
انطلقــت يف العاصمــة 
أمس  بروكســل،  البلجيكية 
الخميــس، أعــامل اجتامع 
وزراء دفــاع حلف شــامل 
األطلــيس )ناتــو(. ومــن 
أهــم امللفات التــي يبحثها 
مع  العاقــات  االجتــامع: 
روســيا، مكافحة اإلرهاب، 
التطورات  الصيني،  الصعود 

يف أفغانستان.
ويف كلمتــه االفتتاحية، 
العــام للحلف  قــال األمني 
ينس ستولتنرب إن االجتامع 
سيشهد االســتامع إىل آراء 
أهداف  لتحديد  الدفاع،  وزراء 
جديدة حول قدرات وإمكانات 

أعضاء الحلف.
وأضــاف ســتولتنرب أن 
الحلف يســعى للتوافق عىل 

مخطط شامل حول نرش القوات املناسبة يف املكان 
والتوقيت املناسب، للدفاع عن منطقة أوروبا-شامل 

األطليس.
ويف شــأن العاقة مع روسيا، أعرب ستولتنرب 
عن أسفه إلغاق مكاتب الناتو يف موسكو، مشريا 

إىل استمرار التواصل معها رغم ذلك.
وأضاف أمني عام الناتو أن الحلف سيتبع سياسة 
الردع طاملا أن روسيا والصني وكوريا الشاملية متلك 

أسلحة نووية، حسب تعبريه.
ورصح ســتولتنرب أن تحديث ترسانتي روسيا 
والصني -وهام بلدان يجهزان نفســيهام بصواري 
تفــوق رسعة الصــوت ويســتثمران يف الفضاء 
ويتهامن بتنفيذ هجــامت إلكرتونية ضد املصالح 

الغربية- يدفع باتجاه إعادة التموضع الدفاعي.
ونقلــت رويرتز أنه من املقــرر أن يوافق وزراء 
الدفاع يف الحلف عىل خطة دفاع رئيســية جديدة 
يف مواجهة أي هجوم رويس محتمل عىل جبهات 

التأكيد  يعيــد  مام  متعددة، 
للناتو  األسايس  الهدف  عىل 
واملتمثل يف ردع موسكو عىل 
الرغم من الرتكيز املتزايد عىل 

بكني.
وتهدف هذه اإلسرتاتيجية 
الرسية إىل االســتعداد ألي 
متزامن يف منطقتي  هجوم 
البلطيق والبحر األســود قد 
أسلحة  اســتخدام  يشــمل 
شــبكات  واخرتاق  نووية، 
الحاســوب وهجــامت من 

الفضاء.
الدفــاع  وزيــر  وقــال 
واالس  بــن  الربيطــاين 
للصحفيني إن الخطة الجديدة 
تعرتف بتهديــدات القرن الـ 

21 وكيفية التعامل معها.
أمــا وزيرة الدفاع األملانية 
أنغريت كرامب كارينباور، فقد وصفت الخطة أنها 

»السبيل للردع«.
يف املقابــل، قــال أندريه رودينكــو نائب وزير 
الخارجيــة الــرويس إن انضــامم أوكرانيا للناتو 
سيكون خطوة خطرية للغاية، وسريغم باده عىل 

الرد.

2000 L.L.  2000 ل.ل.

ــــــــون اميــــــــركا !  ــــــــات »الترســــــــيم«: يخ عيــــــــ فــــــــي محاد ــــــــ موقــــــــ لبنــــــــان ال »اســــــــرائيل« تك
ــــــــة الطيونــــــــة ؟ ــــــــ افــــــــادة جعجــــــــع فــــــــي حاد ربــــــــي مــــــــن فــــــــرا  بعــــــــد االنتخابــــــــات... وطل تحذيــــــــر 
ــــــــ املرفــــــــ والبيطــــــــار ال يتراجــــــــع ــــــــه فــــــــي مل ــــــــيطنة« حــــــــ الل ربيــــــــة ــــــــــ اســــــــرائيلية »ل ــــــــة  حمل

www.addiyaronline.com12  صفحة Vendredi 22 Octobre 202133 eme annee N 11621الجمعة 22 ترشين أول 2021السنة الثالثة والثاثون ـ العدد 11621

»كورونـــــــــــا«:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل ٧00 
حالة جديدة مصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 6٣614٧«. ل
وأوضحــت الــوزارة أنّه »تّم تســجيل 6٨٣ إصابة بني 
املقيمــني و1٧ حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل ٣ وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل ٨441«.

ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ بــــــــطــــــــولــــــــة ل
فــــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
انفيل عل انيبا فوز كبير لل

يون احدا ال

قاعد الت

و ام ا ت ال ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين  

عــىل وقع االنهيار االقتصــادي املتامدي ويف غياب اي 
فعالية حكومية تذكر وســط ضعف الحراك يف الشــارع 
ملواجهة االفقــار املمنهج للشــعب اللبناين، حصل تطور 
الفــت يف »جرميــة« الطيونــة مع توجه لــدى مفوض 
الحكومــة لــدى املحكمــة العســكرية فــادي عقيقي 
لاســتامع اىل افادة رئيس القوات اللبنانية سمري جعجع 
الذي اشــرتط للتجاوب مع االمر اســتامع املحقق الفادة 
الســيد حســن نرصالله! يف هذا الوقــت، تبقى الحكومة 
»مشــلولة« بانتظار التســويات غــري الناضجة يف ملف 
القــا طارق البيطار الذي ميــ يف تحقيقاته وفق 
آليات »العمل« نفســها دون االكــرتاث ملا يدور حوله من 
»شــكوك« »وارتياب« زادتها ترسيبــات اعامية غربية- 
وارسائيليــة اعادت احياء »هواجس« التســييس التي تلت 
اغتيــال الرئيس رفيق الحريــري. وفيام تتجه االنظار اىل 
معركــة »خــارسة« يخوضها رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون يف ملف قانون االنتخابات املعدل، وســط مؤرشات 
غربية ســلبية ومقلقة ترجح ان تكون االوضاع يف لبنان 
بعــد االنتخابات الترشيعة اكرث ســوءا يف ظل ترجيحات 
بحــدوث فرا حكومي ورئايس، كشــفت »ارسائيل« عرب 
اعامها باالمس الجانب »املظلم« ملحادثات ترسيم الحدود 
البحرية ما يؤرش اىل ان املســؤولني اللبنانيني القلقني من 

اغضاب االمريكيني ســيخرسون معركة التفاوض؟ 

 ارسائيل: موقف لبنان »ضعيف« 
فبعد ســاعات عىل تحريك الجانب االمرييك مللف ترسيم 

الحــدود البحريــة غري املبارشة بني لبنــان وإرسائيل، واثر 
محادثــات »ايجابية« للوســيط األمــرييك الجديد أموس 
هوكشــتاين، الحامل للجنســية االرسائيلية، مع الرؤساء 
ميشــال عون، ونبيه بري، ونجيب ميقــايت، وقائد الجيش 
العــامد جوزيف عون، كشــفت صحيفــة »ارسائيل اليوم« 
الجانــب »املظلــم« من الحادثات واشــارت اىل ان الواليات 
املتحــدة أبلغت لبنان بان املطالبة مبســاحة أكرب للتنقيب، 
يفجــر عملياً املفاوضات عن قصد ألن توســيع املســاحة 
سيدخل حقل الغاز »كريش« يف املنطقة اللبنانية، األمر الذي 
تعارضه »إرسائيل« بشدة. ولفتت الصحيفة اىل ان واشنطن 
عطاء فرصة أخــرى للبنانيني. وأوضحت الواليات  معنيــة ب
املتحــدة و«إرسائيــل« للبنان أن كل خــروج عام اتفق عليه 
من قبل بالنســبة للمســاحة البحرية التي يتعني تقسيمها، 
ســيؤدي إىل إنهاء االتصاالت نهائياً. وتحدثت الصحيفة عن 
ضعف املوقف اللبنــاين، وقالت:  »موقف لبنان ضعيف النه 
ال يريــد إغضاب الواليات املتحدة، ألنها الداعمة األساســية 
للجيــش اللبناين«... ولهذا ليس للبنان مجال  كبري للمناورة 
ويف هذا السياق يؤجل الرئيس عون التوجه إىل األمم املتحدة 
للمطالبة بتوســيع الحصــة اللبنانية، ألنه يعرف بأن األمر 

للمحادثات!  حداً  سيضع 

« متعمـــــد ومنســـــق ميركيـــــة : الهجـــــوم علـــــ »التنـــــ يـــــة ا القيـــــادة املرك
ـــــي ســـــوريا ـــــدة ف ـــــة جدي ـــــة تركي ـــــادي عملي ـــــرض وســـــاطتها لتف روســـــيا تع

