارة االعــالم يف لبنــان، وبقاء االتصاالت 
مفتوحة ملتابعة النقــاش الذي جرى بانتظار 

املشاريع او الخطط من قبل الجانب اللبناين«.
وردا عىل ســؤال عن الدور الذي تلعبه بالده 
ر بها  للمســاهمة يف تخفيف االزمة التي 

لبنان، اكد اولــوزوي أن »تركيا تتابع عن كثب 

االوضاع الراهنة يف البلد ومن ضمنها احدا 

الخميس املــايض الذي تضمنه بيــان وزارة 

الخارجية الرتكية«، مشريا اىل ان »بالده تلعب 

اللبنانية والشــعب  الدولة  ايجابيا تجاه  دورا 

اللبناين لجهة تغلبهم عىل االزمات االقتصادية 

رون بها«. التي 

رير ي وبهية ال ل ا م ال ميقا مجت

ي ا ور قر الس ال ي

ــن ــاويـ ــنـ ــعـ ــ بـ ــ ــل ــ ــط ــ الــــســــبــــا اإلنــــتــــخــــابــــي ان
ــة  ــيـ ــشـ ــيـ ــعـ مـ مـــــالـــــيـــــة   ال  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

ــو ــن ــم والــــوعــــيــــد م الـــتـــهـــديـــد   : أبــــــو زيــــــد 
روى النائب السابق أمل أبو زيد تفاصيل ما 
جرى يف أحدا الطيونة، وقال: »االســتفزاز 
حصل واملسرية التي قيل عنها سلمية تجاوزت 
السلمية«، قائالً: »اإلشكال حصل أمام مكتبي 
فون لدينا موجودين. وكام  بالذات، وكان املو
رأينا كانت املسرية قادمة، ثم ويف خط منفصل 
عن الخط العام للمسرية حصلت هناك حركة 
اســتفزازية، تتمثل بهتافات »شيعة شيعة« 
مرتافقة مع »مسّبات« للدكتور سمري جعجع«.
فونا يف املكتب وهم من جميع  أضاف »مو
األطياف نقلوا أيًضا هذا األمر، ولكن هذا ال يعني 
أن إطالق الرصاص كان يجب أن يحصل، الجيش 
كان موجوًدا وكان يجب أن يقوم بهذه املهّمة، 
هل قرّص أم مل يقرّص لست أنا من يحكم«، الفًتا 
إىل أن »لدى الجيش قضاء عســكري هو الذي 
يحكم، فهناك قتىل من مجموعة سياســية 
محسوبة عىل حركة أمل وحزب الله، وهذا ال 
يعني أنه مل يحصل إطالق نار أيًضا عىل الطرف 

الثاين.«

وحول وجود فائض قــوة قال أبو زيد، عرب 
قناة »الحرة«: »مئة يف املئة هناك فائض قوة 

مورو اجتامعيا.«
وعن إمكانيــة إزاحة القايض طارق بيطار 
عن ملف التحقيقات يف انفجــار املرفأ، قال: 
»إن هذا يحصل إذا أراد بيطار أن يتنّحى ألسباب 
خاصة فيــه، أو إذا أراد مجلس القضاء األعىل 
أو محكمة التمييز أو املحكمة الخاصة النظر 
يف إمكانية وجود حــاالت ارتياب مرشوعة 
وتطلب من مجلس القضــاء األعىل أن يتوىل 
هذا املوضــوع«، مضيًفا »فلندع القضاء يقوم 
بهذه املهمة بعيًدا عن التسييس«، كاشفا عن 
»محاوالت يقوم بها وزير العدل بالتنسيق مع 
رئيس الجمهوريــة ورئيس الحكومة ورئيس 
ط  املجلس إليجاد إطار معني يكون مقبوالً 

عدم ك هيبة القضاء«.
يف حني، أكد أبو زيد عىل حق االعرتاض الذي 
كفله الدستور ضمن األطر القانونية، اعترب »أن 

التهديد والوعيد ممنوع«.

ــر ــاصــ ــ ــن ــ ــع ــ ــي ل ــ ــ ــب ــ ــ ــن إخـــــــــــــا  ــ ــ ــري ــ ــ ــم ــ ــ ت
ــر ــ ــاوي ــ ــغ ــ ـــــويـــــة وفـــــــــو امل الـــــــقـــــــوات الـــــ

اعلنت قيادة الجيــش عرب صفحتها عىل 
طـبي  اخـــالء  تـــمرين  عن  »فيسبوك«، 
وفوج  الجوية  القــوات  من  عنارص  نفذته 

مغاويــر البحر مبشــاركة فريــق تدريب 
املعونات  ســيدة  مستشفى  عىل  امرييك 

جبيل.

رين ل الت

ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل غــــريــــو ــ ــ ــي ــ ــ ــ ــ ــ قـــــــائـــــــد ال
ــي ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــري الـ ــ ــ ــك ــ ــ ــس ــ ــ ــع ــ ــ واملـــــــلـــــــحـــــــ ال

سية والوف املراف ر ا م الس ال قائ الجي مجت

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون، 
يف مكتبه بالريزة، الســفرية الفرنســية آن 
الفرن  العســكري  امللحق  يرافقها  غريو، 
البحث يف  وتــم  العقيد غريغــوري مدينا، 

. العالقات بني الجيشني اللبناين والفرن
الرتيك  العســكري  امللحق  كام اســتقبل 
يف لبنان العقيد حســني بزاران، وتم عرض 

العالقات بني جي البلدين.

ية امس ي ل الجلسة الت
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء ٢0  ترشين االول ٢0٢1

ــاً ــ ــ ــ ــ ــ ــ نائبـ  2 لــــــــــــــــ  ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ املغتربيـ ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتصويـ آذار   27 ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ االنتخابـ ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقـ ــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ امل
لـــــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري... وبـــــــــــــــري: »مـــــــــــــــا حـــــــــــــــدا يهددنـــــــــــــــي« التيـــــــــــــــار يهـــــــــــــــدد بالطعـــــــــــــــن امـــــــــــــــام امل
ميقاتـــــــــــــــي: ســـــــــــــــنعمل الجـــــــــــــــرا االنتخابـــــــــــــــات فـــــــــــــــي موعدهـــــــــــــــا وســـــــــــــــتكون ســـــــــــــــليمة وشـــــــــــــــفافة

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري: حصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادارة بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر معلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم غيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعميـ
وتعدياتـــــــــــــــــ االنتخابـــــــــــــــــات  بقانـــــــــــــــــون  النقـــــــــــــــــا 

محمد بلوط

انتظمت جلسة مجلس النواب امس يف مناقشة اقرتاح قانون 
تعديالت قانون االنتخاب واقرتاح قانون الكوتا النســائية دون 
سواهام، ومل تشــهد الصخب والحاموة اللتني كانتا مرتقبتني 
بســبب جمر التطورات االخرية. رمبا كان ذلك بفعل تعميم غري 
معلن يق بتجنب السجال الساخن حول ما جرى يف الطيونة 

وتداعياتها.
لكن املؤكد ان الرئيس بري استطاع كالعادة ان يدير الجلسة 
كن  بضبط شــديد من دون الحاجة اىل استعامل مطرقته، و
من حرص النقاش يف موضوع االنتخابات والعنارص االساسية 
املطروحــة: موعدها، قضية مشــاركة املغرتبــني، والكوتا 

النسائية، واستلحاقا مسألة البطاقة املمغنطة.
مل يرتك بري املجال للكالم يف السياسة خارج هذا املوضوع، 
ا طيلة الجلسة التي مل تستغرق اك من ساعتني،  وبقي حا
لكنه يف الوقت نفســه افسح يف املجال امام النواب للمداخلة 
غري مرة يف مواضيع قانون االنتخاب وكان حاســام ايضاً يف 

اللجوء اىل التصويت بعد استهالك الكالم.
اراد بري ان يؤكد مسؤولية املجلس وموقفه الجازم والحاسم 
لجهة تأمني كل مســتلزمات اجــراء االنتخابات يف موعدها، 
وحسم القضايا التي أثريت يف جلسة اللجان النيابية محتكامً 
اىل تصويــت الهيئة العامة التي لهــا الكلمة الفصل من البت 

باالمور والتصديق النهايئ.
والبــارز االعرتاض الواضح والرصيح مــن قبل تكتل التيار 
الوطنــي الحر عــىل اجراء االنتخابــات يف ٢٧ آذار واملطالبة 
باجرائها يف ايار مربرا ذلك مبحاذير الطقس، ومتســائال عن 

بعض االمور املتعلقة بجهوزية الحكومة لتقريب املوعد.
كذلك اعرتاضه عىل تصويت املغرتبني لـ1٢8  نائباً وتكرار تجربة 
العام ٢01٧، متمسكا بنص القانون الرامي اىل تصويت املغرتبني 

لـ6 نواب يف الخارج يضافوا اىل الندوة النيابية ملرة واحدة.
يــة لصالح اجراء  ويف الحالتــني صوت املجلــس باالك
االنتخابــات يف ٢٧ آذار ولصالــح التصويت لـ1٢8 نائبا عىل 

عكس ما يشــتهي التيار، ما حدا برئيســه جربان باســيل اىل 
االعالن الرصيح مبســتوى التهديد يف الذهاب اىل الطعن امام 

املجلس الدستوري.
لكــن رسعان ما ا الجواب من بري بعبارة عالية وواضحة 
»ما حدا يهددين«. قالها للنائب حسن فضل الله خالل مداخلته 
واشــارته اىل تهديد التيار بالطعن... قالها لفضل الله ليسمع 
باسيل... وقال ايضا خالل تكرار هذا التلويح عىل لسان النائب 

سيزار ايب خليل »وصلت الرسالة«.
اما الكوتا النسائية فسقطت عند اعتاب التصويت عىل صفة 
العجلــة القرتاع القانون املقدم مــن عضوة كتلة الرئيس بري 
النائــب عناية عز الدين الرامي اىل تخصيص ٢0 مقعداً للمرأة 

يف املجلس.
هكذا طارت الكوتا النســائية رغم املداخالت النيابية العديدة 
املؤيدة لها شفهياً والحاجبة عنها هذا الحق عمليا حتى اشعار 
آخــر ما جعــل الرئيس بري يقول يف ختام الجلســة »هذا ما 

؟«. تريدونه؟ هذا البلد كيف بّدو 
رغــم اعرتاضات التيار الوطنــي الحر وتهديده بالطعن فان 
املجلــس النيايب خرج من جلســة األمــس بنتيجة واضحة 
يــة هي ان االنتخابات وضعت عىل الســكة من اآلن  وباالك
حتــى ٢٧ آذار موعد املعركة واالختبار الذي تتداخل فيه عوامل 

داخلية وخارجية.
ويف الجلسة كان للحكومة موقف رصيح وواضح من خالل 
ما اكده الرئيس نجيب ميقايت بقوله »ســنعمل جهدنا لنؤمن 
االنتخابــات يف املهل التي يحددها املجلس النيايب، وباذن الله 

ستكون االنتخابات سليمة وشفافة«.
وكانت مداخالت لنواب الكتل.

وســأل النائب هادي حبيش كيف نحدد سقف االنفاق مببلغ 
ليس باملســتطاع ســحبه من املصارف؟ عليكم ان تحلّوا هذا 

املوضوع.
جورج عدوان عن موضوع تصويت املغرتبني قال: دار نقاش 
يف اللجان املشــرتكة حول مشــاركة وتصويت غري املقيمني 
وكان هناك رأيان ومل نتوصل اىل نتيجة او تفاهم. نحن ككتلة 

نقول انه من االفضل ان تجري االنتخابات والتصويت من دون 
تخصيــص 6 مقاعــد للمغرتبني بــل ان تحصل كام جرى يف 
كن توزيع املقاعد الستة؟ وكيف  االنتخابات املاضية اذ كيف 
اف عــىل االنتخابات عىل هذه العملية يف  تــرشف هيئة اال
الخارج. لذلك كام قلت فلتكن كام حصل يف االنتخابات السابقة 

اي انتخاب الـ1٢8 نائبا من قبل غري املقيمني.

وقراطي النائب وائل ابو فاعور  ولفت كالم عضو اللقاء الد
حني اشــار اىل تهديد التيار الوطني الحر بالطعن امام املجلس 
الدســتوري، فقال »التهديد واضح، ان الكامئن تنصب للمجلس 
النيايب يف املجلس الدســتوري ان كان حول موعد االنتخابات 
او املغرتبني ما يدفعني اىل رسم عالمة استفهام، نحن نناقش 

قانون ال انتخاب وليس قانون انتخاب«.

الجلسة الترشيعية
{ قانون االنتخاب والكوتا النسائية {

 بــادر رئيس املجلس نبيه بــري اىل طرح اقرتاح قانون 

تعديل قانون االنتخاب من دون االفساح يف املجال ألي كالم آخر 

خارج عن اطار جدول االعامل، وقطع الطريق عىل الدخول يف 

اجواء التطورات األخرية، مع العلم ان كل الكتل تجنبت الحديث 

عن هذه التطورات وانتظمت يف مناقشــة قانون االنتخابات 

من باب التعديالت املطروحة ال ســيام ما يتعلق مبوعد اجراء 

االنتخابات ومشاركة املغرتبني والبطاقة املمغنطة، باالضافة 

اىل اقرتاح القانون املتعلق بالكوتا النســائية املقدم من عضو 

كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين.

 وبعــد اقرار بعض املواد املتعلقة بتعديل املهل انطالقا من 

تقريــب موعد االنتخابات كام اقرته اللجان يف ٢٧ آذار، اعطى 

الرئيس بري الكالم للنائب االن عون الذي أعلن ان موقف تكتل 

لبنان القوي واضح، معتربا »ان اجراء االنتخابات يف هذا املوعد 

مع احرتامنا لخصوصية املوضوع املتعلق بالصيام عند اخوتنا 

املسلمني، ولدى املسيحيني ايضا الصيام يف نيسان، لكن هناك 

روف مناخية وجبلية تنعكس عىل حجم املشــاركة يف هذا 

املوعد، فلامذا ال تكون االنتخابات يف أيار وما هو املربر لذلك؟ 

ان اجرائها يف ٢٧ آذار يضعف عملية املشــاركة مع االشــارة 

اىل انه يف هــذا التاريخ تحصل عواصف، ويجب اعادة النظر 

باملوضوع«.

 وجــرى تعديل املــواد املتعلقة باملهل يف ضوء اقرتاحات 

متتالية من النائب عيل حســن خليل ومطابقة يف الرأي مع 

وزير الداخلية.

 وهنا استوضح النائب جميل السيد مطالبا رئيس الحكومة 

نجيــب ميقايت برصف النظر عــن التاريخ املبكر لالنتخابات 

بأجوبة حول جهوزيــة الحكومة للعملية االنتخابية يف ٢٧ 

آذار يف مــا يتعلق بالقضايا اللوجســتية وموضوع الكهرباء 

واالنرتنت وغريها.

 الرئيس ميقــايت: املوضوع ليس مرتبطا بتاريخ معني 
فالهواجس املطروحة موجودة يف اي تاريخ سنعمل كل جهدنا 

لنؤمن االنتخابات يف املهل التي يحددها مجلس النواب وبإذن 

الله ستكون االنتخابات سليمة وشفافة.

{ اىل الندوة النيابية ملرة واحدة {
يــة لصالح اجراء  ويف الحالتــني صــوت املجلس باالك

االنتخابــات يف ٢٧ آذار ولصالــح التصويت لـ 1٢8 نائبا عىل 

عكس ما يشــتهي التيار ما حدا برئيســه جربان باســيل اىل 

االعالن الرصيح مبستوى التهديد يف الذهاب اىل الطعن امام 

املجلس الدستوري.

لكــن رسعان ما  ا الجواب من الرئيس بري بعبارة عاليه 

وواضحة »ما حدا يهددين« قالها للنائب حسن فضل الله خالل 

مداخلته واشــارته اىل تهديد التيــار بالطعن... قالها ان كان 

باللجوء اىل املجلس الدستوري او غريه.

 الرئيس بري: سبق للزميل االن عون ان اثار هذا املوضوع 
وقد حصل التصويت.

 النائب اييل الفرزيل: اريد ان اتكلم عن ســقف االنفاق 
املايل الذي نناقشــه يف هذا املادة هل هنــاك التزام باالنفاق 

االنتخــايب؟ انني اخاطب دولــة الرئيس ميقايت وعىل ضوء 

الجواب نتعامل مع تحديد سقف االنفاق املايل.

ثــم ان هناك من يتحد رصاحة يف وســائل االعالم من 

شــخصيات جديدة عن تخصيــص 30 مليون دوالر من اجل 

كن اذا »قيلت   »Fondracing« االنتخابات تحــت عنــوان

باالنكليــزي بتصري مربّرة!« هل الرئيس ميقايت مســتعد ان 

تقول انك مســتعد ان تقمع بقــوة القانون كل هذا وكل من 

يكا يف هذا الفعل وهذه العملية  يــرصف ويحرض ويكون 

واالّ اتركوا الســقف مفتوحا ودعوا كل يشء واضح للرشوة 

االنتخابية.

 الرئيس ميقايت: الحقيقة ان هذه هي مســؤولية هيئة 
اف عــىل االنتخابات وهي يفرتض ان تحقق يف االنفاق  اال

والتجربة السابقة برهنت انه ال يوجد مراقبة صحيحة.

 واعــرتض النائب فؤاد مخزومي عىل تحديد ســقف 

كات االعالن واالعالم ان يكون  االنفاق، مشــريا اىل سامح  

السقف اكرب من ذلك بكثري.

 ويســجل يف هــذا املجــال ان املجلس صــوت عىل اجراء 

ية باستثناء تكتل التيار الوطني  االنتخابات يف ٢٧ آذار باالك

الحر الذي انفرد باملعارضة.

اما يف شــأن املغرتبــني فصوت التيــار معارضا تصويت 

املغرتبني لـــ 1٢8 نائبا كام حصل يف انتخابات الـ ٢01٧ مع 

بعض النواب، واعلنت كتلة حزب الله تأييدها ملوقفه. اما الكتل 

االخرى: التنمية والتحرير املردة املستقبل االشرتايك  القوات 
اللبنانية، فصوتت لصالح التعديل املذكور.

 الفــرزيل: حصل نقاش يف اللجان املشــرتكة حول هذا 
املوضــوع واريد ان ابدي وجهة النظــر االخرى والنواب هم 
الذين يقررون يف النهاية السؤال االسايس ماذا تبغي من وراء 
اك املغرتبني؟ اذا كانت الغاية ابراز دور االغرتاب يف صناعة  ا
مستقبل لبنان عندها النقاش يختلف عن النقاش التقليدي الذي 
يــدور، اذا كانت الغاية هكــذا ماذا يعني ضم االغرتاب اىل 1٥ 
دائــرة؟ تعني نقل كل امراض املجتمــع اللبناين من رصاعات 
االجبــاب والحارات والطوائف واملذاهب واســتحضارها علنا 
وهمســا عند املغرتبني يك يصار اىل استنفارهم واستدراجهم 
لهذا االمر. يف االنتخابات املاضية صوت 4٧ الف مغرتب فقط 
عىل مســتوى كل عامل االغرتاب ال ادري ما ســيحد وما هو 

مخبأ لغاية يف نفس يعقوب.
فلنطبق نظام النســبية عىل اللوائح والصوت التفضييل يف 
يكا يف صناعة  الدائرة االغرتابية واعتقد ان املغرتب سيكون 
املستقبل بإرادة حرة. وهذا يساهم يف القفزة النوعية املتعلقة 

باالغرتاب وال يوجد عقبات لوجستية لهذا املوضوع.
 هادي ابو الحسن: املسلمة االوىل والثابتة هي انه ال بد 
مــن اجراء االنتخابات يف موعدها، وقد صوتنا مبعظمنا عىل 
اجرائها يف ٢٧ آذار. لقد ســمعنا كالما بالتلويح باللجوء اىل 
املجلس الدســتوري. ان اي محاولة إلعادة النظر هذه سيؤدي 
اىل تأجيل االنتخابات اما عن مشاركة وتصويت املغرتبني فإن 
هــذا حق وواجب عــىل الدولة. اما يف ما يخص حرص املقاعد 
لالغرتاب بستة مقاعد فإن االسئلة التي طرحها الزميل عدوان 
هي مرشوعة و ان هناك عائق ســيايس وكيف ستتوزع عىل 

املرشحني يف االغرتاب وغريها؟
 وشدد عىل مشاركة الشباب وتثبيت حق سن االقرتاع لعمر 

الـ 18 عاما.
واكــد عــىل تأييد الكوتا النســائية مشــريا اىل ان اللقاء 
وقراطــي تقدم باقرتاح يف هذا الخصوص ويؤيد اقرتاح  الد

النائب عناية عز الدين.
 انور الخليل شدد عىل التمسك باقرتاح القانون املقدم من 
كتلــة التنمية والتحرير الذي مل يناقش يف اللجان والرامي اىل  
قانون جديد يعتمد الدائرة الواحدة والنســبية والكوتا النسائية 
كن ان نعطيهم  واوضح بالنسبة لتصويت املغرتبني قائال: »ال 
الحق بالتصويت لـ 6 مقاعد بل لهم الحق بالتصويت لـ ٢8 نائبا«.

ثلون ماليني املغرتبني؟   مخزومي: كيف ســتة نواب 
وسأل نحن كسّنة اي قارة محسوبة علينا؟

ين«.  الرئيس بري: »وين ما بّدك حا
 مخزومي: »يف امريكا نحن اك هونيك«.

ســامي فتفت: موقفنا عن انتخاب املغرتبني واضح ونحن 
مع هذا الحق ولكن مع الصيغة االقرب اىل التطبيق بأن يصوتوا 

كام جرى يف االنتخابات املاضية اي انتخاب الـ ٢8 نائبا.
: كم يستطيع النائب يف االغرتاب   وسأل بيار ابو عا
الــذي ينتخب يف امريكا او اوســرتاليا مثال ان يأيت اىل لبنان 
او يــزور الجاليات اللبنانيــة؟ يف مثل هذه الحال يكون االمر 

محصورا باالغنياء واصحاب الطائرات الخاصة.
 جربان باسيل: نحن صّوتنا عىل هذا القانون عام ٢01٧ 
بعد نقاش طويل وعريض ونحن نتكلم عن اللبناين يف االغرتاب 
الذي يحق له التصويت واملدرج يف لوائح الشــطب وليس عن 
عــرشة ماليني والعــدد معروف. لقد قمنــا باتفاق الول مرة 
واعطينــا للمنترشين حقا يف اول مرة ان يكون لديهم دائرتهم 

االنتخابية وقلتم عىل 3 مراحل: 
االوىل حق التصويت يف الخارج واملرحلة الثانية ان يصوتوا 
يف دائرتهــم وليس لـ ٢8 نائبا اي دائرة االنتشــار لـ 6 نواب 
ويحــق للمنترشين ايضا يف الوقت نفســه ان يأتوا اىل لبنان 
اذا مل يصوتــوا يف هذه الدائرة ويشــاركوا يف االنتخابات يف 
الداخل يعني باعطائهم الحق يف االنتخاب بالدائرة يف الخارج 
او املشــاركة يف الداخل. واملرحلة الثالثة هي بإنقاص املقاعد 
الســتة ال يجوز العودة عن حق اعطي يف قانون وسحب هذا 
الحق وال اعتقد ان املجلس الدستوري مع ان تعطي حق بقانون 
ثم تسميه. اما االلية فهي من عمل وزاريت الداخلية والخارجية 
وهناك اك من طريقة اذا كنا نتكلم عن توزيع الطوائف فنحن 
خالل اللوائح التي  تعّد تعرف الطوائف واملذاهب، وعىل ســبيل 
املثال يف افريقيا غالبية شــيعة ويف اوروبا مسيحية وغريها 
وغريهــا. لقد اقرينا ذلك يف العام ٢01٧ ومل يعرتض ســوى 
نائبني فقط، ملاذا الخوف من تخصيص نواب للمنترشين؟ هناك 

نواب لالنتشار يف فرنسا عىل سبيل املثال.
 واكد ســيمون ايب رميا عىل كالم باســيل، مشريا اىل 
ان االنتشــار هيأ نفســه لهذه االنتخابات لالقرتاح والرتشيح 

وبالتايل اذا الغينا هذا االمر يعني الرجوع اىل الوراء.
 جهــاد الصمد: هذا التعديل غري مقبول، وهذا املوضوع 
صار حقا مكتســبا. »شــو عدا ما بدا لندخل مثل هذا النقاش« 
وبرأيــي يجب ان يبقى القانــون كام هو )انتخاب 6 نواب من 

قبل املغرتبني(.
 حســن فضل الله: نحن وكتلة التنمية والتحرير سجلنا 
مالحظات عىل املسألة املتعلقة مبشاركة املغرتبني لعدم تكافؤ 
الفرص وعدم استطاعتنا القيام عجالت انتخابية من الخارج، 
ومع ذلك قبلنا مبشــاركة املغرتبني من اجل املصلحة الوطنية، 
عندما اقر القانون يف العام ٢01٧ كان هناك مطلب ســيايس 
لكتلتني مســيحيتني اساسيتني ونحن رسنا معهام. وقدم كل 
مــن الكتلتني هذا االمر عىل انه نرص كبري وحق انتزع لصالح 
املغرتبني مع العلم انه مل ينتزع من احد الننا وافقنا عليه. الذين 
اعتربوا يف العام ٢01٧ انه انجاز ملاذا تخلوا اليوم عنه؟ النهم 
قدمــوا املصلحة الحزبية عىل املصلحة الوطنية. هناك قانون 

اليوم موجود، واذا حصل تعديل له سيحصل طعن.
الرئيس بري: »ما حدا يهددين«.

فضل الله: نحن ال نريد ان يعطل القانون، ونريد االنتخابات 
فلنبق عىل نص القانون كام هو، واذا وجدنا ان الحكومة غري 
قادرة عىل تطبيقه بالنســبة لالغــرتاب، فلتعطنا الحكومة 

الجواب، وكام قلت نتمنى ان يبقى النص كام هو ونسري به.
 وائــل ابو فاعور: اود ان الفت النظر للزمالء نحن كلقاء 

وقراطي مل يكن مع هذا القانون ووصفناه باملسخ.  د
حتــى الفكرة حول تصويت املغرتبــني كانت فكرة دعائية 
ســخيفة وكان املطلــوب تزيني التيار الحاكــم الناهي عىل 
قانــون االنتخابات، لقد قلت دولــة الرئيس »ما حدا يهددين« 
التهديد واضح، ان الكامئن تنصب للمجلس النيايب يف املجلس 
الدستوري ان كان حول موعد االنتخابات او موضوع املغرتبني 
ما يدفعني لرســم عالمة اســتفهام، نحــن نناقش قانون ال 
انتخــاب وليس قانون انتخاب. املطالبة بـ 6 مقاعد للمغرتبني 

ليست محبة بهم بل للتخلص من عبء املغرتبني.
 وقال ســيزار ايب خليل يف النظام محرض جلسة اقرار 
قانــون االنتخاب يف العام ٢01٧ معــي وهناك نائبان فقط 
اعرتضا هام ســامي الجميل وبطرس حرب، وامينا ال كان 
وائل ابو فاعور وانطوان زهرا. وهناك مجلس دستوري ومجلس 

شورى ومحاكم...
الرئيس بري: وصلت رسالتك. اريد ان اوضح ان النائب يأخذ 
موقفه يف اللجان املشرتكة، ثم يف الهيئة العامة، هذه اهمية 
النقاش ومعناه. واكرر ان هذا القانون هو ملرة واحدة وبصورة 

استثنائية.
وزير الداخلية: الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون ســواء 
القانون الحايل ام القانون الذي يقره املجلس، اريد ان اشــري 
اىل انه شكلت لجنة مشرتكة لالعداد بالنسبة لكيفية مشاركة 
املغرتبني وتصويتهم بالنســبة ملا ينص عليه القانون الحايل 
)انتخــاب 6 نواب من قبل املغرتبــني يف الخارج( وهي تدقق 
وتــدرس بالتفصيل. اما بالنســبة ملشــاكل تطبيق النص يف 
القانون الحايل، هناك مشاكل وصعوبات ولكن هذا ال يعني ال 

تحل وال يعني انها ال تطبق. واللجنة تواصل عملها.
 ثم جــرى التصويت لصالح صفة تعديــل املادة املعلقة 
باملغرتبني والســامح للمغرتبــني بالتصويت لـ 1٢8 نائبا كام 

حصل يف االنتخابات املاضية.