ــات ـــ ــالقـ ـــ ــعـ ـــ ــث الـ ـــ ــحـ ـــ ـــ الـــــــنـــــــاتـــــــو بـ ـــ ــل ـــ اجـــــــتـــــــمـــــــاع حـ
ـــانـــســـتـــان  فـــ ــود الـــصـــيـــن والـــــوضـــــع بـــ ــ ــعـ ــ ــا وصـ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ مـ

أعلنــت القيــادة املركزية 
أمــس  فجــر  األمريكيــة، 
الخميس، تعرّض قاعدة التنف 
عىل املثلث الحدودي السوري 
لـ«هجوم  األردين  العراقــي 
متعمــد ومنســق بطائرات 
مســرية«، مشــريًة إىل عدم 
وجــود إصابات يف صفوف 

القوات األمريكية.
املركزية  القيــادة  وأكدت 
بيــان،  يف  األمريكيــة، 
»االحتفــا بحق الدفاع عن 
النفس والرد عىل الهجوم يف 
املناســبني«،  واملكان  الزمان 

عىل حد تعبريها.
وقالــت إنها »تحقق حالياً 
بالهجوم، وتواصل العمل مع 
رشكائها لتأكيد ما إذا ســقط 

. لديهم ضحايا
وأكدت مصادر ميدانية  أّن 

ــــــة  ـــ ــــــة موجــ ـــ ـــتعد ملواجهــ ـــ ـــ ـــيا تســ ـــ ـــ ـــا: روســ ـــ ـــ ــ كورون
ــــــوأ ـــ ســ ــــــتعد ل ـــ ــــــا تســ ـــ ــ ــــــدة وبريطاني ـــ ــ ـــــــــة جدي وبائيــ

وافــق الرئيس الــرويس فادميري بوتني 
عىل فرض اإلغاق العــام يف أماكن العمل 
ملدة أســبوع يف مســتهل ترشيــن الثاين 
املقبل، ملكافحة زيادة قياســية يف الوفيات 
واإلصابات بفريوس كورونا املســتجد، يف 
حــني حذر وزير الصحة الربيطاين ســاجد 
جاويد من أن اإلصابات بالفريوس قد ترتفع 

إىل 100 ألف يوميا.
وقــال الرئيس الــرويس يف اجتامع مع 
أعضــاء الحكومــة إن فرتة إعطــاء إجازة 
مدفوعــة األجر، والتــي تبدأ يف ٣0 ترشين 

األول ومتتد حتى الســابع من الشهر املقبل، 
قــد تبدأ يف وقت يســبق ذلــك أو متدد يف 

معينة. مناطق 
واتخــذت الســلطات يف أنحــاء الباد 
خطــوات ملكافحة تفــ الفريوس، مام 
يعكس الحاجة امللحة لذلك يف ظل مواجهة 
عزوف شــعبي واسع النطاق عن تلقي لقاح 
الــرويس   ) »ســبوتنيك يف ) 

خال   .. االعل  اء  الق مجل  يقسم  البيطار 
نفسه!  »يُحّيد«  وعبود  هــر...  ومــ عويدات  بين 

جويل بويونس    ص ٣

مل املتجّدد... تربين بين االستسالم وا إقتراع امل
ـــادر؟ و عنه  عج  ممن  يير  الت تــي  يــ هــل 

رجاء الخطيب    ص 6

الـــــحـــــريـــــري ُمــــــربــــــ بـــــالـــــخـــــيـــــارات.. 
قـــلـــيـــات ــ ا ــواجـ ــهـ ــال مـــحـــكـــوم بـ ــبـ ــنـ  وجـ

ابتسام شديد    ص 4

لبنان بحاجــة اىل تخفيف اللهجة يف 
حالياً،  املتبادلــة  السياســية  الخطابات 
وبخاصــًة أن مفــوض الحكومــة لدى 
املحكمة العسكرية القا عقيقي يقوم 
بالتحقيــق يف حادثــة الطيونة واألمور 
كلها تجري تحت راية املحكمة العسكرية، 
وهنالــك موقوفون من الطرفني مع فارق 
بالعدد ووجود موقوف سوري متهم ايضاً. 
ان لبنان بعد تشــكيل الحكومة يحتاج 
اىل بدايــة التفاوض مع صنــدوق النقد 
الــدويل والبنك الدويل واالتحاد االورويب 
واالنفتاح عىل الــدول العربية، وبخاصًة 

الــدول الخليجيــة دون ان تكون العاقة 
معها عىل اســاس طلب املال منها. الشعب 
اللبنــاين يتلهف النجــازات من الحكومة 
وهــي قادرة عــىل ذلك. فلنــرتك حادثة 
الطيونة اىل املحكمة العســكرية لتحقق 
فيها ولينرصف الشعب اللبناين اىل العمل 
واالزدهار من خال االصاحات املطلوبة 
التــي هي اهم عنرص يف مســاعدة دول 

العامل للبنان.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

» »إ ــروع  مــ فــي  ــرة  ــق أن بــحــقــوق  نتمس  ـــــان:  أردو
قد نطرد سفراء  دو ملطالبتهم باإلفرا عن معارض تركي

أكد الرئيس الــرتيك رجب طيب أردوغان 
أن بــاده لن تتنازل عــن حقوقها بتاتا بعد 
اســتبعادها من مرشوع صناعــة املقاتلة 
»إف-٣5« كام لوح بطرد سفراء 10 دول ردا 
فراج عن رجل أعامل تريك  عــىل دعواتها ل

معارض.
ويف حديــث للصحفيني عىل منت الطائرة 
أثناء عودته من جولته األفريقية التي شملت 

أنغوال وتوغو ونيجرييا، قال الرئيس أردوغان 
»بعد إخــراج تركيا من برنامج طائرات إف-

1 مليار دوالر بأي طريقة،  ٣5، سنســرتد 4
متواصلة«. واشنطن  واملحادثات مع 

وأشار إىل أنه سيبحث مع نظريه األمرييك 
جــو بايدن الخطــوات املشــرتكة الواجب 
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لبنان يختنق ... لبنان يحترق
نبيه الربجي

سألت راهبة صديقة ما 
العام  هذا  تفعله  أن  ميكن 
أجابت   . امليــاد  ليلة  يف 
لســاعات،  أجثو،  »عادة، 
خاشــعة، وأنا أصيل أمام 
السيد املســيح ليك يبقى 
لســوف  الليلة  تلك  معنا. 
قد  ألننا  يعــود  أال  أرجوه 
نصلبــه، ثانيــة، بأيدينا. 
وراء كل بــاب مثة يهوذا 

يف انتظاره«!
استعادت أمامي سؤال تيار دوشــاردان اىل الله »ملاذا 
تركت حجر قايني يهوي عىل رأس هابيل«؟ ليقول »كانت 
هذه الخطيئــة األصلية الثانية . عجباً، كيف أن الســيد 
املسيح مل يتنبه اىل ذلك، ويغســلها مثلام غسل، بدمه، 

وهو عىل الصليب، الخطيئة األوىل«.
الراهبة الصديقة قالت ان مقالة فرنسية لفتتها كثرياً 
. كاتــب املقالة قال »ان لبنان ليــس بحاجة اىل خطوط 
متاس، واىل تبادل القذائف املدفعية، وال اىل تدمري املدن«، 
ماحظاً »أن حربــاً أهلية من نوع آخر، وأشــد رضاوة، 
اندلعــت عــىل األرض اللبنانيــة وأدت اىل تدمري البنية 
الذي عىل  البلد  لهذا  السوسيولوجية،  الفلسفية، والبنية 

قاب قوسني من االندثار«.
بالرغم من كل تلك األهــوال »الجميع ذئاب الجميع« . 
هكذا اســتعاد الكاتب مقولة توماس هوبز. ها أننا يف 
طريق العودة اىل ثقافة الطنابر، واىل أيام ســفر برلك، 
حيث البحث يف روث البغال عن حبة الشعري . اللبنانيون 
منشــغلون يف رصاع الكراهيــات ال يف الثورة عىل من 

قادوهم اىل الخراب. اىل ما بعد، ما بعد، الخراب...
اللبنانية« كتــب عىل صفحته  أحدهم يف »القــوات 
»لسوف نأيت بالساح ولو من الشيطان. ولتكن ارسائيل«.