 ونوقش موضوع البطاقة املمغنطة فاشار النائب سمري 
الج اىل انها مل تطبق يف السابق ومل يتغري يشء اآلن ومل 

يحصل تفاهم حول املوضوع.
 الرئيــس بري: »ما حدا بّدو البلد يخلص من مشــاكلو. 
لقد تقدمنا منذ 3 سنوات باقرتاح قانون حول قانون االنتخاب 
وحاولت اللجان مناقشته وينص عىل النسبية والدائرة الواحدة 
وانشاء مجلس شيو وكوتا نسائية، وكان باالمكان نقل لبنان 
ملرحلة جديدة وقلنا بكوتا نسائية من ٢0 امرأة لكل لبنان، مع 

. العلم ان هذه النسبة هي الحد االد
 جربان باســيل: بالنسبة للبطاقة املمغنطة مل تنفذ يف 
العام ٢01٧، واذا مل نســتطع تنفيذهــا عىل االقل علينا ان ال 
نلغيهــا من القانون. وباملناســبة نقول لوزيــر الداخلية هل 
نستطيع ان نطبق »امليغاسنرت«؟ هذا االمر غري مكلف، نحتاج 
اىل تســجيل مسبق والتصويت عىل 6 او 6 مراكز كربى، وهذا 

ال يحتاج اىل جهد او كلفة.
 الرئيس بري لوزير الداخلية: هل بامكانكم ذلك؟

 وزيــر الداخلية: نحتاج اىل قانــون. مل يرد يف قانون 
االنتخاب »امليغاسنرت« وانتم علقتم االن البطاقة املمغنطة.

 عيل حســن خليل: ال يجب الغــاء البطاقة املمغنطة، 
لكــن الواضح ان ال امكانية لتطبيقها، اذن يجب تعليقها لهذه 

االنتخابات وليس الغاءها. اما »امليغاسنرت« فتحتاج اىل قانون 

كن تطبيقها ما مل يكن هناك بطاقة ممغنطة. وال 

 الرئيس بري: فلنقل ليس يف هذه االنتخابات.
 جورج عدوان: ملاذا ال نعتمد »امليغاسنرت«؟

 الرئيس بري: عندها نحتاج لتغيري عرشات االالف.
 وزير الداخلية: نحتاج اىل مكننة شاملة.

 ثم انتقل املجلس ملناقشــة اقرتاح قانون الكوتا النسائية 

املقدم من النائب عناية عز الدين والذي ينص عىل اعطاء كوتا 

نسائية ٢0 مقعدا.

وقدمــت عــز الدين مداخلة جددت فيهــا التأكيد عىل دور 

املرأة يف الحياة السياسية مشرية اىل ان تهميش دورها ودور 

الشــباب ساهم باضعاف خطة االنقاذ الصحيفة ضد كورونا. 

ف  وطالبت املجلس بان يعطي يف االشهر االخرية من واليته 

الرشوع بحق املرأة يف الكوتا.

 وخالل ذلك عــاد املجلس اىل موضوع االغرتاب وصوت 

عليه باملناداة.

وعندمــا اعرتض احد النــواب مطالبا باعادة التصويت قال 

ّ عليي«. الرئيس بري: »لقد صوت املجلس وروح تش
 وتابع املجلس مناقشــة الكوتــا فقدمت روال الطبش 

مداخلة شــكرت فيها الرئيس بري عىل وضع املوضوع عىل 

جــدول االعامل وحرصه عــىل ان تكون املرأة يف مركز القرار، 

واكدت عىل اهمية دور املرأة ومشاركتها يف الحياة السياسية.

 واشار النائب عيل فياض ان االقرتاح املطروح هو واحد 

من ٥ او 6 اقرتاحات لهذا الغرض. الفتا اىل ان هناك شــوائب 

وثغرات يف النص تحتاج اىل دراسة وبحث هادىء ودقيق. وان 

هذا املوضوع ال يجب مقاربته بهذا الشكل، مشريا ايضا اىل ان 

املعيار يف الجدول هو غري عادل او صحيح.

 ثم اعرتض جربان باســيل عىل طريقة التصويت عىل 

موضوع املغرتبني، مشــريا اىل ان ديناميكية املجلس تفرتض 

الحوار.

ورد الرئيس بري: امل يحصل حوار؟ لقد تكلم 18 نائبا ووزير 

الداخلية ورئيس الحكومة. اليس هذا حوارا؟ ال يجوز الظلم وال 

لم. يجب ان يحصل 

 باســيل: قال وزير الداخلية انه ال يوجد »ميغاسنرت« يف 
حت وارص عىل »امليغاسنرت«. القانون، ولكن انا 

 الرئيس بري: »شو ما بيصري اال مثل ما بّدك«؟
 باسيل: فليعدل القانون.

 الرئيس بري: قدموا اقرتاحا بذلك.
 وتكلم الرئيس ميقايت فقال: يف ما يتعلق بامليغاســنرت 

مل يــرد يشء يف القانون بخصوصها، »مــا بيصري املوجود 

باوســرتاليا ينتخب واليل موجود باملنية ما يقدر ينتخب« هذا 

صحيح. املبدأ صحيح واملوضــوع يحتاج اىل تنظيم وموازنة 

وساكلف وزير الداخلية اذا كان يحتاج اىل قانون ونعود اليكم. 

اما بالنســبة للكوتا النســائية فنحن حريصون عىل الكوتا 

وتجربتنا مع الســيدات ناجحة، ولكن نحن ال نريد تعقيدا اك 

. انا اقرتح ان تكون الكوتا عىل اللوائح والرتشح. فاك

. مثال  ء ملشاركة املرأة اك  باســيل: علينا ان نقوم ب

نع تشكيل اي هيئة لصيغة او ملجلس سيايس  نحن يف التيار 

اال ان يكــون مختلطا، واقرتح ان نعطي االن البداية وان نجرب 

اللوائح ان تكون مختلطة اقله ان يكون هناك امرأة يف الالئحة 

الواحدة. ومن العام ٢0٢6 تكون الكوتا النسائية ملرة او مرتني. 

اي 16 مقعدا للنساء يف العام ٢0٢6.

 جميل السيد: االقرتاح قدم عىل عجل وهناك مالحظات 

عديــدة ويحتاج اىل تعديالت ولدي كل التعديالت، واعتقد انها 

ال تســتقيم بان تكون الكوتا ٢0 مقعدا للنســاء بل 18 ملراعاة 

التوزيع الطائفي.

 وهنــا ذكر النائب جورج عدوان بوجوب التصويت عىل 

مبدأ العجلة لالقرتاح قبل حسم مناقشته.

 الرئيس بري: »معك حق« ثم طرح االقرتاح فسقط مبدأ 
العجلة وســقوط االقرتاح. وهناك قال رئيس املجلس »هذا ما 

؟« ثم رفع الجلســة وتيل  تريدونه؟ هذا البلد كيف بّدو 

محرضها.

{ جلسة انتخاب اللجان {

وسبق الجلسة جلسة انتخاب اللجان النيابية واميني ال 

واملفوضني الثال من اعضاء مكتب املجلس.

ومل تســتغرق دقائــق معدودة. وبقــي القديم عىل قدمه 

باســتثناء استبدال اسم النائب الراحل مصطفى الحسيني يف 

لجنة االدارة والعدل باســم النائب قيرص املعلوف. واســتبدال 

النائب محمد خواجة بالنائب فادي عالمة يف لجنة املعلوماتية 

ا جاميل. وكذلك سامي فتفت محل د

سن ابراهي بر ي الجلسة                                  
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1 منذ  ايــام  قليلة، تراءى  يل، يف ما يشــبه 
حلام من احــالم  اليقظة، أن بطريــركا يحيط به 
الصالة عن  مطارنة يحيــط بهم كهنة، يقيمــون 
ارواح الذين سقطوا ضحايا مرشوع فتنة، منذ ايام 
تنذكر مــا تنعاد يف الطيونــة. ولكنه حلم، كأك 
احالمنــا الجميلة، التي يتعــ أصحابها بواقع،ال 
لياليه عن عتمــة يف نهارات.  تختلف عتمــة يف 
أليس  الناس؟  الفتنة صاحية، فمتــى يصحوعليها 
امرا عجبا ان ال يســتيقظ الغافون حتى عىل دوي 

الخدراملميت؟  ؟ اي رس خلف هذا  الف رصاص 
البــرص بالء عىل صاحبــه (اما عمى  ٢ عمى 
العمــه (فبالء عــىل صاحبه وعىل    ( البصــرية 

أصحابه(. 
3 تحــد املســيح، غري مرة، عــن مواصفات 
الراعــي الصالح. وما كان ذلك اال ليك يحث الرعايا 
املسالخ، عمن  اىل   لســوقها  تجنبا  ل،  التسا عىل 

الصفات. تلك  مثل  الرعاة،  من  عليه،  تنطبق 
4 املجتمــع  الذي يخوض حربه عىل نفســه، 
بتخلفه،عــن مصالحــة  الزمن، لن يتــأ له ان 
يتصالح مع نفســه اال بفصل الدين عن الدولة،  ال 
ذلك،  دون  من  السياسية.  الطائفية  الغاء  بتهريجة 
مصحوبا مبنع رجال الدين من التدخل يف شــؤون 
باردة،  السياسة  والقضاء، فالحرب  مستمرة، مرة 
املرات  مســترتة  ومرة حامية. مرة معلنة، واغلب 
قراطية  املخاوف بني الطوائف. خلف غاللة من د

كلامت يف زمن الغربة

االربعاء ٢0 ترشين األول ٢0٢1

زار روداكــــــوف مهنئــــــاً
« : روســــــيا مســــــتعدة  مــــــع العلمــــــا »ت
املمكنــــــة  املســــــاعدات  كل  لتأميــــــن 

زار وفد من »تجمع العلامء املسلمني« برئاسة رئيس الهيئة 
اإلدارية الشــيخ حسان عبدالله، الســفري الرويس الكسندر 

روداكوف يف مقر السفارة. 
اللقــاء، قال عبداللــه يف ترصيح: »بدايــة هنأنا  إثر 
نينا  و الجديد  توليه منصبه  التجمع عىل  باســم  السفري 
له التوفيق يف مهامه، وشكــــرنا دولة االتحاد الرويس 
عىل املســاعدات التي تقدمها للبنــان، خصوصا يف هذه 
الظامل  االقتصادي  الحصــار  عن  والناتجة  الكبرية  األزمة 
ارســه الواليات املتحدة عىل لبنان، وأكدنا حرص  الذي 
كن  إذ  زمة  ل إيجاد مخــارج  اللبناين عىل  الشــــعب 
ســــف  أنه ول إال  توفر مخــــرجا الئقا،  أن  لروســيا 
مــا زالت الدولــة اللبنانية ال تجر عىل فتــح الباب أمام 
الدول التي تعلن اســتعدادها للمساعدة، وخصوصا الدول 
الرشقيــة وعىل رأســها االتحاد الرويس بســبب الفيتو 

األمرييك«.
وتابــع »وقد شــكر الســفري لوفد التجمــع حضوره، 
واغتنــم الفرصة لتوجيه التهنئة للتجمع وللمســلمني يف 
ة، وأكد وقوف روسيا إىل  لبنان يف هذه املناســبة الكر
جانب الشعب اللبناين واســتعدادها لتأمني كل املساعدات 
املمكنــة، وأكد أن دولة االتحاد الــرويس تقف إىل جانب 
الدولة الســورية باعتبارها املمثل الوحيد الرشعي للشعب 
السوري وستعمل روسيا عىل إعادة األمن واالستقرار إىل 

سوريا«.

ا م الوف و مجت ا رو

الحزب  رئيس  أشــار 
التقدمي اإلشرتايك وليد 
ترصيح  يف  جنبــالط 
بعد لقائه رئيس مجلس 
الــوزراء نجيب ميقايت 
يف دارته مســاء أمس، 
كتلة  رئيــس  برفقــة 
قراطي«  الد »اللقــاء 
النائــب تيمور جنبالط 
النائب  الكتلــة  وعضو 
وائل أبــو فاعور ووزير 
الحلبي،  عباس  الرتبية 
ان  أننا »ال نستطيع  اىل 
يحة  بعــزل  نطالب 
كبــرية مــن الشــعب 
االمر  هــذا  اللبنــاين، 
يحتاج اىل التنبه«، الفتا 
يحن  »عندما  أنــه  اىل 
ان  املناسب يجب  الوقت 

ندرس ونعيد النظر بخطة االسرتاتيجية الدفاعية«. 
وشــدد جنبالط عــىل »أهمية التحقيــق مبوضوع 
القناصني، ألننا نعيش بقناصــني متجولني، وهذا خطري 
جداً عىل أمن الوطن، وليس أمن الطيونة فقط، لذلك نعول 
كثرياً عىل موضوع التحقيق من قبل الســلطات املختصة 

من أجل ردع هذا األمر«.
أضاف »والتقيت مع ميقايت حول ما سميته التجربة أو 
الخربة، والتقينا بتوارد أفكار، عطفاً عىل كالم ســمعناه، 
لــن أذكر ملن، يف الـــ19٧٥ كان للحركــة الوطنية التي 
يرأسها كامل جنبالط نظرية، مع العلم أنه ليس صاحب 
النظرية لكنــه تبناها، وهي عزل الكتائب، وعزل الكتائب 
ء  آنذاك أعطــى دفعاً كبرياً للكتائــب اللبنانية، وكنا ب

ء آخر«. وأصبحنا ب
ورأى جنبالط أنه »صحيح أن اليمني اللبناين آنذاك كان 
يعترب أن الفلسطيني غريب، وهذا خطأ، الفلسطيني عريب 
ة 1948. خرج الفلسطيني املسلح  لكنه لجأ إلينا بعد هز
من لبنان بعد غزو ارسائييل يف 198٢، بعد دمار هائل يف 

بريوت وكل املناطق والجنوب«.
وأشــار إىل أنه »وعطفاً عىل عزل الكتائب، ال نستطيع 
يحة كبرية من الشعب اللبناين، أو عزل  أن نطالب بعزل 
الشيعة، األمر يحتاج إىل الكثري من االنتباه والدقة، لذلك، 
فلنعد عندما يناســب الوقت، مع الرئيس ميقايت، ورئيس 
الجمهورية، والرئيس نبيه بري إىل دراسة االسرتاتيجية 
الدفاعية، عىل أن يتم تطويرها )UPDATING( وهذا األمر 

يفيد«.
وردا عىل ســؤال عن عــزل »القــوات اللبنانية«، قال 
جنبالط: »هذا ما قصدته، أن ال نصل إىل مكان يف العزل، 

وأنا أقوم بواجبايت كمواطن عادي«. 
وعن احتامل لقائه رئيس الجمهورية، أجاب: »ملا ال؟«

من جهة ثانية، اســتقبل جنبالط يف كليمنصو، شيخ 
عقل طائفة املوحدين الدروز املنتخب الشــيخ سامي أيب 
قراطي« النائب  املنى، يف حضور رئيــس »اللقــاء الد
تيمور جنبالط، أمني رس الكتلة النائب هادي أبو الحسن، 
الشــيخ غاندي مكارم، وعرض معه األوضاع  والقايض 

الراهنة.

ولين« املت القناصين  بــمــوضــو  التحقي  »ضــــرورة 
جنبا : ال نســــــتطيع املطالبة بعزل شــــــريحة من اللبنانيين 
ية الدفاعية في الوق املناســــــب والعادة النظر باالســــــتراتي

جن عن ميقا

لبنان هو من أمن : أمن  دبور 
ــن وســــنــــكــــون  ــ ــي ــطــ ــ ــس ــ ــل ــ ف

ــ والـــــــــــى جـــانـــبـــ ــ ــعـ ــ مـ
أكد ســفري دولة فلســطني يف 
ف دبــور، أن »أمن لبنان  لبنان أ
أمــن فلســطني، ونحن  هو مــن 
واألمن  املســتقر  لبنان  بأن  نعرف 
لفلســطني  الحقيقي  الســند  هو 
»تجاوز  للبنان  متمنيا  ولقضيتنا«، 
واملخاطر  الصعبــة  املرحلة  هــذه 
بالتعــاون بني كافة  بــه  املحدقة 

مكوناته«.
قســمي  افتتاح  رعايته  وخالل 
الطوار واألشــعة يف مستشفى 
دبور  أشار  صيدا،  يف  »الهمرشي« 
لبنان وإىل  »إننا ســنكون مع  إىل 
نؤكد  كفلســطينيني  ونحن  جانبه، 
اللبــــناين  باألمن  التزامًنا  عــىل 
الرئيــس  وتوجيهــات  يــة  ور
وهو  عباس،  محمود  الفلســطيني 
االهتامم،  عىل  الحرص  كل  حريص 
شــعبه  ألبناء  ة  الدا ورعايتــه 
وهو  تواجــده،  أماكن  كافــة  يف 
يف  أهلنا  احتياجات  يوميــا  يتابع 
كافــة أماكن تواجــده يف الوطن 

والشتات«.
أهلنا  شــعبنا  »أبنــاء  دعا  كام 
ملتزمــني  نبقــى  أن  وأحبائنــا 
درجات  وأعىل  الوقائية  اإلجراءات 
الحيطة والحــذر، ألننا مل ننته من 
خطــر هذه الجائحــة حتى اآلن«، 
الصحة  وزارة  إىل  بالشكر  متوجها 
واالهتامم  »التعاون  عىل  اللبنانية 
الذي ملســناه منهم ومســاهمتهم 
يف تذليــل العقبات أمام هذا املركز 
الطبية  املراكــز  وكافــة  الطبــي 
التي  الرعاية  وعىل  الفلســطينية، 
أولت بها شــعبنا الفلسطيني حيث 
مل تفــرق بني فلســطيني ولبناين 

ومقيم«.

»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع،  سمري  اللبنانية« 
املقر العام للحزب يف معراب، 
»الوطنيــني  رئيــس حــزب 
األحرار« كميل دوري شمعون، 
أن  إىل  اللقاء  عقب  لفت  الذي 
التضامن  لتأكيد  أتت  »الزيارة 
مجموعات  جميع  مع  الكامل 
فيها  مبا  اللبنانيــة  املقاومة 
اللبنانية«،  »القــوات  حــزب 
فنحن نعترب أنفســنا معنيني 
س باألمن األهيل  يف كل ما 
وخصوصا عىل ضوء ما حصل 

اخريا يف الطيونة«.
التضامن  »أردنا  واستطرد: 
مع جعجــع وأن نقول له أننا 

إىل جانبه فنحن و »القوات« نعترب أنفســنا 
جبهــة واحدة كـ »جبهة ســيادية« وحزب 

واحد كحزب »الوطنيني األحرار«.
استنكار  كننا سوى  وتابع شمعون: »ال 
كل ما هو حاصل من محاوالت من أجل نسف 
السلم األهيل يف لبنان، فنحن جميعا بحاجة 
للحفا عىل هذا السلم خصوصا يف األوضاع 
ل الغياب  ر فيها اليوم كلبنانيني يف  التي 
التام للدولة واألمن، األمر الذي يجعل وضعنا 
كشعب تعيس جدا، لذا نحن لسنا بحاجة ملزيد 

من األزمات واملشاكل«.
كام قــام رئيس حزب الوطنيــني االحرار 
عىل رأس وفد حزيب، بزيارة ســفارة اململكة 
االردنية الهاشــمية حيث التقى السفري وليد 
الحديد، وعرض معه االوضاع وعالقة البلدين، 
كام تطرقوا اىل عالقة عائلة شمعون املتينة 

واملستمرة باململكة.
ح شمعون تفاصيل واسباب انشاء   ثم 
لتنفيذ  التعاون  وســبل  الســيادية  الجبهة 
بالحياد ومساعدة  يتعلق  ما  بنودها وخاصة 

الدول العربية لتحقيق هذا الهدف.

ردنية الهاشــــــمية حرار« زار ســــــفارة اململكة ا »ا
شــــــمعون من معراب : نحن و»القوات« جبهة واحدة 

و يل  ج مستق  ج

اجتامعا  الــوزراء  مجلس  رئيس  وترأس 
ضــم وزير البيئــة نارص ياســني، رئيس 
الج  نبيــل  ــاء واالعامر  اال مجلــس 

عبود. مروان  بريوت  مدينة  ومحافظ 
وقال وزيــر البيئة عىل االثــر: »البحث 
جمع  عىل  التضخم  تأثــري  موضوع  تناول 
وجبل  العاصمة  يف  وكنســها  النفايــات 

لبنــان. وتقرر أن يعقد غــدا اجتامع بيني 
وبني وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية 
اء واالعــامر لالتفاق عىل  ومجلــس اال
حل يعرض عــىل اللجنة الوزارية املختصة 
وأثرها  االقتصاديــة  االزمــة  بتأثــريات 
عــىل ادارة املرافق العامــة يف اجتامعها 

الخميس«.

ياســــــين فــــــي اجتمــــــا بيئــــــي : تناولنــــــا موضو 
تأثيــــــر التضخم علــــــى جمع النفايــــــات في بيروت

باميال كشكوريان السمراين

تلف العتمة لبنان، عتمة من نوع آخر، 
فغياب التّيار الكهربايّئ غّيب معه أضواء 
الحياة، ورقدت القطاعات كاّفة يف ثبات 

عميق. 
اإلنهيــار اإلقتصادّي الذي يشــهده 
الدرجــة األصعب يف  لبنــان حجــز 
اقتصادية  حــرب  اللبناين،  التاريــخ 
اللّبناين  بات  املوازين حتى  قلبت  باردة 
ثّم يفشل ويعجز!  يعاين، فيحاول، من 
القطاعات  تدهــور  جــّراء  والعجز 
كافــة وتراجع اإلنتاجيــة عىل كافة 
األصعدة إضافة اىل رصف أعداد تتزايد 
ّفني من عملهم اىل أن  كّل لحظــة ملو
أعىل  تُسّجل  بديهياً،  أمراً  البطالة  باتت 

الطبيعي. معّدلها  وتتخطّى  الدرجات 
بالنســبة اىل البطالــة، ال تتوفــر 
أرقام رســمية حول أعــداد العاطلني 
أهمية هذا  بالرغم من  العمل وذلك  عن 
واجتامعي،  اقتصــادي  كمؤ  األمر 

فنســبة البطالة التي أعلنتهــا إدارة اإلحصاء املركزي بعد 
مســح بالعينات جرى بني نيســان ٢018 وآذار ٢019 هي 
. لكّن الواقع هو خالف ذلك فتشــري اســتطالعات  11 6
»الدولية للمــــعلومات« أن عدد العاطــلني عن العمل قبل 
 ٢٥ 1٧ ترشين األول ٢019 كان نحو 3٥0 ألفاً أي بنسبة 
من حجم القوى العاملة، وهــذا الرقم يؤكده بعض وزراء 

السابقني. العمل 
ونتيجة حالة الشلل التي شــهدها لبنان منذ 1٧ ترشين 
الكورورنا  ٢019 والتي زادت حدًة مع تفــ وباء  األول 
فقد رصف من العمل نحــو 80 ألفاً لريتفع العدد اإلجاميل 

 . 3٢ ألفاً أي بنسبة   430 إىل 
ويف هذا االطار ، أكّد رئيس اإلتحاد العاميّل العام بشارة 
األســمر لـ »الديار«، أنّه »بسبب األوضاع االقتصادية التي 
يعيشــها لبنان وبعد األزمات اإلقتصادية التي طالت كافة 
و  للذكور   ٥٥ البطالة مبعّدل  نســبة  ارتفعت  القطاعات، 
. ويبقى هذا الرقم يف معرض احتامل  أك من 6٥ لإلنا
التصاعــد ما مل تحصل خطــوات عملية رسيعة من جميع 

لتداركه«. الجهات 
وحّذر األســمر »من رصف أعداداً كبرية من األســاتذة 
فني يف املدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة األهايل أو  واملو
امتناعهم عن تسديد األقســاط املتوجبة عليهم ، وبالتايل 

تقليــص عدد الصفوف وصوالً إىل إغالق عدد من املدارس. 
وهذه النســبة تشــكل ٢٥ من إجاميل عدد العاملني يف 
املدارس الخاص. كام أّن إقفــال عدد من املطاعم والفنادق 
واملؤسســات الســياحية نتيجة عدم القــدرة عىل تحمل 
ارتفــاع األعباء وتراجــع املداخيل، وهــذا االمر طال نحو 
٥0 ألف عامــل، البعض منهم يعمل ولكنــه يتقاىض راتباً 
إقفال عدد من  . إضافــة اىل  ٧٥ ٢0 مخفضاً بنســبة 
املؤسســات التجارية الصغرية التي تبيع األلبسة واالحذية 
وســلعاً غري أساســية نتيجة تراجع حركــة البيع بفعل 
الدوالر مقابل  ارتفاع ســعر رصف  نتيجة  األسعار  ارتفاع 
اللرية اللبنانية وهذا األمر قد تســبب برصفب بني  ٢0 ألف 

ألف عامل«. و٢٥ 
أّما يف مــا يخّص الهجرة وســعي اللبنانيني اىل البحث 
عن فرص العمل يف الخارج، تخّوف األســمر من تداعيات 
األزمــة اللبنانية وتأثريها عىل العروض الخارجية املقّدمة 
للّبنانيني، وقال »قد ملســنا فرقاً واضحاً لجهة تدين نوعية 
العروض املاديّة التي يحصــل عليها اللّبنانيون يف الخارج 
نظــراً إلنهيار اللرية الوطنية، وبالرغــم من الطلب املتزايد 
عىل اليد العاملة اللّبنانيــة، وخاّصة الفنّية أي املهنية، إال 
أّن العــرض املاّدي تأرجح وتراجعت رواتــب اللّبنانيني يف 

الخارج«.
ّفني الحاليني، وتضّخم غالء املعيشة  أّما بالنســبة للمو

بات  »انه  اشار اىل   ، 1٥0 اىل ما فوق 
الحّد  زيادة  العمل عــىل  الرضورّي  من 
ّف  للمو املجال  إتاحة  أجل  من  جور  ل
اء وتأمني املستلزمات األساسية  من 
لــه ولعائلته، فبعد حديــث ُمكّثف عن 
جور  إعــادة جدولــة الحــّد األد ل
يرشح األســمر حيثّيات القضية قائالً: 
العمّل جدّي يف  بأّن  القول  »نســتطيع 
جور،  ما يخّص دراســة الحّد األد ل
ّ واإلتحاد العاميّل العام  فلجنة املــؤ
كاّفة،  اإلقتصادية  الهيئات  اىل  إضافة 
نعمــّل جديّــاً يف هذا امللف وقــّد أعّد 
اإلتحاد العــاميّل العام ورقة إصالحية 
كانت ســُتدرس خــالل اإلجتامع الذي 
كان من القرر أن يُعقد يوم الخميس يف 
14 ترشين، إال أّن األحدا األمنية التي 
اإلجتامع  انعقاد  منعت  بريوت  شهدتها 
تأجيله اىل موعد الحق، فاألمر  تّم  وقد 
يف  األمني  الســيايس  بالوضع  مرتبط 

البلد«.
التي  اإلصالحيــة  الخطــوات  وعن 
أكّد »عىل  انعقاده،  سُتبحث يف جدول أعامل اإلجتامع عند 
٧ ماليني لرية  جور ليك يصــل اىل  اقرار الحــّد األد ل
اإلجتامعة  املســاعدة  تعرفة  تصحيح  اىل  إضافة  لبنانية، 
التــي تتمّثــل يف النقل والكهربــاء واملاء واملســاعدات 
املدرســية والســكن، خاصة وأّن تعرفة بــدل اإليجارات 
أصبحت أيضا مرتفعة جّداً، فســنعمل عــىل تأمني جميع 
هذه الحوافز وخاصة اإلستشــفاء وسيجري العمل رسمياً 
التعرفة  إعادة جدولــة  الضامنة من أجــل  الجهــات  مع 

واإلستشفائية«. الطبابية  والتغطية 
ورة تأمني اإلســتقرار األمني  وشّدد األســمر »عىل 
والســيايس، واملطلوب أن ال تتفاقم األوضاع السياســية 
لدينا سوى  اإلقتصادي فليس  الوضع  ألنّها تؤثّر حتامً عىل 
هذا البلد، فيجب أن نتمّســك فيه ونبــذل كاّفة الجهود من 
أجل نشــله من أزمته، فلبنان بلد قائم عىل التضحية، متى 

الوطن!« سنخ  عنه،  غابت 
اعتاد اللبنانيــون عىل األجواء املتقلّبــة يف البالد، بني 
حروب أســلحة وقذائف وأخرى اقتصاديــة باردة، تضيق 
العجلة  قلــب  اإلرساع يف  اللبنانيــون  وينتظر  النفــوس 
اإلقتصادية من أجل اإلســتمرارية، فهل ســتكون النهاية 
الســعيدة التي تحمــل الفرج قريبة؟ الجــواب يف عهدة 

والسيايس.  واألمني  األهيل  السلم 

ــديـــة... هــل تتحق جــور الـــى 7 مــايــيــن لـــيـــرة... املــســاعــي جـ ــ ــى ل ــ دن ــحــد ا ال
وضا سمر لـ »الديار« : اإلتحاد العمالي العام جهز الورقة اإلصاحية والتنفي رهن ا بشارة ا

أكد األمني العام لحزب الله الســيد حســن نرص الله، »أن 
الجهود التي بذلت يف التقريب بني املسلمني وعىل امتداد العامل 
االســالمي ومنذ انتصار الثورة االسالمية أسهمت يف اعطاء 
االمكانية والقدرة لبعض التامســك لتجــاوز هذه املرحلة«، 
مشــريًا »إىل أن القاعدة املتامســكة والصلبة عىل املستوى 
اإلسالمي وخصوًصا بني السنة والشيعة حافظت عىل يشٍء 
من التوازن والتعاون والوحــدة والقدرة عىل مواجهة الرياح 

التي تعرض لها عاملنا ومنطقتنا«.
ر الــدويل الخامس والثالثني  ويف كلمٍة له خــالل املؤ
للوحدة اإلســالمية املنعقد يف طهران، رأى نــرص الله »أّن 
ما جرى إنجازه والتأســيس عليه خالل عرشات الســنني من 
رات واللقاءات هي التي ســاعدت عــىل تجاوز املرحلة  املؤ
القاســية التي عشــناها والتي كانت تهدد بحروب طائفية 
ومذهبية عىل امتداد العامل االسالمي«، موضًحا أنه »وبعون 
الله وبالوعــي والبصرية وبحضور النــاس الصادقني ودماء 

الشهداء تم تجاوز هذه املرحلة«.
وشدد »عىل أّن الجهد األمرييك واإلرسائييل واالستكباري ال 

ًا لتمزيق جهود املسلمني، ما يتطلب  زال قا
أن نجلس من جديد لنفكر ونربمج ونخطط 
ونبذل الجهد عىل قاعــدة األمل بالوصول 
إىل الهدف املنشود وهو التقارب والتقريب 
والوحدة بني املســلمني وعدم إفســاح أي 
فرصة أمام أعداء األمة من استغالل بعض 

الخالفات أو التباينات ملصلحة العدو«.
وقال نرص الله »إنه علينا أن نستفيد من 
ونقاط  القوة  نقاط  السابقة، من  التجارب 
الضعف واألعامل املجدية والنافعة نكملها 
ونفعلهــا ونطورها واألعــامل التي ليس 

لها جــدوى نتخىل عنها ليك ال نضيع الوقــت والجهد واملال 
واإلمكانــات، ونحاول ان نبحث عن اطــر وافكار جيدة وهذا 

يجب ان يتاح له الفرصة«.
ًا يف دائرة االستهداف وأخطر ما نستهدف  وأوضح أننا »دا
فيه هو هذا التقارب واالنسجام والتعاون وعندما كنا متحدين 
صنعنا انتصارات«، مؤكًدا عىل وجوب التأسيس عىل ما م 

واعتبار هذا األمر من األولويات الكربى عىل مســتوى األمة 

إلحباط مؤامرات العدو والوحدة«.

ر  واقرتح األمني العام لحزب اللــه »أن ينبثق عن هذا املؤ

تشكيل لجنة تتمثل فيها كل بلدان العامل اإلسالمي ويتحرض 

ثلون يف بلدانهم لُتقيم  للقاء مبا ويعرب هؤالء عــن من 

تجربــة العقود الســابقة ويبنى عليها ويتــم وضع أهدافا 

للمرحلة املقبلة«.

ــدة اإلســــامــــيــــة ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ ــر الـــــــدولـــــــي لـ ــ ــمـ ــ تـ ــ ــ خــــــــال املـ
الــــتــــي كــــانــــ تـــهـــدد ــة  ــ ــل ــ ــرح ــ ــــاوزنــــا امل تــــ  : نـــصـــرالـــلـــ 
ــم اإلســامــي ــال ــع ــداد ال ــتـ ــة عــلــى امـ ــي هــب ــ ــفــيــة وم ــائ بــحــرب 
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االربعاء  ٢0 ترشين األول ٢0٢1

عدم نفاذ القرار التأديبي على االصل
املحامي نا كسبار

اعتربت محكمة االستئناف املدنية يف بريوت الغرفة الحادية عرشة، 
ن عويدات  رة يف الدعاوى النقابية واملؤلفة من القضاة الرئيس ا النا
واملستشارين حسام عطالله وكارال معامري ان املادة 110 الواردة يف 
النظام الداخيل لنقابة املحامني، التــي نصت عىل تعجيل نفاذ القرار 
كــن ان تتجاوز نص قانون اصول  الصادر عن املجلس التأديبي، ال 
املحاكامت املدنية الذي يتقــدم يف التطبيق عىل نص النظام الداخيل 
لنقابة املحامني الصادر عن مجلس النقابة، علامً انه وفقا الحكام املادة 
٥٧0 أ.م.م. يعترب معجل التنفيذ اي حكم او قرار ينص القانون عىل 

تعجيل تنفيذه.
وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة وتقرير قبول طلب ترشحه اىل 

عضوية املجلس لدورة ٢0٢1.
٢0٢1 10 ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ 14

ثانيا: يف االساس
حيث ان االســتئنافني الراهنني يرميان اىل فسخ القرار الصادر عن 
٢0٢1 القايض  10 مجلس نقابة املحامــني يف بريوت بتاريــخ 8
برفض طلب الرتشيح املقدم من املستأنف املحامي جاد عثامن طعمه 
لعضوية مجلس النقابة لالنتخابات النقابية الجارية يف شهر ترشين 

الثاين ٢0٢1.
وحيــث من الثابت ان القرار برفض طلب ترشــيح املســتأنف اىل 
عضوية مجلس النقابة قد اســتند بشكل اسايس اىل صدور قرار عن 
 ٢019 11 املجلس التأديبي لنقابة املحامني يف بــريوت بتاريخ ٢٥
ق بفرض عقوبة تأديبية بحق املستأنف املحامي جاد طعمة تتمثل 
من جهة مبنعه من مزاولة مهنة املحاماة مؤقتا ملدة ثالثة اشهر من 
٥ محاماة،  تاريخ صدور القرار ســنداً الحكام البند الرابع من املادة 
9 من نظام اداب  90 من النظــام الداخيل، واملادة  واحكام املادة 
مهنة املحاماة ومناقب املحامــني، ومن جهة اخرى بحرمانه من حق 
انتخابه عضواً يف مجلس نقابة املحامني ملدة ال تتجاوز ســنة واحدة 
110 محاماة بحيث ان سريته  باالستناد اىل الفرتة االوىل من املادة 

ال توحي الثقة واالحرتام.
وحيث من الثابت ايضاً ان املستأنف املحامي جاد طعمة قد استأنف 
٢019، وان محكمة االستئناف النقابية  1٢ القرار املذكور بتاريخ 1٧
ــرة بالطعن )اي املحكمــة الراهنة( قد اصدرت قــراراً بتاريخ  النا
٢019 ق بوقف تنفيذ القرار التأديبي املطعون فيه لتوفر  1٢ 30

اسباب جدية تتعلق بالشكل واالساس.
وحيث ان املســتأنفني يدلون يف هذا االطار بــأن القرار التأديبي ال 
يتمتع بصفة النفاذ عىل االصل، وانه يف مطلق االحوال موقوف تنفيذه 
مبوجب قرار محكمة االستئناف، وفضال عن ان العقوبات املفروضة 

مبوجبه قد انقضت بانقضاء املدة املقررة لها.
وحيــث يقت التذكــري يف البدء اىل انه لــدى وجود نقص يف 
القوانني والقواعد االجرائيــة االخرى، تتبع القواعد العامة يف قانون 
اصول املحاكامت املدنية، عمالً بأحكام املادة 6 من القانون االنف الذكر.

ة التنفيذ  ٥٧0 أ.م.م. ال تجوز مبا وحيث اعامالً الحكام املــادة 
املعجــل ان مل يكن مقرراً اال يف الحاالت التي يكون فيها الحكم معجل 
التنفيذ، وتعترب معجلة التنفيذ بقــوة القانون عىل االخص القرارات 
الصــادرة يف االمور املســتعجلة او االوامر الصــادرة عىل العرائض 
والقرارات القاضية بتدابــري مؤقتة او احتياطية يف نطاق  املحاكمة 

واي حكم او قرار ينص القانون عىل تعجيل تنفيذه.
110 من النظام الداخيل لنقابة املحامني  وحيث ول نصت املادة 
يف بريوت عىل صدور القرار عــن املجلس التأديبي معجل التنفيذ وال 
يقف تنفيذه اال بحكم من محكمة االســتئناف، اال انه يقت البحث 
م النص املذكور و تعارضه مع االحكام القانونية العامة،  يف مدى تال
علامً انه عىل املحاكم التقيد مببدأ تسلسل القواعد عمال بأحكام املادة 

٢ من قانون أ.م.م.
110 الواردة يف النظام الداخيل لنقابة املحامني،  وحيث ان املادة 
التي نصــت عىل تعجيل نفاذ القرار الصادر عــن املجلس التأديبي، ال 
كن ان تتجاوز نص قانون اصول املحاكامت املدنية الذي يتقدم يف 
التطبيق عىل نص النظام الداخيل لنقابة املحامني الصادر عن مجلس 
٥٧0 أ.م.م. يعترب معجل التنفيذ  النقابة، علامً انه وفقا الحكام املادة 

اي حكم او قرار ينص القانون عىل تعجيل تنفيذه.
وحيث عىل هدي ما تقدم، ال يجوز اعتبار القرار املســتأنف معجل 
ل عدم النص قانوناً عىل تعجيل تنفيذه، وان النص عىل  التنفيــذ يف 
تعجيل تنفيذ القرار التأديبي مبوجب نظام ال يجوز تطبيقه لتعارضه 

مع النص االعىل درجة واملنصوص عليه قانوناً.
111 من  وحيث ان ما يعــزز هذه الوجهة ويؤكدها هو نص املادة 
قانون تنظيم مهنة املحاماة التي يشرتط انربام قرار الشطب عن الجدول 

اللقاء عقوبة الحبس عىل كل محام مارس مهنة املحاماة بعد الشطب.
وحيث بالطعن اســتئنافا بالقرار التأديبي الصارد بحق املســتأنف 
)ومبعــزل عن مضمون هــذا الطعن ومدى صحة مضمــون القرار 
التأديبي( هــذا اضافة اىل صدور قرار واضــح ورصيح عن محكمة 
االستئناف بوقف تنفيذه، يفقد القرار التأديبي املذكور قوته التنفيذية 
ويضحــى القرار غري مربم وخاضع ملجريات املحاكمة االســتئنافية 
التأديبية، بحيث ال يجوز االســتناد اليه لوحده لحرمان املستأنف من 
الرتشــح، ذلك ان مجرد وجود مالحقة تأديبية بحق املحامي دون ان 
يصدر بنتيجتها قرار تأديبي مربم، ال يكفي العتبار ان سريته ال توحي 

ل عدم وجود معطيات اخرى تفيد ذلك. باالحرتام والثقة يف 
وحيث يتبني ان الرشوط القانونية لرتشــح املســتأنف اىل مركز 
العضوية يف مجلس النقابة متوافرة، ومل تنازع املستأنف عليها بهذه 

الرشوط ما خال ما تقدم.
وحيث سنداً ملجمل ما تقدم يكون القرار املستأنف من قبل املستأنف 
االول املحامــي جاد طعمه، واقعاً يف غري موقعه الصحيح، ما يوجب 
ية املوضوع انتقاال والتقرير مجدداً بقبول طلب ترشح  فســخه ور
املستأنف املحامي جاد عثامن طعمه اىل عضوية مجلس نقابة املحامني 

يف بريوت لدورة ٢0٢1 الستيفائه الرشوط القانونية الكاملة.
وحيث انه بالنســبة لالســتئناف املضموم املقدم من املستأنفني 
املحامي نجيب فرحات ورفاقه، مقدمي طلب ترشــيح املستأنف االول 
املحامي جاد طعمه، طعنا بالقرار القايض باعتبار طلبهم الرامي اىل 
ترشيح زميلهم املســتأنف املحامي جاد عثامن طعمه بدون موضوع 
تبعا لرد طلب الرتشــح املقدم من قبل هذا االخري، فإنه لقيام املحكمة 
بفسخ القرار االول املطعون فيه وبالتايل قبول طلب ترشح هذا االخري 
ملركز عضوية مجلس النقابة، يضحى طلب ترشيحه املقدم منهم بدون 
موضوع، ما يقت معه رد اســتئنافهم لعدم الجدوى، السيام وان 
االستحضار االستئنايف ارفق فقط به قرار مجلس النقابة املتعلق برد 

طلب ترشيحهم لزميلهم النتفاء املوضوع.
وحيث بنتيجة الحل املساق، تغدو سائر االسباب او املطالب الزائدة 
او املخالفة مستوجبة الرد إما لكونها القت رداً ضمنياً او لعدم تأثريها 

عىل النزاع.
لذلك

تقرر باالجامع:
قبول االستئنافني شكالً ســندا للامدة 49 من قانون تنظيم مهنة 

املحاماة.
٢0٢1 املقدم من قبل املحامي جاد  قبول االســتئناف االول رقم ٥4
ية املوضوع انتقاالً والتقرير مجدداً بقبول طلب  طعمه اساســاً ور
ترشح املستأنف املحامي جاد عثامن طعمه اىل عضوية مجلس نقابة 
املحامني يف بريوت لدورة ٢0٢1 الستيفائه الرشوط القانونية الكاملة.

٢0٢1، املقدم من املحامني نجيب  رد االســتئناف املضموم رقم ٥٥
فرحات ورفاقه النتفــاء موضوعه تبعاً لتقرير قبول طلب ترشــح 

املحامي جاد طعمه اىل عضوية مجلس نقابة املحامني.
رد سائر االسباب او املطالب الزائدة او املخالفة.

٢0٢1 وتضمني  إعادة التأمني االستئنايف يف امللف االسايس رقم ٥4
املســتأنف عليها رسوم ونفقات هذا االســتئناف، ومصادرة التأمني 
٢0٢1 وتضمني املســتأنفني  االســتئنايف يف امللق املضموم رقم ٥٥

رسوم ونفقات استئنافهم.
.٢0٢1 10 قراراً صدر يف غرفة املذاكرة بتاريخ 14

كرون الحسن في ذكر اغتيال سياسيون يست

نــــــــــــــ حــــرصــــ  عـــــــثـــــــمـــــــان: لــــــــن نـــــــنـــــــســـــــا 
ــن بــــأمــــن لــبــنــان  ــيـ ــثـ ــابـ ــعـ ــن الـ ــ عـــلـــى االقــــتــــصــــا مـ

األمــن  قــوى  أحيــت 
التاســعة  الذكرى  الداخيل 
الستشــهاد اللواء وســام 
املؤهل  ورفيقــه  الحســن 
صهيــوين،  أحمــد  أول 
هر امس، ثلة  فأدت بعــد 
التحية  الترشيفــات  مــن 
أمام  للشهيدين  العسكرية 
ســاحة  يف  يحيهــام 
الشــهداء  وسط بريوت. 
وحدة  قائــد  وضــع  كام 
بالوكالة  بــريوت  طة 
إكليلني  أحمــد عبال  العقيد 
الرضيحني،  عىل  الزهر  من 
لقوى  العام  املدير  باســم 
عامد  اللواء  الداخيل  األمن 

عثامن.
توجــه  وللمناســبة، 

ننساك  »لن  فيها:  قال  الشــهيد،  للواء  بكلمة  عثامن 
ينساك  ولن  الحســن،  وســام  الشــهيد  اللواء  أيها 
يف، فالحفــا عىل دولة  كل مواطــن لبنــاين 
املؤسســات يفتقــد ألمثالك، لن ننســاك ألنك قمت 
بوضع األســس املتينة للحفا عىل مؤسســتك من 
كل تدخل أو تطفل«، مضيفا لن ننســاك ألنك حرصت 
عىل إحقــاق الحق واالقتصاص مــن العابثني بأمن 
وإحالتهم  والقوانني،  الرشعية  عن  والخارجني  لبنان 

العدالة«. أمام 
»تويرت« التغريدات عرب حساب  توالت  وباملناسبة، 

الحريري:  ســعد  الرئيس  كتب  الســياق،  ويف   }
»تســع ســنوات مرت عىل اغتيال وســام الحسن. 
الرئيس  ملســرية  الوفاء  فرســان  من  مقدام  فارس 
حراس  من  شجاع  وحارس  الحريري  رفيق  الشــهيد 
االمن الوطني. نفتقده كل يوم ونســتعيد يف ذكرى 
استشــهاده دوره املميز يف اعادة االعتبار لواحد من 
اللبنانية«، مضيفا  الدولــة  اهم االجهزة االمنية يف 

»لقد سقط الحسن يف ساحة املعركة، معركة الدفاع 
عن الحقيقــة والعدالة والقانــون ومعركة حامية 
لبنان من شــبكات االرهــاب واالغتيــال والعاملة 
والفلتان االمني. ســيبقى اسم وسام الحسن عالمة 
فارقة يف ســجل الرشف الوطني، وستبقى مسريته 
مدرسة يقتدي بها رجال قوى االمن الداخيل وابطال 
ودمه  بجهده وعرقه وعالقاته  بناها  التي  الشــعبة 
وهي تكتب عىل اســمه يف كل يوم صفحة مجيدة 
واملؤسسات«. والرشعية  للدولة  الوالء  صفحات  من 

 ُ { غــّرد وزير الداخلية بســام املولــوي: »عهَد
الجميع رجل املهامت الصعبة الذي أســس ملنظومة 
أمنية تســري عىل خطاه حامية للبنــان واللبنانيني، 
يف  البارزة  املؤسســات  مصاف  إىل  بعملها  وارتقت 
بالدولة ومؤسساتها،  آمن  املتطورة. رجل  الدول  أهم 

عليها«. ا  حفا بحياته  وضّحى 
اللبنانية ســمري  القــوات  رئيــس حزب  { نرش 
جعجع صورة للشــهيد معلقا عليها بالقول: » وسام 

األسود«. سجلّهم  اىل  مضافة  ة  جر الحسن... 

سن ي ال لي ع  ع ي ا

ب هاشم: لعل أصعب القرارات إبقا  ا
ليرة  5 قسا على سعر 5 ا تسديد 

سا ها من فر

يف إطار حملــة »لنرتك أثرًا: حملة جامعــة الروح القدس 
الكســليك«، قام رئيس جامعة الروح القدس الكسليك األب 
طالل هاشم بزيارة إىل فرنسا، رافقه فيها وفد من الجامعة. 
استمرت الزيارة ألسبوع، وقّدم خاللها األب هاشم اسرتاتيجية 
عمل الجامعة يف مواجهــة التحديات الراهنة التي نتجت عن 
األزمة الخانقة يف لبنان عىل مختلف الصعد، حيث التقى والوفد 
املرافق نخبة من أبرز الفعاليات السياســية والديبلوماســية 
كات  والرتبويــة واالجتامعية وكبار املســؤولني يف عّدة 

مهمة، إضافة إىل مجموعة من قدامى الجامعة وأصدقائها.
وأتاحــت الزيارة أمام الجامعة فرًصا للبحث يف مشــاريع 
مشــرتكة عىل كافة الصعد، فضــال عن إمكانيــة التبادل 
... وأكد األب هاشم خالل اللقاءات،  ي وتعزيز األبحا األكاد
أنه »يف سبيل تلبية مطالب الطالب وحاجاتهم، والحفا عىل 
التنافسية الوطنية، واستدامة االســتقرار املايل، يتعنّي عىل 
وذج أعاملها من أجل ضامن استمرارها«، من  الجامعة تغيري 

هنا انطلقت جامعة الروح القدس يف حملتها هذه«.
هذا وعرض أمام القدامى وأصدقاء الجامعة للتطورات التي 
شــهدتها الجامعة، خصوًصا منذ العــام ٢000 عىل الصعيد 
ي )تطوير الربامج والحصــول عىل اعتامدات دولية  األكاد
...(، كذلك عىل املســتوى  للربامج واملكاتــب وتعزيز االبحا
الدويل، وعــىل صعيد التصنيف والبنيــة التحتية والحوكمة 
واإلدارة الرشيدة. كام لفت إىل أن »الجامعة مل تقف عاجزة أمام 
هذه األزمة الخانقة، بل استرشفت الحلول بكل شجاعة وعزم، 
فوضعت خطة اسرتاتيجية شــملت اتخاذ قرارات صعبة لعل 
أصعبها اإلبقاء عىل تسديد األقساط عىل سعر الرصف الرسمي 

للدوالر أي 1٥1٥ لرية للدوالر الواحد«.

لتوقيف   : مــشــيــ تــأبــيــن  خـــال  عــبــدالــلــ 
الطيونة  كمين  في  ين  واملتور املرتكبين 

أقامــت حركة »أمل« وعشــرية آل 
مشــيك احتفاال تأبينيا يف حســينية 
الزعارير، ملناسبة مرور  بلدة كفردان 
ثالثة أيام عىل ســقوط حسن مشيك 
ضحية يف أحدا الطيونة، يف حضور 
للحركة  املركــزي  الثقايف  املســؤول 
املفتي حســن عبدالله، الذي اعترب أن 
»ما جــرى يوم الخميــس الفائت هو 
محاولة إلحياء الفتنة والعودة بنا إىل 
زمن التقاتل الداخيل، ولكن كان املوقف 
الثابــت بعــدم االنجــرار إىل تحقيق 
أهداف من أراد العودة إىل الوراء، وعدم 
الذهــاب إىل أي ردة فعــل«. وطالب 
األجهزة األمنية والقضائية بـ »توقيف 
كل املرتكبني واملتورطني، وإنزال أشــد 

العقوبات بهم«.
لعوائل  الكبري  باملوقف  »ننوه  أضاف 
الشــهداء الذي كان مكمــال للموقف 
الثنايئ  قيادتا  اتخذته  الذي  املســؤول 
الوطنــي، ونعاهد الشــهداء بأنه لن 
االلتفاف  أشــكال  أي شكل من  يكون 
عــىل كشــف كل الحقيقــة. كل ما 
وصلنا إليه كان بســبب االستنسابية 
والتسييس يف ملف انفجار املرفأ، الذي 
الحقيقة  إىل  بالوصول  مطالبتنا  نؤكد 
والكشف عن املتســببني بهذه الكارثة 
بعيدا عن اإلدانــة الجاهزة والفربكات 

لتحقيق أهداف بالسياسة«.
ويف الختام، تال الشيخ شئيم القوى 

مجلس عزاء حسيني.

املــازوت  من  ن  ضب   : بيروت  بلدية 
ــأة داخـــــــل شـــقـــة ســكــنــيــة ــ ــب ــ ــخ ــ م

اعلنت دائــرة العالقات العامة 
يف بلديــة بــريوت أنــه ليــل 

18 تاريــخ  الثالثــاء  اإلثنني
غرفــة  تلقــت    ٢0٢1 10 19
بريوت  اطفــاء  فــوج  عمليات 
أحد  قيــام  عن  يفيــد  اتصــاالً 
املازوت  مادة  بتخزين  األشخاص 
الذي  األمر  ســكنية  شــقة  يف 
يشــكل خطــراً عىل الســالمة 
للبالغ  واضحة  ومخالفة  العامة 
الصادر عن محافظ مدينة بريوت 
ق  الذي  القايض مروان عبود 
البنزين  مــاديت  تخزيــن  مبنع 
ذلك من  ينتج عن  قد  ملا  واملازوت 

اتخاذ  تستوجب  مؤسفة  حواد 
دون  للحؤول  اإلجــراءات  أق 

. الظاهرة  انتشارهذه 
لتوجيهات  وبنــاًء  الفور  عىل 
قائد فوج اطفــاء بريوت العقيد 
فرقة  توجهــت  العجوز  ماهــر 
ســليم  منطقة  اىل  الفــوج  من 
شقرا  ابو  ،داوود  شــارع  سالم 
بناية حلبيــة، حيث ضبطت طّنا 
داخل  املــازوت مخزنة  من مادة 
شــقة  داخل  ومخبئة  براميــل 
ت مصادرتها ونقلها  ســكنية، 
اإلجراءات  التخاذ  آمن  مكان  اىل 

بذلك. القانونية 

لكتابة  الــرســمــيــة:  لــطــاب  املــتــعــاقــديــن  حـــرا 
الضيا  مــن  وإنــقــاذنــا  الــثــانــويــات  لفت  ــوســ  ب

توجه حراك املتعاقدين، يف بيان، اىل طالب 
املدرسة الرســمية واهاليهم، ملناسبة »منع 
بدء العام الدرايس اليــوم الثالثاء«، بالقول: 
»ضمرينا الرتبــوي الوطني يتفضل عىل كل 
طالبة وطالب يف املرحلة الثانوية بتخصيص 
نهار الثالثاء 19 ترشين أو، اي اليوم، لكتابة 
بوســت عىل صفحــة كل طالبــة وطالب 
يتوجهــون به إىل ضمري كل أســتاذ مالك، 
إىل وزيــر الرتبية، اىل التفتيــش الرتبوي، 
اىل رابطــة طــالب لبنان بــاآليت: »نتمنى 
قبول أســاتذة مالك الثانوي مبا قدمته لهم 
الحكومة وما تي لها اآلن وفتح الثانويات 
الرســمية وانقاذنا من الضياع والجهل. لقد 
ن نحن خارج  بتنا يف 19 ترشيــن األول ول
الصــف، وزمــاليئ يف املدرســة الخاصة 

يتعلمون، وانا ال أتعلم، أنتظر قراركم ليتسنى 
يل كطالبة لبنانيــة منهكة معدمة، كطالب 
لبناين منهك معدم، من األوضاع االقتصادية 
املزرية واملأساوية، يتســنى لنا الدخول إىل 
الصف وأخذ حقنا يف التعلم، وعدم خســارة 
التعلم  أحب وأعشق  الدراســية،  السنة  هذه 
ودخول الجامعة والسفر للتخصص والعودة 
إىل وطنــي للعمل به وانتشــاله من الفقر 
والظالم ومساعدة كل لبناين مل يساعده أحد، 
ورد الجميل ألهيل الذين باعوا ما تبقى لديهم 
اليوم من ذهب وأثا ليسدوا به رمق جوعنا 
ويرونا ندخل الثانوية لنتعلم كام يتعلم أبناء 
إىل  عودوا  وطنيتكم  عــىل  بالله  األغنياء... 
ضامئركم ونعاهدكم بأننا وإياكم سنكون يف 

خندق واحد يف تحقيق كامل مطالبكم«.