اذاً، هي حرب البقاء. ليقل لنا بني من ومن، وملصلحة من 
ميكن لهذه الجثث )وكلنا جثث مع وقف التنفيذ( أن تعود 

اىل ليل املقابر؟
مثة كاتب اســباين قال، بعد سنوات من انتهاء الحرب 
األهلية يف بــاده، »أيها املوىت، كل الذين ســقطتم من 
أجلهم يدوسون عىل قبوركم اآلن«... مل نأخذ األمثولة من 
الحرب األهلية عندنا، وكيف مشوا فوق قبور املوىت، وهم 

يف مواكبهم امللكية، اىل عروشهم!
ليــس افتتاناً بالنظام االيراين، لكــن ايران ال ميكن أن 
تكون الشــيطان، وهي التي ساعدتنا يف حربنا الجتثاث 
االحتال، وان كانت لديها هواجســها الجيوسياســية، 
الكثريين  تخيف  التي  الجيوسرتاتيجية،  وهواجــــسها 

منا...
ملاذا ال نستورد البنزين، واملازوت، والغاز، منها، ما دام 
أشــقاؤنا، وأصدقاؤنا، ينتظرون موتنــا، حتى أن قيادياً 
حزبيــاً، ينقل بزهو، عن ديبلومــايس خليجي، ما معناه 
»بعد ما شفتو يش« . ماذا ميكن أن نرى أكرث من العودة، 

زحفاً عىل بطوننا، اىل العرص الحجري؟
االيرانيون أبدوا اســتعدادهم ليبنوا لنا محطات لتوليد 
الكهرباء، ولتزويدنا باحتياجاتنا النفطية باللرية اللبنانية 

ال بالدوالر املقدس.
ونحن نلفظ أنفاســنا األخرية، كيــف لنا أن نخاف من 
العقوبــات األمريكية، ومــاذا ميكن أن تفعــل بنا هذه 
العقوبات أكرث مام فعلت، اذا كنا عىل مســافة خطوات  

من... املجاعة؟
عالقون عىل الخشــبة بني املــوت والحياة . واقعاً بني 
املوت واملــوت. كيف ألناس، هكــذا، مبعرثين يف أروقة 
الجحيم )وال يعيشــون وال ميوتون كــام رآنا دانتي يف 
الكوميديا االلهية(، القدرة عــىل الضغينة، وعىل اقامة 
الجدران الحديدية يف مــا بينهم؟ هذا ال ميكن أن يحدث 
اال يف لبنان . البلــد الذي طاملا قيل فيه ـ ونردد ـ »أريكة 
القمر«، أو »أريكة اآللهة«، بات »أريكة الشيطان« . نحن 

الذين ننرث الورود عىل الشيطان!
لبنان يختنق... لبنان يحرتق. املساعدات التي تقدم لنا 
ال تكفــي حتى للذباب. الصينيون كذبــة بيضاء أم كذبة 
الذيــن اخرتقوا باســتثامراتهم األدغال  صفراء؟ هؤالء 
األفريقية، يخشــون من األمريكيني، ومن »االرسائيليني« 
)أصدقاؤهــم »االرسائيليــون«(، ان يخرتقــوا االدغال 

اللبنانية. هي الفضيحة ام املهزلة ؟
نقول لايرانيني أّما وأننا نحتسب عماء لكم )ولن نكون 
اللوجســتية، والسياسية،  العوائق  عماء ألحد(، ماهي 
التي تحول بينكم وارسال قوافل من ناقات النفط، أو من 
الصهاريج، من بادكم اىل بادنا . وليعرتض من يعرتض، 

وليرصخ من يرصخ؟
تذكّروا أن آموس هالشــتاين عندنا . لعلمكم ترســيم 
املدخل  باملفاهيم واملعايــري األمريكية،  البحرية،  الحدود 
اىل ترسيم طريقنا اىل الخروج من القاع . هكذا املوت بيد 
أمريكا. الحياة بيــد أمريكا. مثلام قالت الراهبة الصديقة: 

»أيها السيد املسيح ال تعد«...

محمد بلوط 

االحداث والتطورات االخرية طرحت تساؤالت 
حول مصــري االنتخابات، خصوصا اذا تفاقمت 
حدة التوترات السياسية وتداعياتها عىل االرض 
. لكن مسارعة مجلس النواب اىل حسم »العّدة 
الترشيعية« الجراء االنتخابات يف 2٧ اذار املقبل 
ومشاركة املغرتبني عىل الطريقة التي اعتمدت 
يف االنتخابات الســابقة،  عززت االعتقاد بان 
هناك ارادة داخلية الجراء هذا االســتحقاق يف 

موعده.
ويف االعتقاد، ان هنــاك مؤرشات وعنارص 
عديــدة ترجــح اجــراء االنتخابــات، ابرزها 
الضغــوط الدولية التي تربط مســاعدة لبنان 
بهذا االستحقاق،  والضغوط الداخلية الناجمة 
عن تداعيات االزمة ومــا احدثته انتفاضة 1٧ 
ترشين من اهتزاز عام بالطبقة السياسية، وقد 
يكون هذا هو االنجاز الوحيد لانتفاضة، وكذلك 

رغبة القوى السياسية او معظمها يف تأكيد وتجديد حضورها 
ونفوذها بعد التشكيك يف قوتها بفعل تأثري االنتفاضة الشعبية. 
وهنــاك ايضا جامعــات املجتمع املدين والجهات السياســية 
الناشطة يســارا وميينا التي تضغط الجراء االنتخابات وتعتقد 

انها ستحقق فيها نتائج ومكاسب.
ووفقا لقراءة االوساط املراقبة، فان املعركة النيابية ستكون 
شديدة يف املناطق والدوائر ذات االكرثية املسيحية. اما الدوائر 
ذات االكرثية الشــيعية،  فانها لن تشهد تغيريا،  ومرشحة ان 
تبقى للثنايئ »امل« وحزب الله  كام حصل يف السابق. ويخيم 
جو من الضبابية عىل الدوائر ذات الثقل الســني رغم استمرار 
»تيار املســتقبل« القوة االساســية فيها. ويعود هذا اىل بروز 
منافسني من اهل البيت اىل جانب حضور الفريق السني القوي 

اآلخر من ٨ آذار الذي حقق نتائج مهمة يف االنتخابات املاضية.
ولذلك، تتجه االنظار اىل الســاحة املسيحية واجوائها عىل 
اعتاب الدخول يف املناخ االنتخايب،  واىل القوتني الرئيسيتني يف 

هذه الساحة: التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
 تذهــب القوات اىل االنتخابــات النيابية واثقــة من زيادة 
مقاعدها يف املجلس بنســبة كبرية عىل حساب التيار الوطني 
الحر الذي تعتقد،  حســب مصادر نيابية يف كتلتها،  سيخرس 
نصف مقاعده بعد تراجع شــعبيته بشكل مضطرد يف االشهر 

االخرية.
وتقلل املصــادر من تأثري فئة من جامعــات املجتمع املدين 
وقدرتها عىل تحقيق نتائج ملحوظة يف االنتخابات، معتربة ان 
فئة اخرى تلتقي مع »القوات« يف كثري من الطروحات واملواقف، 
وال تستبعد ان تكون يف صفها وتقرتع لصالحها يف االنتخابات، 

اذا رأت ان مثل هذا الخيار هو االكرث نجاعة لتحقيق اهدافها.

وبرأي املصادر ان هناك فريقا آخر من املجموعات املدنية عىل 
تعاون مع حزب الكتائب،  ويسعيان لتحالف انتخايب، وهذا حق 
طبيعي لهم يف اطار اللعبة الدميقراطية واالحتكام اىل صندوق 
االقرتاع،  لكنها تتجنب الحديث عن قــوة وتأثري هذا التحالف، 
مشرية يف الوقت نفسه اىل ان انتشاره يرتكز يف مناطق معينة 

دون سواها.
وال تخفي املصــادر اظهار ثقة زائــدة بالنفس بتزايد رصيد 
»القوات« الشعبي،  معتربة ان االحداث والتطورات منذ »ثورة 1٧ 
ترشين« برهنت صحــة منهجية »القوات« وقدرتها عىل تعزيز 
حضورها، رغــم ما تصفه بالحمات التــي تعرضت لها ميينا 

وشامال.
ورغــم هذه الثقة الزائدة عند املصــادر »القواتية«، اال انها ال 
تخفي حذرها من حصول تطورات ومتغريات من االن حتى موعد 
االنتخابات،  معرتفة ان الســاحة اللبنانية هي رمال متحركة 
ميكن ان تنزل فريقا وترفع آخر،  لكنها تستدرك قائلة » ال نعتقد 
اننا ســنواجه انقابا دراميتيكيا يف االحجام،  فنحن نعتقد اننا 

اليوم االقوى عىل الساحة«.
ويف املقابل، ترى مصــادر نيابية يف التيار الوطني الحر انه 
ليست املرة االوىل تخطىء القوات يف الحسابات، ففي االنتخابات 
االخرية كانت تروج لرتاجع شعبية التيار،  لكنها فوجئت بالنتائج 
بحيث نجحنا يف الفوز باكرب كتلة نيابية وبتحقيق نتائج مهمة 
عىل الصعيد الشعبي يف الساحة املسيحية، رغم الصغوط التي 

تعرضنا لها عىل غري مستوى.
وتعتقد املصــادر ان ما جرى منذ 1٧ ترشيــن احدث تأثريا 
عىل مختلف االحزاب والتيارات السياسية ومنهم التيار بنسبة 
اكرث من غريه، لتعرّضه اىل حملة كبــرية من فئات عديدة من 
مجموعات املجتمع املدين وجهات سياسية،  خصوصا ان هذه 

الحملة تركزت عىل العهــد ورئيس الجمهورية 
الهداف مل تعد مجهولة او مســتورة. ومع ذلك، 
فان هذه الضغوط والحمــات مل تنل من التيار 
وحضوره الشــعبي، بدليل االلتفــاف ونجاحنا 
ارقام مشــهودة يف املهرجانات  يف تســجيل 
واالحتفاالت واملسريات التي نظمها او دعا اليها 
التيار مبناســبات عديــدة كان آخرها ذكرى 1٣ 
ترشين، بعد يوم عىل ترهات رئيس القوات سمري 
جعجع ومزحته الســمجة بتجاهل قوة شباب 

التيار وجمهوره بوجه عام .
وباعتقــاد مصــادر التيار ان اعــادة تزخيم 
نشــاط قواعده وانصاره مؤخرا اظهرت تجاوبا 
جيدا،  وان التحضريات للمعركة االنتخابية بدأت 
بوتــرية ملحوظة، وتؤرش اىل التفاف شــعبي 
جيد يف املناطق املسيحية حول طروحات التيار 

وتوجهاته.
وبرأي املصادر ان التطورات والوقائع منذ 1٧ 
ترشين اكدت عدم صحــة رهانات البعض عىل 
اضعاف التيار ومحارصتــه، وان محاولة البعض ركوب موجة 
»الثورة« باءت بالفشــل، وانكشــفت بعد ان تراجعت وتاشت 
محاوالت تحريض مجموعات محدودة ومعروفة ال تعرب اصا 

عن انتفاضة الشعب عىل العهد والتيار.
وبغض النظر عن صحــة وجهة نظر هذا الطــرف ام ذاك،  
فان املعركة االنتخابية املقبلة ســترتكز بشكل اكرب يف الشارع 
املسيحي، وان املنافسة ستكون حادة وشديدة بني التيار والقوات 
. امــا الفريق الثالث الذي ميثل مجموعــات من املجتمع املدين 
وحزب الكتائب فانه يســعى اىل تحقيــق خروقات يف بعض 
الدوائر،  مع العلم ان تأثريه يف املنت تستند اىل القاعدة التقليدية 

للكتائب التي طاملا كانت العمود الفقري لقوة الحزب النيابية.
ويدور حديث عن محاوالت لعقد تحالفات بني الكتائب وبعض 
مجموعات املجتمع املــدين التي تلتقي معه من جهة، والقوات 
اللبنانية من جهة اخرى، تحت عناوين السيادة والحياد ومظلة 
مواقف بكريك االخرية،  لكن مصادر مطلعة تســتبعد حصول 
ذلك السباب عديدة ابرزها: الخاف القوايت - الكتائبي الذي اخذ 
منحى تصاعديا يف السنتني االخريتني،  باالضافة اىل الخاف عىل 
الحصص والرتشيحات يف مختلف الدوائر،  لكنها تشري يف الوقت 
نفسه اىل ان هذه املحاوالت مستمرة بتشجيع من جهات خارجية،  
وانه يف حال تعذر او فشل التحالف االنتخايب الواسع يجري العمل 

عىل تحالفات ب »املفرق« يف املنت وبريوت وكرسوان .
ويف حال نجحت هذه التحالفات الجزئية،  فان فريق املجتمع 
املدين او الذين انشقوا عن تكتل التيار الوطني الحر يسكونون يف 
موقف محرج،  فاما يذهبون اىل القوة الثالثة، واما ينقسمون 
فيذهب بعضهم اىل تشــكيل الئحة منافسة، وينضم اآلخر اىل 

الئحة القوات .

املـــــعـــــارك«!!!  »أّم  املــســيــحــيــة  املـــعـــركـــة   : ــن«  ــاخـ ــسـ الـ ــع  ــيـ ــربـ »الـ انـــتـــخـــابـــات 
ــوة الثالثة؟ ــق ــوطــنــي الــحــّر« و»الــــقــــوات«... وايـــن هــي ال ــا هــي حــســابــات »ال م

كامل ذبيان

ال ميكن قــراءة االزمات واالحداث يف لبنان، 
باغفال ما يجري من تطورات سياسية وتغيريات 
جيو-سياسية، يف محيطه املرشقي، او االبعد، 
ال ســيام يف العراق، الذي تؤثر التحوالت فيه 
بجواره ولبنان منه، منذ الخمسينات، عندما قام 
ايزنهاور«  »حلف بغداد« تحت رعاية »مرشوع 
فأيده ريس الجمهورية آنذاك كميل شــمعون، 
الــذي انخرط يف السياســة االمريكية للرشق 
االدىن واالوســط، يف وقت ظهر فيه مرشوع 
الرئيس املــرصي جامل عبد النــارص للوحدة 
العربية، ومواجهة النفود الغريب، بتأميم قناة 
الســويس لكن االنقاب الذي حصل يف العراق 
ضد امللكية بقيادة عبد الكريم قاســم، وتأثريه 
يف املرشوع االمرييك، دفع بالرئيس االمرييك 
دوايــت ايزنهــاور، حامية لــه ولحلفائه يف 

املنطقة، اىل ان يرسل االســطول الحزيب االمرييك صيف عام 
195٨ املحّمل »بقوات املارينز« ونزلوا عند الشواطئ االمريكية، 
لحامية حكم الرئيس شمعون الذي كان يسعى للتجديد لوالية 
ثانية، لكن تسارع التطورات يف املنطقة وقيام الوحدة املرصية 
– السورية باسم »الجمهورية العربية املتحدة« عّدل من املوقف 
االمــرييك، فانتخب قائد الجيش اللواء فؤاد شــهاب رئيســا 

للجمهورية تسوية امريكية – مرصية.
فالحدث العراقي الذي متثل باالنقاب، انعكس تغيريا يف لبنان، 
وهو ما حاول البعض االستفادة منه، يف اثناء الغزو االمرييك 
للعراق، واالطاحة بنظامه البعثي برئاسة صدام حسني، ووصول 
اطراف حليفة المريكا اىل السلطة، وهذا ما شجع قوى سياسية 
وحزبية لبنانية، عىل ان تدعو اىل خروج القوات الســورية من 
لبنان، ونزع ســاح امليليشيات حيث تبنى التحالف االمرييك – 
الفرنيس بني الرئيســني جورج بوش االبن وجاك شرياك الطلب 
من مجلس االمن الدويل استصدار قرار يف هذا الخصوص، فكان 
القرار 1559، الذي تضمن فقرة متنع تعديل الدستور واملادة 49 
منه، ملصلحة التمديد لرئيس الجمهورية العامد اميل لحود، مبا 

ميثل من رمز ملحور املقاومة والذي ارّص الرئيس السوري بشار 
االسد عىل التمديد له، وحصل ما حصل من اغتيال للرئيس رفيق 
الحريري وانسحاب القوات السورية، اال ان ما كان الرئيس بوش 
يريد تحقيقه يف لبنان، هو اجراء انتخابات نيابية مبا يتمىش 
الدميوقراطية،  الكبري« بتعميم  مع مرشوعه »للرشق االوسط 
وانتاج اكرثيــة نيابية يف لبنان، تنتخب رئيســا للجمهورية، 
وتشكل حكومة، وفق ما تكشف مصادر سياسية متابعة التي 
تشــري اىل ان الحدث العراقي له تداعياته عىل لبنان ســلبا او 
ايجابا، وهو ما ميكــن ان نقرأه مبا جرى يف العراق مؤخرا من 
نتائج لانتخابات النيابية، التي فاز فيها تحالف مقتدى الصدر 

عىل »الحشد الشعبي« وحلفائه، املؤيدين اليران.
فاالنتخابات العراقية االخرية التي حركت الشارع بني طرفني 
يتصارعان عــىل القرار يف »باد الرافديــن«، اذ يتقدم الصدر 
جبهة املناوئني للتدخل او النفوذ االيراين يف العراق حيث يتهمه 
خصومه بانه قريب من السعودية التي تخوض مفاوضات مع 
ايران برعاية رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي 
يعمل عىل ان يكون العراق محايدا يف رصاع املحاور ولعبة االمم، 
اذ ترى املصادر، ان امريكا تنظر بارتياح اىل ما افرزته االنتخابات 