ــاً ــصــل بــالــراعــي مــعــزي ــازن ات ــخـ الـ
ــر  ــدي ــور بــــو ه ــيـ ــنـ ــسـ ــونـ بــــوفــــاة املـ

إتصل عميــد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن بالبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معزيا 
برحيل رئيس مكتب راعوية الشبيبة يف البطريركية املارونية 

املونسنيور توفيق بو هدير، ومعربا عن »صدمته وحزنه«.
وأثنى يف بيان، »عىل األثر الطيب الذي تركه املونسيور بو 
هدير يف عارفيه وقادريه، واإلنجــازات التي حققها لوطنه 

وطائفته«.
وتقدم الخازن من أهل الفقيد الشــاب بأحر التعازي، داعيا 
للبطريرك بـ«العمر املديد«، ومتمنيا أن »يستمر يف ديناميته 
الفكرية والنفســية إلعــادة تأهيل الحيــاة الوطنية بروح 
ميثاقيــة تتالقى فيها كل العائــالت اللبنانية عىل إحتضان 

بعضها يف التنوع والتعددية«.

ون املرأة«شددت  نية لش »الهيئة الو
على ضمان تمثيل النسا في البرملان 

أكدت »الهيئة الوطنية لشــؤون املرأة اللبنانية« يف بيان، 
أنها »سوف  مبساعيها لدى الكتل النيابية لحملها عىل 

اعتامد الكوتا النسائية يف قانون االنتخابات النيابية«.
وشددت »بعد قرار مجلس النواب اليوم رد االقرتاح التعدييل 
حول هذا املوضوع املقــدم بصيغة املعجل املكــرر وإحالته 
ورة دراسة كل الصيغ  للنقاش يف اللجان الربملانية، عىل 
ثيل النســاء يف  املطروحة أمام مجلــس النواب لضامن 

ــا  ــن ــب ســــــــاس ل ــر ا ـ ــ ــحـ وضـــــع الـ
البحرية القوات  ملدرسة  جديد  مبنى 

ا جر اال ل و 

هر امس حفل وضع الحجر األساس لبناء مبنى  أقيم قبل 
جديد ملدرســة القوات البحرية يف قاعــدة جونية البحرية 
والــذي مّولته جمهوريــة أملانيا االتحاديــة، وذلك بحضور 
السفري األملاين يف لبنان اندرياس كيندل وممثل قائد الجيش 
اللواء الركن ميالد إسحق املفتش العام وقائد القوات البحرية 

وعدد من الضباط.

قتىل وجرحى وتوقيف 
املتورطني  يف إشكال

بوادي الجاموس
أعلنــت قيادة الجيــش  مديرية 
التوجيه يف بيان لها انه: »وقع أمس 
إشــكال يف منطقة وادي الجاموس 
 عكار بني أفراد من عائلتي الســيد 
والطرطــويس، مــا أدى إىل وقوع 
عدد من القتىل والجرحى، وذلك عىل 
خلفية إشــكال كان قد وقع بتاريخ 
٢0٢1 بني أفراد من العائلتني  10 1٧

ة.  املذكورتني ألسباب ثأرية قد
وتدخلت وحدات الجيش املنترشة يف 
املنطقة وعملت عىل توقيف املتورطني 

وإعادة الوضع إىل ما كان عليه«.

ة  كشف تفاصيل جر
وقعت يف صيدا

اعلنت املديريـة العـامة لقوى األمن 
الداخـيل شعبة العالقات العامة، يف 
٢0٢0، ع  3 بالغ لها انه: »بتاريخ ٧
عىل القارص )ي. ا.، مواليد عام ٢006، 
فلسطيني( جثة هامدة يف موقف أحد 
املباين يف محلة صيــدا، وذلك جراء 
سقوطه من ســطح املبنى، وقد تبني 

يف حينه أنه أقدم عىل االنتحار.
بنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت 
بهــا القطعات املختصة يف شــعبة 
املعلومــات يف قوى االمــن الداخيل، 
وعىل مدى أشــهر عدة توصلت اىل أن 
ة قتل وليس انتحارا،  ما حصل هو جر
وان أحدهم دفع املغدور من عىل سطح 

املبنى، ما أدى اىل وفاته عىل الفور.
بعــد االســتقصاءات والتحريات 
كنت الشــعبة من تحديد  املكثفة، 
ة  هوية املشــتبه بــه بتنفيذ جر
القتل، ويدعــى: ن. ش. )مواليد عام 

٢00٧، سوري(
كام تبني أنه نزيل ســجن رومية 
.، مواليد عام   . بجرم قتل املدعو )
بالسكني  ٢006، فلســطيني( طعنا 

.٢0٢0 6 والتي نفذها بتاريخ 10
٢0٢1 وبالتنســيق  10 بتاريخ 8
مــع القضاء املختص، تم اســتامع 
داخل سجن رومية،  افادة )ن. ش.( 
ومبواجهته باألدلة التي تثبت تورطه 
ة قتل )ي. ا.(، اعرتف بإقدامه  بجر
عــىل دفــع األخري بســبب خالف 
قــد حصل بينهام. أجــري املقت 
القانــوين بحقه بناء عىل اشــارة 

القضاء املختص«.

 » البقا جنايات  لـ غيابية  أحــكــام  سلسلة 
اصــدرت محكمة الجنايات يف البقاع سلســلة احــكام غيابية بحق 
متهمني مبحاولة قتل، محاولة خطف، االشــرتاك بالخطف، االنتامء اىل 
ام النار وتخريب  قة، الســلب، ا تنظيم ارهايب، االتجار باملخدرات، ال
واسلحة، التزوير واستعامله، ترويج عملة مزورة، رسقة وتأليف عصابة، 

سلب بقوة السالح، واالحتيال، ومحاولة اغتصاب قارص.
وترواحت االحكام، بني السجن واالشغال الشاقة عدة سنوات واملؤبدة 

ودفع غرامات.
وحكمت باالعدام ملتهمني بارتكابهم جناية القتل عمدا. 

احــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــال أمـــــــــــــــطـــــــــــــــار.. 
ــات ــرق ــط ــى ال ــل ــن االنـــــــزال ع يـــر مـ وتـــحـــ

يســيطر طقس متقلب عــىل الحوض الرشقي للمتوســط حتى يوم 
الخميس حيث يستقر تدريجيا . 

ويف السياق، حذرت القوى األمنية السائقني من خطر االنزالقات عىل 
طريق مرجعيون النبطيــة يف منطقة الخرديل نتيجة تســاقط امطار 

ب مادة املازوت من أحد الصهايج عىل الطريق. خفيفة مع ت
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ـــــاد ـــ ـــــصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ـــ اقـــ

االربعاء ٢0  ترشين االول ٢0٢1

املصــــارف تبــــدي ارتياحهــــا للتعــــاون مــــع حكومــــة ميقاتــــي
االقتصــــادي والنهــــو  املالــــي  للتعافــــي  خطــــة  وتطــــر 

موعــة العربيــة فــي صندو النقد التقــى عون وميقاتي ممثــل امل
ـــــاز التفـــــاو محـــــي الديـــــن: حكومـــــة بصاحيـــــات كاملـــــة يمكـــــن ان

صنــدو النقــد الدولــي يريد حكومــة كاملة الصاحيــات للمفاوضات
! وتعلي العمل الحكومي يضع املفاوضات واالنقاذ في مهب الري

حميــ بعــد زيارتــ االكاديميــة العربيــة للعلــوم والنقــل البحــري:
لوضــع دراســة للواقــع البحــري بيــن املرافــى املصريــة واللبنانيــة

ـــــس رابل ـــــة  ـــــا غرف ـــــي تطلقه ـــــتثمارية الت ـــــاريع االس دبوســـــي: املش
ــادي ــ ــع االقتصـ ــ تمـ ــات امل ــ ــة تلبـــــي حاجـ ــ تشـــــكل منصـــــة جاذبـ

ســــــــامة لضمــــــــان  الطاقــــــــة  لــــــــوزارة  اســــــــتباقية  ات  اجــــــــرا
نيــــــــن علــــــــى ضفــــــــاف االنهــــــــر.. تحســــــــباً سســــــــات والقا امل

البراكس: ارتفا متواصل في أسعار املحروقات
قد يصل الى 00  الف ليرة خال االسابيع املقبلة

توقع عضــو نقابة أصحاب محطــات املحروقات الدكتور 
جــورج الرباكس يف اتصال مع »الوكالــة الوطنية لإلعالم«، 
أن »نشــهد خالل األســابيع املقبلة ارتفاعــات متواصلة يف 
أســعار املحروقات مــن بنزين ومازوت وغاز، وذلك بســبب 
ارتفــاع ســعر برميل النفــط عاملياً الذي المــس 8٥ دوالراً«، 
عازياً ارتفاعــه إىل »عودة االقتصاد العاملي إىل مركزه الطبيعي 
 بعــد أزمة »كورونا«، باإلضافة إىل ارتفاع ســعر الغاز عاملياً«.

وقال: من جهة أخرى، يتأثر سعر املحروقات بسعر رصف الدوالر 
محلياً الذي تجاوز العرشين ألف لرية، و هذا يؤدي اىل ارتفاع سعر  
 صفيحة البنزين اىل 300 ألف لرية خالل األسايع الثالثة املقبلة«.

«4500 ي« تطل تطبي »أيزو  »الري
أطلقت إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية »الريجي« إجراءات 
تطبيق معيار »أيزو4٥001 » ألنظمة إدارة الصحة والســالمة 
املهنية يف مصانعها والذي يتيح لها الحصول عىل شــهادة يف 

هذا املجال من املنظمة الدولية للمعايري.
وأكد رئيسها ومديرها العام  ناصيف سقالوي بحضور أعضاء 
لجنة اإلدارة وسلطة الوصاية واملسؤولني املعنيني، أنها »األوىل 
بني املؤسسات واملرافق العامة يف لبنان تبادر إىل هذه الخطوة 
ورتها«. وأوضحت »الريجي« يف بيان،  نظــراً إىل أهميتها و
أن نظام الصحة والســالمة املهنية »هــو معيار دويل يهدف 
ر واتخاذ االحتياطات  اىل تحديــد املخاطر التي قد تؤدي اىل 

واإلجراءات الوقائية الالزمة قبل حدوثها«.

تمرات التي  اتحاد املصارف العربية لخ م
تمرات اقامها العام الحالي وما تبقى من م

ية ا ي م رئيس اال

هرا اال و و                ن عو مستق وف ال

ربية ار ال ا امل رات ا من م

ن االورو يا م ال بو
التقــى وزير الصناعــة جورج بوشــكيان وفداً من البنك 
األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية برئاسة مدير مكتب بريوت 
 خليل دنغزيل، يف حضــور املدير العام للوزارة داين جدعون.
وجرى عرض للمشاريع التي مّولها البنك يف لبنان، والتحضريات 
ملشــاريع جديدة بالتنســيق والتعاون مع الــوزارة يف كل ما 
يتعلق بالقطاع الصناعي ال ســيام مرشوع املناطق الصناعية 
 وإنجاز دراســات تهّم الــوزارة يف مجاالت تطويرية للقطاع.
وتم االتفاق عىل متابعة البحث يف اجتامعات الحقة يحرضها 
ممثلون عن الجهات املعنية مبرشوع املناطق الصناعية لدرس 

عة املمكنة. إمكانات استكامل املرشوع بال

ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي »املنا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــع تنش ـــ ـــ ـــ ـــ ـــكيان يتاب ـــ ـــ ـــ ـــ بوش
وروبـــــــــــــــي الصناعيـــــــــــــــة« مـــــــــــــــع البنـــــــــــــــ ا

راته  لخــص اتحاد املصارف العربية يف بيان، »برنامج مؤ
ويل  ومنتدياته التي أقامها ســنة ٢0٢1، وهي: منتدى عن 
كني االقتصــاد الرقمــي، بالتعاون مع  النمــو مــن خالل 
صنــدوق النقد الــدويل »IMF«، ومشــاركة البنوك املركزية 
العربية وجامعة الدول العربية ومؤسســات عربية ودولية، 
منتدى الصريفة اإلسالمية بالتعاون مع املجلس العام للبنوك 
واملؤسسات املالية اإلســالمية » CIBAFI »ومشاركة رئيس 
البنك اإلســالمي للتنمية »IsDB«، منتــدى تحديات االمتثال 
ومكافحــة الجرائم املالية الذي عقد فيرشم الشــيخ، الحوار 
املــرصيف من أجل لبنــان بالتعاون مع البنك املركزي األملاين » 
Bundesbank«، القمة العربية للمصارف الرقمية يف دورتها 
األوىل، منتدى تحديات االمتثال وتعزيز العالقات مع املصارف 
ساء  املراســلة، القمة املرصفية العربية لعام ٢0٢1، منتدى ر
إدارات املخاطــر يف املصــارف العربيــة، وامللتقى املرصيف 
م الشــيخ«. من الســيرباين الذي عقد يف   العريب األول ل
وأعلن األمني العام لالتحاد وسام فتوح »إطالق امللتقى املرصيف 
من السيرباين بدورته الثانية يف بريوت بنهاية ترشين  العريب ل
ر السنوي التحاد املصارف العربية ٢0٢1  الثاين وانعقاد املؤ
يف الرياض يف اململكة العربية السعودية، تزامنا مع الجمعية 
العمومية التحــاد املصارف العربية، بعنوان:القطاع املرصيف 
العريب وفرص االســتثامر يف اململكة العربية الســعودية، 
ويل التنمية والتعايف االقتصادي،  باالضافة إىل تنظيم منتدى 
 بالتعــاون مع االتحاد الدويل للمرصفيــني العرب يف قطر«.

وأشار إىل أن »برنامج االتحاد لعام ٢0٢٢ سيصدر قريبا«.

 تبدي املصارف اللبنانية ارتياحها للتعاون الوثيق مع الحكومة 
الجديدة برئاســة نجيب ميقايت ال سيام يف ما يتعلق مبسألة 
توزيع الخســائر والتفاوض مع صنــدوق النقد الدويل... وقد 
استمع رئيس الحكومة يف الفرتة األخرية إىل هواجس القطاع 
ورة تعاونه مع الحكومة الجديدة بعكس الحكومة  املرصيف و
الســابقة التي رفضت اإليفاء بالتزاماتها املادية تجاه الدائنني 

املحليني واألجانب، وحّملت القطاع املرصيف كل الخسائر.
واعتربت مصادر مرصفية واسعة االطالع أن »الرئيس ميقايت 
رجل أعامل ناجح وســبق له أن تســلّم رئاسة الحكومة ولديه 
تجربة مهمة وفاعلة يف املســؤولية التي يتوالها وهو يعرف 
جيداً مع َمن يتعاطى وإىل أين ســيصل بالبالد... كام أنه يعلم 
علم اليقني أن من دون قطاع مرصيف ال وجود لالقتصاد بتاتاً... 
كام أنه عىل بّينة كيف تتعاطى غالبية دول العامل مع مصارفها، 
و االقتصاد  وكيف أن القطاع املرصيف لعب دوره األساس يف 
يف العــام ٢008 عندما حدثت أزمة مالية يف الواليات املتحدة 
األمريكية وأوروبا، تــم دعم املصارف مالياً يك تبقى موجودة 

ويل االقتصاد تأميناً الستمراريّته«. وتتمكّن بالتايل من 
و  وأضافــت املصادر أن »القطاع املــرصيف هو أداة لخلق 
اقتصادي ســليم للبنان. فالقطاع يضّم  خــرباء لديهم القدره 
الكبرية عــىل تقديم خدماتهم للدوله ومســاعدتها يف إعادة 
االنتعاش االقتصادي  إىل البالد«، وأكدت »إننا أوالد األرض التي 

هي أرضنا.. والقطاع املرصيف هو ملك الدولة اللبنانية«.
ولهــذه الغاية، عىل حّد قــول املصادر، إن »جمعية املصارف 
وضعت خطتها للتعايف املايل وهي عىل اســتعداد ملناقشــتها 
وكيفية الخروج مــن األزمة املالية واالقتصادية، وقد اقرتحت 
كن أن تؤدي إىل عملية النهوض االقتصادي باعتبار أن  حلوالً 
القطاع املرصيف ال يعيش منفرداً يف جزيرة، بل يتكامل مع بقية 
القطاعات االقتصادية، وتركّز تلك الحلول عىل: اقتصاد املعرفة، 
واستعادة املساءلة العامة، واملساواة بني فئات املجتمع، وتطبيق 
اإلصالحات، ودعم الرشكات واألرَس، وربط لبنان بالعامل، والبدء 
بتنشــيط القطاع املايل وتحسينه، واعتامد الحوكمة الرشيدة، 

وتوحيد أرقام الحكومة«.

أكــد رئيــس الجمهورية 
ملمثل  عون  ميشــال  العامد 
يف  العربيــة  املجموعــة 
النقد الدويل واملدير  صندوق 
التنفيذي فيه الدكتور محمود 
استقباله  خالل  الدين  محي 
هر امس يف قرص بعبدا  قبل 
السيدتني  مع املستشــارتني 
مرعي،  ومريا  الشويري  مايا 
ان لبنان حريص عىل التعاون 
مع الصندوق والوصول معه 
اىل اتفــاق يف ارسع وقت 
ممكن عىل اســاس تحديث 
وتطوير خطة التعايف املايل 
والنقــدي واملرصيف وانجاز 
للحامية  متكامــل  برنامج 
والرعايــة  االجتامعيــة 

الصحية واقرار قوانني مكافحة الفساد.
 وتم خالل االجتامع، التداول يف خريطة الطريق التي ستوضع 
لتعاطــي لبنان مع صندوق النقــد الدويل يف املرحلة املقبلة، 
ورة االرساع يف تسليم فريق الصندوق كل البيانات املالية  و
هيداً إلجراء املفاوضات الالزمة.  الرضورية لتحضــري امللف 

 وشــكر عون الدكتور محي الدين عــىل االهتامم الذي يبديه 
صنــدوق النقد حيال لبنان، مؤكداً عــىل العمل إلنجاز ما هو 
مطلــوب من الجهــات اللبنانية املعنية لــالرساع يف عملية 

التفاوض.
 وبعد االجتامع اوضع الدكتور محي الدين انه تداول مع رئيس 
الجمهوريــة يف التعاون القائم بني الدولة اللبنانية وصندوق 
النقد الدويل الســيام يف املواضيع املتصلــة باالدارة العامة 
واالصالحات والقطاع املرصيف واملواضيع الخاصة بالحوكمة 

والشفافية واالصالحات الهيكلية يف االقتصاد اللبناين. واشار 
اىل أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصالحيات ســيكون 
مــن املمكن انجاز التفاوض بني لبنان والصندوق، ومع وزراء 
يف الحكومــة، معنيــني بالتعاون مع مرصف لبنان، عىل نقل 
الصورة الكاملة اىل خرباء الصندوق للم مبسار التفاوض 
قدماً والذي يهدف اىل النهوض باالقتصاد اللبناين واســتعادة 

الثقة به.
كــام اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت مع ممثل 
املجموعة العربية يف صندوق النقد الدويل واملدير التنفيذي فيه 
ايا الكبرية.  الدكتور محمود محيي الدين، عرص امس  يف ال
وشــارك يف االجتامع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
الوزير الســابق نقوال نحاس، املستشارتان يف صندوق النقد 
الدويل مايا الشــويري ومريا مرعي، واملستشــار االقتصادي 

للرئيس ميقايت سمري الضاهر.

يف بلد منهار عىل الصعد كافة، تحتاج عمليُة انقاذه من املوت 
النهــايئ املرتبص به، اىل َوصل الليل بالنهار، واىل جهود هائلة 
من قبل َمن تربّعوا بلعب دور املنقذ ووعدوا اللبنانيني بالخالص 
قائلــني لهم »اتركوها علينا«... الحكومُة املســؤولة عن ايجاد 
الحلول الزمات لبنان الكأداء، مل تجتمع منذ ايام وهي قد ال تجتمع 
ها ولجانُها،  من جديد بفعل فيتو الثنايئ الشــيعي، فيام وزرا
يَعقدون لقاءات كثرية، كلّها حتى اللحظة، بال بركة... اما اللجنة 
االهم التي سيضع عملُها حجَر الزاوية يف ورشة انتشال لبنان 
من الحفرة، لجنة وضع خطة التفاوض مع صندوق النقد الدويل، 
ها عىل »قلب واحد«. فلم تجتمع بعد، أقلّه علنا، وال يبدو أعضا
وسط هذه االجواء الضاغطة غري املطمئنة، حط املدير التنفيذي 
لصندوق النقد الدويل، واملمثل ملجموعة الدول العربية، مبا فيها 
لبنان لدى املجلس التنفيذي للصندوق، محمود محيي الدين، يف 
لبنان، يف زيارة تهدف إىل بحث أولويات كبار املسؤولني اللبنانيني 
يف املجاالت االجتامعية واالنسانية واالقتصادية واملالية ضمن 
خطة التعايف. والتقى محيي الدين رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب 
ميقايت، وتشــمل اجندته مبدئيا نائب رئيس الحكومة ورئيس 
لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدويل، سعادة الشامي ووزير 
املالية يوســف الخليل، ووزير االقتصاد والتجارة أمني ســالم، 
ووزير الطاقة وليد فياض، وحاكم مرصف لبنان رياض سالمه.

محيي الدين أكد يف حوار لوكالة »أنباء الرشق األوسط«، قبل 
وصولــه اىل بريوت أن »وجود حكومة كاملة الصالحيات هو 
ط أسايس لبدء املفاوضات بني لبنان وصندوق النقد«، مؤكداً 
أن »التوصل التفاق بني الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول 
ويل  ويل، كام يفتح أمامها الباب للحصول عىل  لبنان عىل 

آخر من جهات ومؤسســات دولية، ويعيد الثقة يف االقتصاد 
اللبناين وقدرته عىل التحرك، ويفتح املجال لالستثامر والتجارة 

ين«. بشكل منتظم والتشغيل للمتع
كن ان يكون املســؤولون اللبنانيون قالوه للوفد  فام الذي 
الدويل؟ تسأل مصادر سياسية معارضة عرب »املركزية«... هل 
أبلغوا محيي الدين الذي تكّبد مشــقة االنتقال إىل بريوت، يف 
خطوة تُظهر اهتامم الصندوق مبساعدة البلد الصغري، ان العمل 
الحكومي اليوم معلّق بسبب خالفات سياسية ومصالح حزبية؟ 
وفق املصادر، لبنان الرسمي كّرر طبعا خطاباته »الخشبية« عن 
مساعٍ تُبذل للتوصل اىل خطة واحدة وارقام موحدة، وأعرب عن 
رغبته القوية بالتعاون مع الصندوق لكن كل هذه العبارات ال 
ترُصَف يف اي مكان وال يشرتيها احد، خاصة الصندوق! وعىل 
اهل الحكم ان يدركوا ان اي مساعدات لن تأيت اذا مل يتمرّدوا عىل 
معطيل مجلس الوزراء ويستأنفوا رسيعا جلساته وينكّبوا عىل 
اصالحات فعلّية ملموســة يف الكهرباء واالتصاالت... واذا مل 
يتفقوا رسيعا عىل الورقة التي سريفعها لبنان للصندوق وعىل 

ارقامها وخسائر الدولة وكيفية تقاسم اعبائها...
فهل يبقى مصري لبنان والحكومة واالنقاُذ االقتصادي املوعود، 
رهينة لدى الثنايئ الشــيعي، فيتم القضــاء باكرا عىل الدعم 
الخارجي الدويل الذي يعّول عليه رئيس الجمهورية  وميقايت، 
ورمبا يســتبدالنه ببعض صهاريج املحروقات اآلتية من ايران 
التي وصفتها نائبة وزيرة الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند 
بالفقاقيع؟! الجواب رمبا لدى رئيس الحزب االشــرتايك وليد 
جنبالط الذي زار عني التينة مســاء امس مستعجال استئناف 
الحكومة جلساتها وداعيا اىل »تسوية« قضائية مرضية للحزب 

والحركة.

زار وزير األشــغال العامة والنقل عيل حميه، والوفد املرافق 
ية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف  له األكاد
ية  مقرهــا الرئي بأ قري، تلبية لدعوة من رئيس االكاد

الدكتور إسامعيل عبد الغفار اسامعيل فرج.
وشــدد حميــه  عىل أن زيارتــه وتوقيع مذكــرة التعاون 
والتنسيق معها، »لها بعد اسرتاتيجي يعود بالنفع عىل البلدين 
والشــعبني الشقيقني يف مرص ولبنان«. وطرح أمام مضيفيه 
إمــكان وأهمية وضع دراســة مفصلة للواقع البحري ما بني 
ء اللبنانية واملرصية تكــون برعاية فريق متخصص  املــرا
ية ووزارة االشــغال العامة والنقل يف  ومشــرتك من االكاد
لبنــان، يلحظ فيها  وباالرقام واملعلومات التفصيلية  حول 
حجم التبادل التجاري البحري بني البلدين، باالضافة إىل االعداد 
الدقيقة للســفن العاملة عىل خط املراف اللبنانية  املرصية، 
والتــي تعنى بنقل املنتجات اللبنانية )بعد تحديدها( والتي يتم 
شــحنها إىل مرص وعربها مــن املراف اللبنانية، وكذلك األمر 
فيــام خص املنتجات غري اللبنانية املنقولة من لبنان إىل مرص 
وعربها، باالضافة إىل كل ما تقدم، لكن بطريقة معاكسة من 

مرص إىل لبنان وعرب مرافئه إىل باقي الدول«.
واعتــرب الوزيــر حميه أن »االســتناد إىل تلك الدراســات 
التفصيلية لحركة املالحة البحرية بني البلدين سيكون أمامنا 
كننا من أن نخرج  صورة كاملة وواضحة باالرقام واالعداد، 
بخالصة دقيقة حول الرسوم والتكاليف والجدوى، وتظهر لنا 

إن وجدت  للعمل عىل حلها وتخطيها«. العوائق 

وتابع:«إن هذه الدراســة العلمية الدقيقة، مدماك أسايس 

يدعــم النقــاش البناء واملهني ، لتكون القــرارات بعدها أمام 

املستوى الســيايس واالقتصادي يف البلدين لصالح الشعبني 

الشــقيقني، ولتصبح هذه اآللية العلمية الدقيقة منطلقا نحو 

التكامل للعمل العريب الثنايئ واملشرتك بني كافة أعضاء جامعة 

الدول العربية عىل حد سواء«.