العراقية، التي تأمل ان يكون لها شبيه يف لبنان، 
الذي اعلن 2٧ اذار موعــداً لانتخابات النيابية 
بعد ان علق العمل مبواد يف القانون الحايل اىل 

الدورة القادمة.
وهذه االنتخابات تنظر اليها واشنطن، باهتامم 
وهي تتابع عبىر سفارتها يف لبنان، وموفديها 
اليــه، ولديها اتصاالت مع مــن تعتربهم قوى 
»املجتمع املــدين« او املنظامت غري الحكومية، 
التي ال يخفي منضوون فيها عاقتهم بالسياسة 
امريكية  دعم مــن جمعيات  وتلقي  االمريكية، 
حكومية وغــري حكومية حيث تعــول االدارة 
»الحراك  االمريكية عىل مجموعات كانــت يف 
الشعبي«، وبدأ بعضها ينظم نفسه يف تحالفات 
التي  تقول  وائتافات تحضــريا لانتخابــات 
املجموعات  لهذه  امتحانا  انها ستكون  املصادر، 
التي ما زالت متشظية كام ان برنامجها تسوده 
الضبابيــة وااللتباس اذ ان بعــض املجموعات 
متحالفة مع احزاب وحركات موجودة يف السلطة منذ عقود، 
وهي مســؤولة عن حالة الفساد واالنهيار، كام ان مجموعات 
اخرى، حرشت نفسها مبرشوع اكرب من ان تحققه، وهو تنفيذ 
القرار 1559 لجهة نزع ساح »حزب الله« حيث تشري املصادر 
اىل ان االنتخابــات النيابية،  هي مطلب دويل عموما وامرييك 
خصوصا، الحداث تغيري ليس يف الطبقة السياسية الفاسدة، 
كام هو شــائع، بل من ميلك االكرثية النيابيــة لتكون خارج 
ســيطرة »حزب الله« والنفوذ االيراين، وهو ما تباهى به اكرث 
من مســؤول ايراين، ووصف بريوت بانها من احدى العواصم 
االربع، التي اليران نفوذ فيها، والذي قد تفقد بعضه يف العراق 
بعد االنتخابات التي حصلت، ويجري التشكيك فيها من قبل من 

خرس االكرثية النيابية.
لذلك فان االنتخابات النيابية، هي محور الرصاع الســيايس 
الداخيل وان حصولهــا او ارجاءها مرتبط بحســابات الربح 
والخســارة، ومن الجهــة او التحالف لذي ســتكون االكرثية 
ملصلحته، وان احتــامل ارجائها يتقدم عــىل حصولها، اذا ما 

حصلت جوالت امنية.

مــــــا يجري فــــــي العــــــراق يُقرأ فــــــي لبنــــــان وتداعياته عليــــــه منذ الخمســــــينات
االنتخابات في بالد الرافدين شــــــّجعت اميــــــركا لحصولها في لبنــــــان للفوز باالكثرية

ــات ــ ــ ــاوض ــ ــ ــف ــ ــ م أجــــــــــــــــواء   : بـــــــــــري 
ــة ــ ــّي ــ ــاب ــ ــج ــ ــن إي ــ ــ ــر م ــ ــثـ ــ ــم أكـ ــ ــي ــ ــرس ــ ــت ــ ال

أكــد رئيس مجلس النواب نبيه بــري، يف حديث صحفي، 
»أن األجواء يف مفاوضات ترسيم الحدود أكرث من إيجابية«، 
مشرياً »إىل أن املناقشات مع الجانب األمرييك أسقطت مبدئياً 
فكرة املفاوضــات املكوكية التي اقرتح األمريكيون القيام بها 
بدياً عــن املفاوضات غري املبارشة التي كانت تجري يف مقر 

األمم املتحدة عند الحدود«.
واوضح بري بانه »حصل نقاش مستفيض انتهى إىل العودة 
التفاق اإلطار الذي كنا أعلناه ســابقاً كأساس للمفاوضات، 
وأن تعود املفاوضــات إىل مقر األمم املتحدة كام كان يحصل 
سابقاً«، ولفت اىل أن مثة موافقة مبدئية من األمريكيني وأن 
املوفد األمرييك ســوف يزور تل أبيب للحصول عىل موافقة 

إرسائيلية«.
من جهة ثانية، اســتقبل الرئيس بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، ســفري العراق يف لبنان حيدر الرباك، 
حيث جــرى بحث يف االوضاع العامة والعاقات الثنائية بني 

لبنان والعراق .

بري مستقبالً السفري العراقي        )حسن ابراهيم(
العامد ميشــال  الجمهورية  عرض رئيس 
عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
خال اســتقباله قبل ظهــر أمس يف قرص 
بعبدا لألوضــاع العامة يف الباد، يف ضوء 

التطورات األخرية عىل مختلف األصعدة.
البحث رضورة اإلرساع يف اطاق  وتناول 
البطاقة التمويلية يف ضوء ارتفاع أســعار 
السلع  أسعار  عىل  وانعكاســها  املحروقات 
واملواد الغذائية. ويف هذا السياق تم التطرق 
اىل مصري القرض مــن البنك الدويل بقيمة 
246 مليــون دوالر واملعالجات الجارية يف 

شأنه.
كذلــك بحث الرئيســان عــون وميقايت 
يف نتائج الزيارات التــي يقوم بها عدد من 
املوفدين الدوليني، ومستجدات التفاوض مع 
الدويل، إضافة اىل درس عدد  النقد  صندوق 
القطاع  موظفي  أوضاع  ملعالجة  الحلول  من 

العام يف ضوء الظروف االقتصادية واملالية 
الصعبة التي متر بها الباد.

املنسقة  عون  الرئيس  اســتقبل  ذلك،  اىل 
الخاصة لامني العام لألمم املتحدة السفرية 
الرئيس  مع  تداولت  التي  فرونتســكا  جوانا 
عــون يف آخر املســتجدات، ال ســيام بعد 
التطورات األخرية السياســية منها واألمنية 
واالقتصاديــة، خصوصا انهــا تنوي تقديم 
احاطة ملجلس االمن الدويل يف الشهر املقبل 

حول األوضاع يف لبنان.
واكــد الرئيــس عــون لفرونتســكا ان 
»التحضريات مســتمرة لبــدء التفاوض مع 
صنــدوق النقد الــدويل يف اقــرب فرصة 
ممكنة، كــام ان التحقيق املايل الجنايئ يف 
حســابات مرصف لبنان بــدأ اليوم من قبل 
رشكــة »الفاريز ومارســال«، الفتا اىل ان 
الحكومــة »ماضية يف معالجة الشــؤون 

الحياتية امللحة للحد من تأثرياتها الســلبية 

ارتفاع أســعار  املواطنني، يف ظــل  عــىل 

أســعار  املحروقــات وانعــكاس ذلك عىل 

السلع«.

وشــدد الرئيس عون عــىل ان »التحقيق 

يف جرميــة انفجار مرفأ بريوت مســتمر 

القانونية  لألصول  وفقا  املسؤوليات  لتحديد 

املرعية«، معربة عن »استعداد األمم املتحدة 

لدعــم لبنان يف كل املجاالت التي تســاعده 

عىل تحقيق االســتقرار األمني واالقتصادي 

وتقريب وجهات النظر وتوفري التســهيات 

الازمة لذلك«.

عون مستقبالً فرونتسكا والوفد املرافق             )دااليت ونهرا(

بحث مع ميقاتي اإلســــــراع بإطالق البطاقــــــة التمويلّية
ــق الـــجـــنـــائـــي بـــدأ  ــي ــحــق ــت ــا : ال ــك ــس ــت ــرون ــف ــون ل ــ عـ
ــدء الــتــفــاوض مـــع صـــنـــدوق النقد ــب ل ــارٍ  ــ ــل ج ــم ــع وال



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــد« نــفــســه !!  ــّي ــح ــود »يُ ــب هـــر... وع ــال بــيــن عـــويـــدات ومـــ .. خـ ــ ــلـ ــاء االعـ ــقــ الــبــيــطــار يــقــســم مــجــلــ ال
جديدة  ــراءات  ــ اج ــر  ّ ويُــحــ ــهــدوء«  ب »يكمل  الــعــدلــي  واملــحــقــق  كلية..  ال لــلــدفــوع  يستعّد  ــنــوق  املــ محامي 
!! الجميع  واحدة من  البقاء عل مسافة  : هدفه  »الديار«  لـ  دروي  ويُريد ضمانات..  نين  اال ر حت  ينت ميقاتي 

جويل بويونس

رغم كل الكام الذي حيك عن ليونة ابداها الثنايئ الشيعي 
بالعودة اىل طاولة مجلس الوزراء، ال سيام بعدما قرأ البعض 
يف كام وزير الثقافة محمد مرت من االونيســكو تبديا 
باملوقف الشــيعي من قضية ربط ايجــاد حل لقضية املحقق 
العديل طارق البيطار بالعودة للجلســات الحكومية، اظهرت 
الساعات املاضية مع كل الجهود التي بذلت فشا يف التوصل 
اىل حل ير جميع االطراف ليعود مبوجبه مجلس الوزراء 

لانعقاد.
صحيح ان رئيس الحكومة نجيب ميقايت تحرّك امس باتجاه 
بعبدا باحثا عن مخرج قد يعيــد الروح لحكومته التي مل تكد 
تجتمع ثاث مرات حتى تعطلت يف جلســتها الرابعة، اذ تفيد 
املعلومات بان جو اجتامع بعبدا ساده نقاش مبا ميكن القيام 
به اليجاد املخرج املناســب الذي يرتك ما للقضاء للقضاء، وما 
للحكومة للحكومة، وســط اتفاق بني الرئيس عون وميقايت 
عىل وجوب تطبيق مبدأ فصل الســلطات، لكن االجتامع خرج 
با اتفاق عىل اي موعد مقبل ملجلس الوزراء وعىل استكامل 

االتصاالت السياسية.
مصادر مطلعة عىل جو االجتامع اكــدت ان ميقايت الذي 
يكثف اتصاالته تأمينا للحل املخرج، والذي التقى ايضا بحسب 
املعلومات الرئيس بري يف عني التينة، ارتأى بعد لقائه رئيس 
الجمهورية صباحا الرتيث بالدعوة الي جلســة جديدة، النه 
يريــد ضامنات بان اي مشــاركة للوزراء الشــيعة لن تكون 
بالعــودة اىل طرح بند من شــأنه ان يعيد تفجري الجلســة 

قالة البيطار او ايجاد مخرج له. باملطالبة ب
وتشــري اوســاط مطلعة عىل جو ميقايت اىل ان عملية 
”االخذ والعطا“ مستمرة، لكن املسألة تحتاج اىل وقت يك تهدأ 
االمور، ولتأمني حل عىل قاعدة ال غالب وال مغلوب، مشــددة 
عىل ان ميقايت يتمســك بوجوب ان يأيت اي حل عرب القضاء 

وحده.
وعام اذا تحّولت »حكومة معــا لانقاذ« اىل لجان وزارية 
تجتمع يف الرساي وترصف االعامل، تجيب االوساط : طبعا ال، 
فاجتامعات اللجان هي مسار طبيعي، وكل الوزراء يشاركون 

فيها.

ويف هذا الســياق، اوضح عضو »كتلة الوسط« املستقيل 
النائــب عــيل درويش لـ »الديــار«، ان جــو اجتامع رئيس 
الجمهورية مــع رئيس الحكومة كان جيدا، مشــريا اىل ان 
ميقايت ســينتظر حتى االثنني لتتضح نتائج االتصاالت التي 
تجرى، وبعدها يحدد بنتيجتها امكان الدعوة لجلسة حكومية 

قريبا. 
ولكــن مبا ان الثنايئ، وعىل لســان الوزيــر مرت قال 
انهم مستعدون للمشــاركة يف اي جلسة اذا دعا إليها رئيس 
الحكومة او رئيس الجمهوريــة، فلم ال يبادر ميقايت للدعوة 
؟ يجيب درويش بان  اىل جلســة ملجلس الوزراء مبن حــ
رئيس الحكومة ال يريد ان يستفز احدا، وهو يريد البقاء عىل 
مســافة واحدة من الجميع، وهناك يشء استجد يف الجلسة 
االخرية ملجلس الــوزراء يجب التعامل معه بهدوء لحني ايجاد 
الحل القضايئ املناســب. وختم: الرئيس ميقــايت لن يدعو 

لجلسة حكومية، اال عندما تكون االجواء مهيأة النعقادها.
وعىل خط بعبدا، جددت مصادر مطلعة عىل جوها التأكيد 
ان ما يتمســك به رئيس الجمهورية هو الدستور القائل مببدأ 

فصل السلطات.
ما يؤرش عمليا، اىل ان ال موقف الثنايئ الشــيعي تبّدل وال 
جلســات حكومة قبل اتضاح الصورة القضائية وباي اتجاه 
سيسري امللف قضائيا، وبعدها لكل حادث حديث تقول اوساط 

مطلعة. 
وبانتظار ” الحل السحري عىل قاعدة ال غالب وال مغلوب“، 
توجهــت االنظار امس، اىل مجلس القضاء االعىل عّل الدخان 
االبيض يتصاعد منه مبخرج ما، اال رياح املجلس جرت مبا مل 
تشته ســفن املعرتضني، اذ تفيد املعلومات بان املجلس الذي 
اجتمع ظهر امس بكامل اعضائه وبرئاســة القا سهيل 
عبود ويف حضور مدعي عام التمييز غسان عويدات،  مل يبت 
مســألة امكان توجيه الدعوة للمحقق العديل طارق البيطار 
الذي مل يتبلــ اي يشء بهذا االتجــاه، ومل يفاتحه احد من 

مجلس القضاء االعىل.
ويف هذا السياق، تشري مصادر قضائية موثوق بها اىل ان 
ما توصل إليه مجلس القضاء االعــىل امس، كان باختصار: 
»طبخة بحص“، كاشــفة ان انقســاما حادا عاد وساد بني 
املجتمعــني حول قضية االســتامع للمحقــق العديل طارق 

العضو  البيطار، ال سيام بني 
القضاء  مجلس  يف  الشيعي 
ومدعي  مزهر  حبيب  االعىل 
عويدات  غسان  التمييز  عام 

والقا سهيل عبود.
ترشح  التفاصيــل،  ويف 
مزهر  ان  القضائية  املصادر 
للبيطار  باالســتامع  طالب 
ان  اال  مــا،  اجراء  واتخــاذ 
عويدات اعترب ان الحل يجب 
ان يكــون وســطيا ال كام 
الافت  وكان  مزهــر،  يراه 
القضاء  مجلــس  رئيس  ان 
الذي  عبود،  ســهيل  االعىل 
بحســب  معه  تواصل  كان 
بري،  مل  الرئيس  املعلومات 
يعط موقفا واضحا، وتجنب 
لدرجة  بالقضية،  الدخــول 

ان اوســاطا مشــاركة قالت: »يبدو انو عبود بدو يهرب من 
القصة“، وعليه خلص اجتامع املجلس اىل الااتفاق عىل اي 
حل، وال حتى عىل دعوة يوجهها املجلس لاستامع للبيطار. 
وختمت االوساط بالقول: »يبدو ان احدا لن يتجرأ عىل اتخاذ 

موقف ضد البيطار«!
و عام اذا كان البيطار سيح اصا اي اجتامع مع القضاء 
االعىل فيام لو وجهت له دعوة مامثلة، علقت اوساط متابعة 
للملف بالقول: »لوقتا منشــوف«، ما يعني عمليا ان مشاركة 
البيطــار يف اي اجتــامع ملجلس القضاء االعــىل يدعى اليه 
غري محســومة اصا،  اما يف حال استمع إليه واتخذ القرار 
باالحالة للتفتيش القضايئ فعندئذ تقول االوســاط املتابعة: 
، وهذا اصا  »منكون فتنــا مبواجهة قضائية مع القــا

اهانة بحق املحقق العديل«!
وعليه، وبعيدا عن كل الضجة السياسية التي اثريت حوله، 
يتابع البيطار مهمته كمحقق عديل وبهدوء تام وارصار عىل 
االكامل بالقضيــة حتى النهاية، اال اذا كفــت يده عن امللف، 
وهو لهذه الغاية تابع اجراءاته امس، فراســل النيابة العامة 

التمييزية طالبا بت الخاف مع وزير الداخلية بســام املولوي 
حول اعطــاء اذن املاحقة للواء عباس ابراهيم، كام راســل 
مجلس الدفاع األعىل العطائه إذن ماحقة للواء طوين صليبا.

علام ان البيطار كان حدد 29 الحايل موعدا جديدا الستجواب 
كل من غازي زعيرت ونهاد املشنوق، وهو يتجه لتبيلغهام مرة 
جديدة اما عرب قوى االمــن الداخيل او املبارشين القضائيني، 

ا الجلسات. باعتبار انهام لن يح
 ويف هذا االطار، اكد وكيل املشــنوق املحامي نعوم فرح لـ 
، لكننا سنقدم دفوعا شكلية،  ”الديار« بان املشنوق لن يح
مشريا اىل انه عندما تقدم دفوع شكلية ال يح املدعى عليه 
ويحق له عدم الحضور، معتربا انه يف حال ح املشــنوق، 
فهذا يعني انه يتنــازل عن الصاحية املعطاة للمجلس االعىل 

ملحاكمة الرؤساء والوزراء يف هذا االطار.
مع االشــارة، اىل ان رئيس الحكومة السابق حسان دياب 

عىل موعد مع البيطار يف2٨ الحايل.
باملحصلــة، البيطــار مســتمر يف املعركــة القضائية، 
واملعرتضون »مكملني« باملعركة السياســية، وبني هذا وذاك 

»وحدا الحكومة مش مكميل«.. اقله حتى اشعار آخر!