ويف ختام اللقاء، تم التوقيع عىل مذكرة تنسيق وتعاون مع 

ية العربية لتطوير األنشــطة البحرية واالستشارية  األكاد

والتدريبية يف مجاالت النقل.

إســتقبل رئيس غرفة التجــارة والصناعة والزراعة يف 
طرابلس والشامل توفيق دبويس الدكتور مصعب الناصيف 
النعيمي مستشــار املنظومة اإلقتصادية يف دولة اإلمارات 
كة  العربية املتحدة والســيد حسني العيل النعيمي رئيس 

»العطاء« بحضور رجل األعامل الســيد وسيم الهوز.
وكانت الزيارة مناســبة إستعرض خاللها دبويس مسرية 
ودور غرفة طرابلس والشــامل يف تنمية وتطوير املجتمع 
اإلقتصادي اللبناين من طرابلــس الكربى وكذلك تطلعاتها 
االســرتاتيجية بإطالقها أوســع املشــاريع اإلستثامرية 
التي من شــأنها بنــاء عالقات الرشاكة عىل املســتويات 
اللبنانيــة والعربيــة والدولية والتي تتجســد باملنظومة 
اإلقتصادية اإلســتثامرية املتكاملة التي تتواجد يف موقع 
جيوإسرتاتيجي وتضع لبنان يف قلب التحوالت االقتصادية 

املعارصة. الدولية 
وأكــد دبويس أن املشــاريع اإلســتثامرية الكربى التي 
تطلقها غرفة طرابلس تشكل منصة جاذبة تلبي إحتياجات 
املجتمع اإلقتصــادي اللبناين يف القطاعني العام والخاص 
والعريب عرب شــبكة عالقات التواصل املستمرة مع موان 

ديب العاملية واملتابعة الحثيثة للتحوالت النموذجية الكربى 
التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف شتى امليادين 
وعىل مختلف املستويات العربية واإلقليمية والدولية سواء 
أكان من ناحية تلبية إحتياجات املالحة الدولية عرب تطوير 
الخدمات اللوجيســتية املتطورة ملرفأ طرابلس وتوســعة 
املنطقــة اإلقتصادية الخاصة وبنــاء منصة للنفط والغاز 

البرتوكيميائية. الصناعات  من  وخالفها 
ائية املعتمدة  كام تطرق دبويس اىل مختلف املشاريع اإل
داخل غرفة طرابلــس وتهدف اىل تلبية إحتياجات املجتمع 

اإلقتصــادي اللبناين مبرافقه وقطاعاته كافة.
من جهته الدكتور مصعب النعيمي أعرب عن بالغ رسوره 
يــة الريادية التي  »أن يلتقــي دبــويس ويطلع عــىل الر
تســترشف عملية بناء للمستقبل املرشق لطرابلس وللبنان ال 
ســيام املرشوع املتمثل باملنظومة اإلقتصادية اإلستثامرية 
املتكاملة.  وقال: لقد تفضل دبويس بإعطائنا ادق التفاصيل 
األساســية املتعلقة باملرشوع ووجدناه من أفضل املشاريع 
ا لكل املنطقة الجغرافية الواقعة  ليس للبنان وحســب وإ

املتوسط. البحر األبيض  قي حوض  يف 

لفــت املكتب اإلعالمي لوزيــر الطاقة واملياه وليد فياض 
يف بيان، اىل أنه »إثر ورود بعض الشــكاوى من مخالفات 
ارا  مرتكبة عىل مجاري األنهر، مام يســبب فيضانات وأ
باالمــالك العامة والخاصة، وأوضحت وزارة الطاقة واملياه 
أنه ســبق لهــا وأن إتخذت اإلجراءات اإلســتباقية لضامن 
ســالمة املؤسسات والقاطنني عىل ضفافها، وللتذكري سبق 
أن وجــه وزير الطاقة واملياه الدكتور وليد فياض كتابا اىل 
وزارة الداخليــة والبلديــات بتاريــخ ٢3 أيلول ٢0٢1 حمل 
ص1 موضوعه التعميم عىل جميع املحافظات  الرقــم ٢03
لتكليــف جميع البلديات القيام بإزالــة العوائق والتعديات 
ة ضمن مجاري األنهر واملجاري الشــتوية والسامح  القا
ا عىل الســالمة العامة  للبلديات أيضا بتعزيلها، وذلك حفا
وتأمني جريان املياه يف املجاري الشتوية واألنهر قبل حلول 

الشتاء«. فصل 
وجاء يف الكتاب: »حرصا عىل السالمة العامة وللحد من 
حصول فيضانات خالل فصل الشتاء القادم، وملا كانت بعض 
البلديــات تطلب املوافقــة لتعزيل مجاري األنهر أو املجاري 
 الشــتوية ضمن نطاقها العقاري قبل حلول فصل الشتاء«.

ومبــا أنــه لتاريخه االعتامدات غري مؤمنة إلنجاز مســح 

وإزالة التعديات بشكل كامل، وعملية تلزيم ملفات التعزيل 
الوقت. بعض  تستغرق  قد 

وملا قــد تبني للجهــاز الفني للمديريــة العامة للموارد 
املائية والكهربائية نتيجة بعض الكشــوفات امليدانية والتي 
ت عىل أثر بعض الشــكاوى عن وضع العوائق والســدود 
الصغرية لتجميع املياه يف املجاري واألنهر لغايات السياحة 
أو الري وخالفــه خالل فصل الصيف، باإلضافة اىل العديد 
مــن التعديات واىل تجمع النفايات والردميات ضمن البعض 

. منها
لذلك، نأمــل منكم التعميم عىل جميع املحافظات لتكليف 
جميــع البلديــات القيــام بإزالة جميــع العوائق من هذه 
املجــاري والطلب اىل أصحــاب العالقة الذين قاموا بوضع 
هذه العوائق إزالتها فورا وذلك قبل حلول فصل الشتاء منعا 
لحــدو فيضانات أو تحويل للمياه خارج املجاري واألنهر، 
وما قد تســببه من الحد من جريان املياه والرضر بالسالمة 
العامة. كام تســهيل أمر البلديــات للقيام بتعزيل الردميات 
والنفايات من هذه املجــاري التي تعيق الجريان دون إزالة 
الرمول وعدم املتاجــرة بأي من ناتج الحفريات ونقلها اىل 

قانونية«. مكبات 

ارتفا جديد في اسعار املحروقات
مع إرتفاع سعر برميل النفط عاملياُ إىل 8٥ دوالرا للربميل 
الواحد، وسط تخطي سعر دوالر السوق السوداء حاجز الـ 
٢1٥00 لرية لبنانية. توقعت مصادر مراقبة لحركة أسعار 
املحروقات لـ »الديار«، ان »يشــهد الســوق اللبناين اليوم  
اً يف سعر املحروقات«. ولفتت املصادر عينها  إرتفاعاً ملحو
إىل أّن »جميع محطات التعبئة أقفلت أبوابها أمام املواطنني 

يوم أمس بإنتظار صدور جدول جديد للمحروقات اليوم«.

ني« نادر الحريري رئيساً لـ»بن االعتماد الو
انتخب نادر مصطفى الحريري رئيســا ملجلس ادارة بنك 
االعتامد الوطني بعد ان اشرتى اسهام يف البنك املذكوربعد  

موافقة مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف .
وتايت هذه العملية يف الوقت الذي يســعى فيه مرصف 
لبنان اىل اعادة هيكلة القطاع املرصيف عىل ضوء املتغريات 

التي حصلت خصوصا بعد 1٧ ترشين االول ٢019.

االتحاد العمالي في دائرة االنتظار
ما يزال االتحاد العاميل العام ينتظر تحديد رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتثي له  طلبه يف وقت سابق للبحث معه يف ما 
فني عىل ضوء االرتفاعات  الــت اليه اوضاع البعامل واملو
الهائلة يف ســعر الرصف وســعر املحروقات بحيث مل يعد 
هؤالء قادرين عىل العيش دون بصيص امل لوالدة البطاقة 
التمويلية، كام ينتظر االحاد موعد بدء املفاوضات يف لجنة 
املؤ للبحث مع الهيئات االقتصادية يف رفع الحد االد 

لالجور وتعويض النقل واملنح املدرسية.

اســـــــــــــــتيا مـــــــــــــــن صـــــــــــــــراف 
اســتاء بعض اركان االتحاد العــاميل العام من الحديث 
الــذي ادىل به عضو الهيئــات االقتصادية جاك رصاف عن  
الطروحات الشــعبوية التي تطــرح حول رفع الحد االد 
لالجور ووصوله اىل ٧ ماليني لرية وقد اكد البعض ان لجنة 
املؤ ستكون الحكم وبالتايل لننتظر ماذا ستقدم الهيئات  
االقتصادية من طروحات مع العلم ان رئيسها كا ن متقدما 

فني.  بطروحاته املتفهة الحوال العامل واملو



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
االربعاء ٢0 ترشين أول ٢0٢1

أكد قائد القوة الجوفضائيــة لحرس الثورة اإليراين العميد 
أمري عيل حاجي زاده، أن »إيران سرتد عىل أي مغامرة معادية 
يف أي مســتوى كان رداً يبعث عىل الندم«، مضيفاً أن »آمري 
ومنفذي عملية اغتيال الشــهيد الفريق قاســم سليامين ال 

تهم«. كنهم التنصل من جر
وخالل لقائه امللحقني العسكريني للدول األجنبية الصديقة 
يف طهران،  قال العميد حاجي زاده: »إن األنظمة التي تتصور 
بأن أمنها يتم توفــريه من قبل الكيــان الصهيوين مخطئة 

اماً«.
كام أضاف: »أن أمريكا هاجمت أفغانستان بدعم من أذنابها 
يف العام ٢001 ومن ثــم غادرتها بعد ٢0 عاماً من املحاوالت 
إلثارة الحرب األهلية والفوىض فيهــا إال أن مؤامرات أمريكا 

ستستمر فيها«.  
وأكد حاجــي زاده أنه »لو مل تكن جهود قائد الســالم يف 
التكفريية  الجامعات  لكانت  الشهيد قاسم سليامين  املنطقة 
ددهــا إىل أوروبا  واإلرهابية قــد هيمنت عىل املنطقة، و
وســائر دول املنطقة بصورة واســعة«، الفًة إىل أّن »أوروبا 
اليوم مدينة لكفاح القائد الشــهيد ســليامين ورفاقه إال أن 

أمريكا اغتالته يف عملية غادرة«.
وتابــع: أنّه »رغم كل هذا الظلم الذي مارســته أمريكا فإن 
قدرتها اليوم إىل أفول، وانتهى عرص القطب الواحد«، مضيفاً 
أن »الحقيقة التي ال تنكر اليوم هي أن أمريكا ال طاقة لها يف 
املقاومة أمام إيران وروســيا والصني والدول الحرة يف العامل 

كل من الداخل«.   وهي اآلن تت
وأشار  قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري  إىل أن إيران 
»أســقطت الطائرة األمريكية املسرية العمالقة غلوبال هاوك 
ودكت بالصواريخ قاعدة اإلرهابيني األمريكيني يف عني األسد 
ملقنة إياهم دراساً تاريخياً«، مشرياً إىل أنّه »بطبيعة الحال، 
فإن املنفذين واآلمرين لعملية اغتيال الشهيد سليامين ما زالوا 

تهم«. كنهم التنصل من جر مالحقني من قبل إيران وال 

وشــدد العميد حاجي زاده عىل »تنميــة التعاون األمني 
والدفاعي مــع الدول الصديقة ومحور املقاومة واملشــاركة 
والوحــدة املوثوقة مع جميع الدول اإلســالمية والدول ذات 
املصالح املشــرتكة«، مضيفــاً أن »بعض الــدول اليوم وبعد 
الناس من أمريكا وأرساعها يف التوجه نحو الكيان الصهيوين 
وتصورها بأن أمنها ســيصان من قبل هــذا الكيان مخطئة 

اماً«.
وأوضح »ذلك ألن الكيان غري قادر حتى عىل صون أمنه هو 
نفسه لذا لو توفرت لدى الحكومات والشعوب اإلرادة الالزمة 
منها املحيل والداخيل واإلقليمي إنهاء 4 عقود من  فبامكانها ب

انعدام األمن والحروب الواسعة يف املنطقة«.
ويف ختــام ترصيحه، قال العميد حاجــي زاده »إننا ومنذ 
40 عاماً وقفنا وســنقف مستقبالً أيضاً إىل جانب املظلومني 
يف املنطقة، خاصة فلســطني«، مؤكداً »لذا فإننا ومن خالل 
الدروس التي استقيناها من اإلسالم والتاريخ سنواصل طريق 
د عىل أي مغامرة ضد  االكتفاء الذايت وتعزيز القدرات وســ
بلدنا يف أي مســتوى، ومن قبل أي كيــان، أو مجموعة رداً 

قاسياً وباعثاً عىل الندم للمعتدي«.

ــة ــ ــادي ــ ــع ــ م ــرة  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ مـ أي  عــــلــــى  ســــــنــــــرد   : إيـــــــــــران 
مفاجئة  منــاورات  اإلرسائيلية  البحرية  ســالح  اختتم 
أطلقها  االثنني عــىل كافة قطاعاته يف البحر املتوســط 

والبحر األحمر.
وقال الجيش اإلرسائييل إن هذه التدريبات كانت مجدولة 
ضمن املناورات الســنوية، وجاءت لتخترب مدى اســتعداد 
القطع البحرية للتعامل مع حــاالت الطوار عىل جبهتي 

لبنان وغزة، ويف البحر األحمر.
ويويل الجيــش اإلرسائييل أهمية لســالح البحرية يف 
جهود حامية املصالح االقتصادية بالبحر املتوسط، خاصة 
منصــات الغاز الطبيعي اإلرسائيليــة التي يخ أن تكون 
هدفــا يف أي مواجهة مقبلة مع حزب اللــه يف لبنان، أو 

الفصائل الفلسطينية يف غزة.

ت الغاز { { منش

وقالت معلومات صحافية  إن املناورات البحرية اإلرسائيلية 
ت الغاز البحرية  تحايك احتامالت مــن قبيل تعرض منشــ
لهجامت، أو احتامل تنفيذ عمليات ضد قطع بحرية إرسائيلية 

يف مناطق مختلفة.
وجاءت هذه املناورات بالتزامن مع تدريبات أخرى يخوضها 

سالح الجو اإلرسائييل مبشاركة ٧ دول.
وقال الجيــش اإلرسائيــيل إن مناورات »العلــم األزرق« 
التي انطلقت يوم األحــد من قاعدة عوفدا )جنوب(  الجوية 

وتستمر نحو أسبوعني تهدف »لتعزيز التعاون اإلسرتاتيجي 
الواليــات املتحدة وأملانيا  املناورات  والدويل«. وتشــارك يف 

وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان.
وأشــارت  إىل أن املناورات العســكرية املختلفة تأيت يف 
سياق ما تســميه إرسائيل »املعركة بني الحروب« التي تقول 
إنها تديرها منذ عام ٢01٥، حيث تقوم بعمليات موجهة ضد 
أهداف يف قلب ســوريا أو تصّعد بني الحني واآلخر ضد غزة أو 
لبنان، كام ترضب أهدافا إيرانية سواء يف البحر أو داخل إيران 

ية. تحت غطاء من ال

ــة ــلـ ــمـ ــتـ ــحـ اخــــــتــــــبــــــرت اســـــــتـــــــعـــــــدادهـــــــا ملــــــــعــــــــار مـ
ــة مــفــاجــئــة ــ ــري ــ ــح ــ ـــاورات ب ـــ ــــــنـ ــل« تـــخـــتـــتـــم مـ ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ »إس

صعــدت دولة اإلمارات العربية املتحــدة، 10 مراتب لتتبوأ 
املرتبــة الرابعة كأفضل وجهة عاملية للعيــش والعمل، وفقاً 
 HSBC Expat« لنتائج النســخة الرابعــة عرش من تقريــر

Explorer« السنوي.
 HSBC Expat ونالــت اإلمارات هــذه املرتبة يف تقريــر
Explorer، وهو عبارة عن دراسة اســتقصائية عاملية آلراء 
أك من ٢0 ألف شــخص يعيشــون ويعملون خارج بلدانهم 

األصلية.
ويشــعر الغالبية العظمــى من املغرتبني الذين شــملهم 
ل بأن  االســتطالع يف دولة اإلمارات )8٢ يف املئــة( بالتفا
الحياة ستكون أك استقراراً وطبيعيًة من جديد خالل األشهر 

الـ 1٢ املقبلة عىل الرغم من الجائحة العاملية.
وهذه النســبة أعىل بكثري من املتوســط العاملي البالغ 3٥ 
يف املئة، كام أن ٥3 يف املئة من املشاركني يف دولة اإلمارات 
يتوقعــون أيضاً زيادًة يف دخلهم، فيــام يتوقع ٥٧ يف املئة 

تحقيق توازن أفضل بني العمل والحياة الشخصية.
وبحســب التقرير، فإن التقدم الذي أحرزته دولة اإلمارات 
شكل عامالً مشجعاً لجذب العديد من األفراد ممن جعلوا دولة 

اإلمارات موطناً لهم.
وأهم ثالثة أسباب ذكرها املغرتبون الختيارهم االنتقال إىل 
دولة اإلمارات للعيش والعمل فيها هي تحسني مداخيلهم )٥6 
يف املئة(، وإحراز املزيد من التقدم يف مسريتهم املهنية )49 

يف املئة(، وتحسني نوعية حياتهم )43 يف املئة(.
وتشــكل جودة الحياة التــي توفرها دولــة اإلمارات من 
األســباب التي تجعل املغرتبني يقيمون لفرتة أطول مام كان 

مخططاً له.
ويقول معظم املغرتبني املقيمني يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة )86 يف املئة( إن نوعية حياتهم أفضل بشكل عام مام 

هي عليه يف بلدانهم األصلية.
وكشــفت األرقام أن ســتة من بني كل 10 مغرتين ينوون 

البقاء يف الدولة لفرتة أطول لهذا السبب.

اإلمارات تحل رابعة بين أفضــــــل الوجهات العاملية للعي والعمل

قوى  أحد  الوطنــي  اإلجــامع  تحالف  دعا 
املشاركة  إىل  الســودان  يف  الحاكم  االئتالف 
يف مظاهرات الخميس للمطالبة بنقل السلطة 
للمدنيني، فيام دعا مستشــار حكومي إىل بناء 
االعتصامات  اســتمرار  جيش موحد، وســط 

واملطالب بحل الحكومة االنتقالية.
الذي يضم قوى يسارية  وتأيت دعوة التحالف 
وثاين أكرب تحالف باالئتالف الحاكم تزامنا مع 
اســتمرار االعتصام املفتوح بالخرطوم، والذي 
يدعو أنصاره لحــل الحكومة، وهو خيار يؤيده 

املكون العسكري وقوى سياسية بالبالد.
وفق وكالة األنباء السودانية  وذكر التحالف 
الرســمية أن »الجامهــري ســتخرج يف ٢1 
ترشين األول الجاري لتؤكد عىل حامية االنتقال 

ورة نقل السلطة للمدنيني«. قراطي و الد
وهو  املهنيني  والخميس املايض، دعا تجمع 
قائــد الحــراك االحتجاجي يف بيــان له إىل 

الخروج مبواكب يف ٢1 ترشين األول للمطالبة بالحكم املدين.

{ جيش موحد {

املستشــار السيايس لرئيس  من جانبه، أكد يارس عرمان 

ثل يوما  الوزراء عبد اللــه حمدوك أن ٢1 ترشيــن األول 
من ثورة كانــون األول التي انطلقت ضد الرئيس املعزول عمر 
يف مقال نرشه  البشــري ويعيد للثورة ذروتها. ودعا عرمان 
عىل صفحته بفيســبوك إىل بناء جيــش واحد، وقال ليكن 

يك له وال منافس له. الجيش واحدا ومهنيا ال 
ودعــت قوى إعــالن الحرية والتغيري )االئتــالف الحاكم 

بالسودان( إىل بناء قوات مسلحة سودانية واحدة.
ومنذ أســابيع، تصاعد توتر بني املكونني العسكري واملدين 
انتقادات وجهتها قيادات  االنتقالية، بســبب  الســلطة  يف 
عســكرية للقوى السياســية، عىل خلفية إحباط محاولة 

أيلول املايض. انقالب يف ٢1 سبتمرب
آذار ٢0٢0، أعلن رئيس مجلس  ويف الســابع من مــارس
السيادة عبد الفتاح الربهان عن مرشوع إلعادة هيكلة الجيش 

يع )تابعة للجيش(. وقوات الدعم ال
وهيكلة القوات النظامية هــي إحدى مهام فرتة انتقالية 
بــدأت يف ٢1 آب ٢019، وتســتمر ٥3 شــهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع ٢0٢4، ويتقاســم خاللها الســلطة كل من 
الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقعت مع الخرطوم 

اتفاقا إلحالل السالم.
ويف ســياق متصل، أُعلن يف الســودان  عن تشكيل لجنة 
سياســية سباعية برئاســة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

لبحث األزمة السياسية الراهنة، والوصول إىل حلول ملعالجة 
يف بيان  املشــاكل العالقة.وأعلن مجلس الوزراء السوداين 
تشــكيل خلية أزمة مــن جميع األطــراف ملعالجة األوضاع 
يف البيان أهمية الحوار بني  الحالية بالبالد.وأكد املجلــس 

جميع مكونات أطراف األزمة.
وتابع »كام تقرر االلتزام بالتوافق العاجل عىل حلول عملية 
تستهدف تحصني وحامية واســتقرار ونجاح التحول املدين 

قراطي«. الد
وقــال حمدوك إن توقف الحوار خــالل الفرتة املاضية بني 
مكونات الرشاكة يشكل خطورة عىل مستقبل البالد، وأضاف 
»لذلك يجــب أن يتغري، وأن يتم التوافق عــىل حلول للقضايا 

اآلنية وبقية مطالب االنتقال«.
ورحبت قوى »الحرية والتغيري  مجموعة املجلس املركزي« 

باللجنة السباعية التي يرأسها رئيس الوزراء.
سكت »الحرية  ووصفت تشكيلها بأنه توجه سليم، بينام 
والتغيري  مجموعة امليثــاق الوطني« بحل الحكومة، لكنها 

باملقابل أبدت رغبتها يف الجلوس للحوار وبحث األزمة.

{ اعتصام ومواجهات {
ويف األثناء، أفيد عن إصابة شخصني أثناء تفريق الرشطة 
مجموعة معتصمني وصلــوا إىل محيط مقر مجلس الوزراء 
بالخرطــوم يف إطار احتجاجات قــوى »الحرية والتغيري  

مجموعة امليثاق الوطني« التي تطالب بحل الحكومة.
واســتعملت قوات األمن الغاز املســيل للدمــوع لتفريق 
املحتجني الذين حاولوا أك من مــرة الوصول إىل املقر أثناء 

اجتامع الحكومة.

ــي ــ ــ ــودان ــ ــ ــس ــ ــ ــ ال ــ ــيـ ــ ـ ــ ــ ــب بــــتــــوحــــيــــد الـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وســـــــــ مـ
ــن ــي ــي ــدن ــم ــل ــة ل ــطـ ــلـ ــسـ ــل الـ ــقـ ــنـ ــاً لـ ــ ــمـ ــ ــتـــظـــاهـــر دعـ ــلـ  دعـــــــــوات لـ

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استضافة العاصمة 
ر الدويل الداعم ملبادرتها »اســتقرار ليبيا«،  طرابلــس للمؤ
املقرر عقده  الخميــس املقبل، واســتبعاد مدينة رست من 

. استقبال هذا الحد
وقالت مصادر متعددة، أنه كان من املقرر أن تكون الوجهة 
رست، الواقعة يف منتصــف البالد، ألن بها املقر الدائم للجنة 
العسكرية املشرتكة »٥+٥«، وتحظى بتأمني جيد من الجيش 
الوطني الليبي واألجهزة األمنية األخرى، يف الوقت الذي تطفو 
ر يف العاصمة،  فيه عىل الســطح مخاوف بشأن تأمني املؤ

التي تسيطر عليها امليليشيات واملجموعات املسلحة.
وقالت وزيــرة الخارجية والتعاون الــدويل الليبية نجالء 
املنقوش، إن املبادرة تهدف إىل تقديم الدعم السيايس والتقني 
لتنفيذ وقف إطالق النار، ودعم مخرجات لجنة »٥+٥«، وكذلك 
دعم وتشجيع الخطوات واإلجراءات اإليجابية التي من شأنها 
توحيد املؤسسة العسكرية، مبا يعزز قدرته عىل حامية أمن 

ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.
ر أيضا »تقديم الدعم  وبحسب املنقوش، فســيتناول املؤ
الفني يف مجال فك ودمج العنارص املسلحة غري املتورطة يف 
أعامل إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا، ومدنيا، باإلضافة إىل 
انسحاب كافة املرتزقة والقوات األجنبية، التي يشكل استمرار 

وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأرسها«.

{ فوىض امليليشيات يف العاصمة {

ومنذ تشــكيل حكومة الوحدة، سجل عدة وقائع لفوىض 
أولها محاولة عنارص  العاصمة،  امليليشــيات داخل  وتحارب 
مسلحة اقتحام فندق »كورنثيا« يف مطلع مايو املايض، حيث 
تعقد اجتامعات للمجلس الرئايس. وســعى هؤالء املسلحون 
للضغط عىل »الرئايس« من أجل إصدار قرار إلقالة املنقوش، 
عىل خلفية دعوتها إىل انســحاب املرتزقة واملقاتلني األجانب 

من البالد.

ثم دارت مواجهات عنيفة  بني مجموعتني تتبعان »ميليشيا 

« عند مبنى الرقابة اإلدارية، ما أثار  غنيوة« و«كتيبة النوا
في الهيئة املوجودين باملبنى  حالة من الرعب والهلع بني مو
واملدنيني من ســكان املنطقة جّراء إطالق النار الكثيف، الذي 

أدى إىل سقوط ضحايا بينهم حاالت وفيات.
ثم دارت مواجهات أخرى يف مطلع ســبتمرب املايض، كان 
أحد أطرافها »ميليشيا غنيوة« أيضا ولكن ضد »ميليشيا 44«، 
اســتخدمت فيها الدبابات وقذائف املدفعيــة األخرى، حيث 

استمرت تلك املواجهات من لساعات طويلة.
الرجباين معاناة  العميد محمد  الخبري االسرتاتيجي  ويؤكد 
طرابلس تحت وطأة امليليشــيات واملجموعات املسلحة، التي 
تدور بينها املواجهات بني الحني واآلخر، كام أشــار أنهم سبق 
أن مارســوا ضغوطا ووجهوا تهديدات للوزراء يف الحكومة 
الحالية. وشــدد الرجباين عىل أن وضع رست األمني أفضل، 
إذ تنعم بتأمني الجيش الوطني الليبي، وفيها تعقد اجتامعات 
لجنة »٥+٥«، وهي املعنية باألساس بتنفيذ بنود اتفاق وقف 
إطــالق النار من إخراج املرتزقة والقــوات األجنبية، وتوحيد 
املؤسستني العسكرية واألمنية، وحل امليلشيات واملجموعات 

املسلحة.