ــار« ــاق اإلطــ ــفـ ــة املـــفـــاوضـــات عــلــ أســــا »اتـ ــطــاول ــ ب ــّس ــم ــيـــة«... وت ــّكـــوكـ ــنــان رفـــ »الـــجـــوالت املـ ــب ل
!! ــرائــيــة«  »اإل تاين  هوك مقترحات  يعر  أحــد  فــال  ــوطــن...  ال مستو  عل  نقا  الــ  بحاجة  التفاوض 

دوليل بشعاين

ســقطت فكرة »الجوالت املكوكّية« التي اقرتحها الوسيط 
األمرييك الجديد آموس هوكشتاين خال جولته عىل املسؤولني 
اللبنانيني لحّل مشــكلة النزاع الحــدودي، عىل غرار تلك التي 
ي كيســنجر أو فيليب حبيب، وأخرياً ديفيد  كان يقودها ه
ساترفيلد، بدالً من استكامل املفاوضات غري املبارشة لرتسيم 
الحدود البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائييل. فبعد إرصار لبنان 
عىل العودة اىل طاولة الناقورة الســتئناف املفاوضات وعقد 
الجولة السادسة بعد تعليقها يف 5 أيّار املا لعدم التفاهم 
بني الجانبني، سيزور هوكشتاين »تل أبيب«لنقل موقف لبنان 
إليه باملوقف »اإلرسائييل« لتحديد موعد  الرســمي، والعودة 

الجولة املرتقبة يف حال كانت إجابته إيجابية. 
أوساط ديبلوماسية عليمة تجد أّن هذا األمر يعترب أمراً جّيداً 
بالنسبة للبنان، ســيام أّن استكامل املفاوضات سريتكز عىل 
»اتفاق اإلطار« لرتســيم الحدود الربيّة والبحرية جنوباً. هذا 
اإلطار الذي اســتلزم عقداً من الزمــن يف التفاوض عليه بني 
رئيس مجلس النّواب نبيه بّري واألمريكيني، والذي اعتربه بّري 
عند إعانه يف 2020/10/1 أنّه »خطوة من شأنها أن تف 
اىل ســداد ديون لبنان«. واليوم أعلــن أّن »أجواء مفاوضات 
ترسيم الحدود مع العدو اإلرسائييل أكرث من إيجابية«، مشرياً 
اىل ســقوط فكرة املفاوضات املكّوكية بدياً عن املفاوضات 
غري املبارشة«. وأوضح أّن النقاش املستفيض مع هوكشتاين 
انتهــى اىل العــودة اىل »اتفاق اإلطار« الــذي جرى اإلعان 
عنه كأســاس للتفاوض، وأن تعود املفاوضات اىل مقّر األمم 
املتحدة كام كان يحصل يف السابق«. وهذا األمر جّيد بالنسبة 
أّن األمريكيني  للبنان، عىل ما أضافت االوســاط، وخصوصاً 

وافقوا عىل ذلك، وتبقى موافقة الطرف اآلخر. ولكن الســؤال 
الذي يطرح نفسه هنا: هل ســيعود لبنان اىل التفاوض عىل 
أساس الخط 2٣ بدالً من الخط 29 ، وال سيام أنّه مل يتّم تعديل 
املرسوم 64٣٣ باإلحداثيات الجديدة التي فاوض الوفد اللبناين 
العسكري عىل أساســها خال الجوالت الخمس املاضية التي 

 . انطلقت يف 14 ترشين األول من العام املا
وعّقبت االســاط بأّن العودة اىل الخط 2٣ تخرّس لبنان من 
حقوقه البحرية، ولهذا ال بّد وأن يتمّسك لبنان بالخط 29 الذي 
لديه قّوة قانونية أكرب ال ميكن ألحد أن يدحضها، والذي يضع 
»حقل كاريش« ضمــن املنطقة املتنازع عليها، االمر الذي من 
شــأنه أن يؤّدي اىل إرغام العدواإلرسائييل عىل وقف عمليات 
التنقيب فيه من قبل رشكة »إنرجني« اليونانية، أو »هاليربتون« 
األمريكية. غري أّن هوكشتاين، عىل ما يبدو، سوف يطرح عىل 
الطاولة العمل عىل الحقــول النفطية يف املنطقة الحدودية، 
وليس عىل وضع خط فاصل يف منطقــة النزاع، القدمية أو 
الجديدة، بهدف تقاسم املوارد عن طريق رشكة أمريكية، كون 

باده تؤدي دور الوسيط يف املفاوضات.
وعن فكرة تقاسم املوارد النفطية يف املنطقة البحرية التي 
يطرحها هوكشتاين من دون أن يكون للعدو االرسائييل أي حّق 
فيها، تقول األوساط نفسها إنّه موقف سيايس وليس قانونياً، 
، ومحاولة إلثارة زوبعة جدلية لكسب  وهو لعب عىل األلفا
تأييد الرأي العام اللبناين وتجنب مناقشة حقيقية تستند إىل 
وجهات نظر الخرباء التي تحمل آراء مختلفة. وترى االوساط 
أّن هــدف املفاوض اللبناين يف موقفه )التخويني أحياناً( هو 
التغطية عىل تعقيدات املشكلة وحرص القرار بني يديه وأيدي 
مؤيديه. غري أّن املشكلة، من وجهة نظر االوساط، هي أعقد 
بكثري من هــذه املقاربة اإلقصائية، ولهــذا فمن األفضل أن 

يحصل نقاش عىل مســتوى الوطن، سيام أّن مسألة ترسيم 
الحدود البحريّة تحصل فقط يف الصحافة ووســائل اإلعام، 
فيــام النقاش يجب أن يكون أيضاً عىل الصعيد املؤسســايت 
... وليس  أي عــىل صعيد النّواب، والــوزراء، والخــرباء، إل
عىل صعيد وفد تقني ضّيق مؤلف من 4 أشــخاص فقط، مع 

االحرتام لألشخاص الذين يتشكّل منهم الوفد. 
وتســاءلت االوســاط عاّم إذا كان الوفد اللبناين املفاوض 
الحايل، سيبقى هو نفسه أم سيتّم استبدال أعضائه أو إضافة 
أشخاص سياســيني أو ديبلوماسيني إليه، ســيام أّن رئيسه 
العميد الركن الطّيار بّسام ياســني قد ذهب اىل التقاعد، ومل 
يتّم اإلعان حتى اآلن، إذا ما كان سيســتمّر يف مهّمته هذه 
رغم ذلك، أم ســيتّم تعيني شخص آخر ســواه. ولفتت اىل أّن 
البعض يطالب بتضمينه سياســيني لــيك يتمكّنوا من اتخاذ 
القرار املناسب، غري أّن هذا اإلقرتاح قد يفهم عىل أنّه »نوع من 
التطبيع مع العدو اإلرسائيــيل« والذي يرفضه لبنان بطبيعة 

الحال.
كام سألت االوســاط عاّم سيكون عليه موقف لبنان خال 
املفاوضات يف حال جرى عرض إمكانية تبادل أمر بأمر آخر، 
مثل انســحاب »القّوات اإلرسائيلية« املحتلّة من مزارع شبعا 
وتال كفرشــوبا، مقابل تنازل لبنان مثاً عن جزء من املوارد 
البحرية، مثل حّقــه يف نصف »حقل كاريش« يف حال جرى 
اعتامد الخط 29 كحدود لبنان البحرية؟ وتجد االوســاط أّن 
هناك إغــراءات كثرية ممكن أن يطرحها الوســيط األمرييك 
ملصلحــة العدو اإلرسائييل، فقد تســتفيد الواليــات املتحدة 
األمريكية من األزمة اإلقتصادية واملالية الخانقة التي ميّر بها 
لبنان لتعرض عليه، عن طريق وسيطها يف التفاوض، اقرتاح 
تطويــر الحقول النفطية املشــرتكة وأن تفرض عليه القبول 