رابلس تمر »اســــــتقرار ليبيا« في  مخاوف أمنية بشــــــأن عقد م

أعلنــت منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيســيف« عن 
ني  منذ بدء العدوان  استشــهاد أو تشــويه 10 آالف طفل 
السعودي عىل اليمن يف آذار ٢01٥، وذلك مبعدل 4 أطفال كل 
يوم. وأشارت املنظمة يف تقرير لها، إىل أن عدد الضحايا يف 
اليمن »أكرب من املعلن«، موضحة أنه »ال يتم تســجيل العديد 

من الوفيات«.
وعقب عودته من مهمة يف شــامل وجنــوب اليوم، قال 
املتحد باســم اليونيسف، جيمس إلدر، إن  »هذه بالطبع هي 
كنت األمــم املتحدة من التحقق منها. وال يتم  الحاالت التي 
تسجيل العديد من وفيات وإصابات األطفال«، كاشفاً أنه التقى 

بالعرشات من األطفال، كثري منهم ملهم، وكلهم يعانون«.
وهناك أك من ٢ مليون طفل خارج املدرســة، و4 ماليني 
ب، يف حني أن أك من 1٧0 ألف  آخرين معرضون لخطر الت
معلم، وهم ثلثــا املعلمني، مل يتلقوا رواتب منتظمة ألك من 
أربع سنوات، بينام أدى الترشيد وتدمري املدارس إىل أن تحتوي 

الفصول الدراسية عىل ما يصل إىل ٢00 طفل.
1 مليون طفل نازحون  وبحســب تقرير املنظمة، فإنــه ٧
داخلياً، وهناك 1٥ مليون شــخص، منهم 80٥ مليون طفل، 
ال يحصلون عىل املياه الصالحة للرشب أو الرصف الصحي أو 
النظافة. وأعلنت »اليونيســيف« أنها ال تستطيع الوصول إىل 
كل هؤالء األطفال، مع »مســتويات التمويل الحالية، وبدون 
إنهاء القتال«، مشددة عىل أنه »بدون املزيد من الدعم الدويل، 

سيموت املزيد من األطفال«.
وأكدت املنظمة أنها تحتاج »بشكل عاجل« إىل أك من ٢3٥ 
مليون دوالر أمرييك ملواصلة عملها »املنقذ للحياة« يف اليمن 
حتى منتصف عام ٢0٢٢. وبخالف ذلك، ستضطر الوكالة إىل 

طفال الضعفاء. تقليص أو إيقاف مساعدتها الحيوية ل
لعمليات عسكرية  هرت مشــاهد  أ املايض،  واألســبوع 

نرشها اإلعــالم الحريب اليمني، جانباً من اســتغالل تحالف 
طفال وصغار السن، واســتقدامهم إىل الجبهات  العدوان ل

وتبّنيهم رسمياً يف صفوفهم والزّج بهم يف املعارك.
ويف آب املــايض، أعلنــت األمم املتحدة أن طفــالً واحداً 
يلقى حتفه يف اليمن كل 10 دقائق ألســباب كان من املمكن 
تفاديها مبا يف ذلك من جّراء الجوع واألمراض، ويف الشهر 
11 مليون طفٍل يف  نفســه، قالت منظمة »يونيسف«،  إن 3
اليمن بحاجٍة إىل مســاعداٍت إنســانيٍة، وذلك مع استمرار 
الحرب الدائرة يف هذا البلد الفقري أصالً للعام الســابع عىل 

التوايل.
يذكر أنه منذ بدء العدوان عىل اليمن، عام ٢01٥، اســتمرت 
املنظامت اإلنسانية، ومنظامت األمم املتحدة بإصدار التقارير 
ونداءات االستغاثة إلنقاذ اليمنيني، من أخطار عديدة فاقمها 
وزاد من ســوءها الحصار املفروض عىل البالد، وعىل رأسها 

خطر املجاعة وتف األوبئة.

فــــــل يمنــــــي : استشــــــهاد أو تشــــــو 0 آالف  اليونيســــــيف 

قال الرئيس اإليراين إبراهيم  رئي إّن »األنظمة السلطوية 
تســعى إىل فرض هيمنتها عىل املجتمعات اإلسالمية ملنعها 

من امل يف الوحدة«.
وأضاف رئيــ يف كلمة له خالل افتتــاح الدورة الـ3٥ 
ر »الوحدة اإلسالمية« يف طهران ، أّن »قدرة اإلسالم هي  ملؤ
القوة الوحيدة التي واجهت نظام االستكبار العاملي بعد الحرب 

العاملية الثانية«.
وأعلن أن »هناك مؤامرات تحاك ضد لبنان وأفغانســتان«، 
ورة الوحدة بني املسلمني لضامن أمن العامل  مشــّدداً عىل 

اإلسالمي.
وتابع، أّن »االســتكبار العاملي ســعى إىل بّث الفتنة بني 
باألسلحة«،  وتزويدها  املتطرفة  الجامعات  املســلمني وزرع 
معترباً أّن »االســتكبار العاملي دعم الحكومات الضعيفة يف 
الدول اإلسالمية لتنفيذ مصالحه ومصالح الكيان الصهيوين«.

وإذ رأى أنّه »يجب توســيع التعاون اإلعالمي والثقايف بني 
الدول اإلســالمية«، شــدد رئي عىل أنه »يجب أن تُحظى 

ة يف العامل اإلسالمي«. القضية الفلسطينية بأولوية دا
د يد الصداقة لكافة  وأعرب الرئيس اإليراين عن أّن بالده »

البلدان اإلسالمية، وملن لديهم اهتامم بأمور املسلمني«.
وأكد »نحن نبحث عن االســتقرار والعــدو يبحث عن عدم 

االستقرار ونرى أن الوحدة هي الحل«.
ودعا رئي إىل »توســيع التعــاون اإلعالمي والثقايف 
بني الدول اإلســالمية«، اعترب أّن »فكر التقريب ووحدة األمة 
االسالمية املؤكد عليهام من قبل قائد الثورة االسالمية حركة 

ورية يف العامل االسالمي«. اسرتاتيجية و
كذلك أكــد الرئيس اإليراين أّن »خطــوات قائد قوة لقدس 
الشهيد قاســم سليامين العملية إىل جانب الخطوات العلمية 
آلية الله تســخريي، كانــت مؤثرة جداً يف تبديد الشــبهات 

وتعزيز الوحدة يف األمة االسالمية«.
بدوره أكد األمني العاّم لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة 

أن نهضة األمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحرير القدس.
 األمني العامل للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
ر أن »االستكبار العاملي  حميد شهرياري أكد بدوره خالل املؤ
بقيادة أمريكا هو الســبب الرئيــ لزعزعة األمن يف الدول 

اً تربير وجودها يف  اإلسالمية«، وقال إن أمريكا »تحاول دا
املنطقة بإثارة الحرب وسفك الدماء ونهب ثروات«.

نباء« اإليرانيــة، بأّن أمني املجمع  وأفــادت وكالة »مهر ل
العاملي للتقارب بني املذاهب اإلســالمية حميد شهرياري قدم 
ر الدويل للوحدة االســالمية، يف  تقريــراً عن تفاصيل املؤ

ر . حفل افتتاح املؤ
ر لهذا العام، أهم التحديات التي تواجه العامل  ويبحث املؤ
االســالمي، وأهم العوامل التي تهدد الســالم العاملي، مركزاً 
عىل محاور مثل: الحرب والسالم العادل  األخوة اإلسالمية 
ومكافحة اإلرهــاب  الحرية الفكريــة الدينية  االجتهاد 
التعاون والتعاطف واجتناب  التشــدد والتكفري   ومواجهة 
التنازع  االحرتام املتقابل بني املذاهب االسالمية  رعاية أدب 
الخالف واالمتناع عن الجدل العبثي واإلساءة إىل رموز اآلخر.

ر إىل خلق الوحدة والتضامن بني املســلمني،  ويهدف املؤ
وتبادل االفكار بني العلامء والباحثني، من أجل تقريب وجهات 

نظرهم العلمية والثقافية.
ــر ٥14 مقالة من النخــب العلامئية  وأرســلت إىل املؤ
والسياســية والثقافيــة، وأســاتذة الجامعة والنشــطاء 
االجتامعيني واالعالميني من إيران و٥٢ دولة من ســائر دول 

العامل.
وبسبب انتشــار جائحة كورونا ســتلقى 360 كلمة من 

مجموع الكلامت عىل شكل افرتايض.

امــــــرات تحــــــا ضــــــد بيــــــروت وكابول رئيســــــي : هنــــــا م



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
االربعاء ٢0 ترشين االول ٢0٢1

: مصر واليونان وقبر
ــزام بترجمـــــة التوافـــــ الـــــى مشـــــروعات مثمـــــرة لتـــ  ل

نــــــــــــــــــة نيابيــــــــــــــــــة  ترامــــــــــــــــــب يقاضــــــــــــــــــي ل

ــفرا 0 دول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتدعا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا: اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تركيـ

أردوغـــــان: السياســـــيون الغربيـــــون يســـــعون الســـــتغال 
سياســـــية مكاســـــب  لتحقيـــــ  اإلســـــام  معـــــاداة 

ها الديبلوماسي أميركا تراجع نشا
ــــــة  ــــــــــ صينيــ ـــتانية  ـــ باكســ ــــــية  ـــاورات روســ ـــ ـــتان: مشــ ـــ  أفغانســ

ـــــــــأن ـــ ـــ ــــــرا بش ـــ ـــ ـــ ــــــة : إلج ـــ ـــ ـــ وروبي ـــــــــة ا ـــ ـــ ـــــــــة املفوضي ـــ ـــ  رئيس
  تحـــــــــــــــدي بولنـــــــــــــــدا لقانـــــــــــــــون االتحـــــــــــــــاد

بالعاصمــة  عقــدت 
اليونانية أثينــا، ، قمة آلية 
الرئيس  بني  الثال  التعاون 
 ، املرصي عبد الفتاح السي
ونظريه القــرب نيكوس 
أناستاســياديس، ورئيــس 
كريياكوس  اليونــان  وزراء 
ميتســوتاكيس، يف مسعى 

إىل تعزيز التعاون.
تناولــت القمــة أوجــه 
التعاون بني الدول الثال يف 
 ، إطار آليــة التعاون الثال
التأكيد عىل نجاحها  تم  كام 
يف تكريس التشاور الدوري 
والتنسيق الوثيق حول امللفات 

اإلقليمية والدولية التي تؤثر عىل كافة شعوب املنطقة.
كام عكست القمة التزاماً متبادالً برتجمة التوافق السيايس 
إىل حزمة من املرشوعات املثمرة عىل أرض الواقع يف مختلف 
القطاعات االقتصادية والثقافية واألمنية والعسكرية، فضالً 
عام شــهدته من تعاون مشرتك خالل اآلونة األخرية للتصدي 
للتحديات واألزمات الطارئة مثــل حرائق الغابات، ومواجهة 
التداعيــات الصحية واالقتصادية لجائحة كورونا، بحســب 

املتحد باسم الرئاسة املرصية.
ن الرئيــس املرصي التقدم املحرز يف إطار آلية التعاون  و
الثال مع اليونان وقــربص، مؤكداً أهمية االنطالق باآللية 
إىل آفاق أرحب يف إطار االنفتاح والحرص املتبادل عىل تعزيز 
ركائز األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل بأرسه، ومبا يعكس 
االهتامم بتحقيق االســتفادة القصوى من اإلمكانات واملوارد 
التي تؤهل الدول الثال نحو تلبية تطلعات شعوبها يف املزيد 

من الرفاهية والرخاء.
ة واملقرتحة  كام تناول الزعــامء الثالثة املرشوعات القا
للتعاون يف إطار آليــة التعاون الثال يف قطاعات الطاقة، 
والغاز، والكهرباء، والســياحة والنقل والزراعة وغريها، مع 
التأكيد عىل وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بني الدول 
الثال يف عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة 
اهرة التغري املناخي.وأضاف املتحد باسم الرئاسة املرصية 
أن القمــة تطرقت إىل جهود مكافحــة الهجرة غري الرشعية 
واإلرهاب والفكر املتطرف، حيــث أكد الزعامء الثالثة أهمية 
مواصلــة الجهــود املبذولة نحو تحقيق املزيــد من التعاون 

والتنسيق فيام بينهم يف هذا الصدد.
كام تم التباحث حــول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتامم املشرتك، و مقدمتها ملف االستقرار مبنطقة 
ورة احرتام وحدة  ق املتوســط، مبا يتطلبه تحقيقه من 
وسيادة دول املنطقة وعدم التدخل يف شئونها الداخلية، فضالً 
عــن مراعاة مقتضيات األمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من 

األمن اإلقليمي.
وجرى تأكيد أهمية التبادل الدوري واملنتظم للرأي والتنسيق 

الوثيــق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باســتقرار 

املنطقة، وعىل رأســها القضية الفلســطينية وامللف الليبي 

والوضع يف سوريا وسبل دعم لبنان.

كام تم اســتعراض التطورات املتعلقة بســد النهضة حيث 

شــدد الرئيس عىل ما توليه مرص من أولوية قصوى ملســألة 

األمن املايئ وحقوق مرص يف مياه نهر النيل، باعتبارها قضية 

مصريية تســتوجب بذل كافة الجهود املمكنة للتوصل التفاق 

قانوين ُملزم بشــأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصًة 

ل البيان الرئي األخري الصادر يف هذا الصدد عن مجلس  يف 

األمن الدويل.

{ عالقات اقتصادية {
ويشــري عضو املجلس املرصي للشؤون الخارجية، السفري 

رخا أحمد حســن، إىل أن القمة الدورية يف جولتها التاسعة 

، يف  جاءت يف إطار التنسيق والتعاون املشرتك بني الدول الثال

ل امللفات األسياسية املهمة التي تم بحثها بني مرص واليونان 

ق املتوســط،  وقربص، ويف الصدارة منها ملف »الغاز« يف 

والتعاون املشــرتك يف حامية منصات استخراج الغاز ضد أي 

تجاوزات.

امللف الثاين جاء يف إطار »العالقات االقتصادية والتجارية« 

، وكيفية تنميتها، من خالل ترجمة التوافق  بــني الدول الثال

السيايس إىل حزمة من املرشوعات املشرتكة، مربزاً يف الوقت 

نفسه مجاالت االســتثامر وكيفية التوسع يف تلك املجاالت، 

إضافة إىل التعاون يف القطاع الســيايس وحامية الجاليات 

املشرتكة.

ويلفت عضو املجلس املرصي للشؤون الخارجية يف الوقت 

نفســه إىل واحد مــن أبرز امللفات، واملرتبــط باألزمات التي 

تشــهدها املنطقة يف جنوب البحر املتوسط، ال سيام األزمة 

، وبشــكل خاص فيام يتلعق  الليبية وتأثريها عىل الدول الثال

بتدفقــات الهجرة غــري الرشعية واســتمرار التوتر وتعطيل 

زمة السورية،  مصالح تلك الد وأيضاً كذلك الحال بالنســبة ل

مشرياً إىل التعاون الثال يف مجال مكافحة اإلرهاب.

رفــع الرئيــس األمرييك 
ترامب دعوى  السابق دونالد 
يف  لجنة  عــىل  قضائيــة 
مجلــس النــواب تحقق يف 
هجوم ألنصــاره عىل مبنى 
الكونغــرس يف 6 كانــون 

الثاين. 
اللجنة  أعضــاء  إن  وقال 
قدمــوا طلباً غــري قانوين 
للحصول عىل ســجالته يف 

البيت األبيض.
الدعوى  يف  ترامب  وأشار 
القضائيــة التــي رفعهــا 
يف املحكمــة الجزئيــة يف 
املواد التي  واشنطن إىل »أّن 
سعت اللجنة للحصول عليها 
قانوين  ملبدأ  محمية وفقــاً 
التنفيذية،  املزايا  عليه  يطلَق 
يضمن رسية بعض املحادثات 

يف البيت األبيض«.
وقــال محامــي ترامب، 

جي بينــول، يف الدعوى القضائية إن »طلبات اللجنة غري 
مســبوقة يف ما يتعلق بحجمها ومداها، وليس لها أي غرض 
ترشيعي مرشوع«.وقالت العضو يف اللجنة ليز تشيني، وهي 
جمهورية من والية وايومنج، وبيني تومســون، وهو عضو 
قراطي يف اللجنة من والية مسيسبي، يف بيان، إن ترامب  د

يريد »تأخري التحقيق وعرقلته«.
وأضافا: »مــن الّصعب تصور ما هو أك أهمية للناس من 
قراطيتنا  الســعي للحصول عىل إجابات بشأن هجوم عىل د

ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات«.
وكان املئــات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس 
يف 6 كانــون الثاين، يف محاولة لعرقلة إعالن املرشعني فوز 
جو بايدن يف انتخابات الرئاسة. ويواجه أك من 600 شخص 

اتهامات جنائية بسبب دورهم يف االقتحام.
ومنــذ أيام، قال الرئيس األمرييك جو بايدن إّن وزارة العدل 
هم إىل  األمريكية يجب أن تُحاكم األشخاص الذين تم استدعا
التحقيق يف هجوم 6 كانون الثاين عىل مبنى الكابيتول، لكنهم 

رفضوا اإلدالء بشهاداتهم.
ة  كام ســمح بايدن بتســليم لجنة التحقيق وثائق محفو
تتعلق بأفعال دونالد ترامب خالل الهجوم عىل مقر الكونغرس، 
بعدما شــّجع مؤيديه عىل حضور التجمعات للطعن يف نتائج 

االنتخابات قبل وقت قصري من بدء املشهد الفوضوي.
ويف أيلول املايض، تلّقى 4 أشــخاص من الدائرة املقّربة من 
ترامب مذكّرات اســتدعاء للمثول أمــام لجنة يف الكونغرس، 
لإلضــاءة عىل ما قاله ترامــب وما فعله بالضبط يوم اقتحام 

مبنى الكابيتول.

اســتدعت الخارجيــة الرتكية، ســفراء 10 دول من بينهم 
الواليات املتحدة وفرنسا.

ونقلت وكالة »األناضــول« عن الخارجية الرتكية إن الدول 
التي تم اســتدعاء ســفرائها هي »الواليات املتحدة األمريكية 
ارك وفنلندا وفرنســا وهولندا والســويد وكندا  وأملانيا والد

ويج ونيوزيلندا«.  وال
وأوضحت الوكالة أن اســتدعاء السفراء جاء بسبب »بيان 
حــول عثامن كافاال، املحبــوس يف تركيا بتهمة الضلوع يف 

محاولة االنقالب عام ٢016«.
وكانت سفارات الدول العرش املستدعى سفرائها، قد نرشت 
بياناً عــرب مواقع التواصل االجتامعــي، وصفت فيه قضية 

قراطية وسيادة القانون  »كافاال« بأنها تلقي بظاللها عىل الد
يف تركيا، كام حثت الســلطات الرتكية عىل اإلفراج عنه، ومن 

املنتظر وصول السفراء املعنيون إىل مقر الخارجية الرتكية.
كن ألية  ويف وقت سابق، قالت الخارجية الرتكية إنه »ال 
دولــة توجيه أوامر ملحاكمنــا«، فيام بدا وكأنه االختبار األول 

للعالقات بني تركيا وإدارة الرئيس األمرييك جو بايدن.
جاء ذلك الترصيح يف سياق بيان لوزارة الخارجية الرتكية، 
رداً عىل مطالبة واشــنطن أنقرة بإطالق رساح عثامن كافاال، 
كام كان املتحد باسم الخارجية األمريكية نيد برايس، قد دعا، 
ورة إطالق رساح رجل األعامل  يوم األربعاء املــايض، إىل 

كافاال بشكل فوري.

قــال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إنه »ما مل يحصل 
العامل اإلســالمي عىل حقه يف التعبــري... فمن غري املمكن 

استمرار النظام العاملي الحايل«.
جاء ذلك يف رســالة مرئية بعــث بها الرئيس الرتيك رجب 
طيب أردوغان، إىل »منتدى يت آر يت وورلد ٢0٢1« الذي يعقد 

افرتاضًيا وتنتهي فعالياته األربعاء.

وقــال أردوغــان أيضا »ما مل تؤخذ يف الحســبان مطالب 
كن استقرار  إفريقيا وأمريكا الالتينية وجنوب آســيا... ال 
النظام العاملي«. وأضاف رجب أردوغان خالل كلمته يف املنتدى: 
»السياســيون الغربيون يسعون الســتغالل معاداة اإلسالم 
لتحقيق مكاسب سياسية بدال من مكافحة هذه الظاهرة التي 

طان يف مجتمعاتهم«. تتف كال

الخاصون  املبعوثــون  يعقد 
لكل من روســيا وباكســتان 
أفغانســتان  إىل  والصــني 
اجتامعا يف العاصمة الروسية 
موســكو، وذلك بهدف صياغة 
موقف موحــد إزاء تعامل دول 
جوار أفغانســتان مع تطورات 
األوضاع عقب ســيطرة حركة 
طالبــان عىل الســلطة، فيام 
بدأت املفتشــية العامة لوزارة 
تحقيقات  األمريكية  الخارجية 
بشــأن العمليات الدبلوماسية 

األمريكية يف أفغانستان.
الثالثية  اجتــامع  ويعقــد 
والصني  )روســيا  املوســعة 
يف  وأمــريكا(  وباكســتان 
موسكو قبل يوم من مباحثات 
الروسية  العاصمة  تستضيفها 
إطــار ما يعــرف بصيغة  يف 
موســكو، ويشــارك فيها وفد 

حكومــة ترصيف األعامل األفغانيــة، وممثلون عن 10 دول 
محيطة بأفغانستان، وهي روسيا والصني وباكستان وإيران 
والهند، وجمهوريات آســيا الوسطى الخمس )طاجيكستان 

وأوزبكستان وكازاخستان وتركامنستان وقرغيزستان(.
وكان مبعــو الرئيــس الرويس إىل أفغانســتان زامري 
كابولــوف قد رصح قبل أيام بأن اجتامع الثالثية املوســعة 
ســيخرج بوثائق متعلقة بإسرتاتيجية التعامل مع تطورات 

الوضع األفغاين.
وسبق ملبعو روســيا ألفغانستان، ونظرييه الباكستاين 
محمــد صادق، والصيني يويه شــياو يونــغ أن أجروا يف 
أيلول املايض مباحثات يف العاصمة األفغانية كابل  سبتمرب
بدعوة من حركة طالبان، وناقشوا مع مسؤولني يف الحكومة 

املؤقتة التي شــكلتها طالبان التطورات يف أفغانستان.
ويغيب املبعو األمرييك ألفغانستان عن اجتامع الثالثية 
املوســعة، وذلك ألســباب لوجســتية عىل حد تعبري وزارة 
الخارجية األمريكية، والتي قالت إن مشاكل لوجستية تحول 
دون مشــاركتها، لكنهــا اعتربت أن املنتدى الذي ســتنظّمه 
روســيا »بناء«. ورفض املتحد باســم الخارجية األمريكية 

نيد برايس توضيح ماهية هذه املشــاكل اللوجستية.

{ مراجعة للنشاط الدبلومايس {
 )Politico( »مــن ناحية أخرى، نقــل موقع »بوليتيكــو
األمرييك عن مســؤولني أمريكيني أن املفتشة العامة لوزارة 
الخارجيــة األمريكيــة بــدأت تحقيقات بشــأن العمليات 

الدبلوماسية األمريكية يف أفغانستان.
وذكــر بوليتيكو بناء عىل مذكــرة لوزير الخارجية أنتوين 
بلينكن أن عمليات املراجعة ســتطال إجراءات قبول الالجئني 
األفغــان يف الواليــات املتحدة، وإعــادة توطينهم، وإخالء 
الســفارة األمريكية يف كابل، وإجالء األمريكيني واملتعاونني 

األفغان.
وبحســب مذكرة الوزير بلينكن التي اطلــع عليها املوقع 

والصادرة الخميس املايض، فإن عمليات املراجعة ستشــمل 
برنامج تأشريات الهجرة الخاصة.

ة بأعامل  وأوردت وكالــة رويــرتز أن ديانا شــو القا
املفتــش العام يف الخارجية األمريكية أبلغت الكونغرس أمس 
االثنني بأن مكتبها ســيبدأ عدة مهام متصلة بإنهاء العمليات 
العســكرية والدبلوماســية األمريكية يف أفغانستان، ومن 

املقرر أن تقدم شو إفادة للمرشعني .
وكانت الحكومة األفغانية املدعومة من الواليات املتحدة قد 
انهــارت يف منتصف آب املايض، مع تقدم حركة طالبان يف 

عة مذهلة ودخولها العاصمة كابل. أنحــاء البالد ب
ووجه الجمهوريــون بالواليات املتحــدة انتقادات حادة 
إلدارة الرئيــس جو بايدن النهيار مجهود حريب دام ٢0 عاما 
يف أفغانســتان، إذ اتهمت إدارة بايدن بإدارة عملية انسحاب 

عسكري فاشلة.
قالت وزارة الخارجية األمريكية إن توم ويست عني مبعوثا 
أمريكيا جديدا إىل أفغانستان، خلفا لزملاي خليل زاد. وقد توىل 
ويســت إدارة شؤون السياســة األفغانية ضمن فريق بايدن 

الرئايس االنتقايل، وعمل عن كثب مع خليل زاد منذ شــهور
استقالة خليل زاد

ويف ســياق متصل، قال املبعو األمــرييك الخاص إىل 
أفغانســتان زملاي خليل زاد  إنه تنحى عن منصبه، وذكر بيان 
للخارجية األمريكية أن توم ويست وهو نائب خليل زاد جرى 

تعيينه مبعوثا أمريكيا جديدا إىل أفغانستان.
وكانــت شــبكة »يس إن إن« )CNN( األمريكية ذكرت أن 
ويســت كان يتوىل إدارة شــؤون السياسة األفغانية ضمن 
فريــق بايدن الرئايس االنتقايل، وعمل عن كثب مع خليل زاد 

منذ شهور.
يذكر أن خليل زاد الذي ولد يف أفغانســتان، وعمل ســفريا 
لواشنطن يف كل من أفغانستان والعراق، قاد محادثات أمريكا 
مع طالبان يف قطر، والتي أســفرت عن اتفاق تاريخي وقع 

يف الدوحة شهر شباط ٢0٢0.

واإلصالحــات التي نفذها حزب القانــون والعدالة اليميني 
ثل منذ ســنوات موضع خالف بني وارسو  الحاكم يف بولندا، 

وبروكسل.

قالت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين  إن 
»املفوضية تقيم خيارتها بشأن الرد عىل حكم محكمة بولندية 
يتحدى سيادة قانون االتحاد األورويب لكن ال شك يف أن االتحاد 

سيتخذ إجراء«.
وأضافت أمام الربملان األورويب يف سرتاســبورج قبيل كلمة 
رئيس وزراء بولندا  ماتيوس مورافيسيك أن »املفوضة األوروبية 

تقّيم بعناية يف الوقت الراهن هذا الحكم«.
كنني القول إنني قلقة للغاية. فهذا القانون  وتابعت: »لكن 
يشــكك يف الركائز التي يقوم عليها االتحاد األورويب، إنه تحد 

مبا لوحدة النظام القانوين األورويب«.
وقال رئيــس وزراء بولندا ماتيوس مورافيســيك، إن قرار 
املحكمة البولندية الذي فجر خالفاً مع بروكســل بشــأن حكم 

القانون أصبح موضوعاً »لسوء تفاهم أسايس«.
وأضاف أمام الربملان األورويب يف سرتاسبورغ »أدرك أن قرار 
املحكمة الدستورية البولندية الذي صدر مؤخراً أصبح موضوعاً 
لســوء تفاهم أسايس. لو أنني سمعت بأن املحكمة الدستورية 
يف دولــة أخرى عضو باالتحاد األورويب ألغت أو أعلنت بطالن 

معاهدات االتحاد الندهشت لكنني كنت سأحاول التحقق«.
وتقول بروكسل منذ فرتة طويلة إن اإلصالحات التي تطرحها 
الحكومة اليمينية يف بولندا تقّوض اســتقاللية القضاء، لكن 
الخالف تصاعد هذا الشــهر عندما تحدت املحكمة الدستورية 
البولندية ركيزة أساسية لوحدة االتحاد األورويب بإصدار حكم 
يقــ بأن أجزاء من معاهدات االتحاد األورويب ال تتوافق مع 
دستور البالد. وكان مورافيتسيك حّذر أمس اإلثنني، يف رسالة 
وجهها إىل القادة األوروبيني اآلخرين، من خطر أن يصبح االتحاد 
األورويب »هيئة تدار مركزياً من مؤسسات تفتقر اىل أي رقابة 

قراطية«. د
اهرة خطرة تهدد مستقبل  واعترب مورافيتســيك أن هذه »
االتحاد«، لكنه أكد أن بولندا ستظل »عضواً مخلصاً« يف التكتل، 
داعياً القادة األوروبيني إىل البقاء »منفتحني عىل الحوار« بشأن 
إصالح االتحاد. وُوجهت الرسالة قبل قمة القادة األوروبيني التي 
ستعقد هذا األسبوع، وبعيد صدور حكم للمحكمة الدستورية 
البولندية بداية الشهر شكك يف أولوية معاهدة االتحاد األورويب 

عىل دستور البالد.
ولقي الحكم انتقادات واســعة من أعضاء آخرين يف االتحاد 
األورويب، عىل غرار فرنســا وأملانيا، لكن املجر مثالً مل تنتقده. 
ويرى محللون أن الحكم قد يشكل خطوة أوىل نحو خروج بولندا 

من التكتل.
وقضــت املحكمة البولندية بأن مواد مــن معاهدة االتحاد 
األورويب »تتعارض« مع الدســتور البولندي، محذرًة محكمة 
العدل األوروبية من التدخل يف اإلصالحات القضائية يف بولندا.
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بريوت  الريــايض  حقــق 
حامل اللقب فــوزاً مثرياً عىل 
بفارق  بريوت  انرتانيك  ضيفه 
4 نقاط )٧8-٧4(، يف املباراة 
عىل  الثالثاء  أمس  جرت  التي 
ملعــب الريــايض يف املنارة 
من  األوىل  املرحلــة  ضمــن 
بطولة لبنان يف كرة الســلة 

للرجال ألندية الدرجة األوىل.
الحكمــة   فريــق  وكان 
بريوت حقــق فوزا كبريا عىل 
بريوت  هومنتمــن  ضيفــه 
بفارق 3٧ نقطة وبنتيجة 99-

جمعتهام  التي  املباراة  يف   6٢
من  أول  غزير  الشــويري انطوان  قاعة  يف 

أمس االثنني.
يف  االربعة  االربــاع  الحكمــة  وانهــى 
و)٢٥-14(   )19-٢٧( كاآليت:  مصلحتــه 
و)٢٧-  10( و)٢0-19(، مبا يظهر الفارق يف 
اداًء  »االخرض«  الفريقني، وقدم  بني  املستوى 
الفتا ورسيعا هجومــا ودفاًعا بقيادة مدربه 
جو غطاس ورغم غياب العبه جورج بريويت 
بسبب االصابة استطاع السيطرة عىل املباراة 

من البداية وحتى النهاية.
وكان عزيز عبد املســيح افضل مســجل 
يف فريقــه ويف املباراة برصيــد ٢٢ نقطة 
ريرات حاســمة، وأضاف  و3 متابعات و3 

كريســتوفر خليل ٢1 نقطة و 10 متابعات 
ريرات حاســمة و٢ »بلوك شــوت«،  و3 
ريرة حاسمة  وعيل مزهر 11 نقطة و 13 
وقة، ومايك حداد 9 نقاط و3  و4 كرات م
متابعات، وســليم عالء الدين 8 نقاط وجاد 
بيطار ٧  نقاط و 6 متابعات 4 »بلوك شوت«.

اما لدى الفريق الخارس، فكان كريم جدايل 
االفضل برصيد 1٥ نقطــة و 3 متابعات و3 
ريرات حاســمة، واضاف كارل زلعوم 1٢ 
ريرات حاســمة،  نقطــة و٧ متابعات و6 
ودانيال بغداديان 9 نقاط و9 متابعات، وايليو 

غصن 9 نقاط.
الثال ربــاح نجيم وعادل  املبــاراة  قاد 

خويري وريشار الحاج.

ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــان فـــــــي كـــــــــرة الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
(74-7 أنــتــرانــيــ  عــلــى  لــلــريــاضــي  مــثــيــر  ــوز  فـ

ي ا ارا الريا وا من م

عاد رئيس االتحاد اللبناين 
للكرة الطائرة وليد القاصوف 
من ديب )االمــارات العربية 
يف  شــارك  بعدما  املتحدة( 
ساء  لر التنسيقي  االجتامع 
املــرشق  دول   اتحــادات 
العريب ودول الخليج العريب 
االتحاد  رئيس  ترأسه  والذي 
آري  الطائرة  للكــرة  الدويل 
ملساعدة  غراســا  سيلفا  دا 
هذه الــدول للنهوض بلعبة 
الصعيد  الطائرةعىل  الكــرة 
ومن  املنطقة.  ويف  الوطني 
أبرز املقررات اعرتاف االتحاد 
آســيا  غرب  باتحاد  الدويل 
الدول  اتحــادات  وعضوية 
لبنان،  دولــة(:   1٢( التالية 
البحرين، الكويت، ســلطنة 
عــامن، الســعودية، قطر، 
املتحدة،  العربيــة  االمارات 
االردن،  فلســطني،  العراق، 

سوريا واليمن. 
املجتمعون  قــرر  كذلــك 
تشكيل لجنة رباعية مؤلفة 
املال  يوســف  االمارايت  من 
)االمــارات العربية املتحدة( 
وليد  األعضاء  ومن  )رئيساً( 

غـــراســـا آري  الـــتـــقـــى  ــوف  ــاصــ ــ ــق ــ ال  : ــرة  ــ ــائ ــ ــط ــ ال
ــا ــ ــي آســ غـــــــــرب  دول  ــا  ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ اج وحــــــضــــــر 

ا را و و ج القا ور 

يا رب  ا  ل اجت ا و  القا

القاصــوف )لبنان( وجميــل عزيز )العراق( 
)ســوريا( مهمتهــا اعداد  وفــؤاد محفو
مــرشوع النظام األســايس التحــاد غرب 
هيداً العتامده يف اجتامع الجمعية  آســيا 
العمومية التحاد غرب آسيا التي ستنعقد يف 

سلطنة عامن  الحقاً. 
وعىل هامــش االجتامع، ألتقى  القاصوف 
مــع  »رأس هرم« الكرة الطائــرة يف العامل 
غراســا يف اجتامع تناول العالقات الثنائية 
وعرض معه  وضع الكــرة الطائرة اللبنانية 
االقتصادية  املصاعــب  ل  وأجوائهــا  يف 

ّر بها لبنان.وقــّدم له تقريراً مفصالً  التي 
الدعم  »كل  وابدى غراســا  املوضــوع  حول 
لالتحاد اللبناين الفاعل ضمن األرسة العربية 
القاصوف  التقى  كــام  والدولية«.  والقارية 
عدداً من نظرائه العرب يف اجتامعات تناولت 
سبل التعاون. وفور عودته، وصف القاصوف  
املتحدة  العربية  االمــارات  اىل  زيارته  نتائج 
بـ«املمتازة« وبـ«املثمرة« وســُيطلع اعضاء 
اللجنة االدارية لالتحاد عىل كافة تفاصيلها 
خالل الجلســة املقبلة التي ستنعقد يف بحر 

هذا األسبوع.

أكــد الفرن صامويــل أومتيتي، مدافع 
برشــلونة، أن فريقه ال يزال قادًرا عىل حصد 
األلقاب عقب رحيل األرجنتيني ليونيل مي 

إىل باريس سان جريمان.
أبرزتها  وقــال أومتيتي، يف ترصيحــات 
صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« اإلســبانية: 
»هنــاك 6 مدافعني.. هل تــرى كومان عاداًل 
معك؟ آمل ذلــك. الحقيقة أن بعد كل ما قمت 
به وكل مــا أفعله رأى الجميــع أنني أتدرب 
بجد، وأنني تغريت قليال. أنا أتطلع إىل فرصة 

هار أنني بخري«. إل
وأضــاف: »هل ســألت املــدرب عن هذه 

كننــي أن أطلب أي يشء ألن  الفرصة؟ ال 
املدرب يتخذ القرارات وعيل أن أقبلها. يجب أن 

هر أنني بخري«. أتدرب وأ
وتابــع: »هل تحدثــت إىل كومــان عن 
وضعك؟ نعم... ألنني عدت إىل برشلونة من 
العطلة بحامس كبري وأبــدو جيًدا وأردت أن 

أعرف كيف رآين املدرب يف التدريبات«.
دون  برشــلونة  تــرى  »كيــف  وأردف: 
؟ من الصعــب أن تخ أفضل العب  مي
يف العامل، لكن الحياة تستمر. عليك أن تلعب 
بشــكل مختلف«. وختم: »لقد ســاعدنا ليو 

كثريًا واآلن علينا أن نلعب أك كفريق«.

لقاب دون ميســــــي : نســــــتطيع حصــــــد ا أومتيتي 

تحــد جيمــي كاراغر، نجــم ليفربول 
السابق، عن اختياراته لتشكيلة مشرتكة بني 
العبي الريدز ومانشسرت يونايتد هذا املوسم، 
قبل مبــاراة الفريقني يــوم األحد املقبل يف 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
واختار كاراغر تســعة العبني من ليفربول 
وترينــت  وهم: أليســون  التشــكيلة  يف 
وفريجيل  ماتيب  وجويل  أرنولد  ألكســاندر
وجوردان  روبرتســون،  وأنــدري  دايك  فان 
هندرسون، وفابينيو، وساديو ماين، ومحمد 
صالح، بينام وضع ماسون غرينوود وبرونو 

فرينانديز من مانشسرت يونايتد.
وقال كاراغر، يف ترصيحات أبرزها موقع 

»ليفربول إيكو«:  »تفضيل ماتيب عىل هاري 
ماغواير يف الدفاع؟ أعتقد يف الواقع أن ماتيب 
رمبا كان أفضل من فان دايك هذا املوســم«. 
وأضاف: »إنه العب ال يجذب االنتباه ألنه ليس 
اساًم كبريًا. لقد جاء يف انتقال مجاين وعمل 
لفرتة طويلة تحت قيادة يورغن كلوب وكان 

يعاين من مشاكل اإلصابة«.
وتابع: »لكن يف كل مرة يلعب ماتيب فيها 
اكته مع فان دايك  يكون مــن الصفوة. إن 

جيدة حًقا يف هذه اللحظة«.
واختتم: »لقد لعب ماتيــب يف العديد من 
ًا  املباريات الكبرية وكان رائًعا، كام كان حا

ًا يف مباريات هذا املوسم«. دا

كاراغــــــر : ماتيــــــب أفضــــــل مــــــن فــــــان دايــــــ

يعتقــد غابرييل غرافينــا، رئيس االتحاد 
يوفنتوس  قــرار  أن  القدم،  لكــرة  اإليطايل 
بالتعاقــد مع كريســتيانو رونالدو يف عام 
٢018، كان خطوة سيئة من السيدة العجوز.

وانضم رونالدو لليــويف يف صيف ٢018 
قادًما من ريال مدريد مقابل 11٢ مليون يورو 
تقريبا، لكنه ق 3 مواسم فقط ورحل قبل 
أن يكمل عقده مع اليويف بعام واحد، لينضم 

إىل مانشــــسرت يونايتد، بعدما فشــل يف 
قيادة الفريق اإليطــايل للفوز بدوري أبطال 

أوروبا.
وقال رافينا يف ترصيحــات أبرزها موقع 
»كالتشيو مريكاتو«: »التوقيع مع رونالدو مل 
يكن خطوة جيــدة للنادي، كانت مفيدة لكرة 
القــدم اإليطالية، لكنــي ال أعتقد أنها كانت 

عملية إيجابية ليوفنتوس«.

رئيس االتحاد اإليطالي : ضم رونالدو لم ينفع يوفنتوس

أحــرز جورج زيــادة لقب مركبــات الدفع 
4( وطوين عازار لقب الـ«يو. يت.  الرباعي )4
يف« )توربو( ومارك شــدياق لقب الـ«يو. يت. 
عة ملركبات  يف« )العادية( للسباق الثالث لل
الدفع الرباعــي الذي نظّمه النــادي اللبناين 
للســيارات والســياحة برعاية اطارات »لينغ 

لونغ« يف قرنايل وكفرسلوان.
ويندرج الســباق يف اطــار الجولة الثالثة 
واألخــرية من بطولــة لبنان للعــام الجاري 
وشــاركت فيه  1٢ مركبة. وتضّمن الســباق 
ثال طلعات رسمية وتم جمع افضل توقيتني 
مســجلني يف الطلعا الثال العالن النتائج 

النهائية:
ويف ما ييل نتائج كافة الفئات:

 مركبات الدفع الرباعي:
 ٢0 ٢6 1 جورج زيادة عىل جيب شريويك:٢9

دقيقة

٢0 د 49 ٢ كميل تنوري عىل جيب شريويك ٧6
٢3 د 4٧ 3 رشيد نعنعي عىل رانج روفر: 0٧

 »يو يت يف«)توربو(

1 طوين عازار عــىل »يب أر يب مافريك«: 
٢0 د 08 ٢٢

ي نجيم عىل »بوالريس أر زد  ٢ ميشال ه
٢0 د 44 ار«: ٢٧

مافريك«:  اريب  »يب  عــىل  مرشف  كميل  3
٢٢د 49 31

 »يو يت يف«)العادية(:
1 مارك شــدياق عىل »ياماها واي اكس زد 

٢٢ د 00 69 :« 1000
٢ مازن حريز عــىل »يس اف موتو 1000 

٢٢ د ٥3 38:«
ويف الختــام، وّزع نائــب رئيــس بلديــة 
كفرسلوان وجيه حاطوم وممثل بلدية قرنايل 
مكرم األعور ومدير السباق كايب كريكر )رئيس 
مصلحة رياضة الســيارات يف النادي املنظّم( 
وعضوا لجنة الحــكام روي مكرزل ومايكل حايك 

الجوائز عىل الفائزين.

ـــي : ـــ ــاعـ ــ ـــ ــرب ــ ــ الــــــســــــبــــــا الــــــثــــــالــــــ ملــــــركــــــبــــــات الـــــــدفـــــــع الـ
ــي عـــــــــازار ومـــــــــار شـــديـــا ــ ــونـ ــ ـ ــور زيـــــــــادة و ــ ـ ــ ــ لـــــقـــــاب لـ ا

ين ائ و م ال ور واملنظ ار ال

نظــم االتحــاد اللبنــاين 
لبنــان  بطولــة  للســباحة 
للمياه املفتوحــة لعام ٢0٢1 
ملســافة ٥ كلــم مــن نادي 
والسياحة  للسيارات  اللبناين 
)الكســليك( واليه، مبشاركة 
املون  اتحــادي وهي:  ناد   13
الســال، العهــد، اكوامارينا، 
كولينــا، النجــاح، الجمهور، 
الجمهور،  باملــا،  الجزيــرة، 
واللبناين  الصفــرا   املطيلب، 
والجيش  والسياحة  للسيارات 

اللبناين.
ويف ما ييل  النتائج الفنية 

املسجلّة:
فئة الصغار 1٢ -13 سنة ٢٥00 مرت تقريباً

33 دقيقة 16 اندرو غانم )الجمهور( 01
33 16 80 )ATCL( توين كولني 
3٥ 1٢ عميد طحيني )النجاح( 10

 فئة الصغريات 1٢ -13 سنة ٢٥00 مرت تقريباً
30 دقيقة 03 لنا حجازي )النجاح( 1٥

30 30 كارن ابراهيم )املطيلب( 43
3٥ ٥1 سيم صعب )الجزيرة( ٥1

فئة الصبيان  14 -1٥ سنة ٥000  مرت تقريباً
٥9. دقيقة ٥4 مجد حجازي )النجاح( 0٧

1ساعة 04 39 جان بول مالح )كولينا( 10
1 1٢ 38 محمد يونس )العهد( ٢9

فئة الصبايا  14 -1٥ سنة ٥000  مرت تقريباً
1ساعة 0٥ 03 لني الحاج )الجزيرة( 1٥

1 0٥ 39 ليا صالح )الجزيرة( 10
فئة الفتيان 16 -1٧ سنة ٥000  مرت تقريباً

1 ساعة 00 1٢ جو بستاين )الكولينا( 10

1 03 44 فادي أبو حسن )الجزيرة( ٢6
1 10 01 مهدي صويل )الجزيرة( 11

فئة الفتيات 16 -1٧ سنة ٥000  مرت تقريباً
1 ساعة 00 1٢ تري شميعة )اكوامارينا( 1٥

 1 11 0٢ ليتيسيا حمدون )النجاح(03
  1 14 3٢ دنيسيا بدوي )الصفرا(  44

فئة الرجال 18سنة وما فوق  ٥000  مرت تقريباً
٥6 دقيقة 0٥ إيهاب شيباين  )النجاح( 14

1 00 18 نديم غصيني )الجزيرة(  1٥
1 13 43 عيل عز الدين )الجيش(46

فئة الســيدات 18 ســنة وما فوق ٥000  مرت 
تقريباً

1ساعة 0٥ 46 نور غصيني )الجزيرة( 10
1 ٢0 14 رفقا عون ) الجمهور( 14

فئة القدامى الرجال 30 ســنة وما فوق٥000  
مرت تقريباً

1ساعة 0٥ 3٢ محمد عجمي )الجيش(10
1 ٢0 01 وائل زياده)الجيش( 13

فئة القدامى سيدات  30 سنة وما فوق ٥000  

مرت تقريباً
)الجزيرة(  تيــامين  مــي 

1ساعة ٢1 3٥ 19
فئة القدامى الرجال 40 سنة 

وما فوق ٥000  مرت تقريباً
دمرجيــان  ســيفاك 

1 ساعة 0٥ 3٥ )الجزيرة(19
كريســتيان فاخوري )مون 

1 4٥ ٥6 السال( 46
 فئة القدامــى الرجال ٥0 
ســنة وما فــوق ٥000  مرت 

تقريباً
دومينيــك ســلوان )النادي 
اللبناين للسيارات والسياحة ( 

1 ساعة 1٢ 43 1٥
للســيارات  اللبناين  )النــادي  جرجــوره  أالن 

1 16 1٢ والسياحة ( 48
 فئة القدامى سيدات ٥0 سنة وما فوق ٥000  

مرت تقريباً
كنديس جرجــورة )النادي اللبناين للســيارات 

1ساعة 39 03 والسياحة( 10
لينا حداد )النادي اللبناين للسيارات والسياحة( 

1 ٥٢ ٥3 14
مريان عامد و آنا فرا )النادي اللبناين للسيارات 

٢ 08 14 والسياحة(  36
ويف الختام تم توزيــع امليداليات عىل الفائزين 
وت  والفائزات من قبل نائب رئيس االتحاد عادل 
وامني ال فريد ايب رعد وعضوي االتحاد املحامي 

رامي ادهمي وروال الخطيب.
الحكام  التحكيم طاقم مــن  وقد توىل مهــام 
الدوليني برئاسة الحكم العام مروان العميل، محمد 

دعبول، ونارص مشورب.

ــة ــ ــوح ــ ــت ــ ــف ــ امل املـــــــيـــــــا  فـــــــي  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ  : ــة  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ سـ
ــور غــصــيــنــي ــ ــن ــ ــال اليــــهــــاب شـــيـــبـــانـــي والــــســــيــــدات ل ــ ــرجـ ــ ــب الـ ــقـ لـ

ا  ني  الس ار ا م امل ا اال اع

ــي   أكاد ماريتيــم  احّتلت«انرتناشــيونال 
LWACO« املركــز االول يف بطولة جبل لبنان الذي 
اللبناين للووشو كونغ فو وهواول  نظمها االتحاد 
الحر  القتال  ســلوب  املوسم لهذا  نشاط ريايض 
)الســاندا فوق الـ18 سنة( مبشــاركة أك  من 
٥0العب والعبــة مثلوا االنديــة اللبنانية التالية: 
أمن الدولة  االنطونية بعبدا  بيــل اوريزون ادما 
 الجيش اللبناين  األمن العام  انرتناشــيونال 
اللويزة ذوق  الشياح  الشبيبة  ي   أكاد ماريتيم 
غولدن  مصبح  غالدييتور النجوم  بودا ادما 
 تشــامبس. ويف التفاصيل، حلّت انرتناشيونال 
ي  LWACO الكســليكفي املركز  ماريتيم أكاد
االول بـ٥0 نقطة ونادي الشبيبة الشياح 46 نقطة 

واالمن العام بـ 49 نقطة.
اقيمت املســابقة يف  قاعة األمن العام التابعة 

ملدينة كميل شمعون الرياضية يف بريوت.
ويف هذا الســياق، وّجه رئيس  االتحاد الدكتور 
جورج نصري ونائبه نعوم ســعادهوأعضاء الهيئة 
املدربني والالعبني املشاركني  الشــكر اىل  االدارية 
وخاصــة« اىل الحــكام عىل جهودهــم يف هذه 
الظروف االقتصادية الصعبة النجاح كل النشاطات 

االتحادية.
كام وّجهوا الشــكر اىل مدير عــام األمن العام 
ــه  كل الدعم النجاح  اللواء عباس أبراهيم لتقد
يرتي  البطولة من مساهمة نائب الرئيس الرائد د
صقروعنارصها يف لجنة الحــكام والتنظيمومن 
تقديم قاعة األمن العام  يف مدينة كميل شمعون 

الرياضية القامة البطولة.
واختري افضل العب يف البطولة طوين محفو 

من نادي بيل اوريزون )أدما(كام اختري  املدرب راائد 
ابو شقرا أفضل مدرب.

{ النتائج {

واتت النتائج كالتايل:
الفئة ب

االمــن  الرومــاين   حســان   1 60كلــغ 
العام 

 LWACO ٢ زاهر بو درغام  
بيــل  محفــو   طــوين   1 6٥كلــغ 

أوريزون 
٢ بول عساكر  االمن العام 

LWACO 3 مارفن طويل 
٧0كلغ 1 أنطونيو جبور      الشبيبة الشياح

٢ بهحت دقاق بودا ادما  
االمن العام   ٧٥كلغ 1 احمد البطل  

٢ هادي سامل  االمن العام  
3 نعيم حدلد  الشبيبة الريايض 

الشــبيبة  فــرح   بــل   1 80كلــغ 
الشياح 

٢ مارسيلينو شعيا  بيل أوريزون
LWACO 3 اييل رزق

8٥كلغ 1 جوزيف صليبا  الشبيبة الريايض
٢ خرض رامح   الشبيبة الشياح 
 LWACO 1 زكريا سامل   90كلغ

٢ رائعة صبح      نجوم   
الفئة  أ 

60كلغ 1 محمد الشاب   الشبيبة الشياح 
  LWACO ٢ جان نادر 

الشــبيبة  قبــاين    احمــد   1 6٥كلــغ 
الشياح 

بل الشامي    امن الدولة   ٢
محمد الحاج يوسف  الشبيبة الشياح 3

الشــبيبة  قبــاين   امجــد   1 كلــغ   ٧٥
الشياح 

بل داغر  الشبيبة الشياح   ٢
LWACO 3 جو بركات  

8٥ كلــغ 1 كريســتوفر ايب انطــون  بيل 
أوريزون 

٢ جهاد هو   االمن العام     
LWACO  9٥ كلغ 1 اسعد موصليل

٢ حسني فارس   امن الدولة  
9٥ كلغ  1 اسعد موصليل        

٢ عامد ناصيف   النجوم
أنا ٥٥كلغ 1 جيسيكا الحاج   الجيش اللبناين

 LWACO ٢ كريستينا  اشقر 
 LWACO 6٥كلغ 1 دينا موصيل  
٢ سيلينا خويري    بل أوريزون  

LWACO 3 هناء غزيري 
بيل أوريزون  8٥كلغ 1 بوال فتوح  

LWACO ٢ وعد موصليل 
LWACO كلغ 1 وعد موصليل  9٥

٢ يارا بردان        النجوم 
الرتتيب العام: LWACO  -1:  ٥0 نقطة 

٢ الشبيبة الشياح:  46 نقطة 
3 األمن العام: ٢9 نقطة 

ويف ختــام املباريات تم توزيــع الجوائز عىل 
الفائزين. 

»انترناشيونال ماريتيم أكاديمي« ــ LWACO في املركزاالول ببطولة الكون فو

ال تزال حالة من التضارب تســيطر عىل املشهد 
بخصــوص بطولة دوري الســوبر األورويب، منذ 
الفشــل يف إطالقها بشكل رســمي خالل شهر 

نيسان املايض.
ويتزعم ريال مدريد اإلسباين حلفا يضم مواطنه 
برشــلونة ويوفنتوس اإليطايل، إلنشــاء بطولة 
دوري السوبر األورويب، بعد انسحاب 9 أندية أخرى 
من فكرة إقامة البطولة، يف نيسان املايض، وسط 
رفض اإلدارات املحليــة التحادات الكرة والدوريات 
القدم »يويفا«  واالتحادين األورويب والدويل لكرة 

و«فيفا« وقبلهام الحكومات.
وتلقت أنديــة دوري الســوبر األورويب دفعة 
قوية يف ترشين األول الجاري، عندما قرر االتحاد 
األورويب لكرة القدم الرتاجع عن توقيع أي عقوبات 
عىل األندية التي شاركت يف إطالق البطولة، بناء 
عىل حكــم من املحكمــة االقتصادية رقم 1٧ يف 

العاصمة اإلسبانية مدريد.
وعىل الرغم من ذلك، فاجأت الحكومة اإلسبانية 
األندية الـــ3، بدعمها ملوقف »اليويفا« بحســب 

صحيفة »ماركا« اإلســبانية، من خالل إرســال 
خطاب ملحكمة العــدل التابعة لالتحاد األورويب، 
تدعم فيــه »يويفا« واالتحاد الــدويل لكرة القدم 

»فيفا« يف رفض مرشوع دوري السوبر.
وأرسل املحامي العام اإلسباين، الثالثاء، خطاباً 
مجموعة  يتضمــن  األورويب،  االتحــاد  ملحكمة 
ادعاءات تدعــم »يويفا« يف إجراءاتــه مع أندية 

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس. 
ويأيت رفض الحكومة اإلسبانية لدوري السوبر 
األورويب امتداداً لرفــض روابط األندية األوروبية 
والدوريــات املحلية الكربى يف إنكلــرتا وإيطاليا 

وإسبانيا للمرشوع. 
وسبق أن أكد وزير الثقافة والرياضة السابق يف 
إسبانيا، خوزيه مانويل رودريغيز أوريبيز، رفضه 
لفكرة دوري الســوبر، قائال: »كنــت قلقاً للغاية 
كن لها أن تؤثر عىل  بشأن عقوبات اليويفا، التي 

الالعبني الذين لن يتمكنوا من اللعب«.
وأضاف: »النمــوذج الريايض التناف مفتوح 
كن للفرق الكربى  عىل أســاس الجدارة، بحيث 
كن للفرق املغمورة  مواجهة نظرياتها الصغرى، و

الفوز من وقت إىل آخر«.
وكان ريال مدريد قد شدد يف دعمه لفكرة دوري 
السوبر األورويب أنها الوسيلة الوحيدة للمحافظة 
عىل متعة كرة القدم وتنافسيتها من جانب، وزيادة 
مداخيــل األندية التي عانت بعــد تف فريوس 

كورونا وآثاره السلبية من جانب آخر.

ــد ــ ــدري ــ ــى ريـــــــــال م ــ ــل ــ ــي يـــنـــصـــر »يـــــويـــــفـــــا« ع ــ ــوم ــ ــك ــ ــاب ح ــ ــطـ ــ خـ



تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧

 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فرانك نوريس 

اخترب معلوماتك

1ـ غضوب جّبار. 

٢ـ شكل هنديس.

3ـ نوع من السمك. 

للتفسري، يجري يف  4ـ 

العروق. 

٥ـ ثبَت وداَم معها. 

1ـ بلدة يف البقاع. 

٢ـ مدينة يف إيران. 

ء.  3ـ طلَب ال

 . 4ـ يُرجعُه ويرّد

٥ـ مركز عرض األفالم. 

رســامة فرنســية توفيت ســنة 1938. يف العام 

1894أصبحت أول رّســامة تُقَبل يف الجمعية العاملية 

للفنون الجميلة.

 إسمها مؤلف من 1٢ حرفا، إذا جمعت: 

ا.  8+11+3+٧+٥  مدينة يف سوي

٥+٢+4+8  مغنية خليجية.

8+4+11+1  دولة آسيوية. 

1+4+1٢+9  وكالة أنباء عربية. 

6+9+1  مدينة يف املغرب.

1٢+٢+8  آلة الحائك.

1+٥+10  دعَم.

11+3  من الطيور.

1ـ ما إســم الفيلسوف والكاتب واملوسوعي الفرن 

ف عىل اصدارها، وتويف  الذي أّسس االنسيكلوبيديا وأ

سنة 1٧84 عن سبعني عاما؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ـ ما اســم العاصمة االمريكية التي أجريت فيها دورة 

األلعاب األوملبية الصيفيىة سنة 1968؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الشــاعر املــرصي الذي أحــب الفالحني 

والكادحني ولقب بالشاعر الحزين؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعة  4ـ ما إســم عامل اآلثار الفرن الذي اكتشَف 

حمورايب املشهورة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ـ يف أية ســنة إكتشَف فاسكو دي غاما رأس الرجاء 

الصالح؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اسم أول رئيس وزراء عاّميل يف بريطانيا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ ما االسم الذي يطلق عىل األرياف يف العراق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم البحرية املالحة التي تخرتقها قناة السويس، 

وتقع عىل ضفتها الشاملية مدينة االسامعيلية؟ 

من هو
من هي

الثور

(٢1 نيسان  ٢1 أيار(

طان ال

وز( (٢٢ حزيران  ٢3 

العذراء

(٢4 آب  ٢3 أيلول(

العقرب

٢1ت٢) (٢3 ت1

الجدي

(٢٢ك1  ٢0 ك٢)

الحوت

(٢0 شباط  ٢0 آذار(

مســألة االثارة واالعجاب ال تزال شــغلك 
الشــاغل يف هذه اآلونة. مهام اقفلت األبواب 
يف وجهك فلن تكّف، وستســتمر يف التحرك 

واملتابعة.

نشاط وحيوية وقدرة واضحة عىل مواجهة 
املشــاكل والصعوبات املختلفــة. هناك حظ 
مؤات للذين عليهم أن يجروا فحصا أو إختبارا.

مور.  تُكافأ عىل حسن ترصفاتك وفهمك ل
أنت تتمتع بذكاء حاّد فال ترتدد يف ابداء آرائك 

خرين. رحلة قصرية تسعدك وتريحك جدا. ل

تواجه سلسلة مشاكل بسيطة وتقلبات يف 
أمور العمل، ومع ذلك تظل تتمتع براحة نفسية 
لك وابتســامتك  وارتياح كامل. ابَق عىل تفا

الحلوة.

ســرتى نفسك يف هذه اآلونة أنك يف حالة 
مــن التوهج الفكــري والروحي. ال ترتدد يف 
ام مخططاتك.  رسم الخطوات املستقبلية ال

أنت قلق اليوم من بعض الديون التي تراكمت 
عليــك، ولكنك ســتعرف كيف تســيطر عىل 
األمورمبهارة، وســيظل حبيبك اىل جانبك يف 

األيام الصعبة.

ســتكون لديــك الفرصة للقــاءات مهمة 
كن أن تقيــم عالقات عاطفية  يف العمــل. 
ممتعة ورائعة، فالحامية مضمونة لنشاطاتك 

وتحركاتك.  

الحبيــب يعطيك بقدر مــا تعطيه من حب 
وري لكشــف مســألة  وحنان. التوضيح 
ورّي  لكشف  غامضة، والحذر أســايس و

األرسار الكبرية. 

ليس صعبا عليك أن تحصل عىل كل أهدافك 
وتطلعاتك يف العمل دفعة واحدة. ال تشــاور 
أحــدا، وخصوصا الخبثاء، بشــؤون حياتك 

الخاصة. 

انفــراج عىل الصعيد العميل بعد مرحلة من 
الركود. عاطفيا، أنت تحتاج اىل الحب للتنفس 
فلــامذا تقفل الباب يف وجــه أي عالقة قد 

تصادفك.

فرتة مناسبة لالنخراط يف مشاريع جديدة 
طويلة األمد. ســتصادف فرصــا كثرية يف 
املجال العاطفــي، وعليك أن تحاول التخفيف 

من عصبيتك.

ّســك مببادئك التي اعتدت عليها وارفض 
التسليم بوجهة نظر غريك. املجهود الذي تقوم 

به اليوم سيفتح أمامك فرصة كبرية للنجاح.

الحمل

(٢1 آذار  ٢0 نيسان(

الجوزاء

(٢٢ أيار  ٢1 حزيران(

االسد

وز  ٢3 آب(  ٢4)

امليزان

(٢4 أيلول  ٢٢ ت1)

القوس

(٢٢ت٢  ٢1 ك1)

الدلو

(٢1 ك٢  19 شباط(

انتخاب
ايطاليا

ارك الدا
اسبانيا

النفاخية
بوربون

باراغواي
بريوت

بورتون
بيكيني

ثعلب
ني
جنة

حديث
حزب

حوانيت
خط

دوالر
دواوين

ذهب
رقة
زند

زهر
سائق

وق
شمس
صباح
صدق

طريقة
طبيب

عزم
عوينات

غراب

فوازير
فند

قبطان
قمة
قانا

كابوس
كيان
مجد

منازل
مسابقة

نازك
نصل
هرة

وارسو
وفاء. 

الحل السابق

الحل السابق

  مازيرو

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

ط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 
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االربعاء ٢0 ترشين األول ٢0٢1



آذار  27 فــــــي  ــة  ــ ــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ ال االنـــــتـــــخـــــابـــــات  اســــــتــــــعــــــدوا…  ــون  ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ال ايـــــهـــــا 
ــلــة ــر الـــــــ5 املــقــب ــ ــه ــ ــي االش ــ ــن ف ــئ ــم ــط ــيـــر م ــي غـ ــ ــن ــ ــع االم ــ ــوض ــ ــاال… ال ــ ــم ــ ــى ش ــ ــرح ــ قــتــلــى وج
ــة«! ــ ــدوديـ ــ ــن تــــنــــازالت »حـ ــ ــود... ومــــخــــاوف م ــ ــبـ ــ ــدي عـ ــ ــأ بـــيـــن يـ ــ ــرف ــ ــات امل ــق ــي ــق ــح ــار ت ــ ــرة نـ ــ كـ

مظاهـــــرات فـــــي بغـــــداد اعتراضـــــاً علـــــى نتائـــــج االنتخابـــــات
انتشـــــار أمنـــــي كثيـــــف و »املفوضيـــــة« : لـــــم نرفـــــض الطعـــــون

إيران مع  الخميس  بروكسل  في  محادثات  ال  بوريل: 
رئيسي: على واشنطن رفع العقوبات إلثبات جديتها

بعـــــد »النفيـــــر العـــــام«... االحتـــــال يتأهـــــب علـــــى حـــــدود غـــــزة
املحتلـــــة والقـــــدس  الغربيـــــة  الضفـــــة  فـــــي  اعتقـــــاالت  وحملـــــة 

ار  وا الجامو امس ا امل

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء ٢0 ترشين أول ٢0٢1

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1)  )تتمة ص1) 

بانجاز حققه للمغرتبني بتخصيص 6 نواب لهم فيام قسم 

كبــري من املغرتبني ال يؤيدون هــذا الخيار ويفضلون ان 

يصوتوا للـ 1٢8 نائبا اسوة باللبنانيني املقيمني. واضافت 

املصــادر لـ”الديار”: “هذه الصفعــة تأيت بعد الصفعة 

القواتية بحيث بات واضحا تراجع التيار شعبيا وبخاصة 

يف الســاحة املسيحية عىل حساب تنامي شعبية القوات 

واملجتمع املدين”.

وكان حزب الله دعم باسيل خالل الجلسة. وقال النائب 

حســن فضل الله “نحن مع إبقاء النص القانوين كام هو 

وكحزب الله ال نستطيع الرتشح يف الخارج لكننا مع طرح 

انتخاب 6 نواب لالغرتاب وملاذا انقلب عىل هذا الطرح من 

كان معه”؟

 وفيام تم اسقاط صفة العجلة عن اقرتاح قانون الكوتا 

النســائية،  قال بري “كأن هناك مــن ال يريد لهذا البلد أن 

يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا يف كتلة التنمية والتحرير 

منذ ثال ســنوات بإقرتاح قانون عىل أســاس النسبية 

ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، مع مجلس الشيو مناصفة 

بني املسلمني واملسيحيني، وصوال اىل الدولة املدنية، وكان 

باالمكان اإلنتقال بلبنان اىل مرحلة جديدة، ومن جملة ما 

يتضمنه إقرتاح القانون الكوتا النســائية بنسبه ٢0 سيدة 

وهذا ما هو معروض اليوم يف االقرتاح الحايل”.

من جهته، قال النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة: 

“حققنــا لغــري املقيمني خطوة مهمــة فبدل أن نحرص 

خيارهم بعدد مقاعد قلنا لهم إنهم قادرون عىل املشاركة 

يف االنتخابــات الختيار مناطقهم واألشــخاص الذين 

يعرفونهم وهذا أمر عميل ومحق ويسمح لهم باملساهمة 

فعليا مبا يحصل يف لبنان«.

  }ليونة شيعية؟ {

امــا حكوميا، فقرأ البعض باعالن وزير الثقافة محمد 

مرت يوم امس أنه ســيحرض اي جلســة يدعو اليها 

الرئيــس ميقايت، ليونة من قبل “الثنايئ الشــيعي«  يف 

التعاطي مع ملف تحقيقات املرفأ بعد التصعيد الذي طبع 

موقفه مؤخرا. واعترب مرت أنه يجب عىل وزير العدل 

واملؤسســة القضائية ايجاد الحل مبســألة االرتياب من 

املحقــق العديل يف قضيــة انفجار مرفأ بريوت القايض 

طــارق البيطار. وقال “نحن مل نهدد ومل نعلّق جلســات 

مجلس الــوزراء ومل نفرض بند تغيري البيطار بل عرضنا 

مالحظــات عىل ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس 

مجلس الوزراء«.

وقالــت مصادر مطلعة عىل امللف لـ”الديار« انه وضع 

حاليا بني يدي رئيس مجلس القضاء األعىل القايض سهيل 

عبــود املرتوك له اتخاذ القــرارات واالجراءات القضائية 

الالزمة، موضحة ان عدم استدعاء املحقق العديل القايض 

البيطار لجلسة مرده انكباب عبود اليجاد املخرج املناسب 

لالزمة قبل ابالغ البيطار به .

وفيــام وقع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 

مرســوم تعيــني عضويــن يف املجلس الدســتوري، 

ومرســوم تعيــني املدير العام لــوزارة العدل، افيد ان 

القايض البيطار حرض يوم أمس اىل مكتبه واســتأنف 

عمله بشــكل طبيعي بعد تبلغ قرار الغرفة األوىل يف 

محكمــة التمييز رفض طلب الرد املقدم بحقه من قبل 

خليل. حسن  عيل  النائب 

ويف وقــت الحق حدد البيطار يــوم الخميس الواقع 

يف ٢8 ترشيــن االول موعدا جديدا الســتجواب رئيس 

الحكومة السابق حســان دياب ونهار الجمعة يف ٢9 

ترشين األول موعداً لجلســتي استجواب النائبني نهاد 

املشنوق وغازي زعيرت. 

قضائيا ايضا، تقدمت املحامية مي الخنساء يوم امس 

بإخبــار اىل جانب النيابة العامــة التمييزية ضد رئيس 

حزب “القوات اللبنانية«  ســمري جعجع واملحقق العديل 

يف قضيــة انفجار مرفأ بريوت القايض طارق البيطار، 

يكا او  وكل مــن يظهره التحقيق فاعال او متدخال او 

ويل األرهاب، والنيل  محرضا، بجرم ارتكاب اإلرهاب و

مــن هيبة الدولــة، وارتكاب جرائــم الفتنة، والتحقري 

وجرائم ضد القانون وضد الدســتور اللبناين، بحســب 

الوطنية لالعالم.

{ نقاشات مع صندوق النقد {

ماليا، اعلن جهاد أزعور مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا 

الوسطى يف صندوق النقد الدويل أن الصندوق والسلطات 

عا يف مناقشات فنية إلخراج البالد من أزمتها،  اللبنانية 

مشددا عىل الحاجة إىل التعامل مع مسألة الخسائر التي 

يتكبدها القطاع املايل. وقال لـ “رويرتز« إن رئيس الوزراء 

اللبنــاين نجيب ميقايت طلب املســاعدة من املقرض وإن 

املناقشــات الفنية بدأت، واضاف “آخر مرة حصلنا فيها 

عىل إطالع كامل للوضع تعود إىل آب ٢0٢0، قبل استقالة 

الحكومة الســابقة، وبالتايل هناك أشــياء كثرية حدثت 

ونحتاج إىل تحديث األرقام وخط أســاس جديد«. وتابع 

أزعــور “من املهم جدا معالجة املشــكالت التي يواجهها 

القطاع املايل، وخاصة الخسائر املالية”.

اي الحكومي املدير  وكان ميقايت استقبل امس يف ال

التنفيذي لصندوق النقد الدويل وممثل املجموعة العربية 

فيــه الدكتور محمود محيي الديــن. وأكد ميقايت خالل 

االجتامع، أن “لبنــان يعول كثريا عىل إقرار خطة تعاون 

مــع صندوق النقد الدويل ملســاعدته عىل تجاوز االزمة 

املالية واالقتصادية التي بلغت مستويات غري مسبوقة.”

ت، بالتوازي، بإعداد خطة التعايف  وقال“ :الحكومة با

املايل واالقتصادي التي تتضمن االصالحات االساسية يف 

البنية االقتصادية واملالية ووقف النزف املايل الذي يسببه 

قطــاع الكهرباء خصوصا، وانجاز املراســيم التطبيقية 

للقوانني االصالحية التــي أقرها مجلس النواب، اضافة 

اىل اعداد مشــاريع قوانني جديــدة والتعاون مع مجلس 

النواب القرارها يف ارسع وقت«.  وشدد عىل أن “الحكومة 

انجزت البيانات املالية املطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع 

صنــدوق النقد”، وقال: »نأمل انجاز برنامج التعاون قبل 

نهايــة العام الحايل«. وأضاف: »االصالحات التي يطالب 

ورة لبنانية قبل  بها صندوق النقد الدويل هي حاجة و

أن تكــون مطلبا خارجيا«.  كذلك افيد عن ان محيي الدين 

التقى ايضا الرئيس عون للبحث باستئناف املفاوضات مع 

صندوق النقد.

 }تنازالت حدودية {

وتتجه االنظار اليوم االربعاء اىل ما سيحمله الوسيط 

االمرييك يف ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الذي 

وصــل اىل بريوت يوم امس وبدأ جولته عىل املســؤولني 

اللبنانيني. ونبهت مصادر سياسية من “تنازالت قد يقدم 

عليهــا لبنان، مهد لها ميقــايت خالل مقابلة تلفزيونية 

معه االســبوع املايض حني قال: »نحن عندنا مرســوم 

ومتمّســكون بالنقطة ٢3. الجيش اللبناين طرح النقطة 

٢9. لكن ال مرســوم يف هذه النقطة لحّد اآلن. نحن ليس 

هور نتائج الدراسات  عندنا تغيري عن النقطة ٢3 إىل حني 

الجّدية الجديدة التي تُعرض علينا ويف ضوئها نأخذ القرار 

املناسب«... واعتربت املصادر يف حديث لـ”الديار« ان هذا 

الــكالم خطري ويهدد بالتنازل عن جزء كبري من الحقوق 

اللبنانية مشــددا عىل وجوب التمســك بالنقطة ٢9 التي 

تبنتها قيادة الجيش.

االنتخابات. نتائج 
وقال جميــل يف ترصيح صحفي، إن »عملية اســتقبال 
الطعــون ما تزال مســتمرة، وإن املفوضـــــية اســتلمت 
حتى اآلن أك من 1300 طعن من كــــافة املحافظــــات 

العراقيــة«.
ويف سياق متصل، انترشت قوات األمن بكثافة يف محيط 
املنطقــة الخرضاء وســط العاصمة بغــداد، بعد أن وصل 
إليها عرشات املحتــــجني عــىل النتائج األولية لالنتخابات 

الربملانية.
طة بغداد، مفضال عدم نرش اســمه،  وقال ضابط يف 
إن »قــوات حفظ النظام والفرقــة الخاصة )تتبع للجيش( 

املنطقة الخرضاء«. انترشت يف محيط 
ناضول أن االنتشــار يأيت مع  وأوضــح يف ترصيحات ل

وصــول عرشات املتظاهرين املحتجني عىل نتائج االنتخابات 
إىل إحدى بوابات املنطقة الخرضاء، مشددا عىل أن السلطات 

املنطقة. باقتحام  املتظاهرين  قيام  تخ 
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد شدد عىل أن احرتام 
إرادة الشــعب والعملية الدســتورية واملســار السلمي يف 

العراق واجب وطني.
ودعــا الرئيس العراقي ألن تكون االعرتاضات عىل النتائج 
من  األخرية عرب السياق القانوين والسلمي، دون التعّرض ل

العام.
وقــال صالــح إن »هنــاك حاجة ماســة لتوحيد الصف 
الوطنـــــي، وتقديم مصالح البلد العليا وتطلعات الشــعب 

العراقي«.
وعىل مدى اليومني املاضيني، شــهدت بغداد ومحافظات 
أخرى جنــويب البالد، احتجاجات متفرقــة ألنصار القوى 

االنتخابات. نتائج  املعرتضة عىل  والفصائل 

املفــاوض األورويب إنرييك مــورا يف طهران 
األسبوع املايض.

وكانت املتحدثة باســم وزير خارجية االتحاد 
األورويب قــد نفــت لوكالة فرانــس برس عقد 
االجتامع. وأكد جوزيــب بوريل أن اإليرانيني مل 

يعلموه مبجيء مفاوضهم.
ره الصحايف »أنا لســت ضد  وقال خالل مؤ

مثل هذا االجتامع ومستعد لعقده”.
اإليرانيني عىل  ويحــض االتحــاد األورويب 
اســتئناف املفاوضات التي بدأت يف فيينا إلنقاذ 
االتفــاق النــووي املربم عــام ٥10٢ مع القوى 
الكــربى، وعلقت منذ انتخــاب رئيس جديد يف 

إيران.
األورويب  االتحــاد  وزراء  بوريــل  وأطلــع 
عــىل محادثــات إنرييك مــورا يف طهران مع 
فريق مفــاويض الحكومــة اإليرانية الجديدة 
ولقائه يف واشنطن مع وزير الخارجية األمرييك 

أنتوين بلينكن.
وقال إن »األمور تتحسن”.

لكنه أضاف أن »اإليرانيني ما زالوا غري مستعدين 
الستئناف محادثات فيينا” مضيفا »والهدف هو 

أن تستأنف يف أرسع وقت ممكن”.
وأضاف أن اإليرانيني »يريدون توضيحات حول 
النص املطروح عىل الطاولة )يف فيينا( واتصاالت 

ثنائية مع بعض الدول املوقعة”.
ويف واشنطن، دعت وزارة الخارجية األمريكية 
إيران إىل استئناف املحادثات للعودة إىل االتفاق 

»يف أقرب وقت ممكن”.
وقــال املتحّد باســم الوزارة نيــد برايس 
للصحافيــني إّن »الهدف الذي ننشــده هو فيينا 

وليس خطوة وسيطة يف بروكسل”.
وأكّــد برايس أنّه »ليس هنــاك أّي خالف مع 
كائنــا. ليس هناك أّي خالف عىل أّن مصلحتنا 

تكمن يف عودة متبادلة الحرتام )االتفاق(«.
من جهته، قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئي 
إنــه يجب عىل الواليات املتحــدة رفع العقوبات 
التي فرضتها عىل طهران إلثبات جديتها بشــأن 
اســتئناف املحادثات العالقة حول امللف النووي 

والتي تستضيفها فيينا.
وقال إبراهيم رئي يف مقابلة مع التلفزيون 
الحكومــي اإليراين، إن طهــران تؤيد محادثات 
»موجهــة نحو هدف« مع الغــرب، و«مل تغادر 

مطلقا« طاولة املفاوضات.
وأضاف أن ”رفــع العقوبات دليل عىل جدية 

الطرف اآلخر”.

اىل أّن »الناطق باســم الجيش اإلرسائييل طلب 
التأكيــد عىل أنــه يف مرحلة أوىل ال توجيهات 
خاصــة للجبهــة الداخلية يف املســتوطنات 

املحاذية للحدود مع غزة«.
بدورهــا، ذكرت صحيفــة »إرسائيل هيوم« 
اإلرسائيليــة، أّن »الجيش اإلرسائييل نفذ إغالق 
عدة طرق يف غالف غزة الثالثاء بســبب حاد 
أمنــي«، مضيفًة أنّهــم »قرروا يف الجيش هذه 
الخطــوة بعد تقديــر للوضع حيث أغلقت طرق 
مؤدية إىل بعض املواقع، وحتى اآلن ال توجيهات 

خاصة للســكان يف مستوطنات غالف غزة«.
أّمــا محلل الشــؤون العســكرية يف موقع 
»وااله« اإلرسائيــيل، أمــري بوحبوط، قال عرب 
تويرت إّن »التأهب خشــية مــن إطالق نار من 

القطاع«.
ويف تقدير نهايئ للوضع لدى جيش االحتالل 
اإلرسائييل،«تــّم إغالق عــدة مواقع ومحاور 
قريبة من الســياج األمني مــع قطاع غزة. ال 
يوجــد توجيهات خاصــة للجبهة الداخلية يف 
املســتوطنات املحاذية للســياج الحدودي مع 

غزة«.

رداً  أن تهديدات حامس جاءت  بالذكر  الجدير 
عىل مــا يتعّرض له األرسى، حيث أعلنت رسايا 

القــدس النفري العام يف صفوف مقاتليها.
كام أكدت  الهيئة القيادية العليا ألرسى حركة 
»حامس« داخل ســجون االحتالل، يوم السبت، 
أنّها لن تســمح »باســتفراد إدارة السجون بأي 
ه التنظيمي، وستكون  أســري مهام كان انتام
ســداً منيعاً يف التصدي للسجان والحفا عىل 

األسرية«. الحركة  منجزات 
بــدوره، أكــد نادي األســري يوم الســبت، 
أن معركة األرسى تتصاعد يف سجون االحتالل، 
اب أرسى الجهاد اإلســالمي عن  بعد دخول إ
الرابع بهــدف مواجهة إجراءات  الطعام يومه 

إدارة سجون االحتالل بحقهم.
ويف الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل، 
أمس الثالثاء، شــابني من طولكرم. وذكر نادي 
األســري أن الشابني هام أحمد مطيع سليط )٢0 

عاماً(، وعمر عودة )٢٢ عاماً(.
أيضــاً اعتقلت قوات االحتالل الشــاب فخر 
خلــف )3٥ عاماً( بعــد اقتحام منزله يف قرية 

رنتيس شامل غرب رام الله.
وذكــر إبراهيــم خلف، شــقيق املعتقل فخر 
خلف، لوســائل إعالم فلســطينية أن »قوة من 
جيش االحتالل مكونة من ٥ آليات وأك من ٢0 

جندياً، طوقت منــزل العائلة عند الثانية فجراً، 
وأجــرت عمليات تفتيش يف محيطه، ثم حاولوا 

الباب«. خلع 
وأضاف، أن الجنــود هاجموه وطلبوا بطاقة 
هويتــه حني قام بفتح البــاب، وملا تأكدوا أنه 
ليس املســتهدف باالعتقال، طلبوا منه الدخول 
وإغــالق الباب، ثم داهموا بيت شــقيقه فخر 

باعتقاله. وقاموا 
كذلك اقتحمــت قوات االحتالل مخيم قلنديا، 
وأصابت شابَني فلســطينيني، واعتقلت آخرين، 

املواطنني. وإرهاب  البيوت  بتفتيش  وقامت 
وكانت قــوات االحتالل اعتقلت  اإلثنني، 10 

مواطنــني من مناطق متفرقة من الضفة.
اإلســالمية  األوقاف  دائرة  أفادت  بالتزامن، 
يف القدس، بأن ٧٥ مستوطناً اقتحموا األق 
عرب باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية يف 

باحاته، تركزت يف األجزاء الرشقية منه.
إجراءات  وبوابتها  ة  القد القدس  وتشــهد 
عســكرية مشــددة تتمثل بالتفتيــش الدقيق 

. األق للمواطنني واملصلني يف 
واعتقلت قوات االحتالل يف الساعات املاضية 
10 فلســطينيني، بينهــم فتاتان وقارصون يف 
منطقــة بــاب العامود وســط مدينة القدس 

املحتلة.
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