بعرضها أو عدمه. 
وعن ترســيم الحــدود، أوضحــت األوســاط عينها أنّه 
»عندما حصل ترســيم الحــدود بني لبنان وفلســطني يف 
اتفاقيــة »بوليه نيوكومب« يف العام 192٣، كان قد ســبق 
ذلك اتفــاق حدودي وّقعه رئيس الــوزراء الفرنيس ووزير 
الخارجيــة الربيطــاين يف كانون األول من 1920 رســم 
اإلطار العام لرتســيم الحدود. ثم جــاء بعد ذلك دور خبريي 
الرتسيم الحدودي الربيطاين الكولونيل نيوكومب والفرنيس 
الكولونيل بوليه، واســتغرقا نحو الســنة والنصف يف إطار 
من املناكفــات حتى توّصا اىل اتفاق عام 192٣ )الذي وّقع 
عىل »زغــل« ورسعة بني الطرفني الربيطاين والفرنيس، ومل 
يســتكمل الكولونيان مهمتهام برتسيم الحدود بني سوريا 
وبني رشق األردن والعراق... حيث توقف الرتســيم عند بلدة 

الحمة السورية(«.
وأضافت االوساط »نحن اليوم فعلنا العكس، أرسلنا الخرباء 
طار العام للرتسيم  للتفاوض والرتســيم، ومل نتوّصل بعد ل
البحري، وحّجة الوفد املفــاوض أّن هذا هو املوقف القانوين 
الصحيح، وهو كام غري دقيق«. فيــام الكولونيل نيوكومب 
استقال غاضباً، وعاد اىل الجيش األوسرتايل )كان أوسرتايل 
الجنسية وباده كانت حاربت مع بريطانيا يف الحرب العاملية 
األوىل ضمن دول الكومنولث(. والكولونيل بوليه اختفى متاماً 
، وال يوجد حتى اآلن أي أثر له يف ســجات  من كتب التاري
الجيش الفرنيس. أّما الذين اســتكملوا ترســيم الحدود بني 
فرنسا وبريطانيا يف الرشق األوســط، فكانوا ضّباطاً خرباء 
آخرين غري معروفــني. والقصد من ذلك، أّن خرباء ترســيم 
الحدود يتبعون القرار الســيايس... وليس العكس. ولهذا عىل 

املسؤولني اللبنانيني عدم التأّخر يف اتخاذ هذا القرار. 

ــي أحـــد  ــن ــب ــاق ــع ــم يُ ــ ــة خـــطـــ ولـ ــّمـ ـ ــ : لـــيـــ  ـ ــ ــرتـ املـ
نفى وزير الثقافة القا محمد وسام املرت 
الخرب املتعلــق به، الوارد صبــاح امس يف جريدة 

»الديار«.
، ردا عىل ســؤال عن هذا املوضوع  وقال املرت
خال تفقده القطع االثرية املودعة يف املطار من 
قبل وزارة الثقافة: »ان هذا الخرب ال أســاس له من 
الصحة، وترصيحي بعد انتهاء جلسة مجلس النواب 
االخرية دقيق وال يشــوبه خطأ. وعىل فرض اين 
أخطأت فليس مثة من يعاقبني، ولو اخطأت لكنت 
بادرت إىل االعتذار عن الخطأ وتصويبه بدافع من 
الشجاعة االدبية. ويف الخاصة الخرب ال أساس له 

من الصحة فليس مثة خطأ ومل يعاقبني احد«.
اضاف »ثانيا، اؤكد ترصيحي السابق، فمواقفنا 
ثابتة، نحن اذا دعانا دولة الرئيس لحضور جلســة 
، لكننا عىل يقني انه  مجلس الوزراء فسوف نح

لن يتم توجيه الدعوة اىل جلسة ملجلس الوزراء قبل 
ان تنتهي الســلطة القضائية ومعايل وزير العدل 
من اداء دورهام بحسب الصاحيات املنوطة بهام 
عىل مســتوى التعامل مع أزمة األداء التي تشوب 
عمل التحقيق العديل، وهو األداء الذي يتهدد سامة 
التحقيق، اذ يؤدي اىل تشويه الحقائق وهدر حقوق 
اهايل الضحايا ومن ثم منــع الوصول اىل العدالة 
الناجزة«، مؤكدا ان »األخطــر من هذا كله، ان ذلك 
االداء قد يؤدي قصــدا او ذهوال اىل ترجمة ما هو 
مخطط له خارجيا، لجهة إحــداث فتنة يف البلد. 
وواجب درء هذه الفتنة يســمو بأهميته عىل أي 
واجب آخر مهام بلغت أهميته، وانه ويف ضوء ذلك 
انرصف الجميع بكليتهم، كل بحسب ما هو مرسوم 
له من دور وصاحية، للتعامل مــع هذه االزمة، 

حارصين جميع جهودهم فيها«. 

ــد  ــقـ ــعـ ــتـ سـ ــ  ــ ــل ــ ــج ــ ــم ــ ــل ــ ل ــة  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ  : ــه  ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ عـ
ــاء بــيــطــار ــ ــق ــ ــإب ــ ــو ب ــ ــب ــ ــق ــ ــع ال ــ ســـــبـــــوع املـــقـــبـــل مـ ا

أكد الوزير السابق غســان عطالله، أن »وزير 
ي الخوري، يحاول ايجاد حل ملســألة  العدل ه
القــا طارق البيطــار، ولكــن املعني باألمر 
هو مجلــس القضاء األعىل، وهــو عليه أن يجد 
حا ليحفظ القــا البيطار، وأيضا أن يطم 
الفرق السياســية أنه لن يكون هناك استنسابية 
يف التحقيق«، مؤكًدا أن هناك طرحا ســيقدم يف 
مجلس الوزراء، لصون القضــاء، والكل يريد أن 

يجد حا من أجل انعقاد جلسة ملجلس الوزراء«.
واعترب يف حديث تلفزيوين، حول حديث وزير 
الثقافة محمد املرت يف جلسة الحكومة، أنه 

، أن ينفي الكام الذي صدر،  »ال ميكن للمرتــ
فهناك 20 وزيًرا يف الجلســة، والكل عرف ما تم 
الحديث عنه، والنربة التي تم الحديث من خالها، 
ب عىل صدرك وتقول أن هناك شــارعا،  وأن ت

ليست طريقة للتخاطب«. 
وحول اعتذاره لرئيس الجمهورية ميشال عون، 
رأى أنــه »يعرف كيف يجــب أن يترصف، كوزير 
للثقافة، ولن يدخل إىل مجلس الوزراء قبل متهيد 
دخوله«، معلًنا »أنني اعتقد أنه سوف تعقد جلسة 
بقاء  ملجلس الوزراء االسبوع املقبل، بعد القبول ب

طارق البيطار«.

أرسالن: إنتصار سوريا الحتمي 
بقيادتها الحكيمة سيعلو عل الجميع 
غرد رئيس الحزب »الدميقراطي اللبناين« طال 
أرسان عرب حسابه عىل »تويرت«: »ندين التفجري 
اإلرهايب الذي وقع يف قلب دمشق وأزهق الدماء، 
رون من االنفتــاح الدويل والعريب عىل  فاملت
سوريا ال حل عندهم ســوى باملزيد من اإلرهاب 
بقيادتها  انتصار سوريا الحتمي  أن  إال  واإلجرام. 
الحكيمة سيعلو عىل الجميع. أتقدم بالتعزية من 
الشعب السوري الشقيق والقيادة السورية وعىل 
رأسها أخي ســيادة الرئيس الدكتور بشار األسد 
والجيش العريب السوري والقوى املسلحة كافة. 
الله الشــهداء والشــفاء العاجل للجرحى  رحم 

واملصابني«.

ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــ اسـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــد الـ ــ ــ ــائ ــ ــ ق
املــلــحــق الــعــســكــري الــســعــودي

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف 
مكتبه يف الريزة امللحق العســكري الســعودي 
العميد الركن منصور بن محمد الرتيك، يف زيارة 

وداعية ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان.

ــر الــهــنــد  ــي عـــثـــمـــان الـــتـــقـــ ســف
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء 
عامد عثامن ظهر امــس يف مكتبه بثكنة املقر 
العام، الســفري الهندي يف لبنان ســهيل أجاز 
خان، يف زيارة جرى يف خالها عرض لألوضاع 

العامة. 

ــه ــ ــّب ــ ــن ــ ــت ــ ــ ال ــ ــجـ ــ »الـــــــــوفـــــــــاء لـــــلـــــمـــــقـــــاومـــــة«: يـ
ــوات ــقـ ــلـ ـــــروع الـــتـــقـــســـيـــمـــي لـ ــن مـــخـــاطـــر املـــــ ــ مـ

الوفــاء للمقاومة اجتامعها  عقدت كتلة 
الدوري مبقرها يف حارة حريك، بعد ظهر امس، 
برئاســة النائب محمد رعد، واستهلته بتهنئة 
، وتطرقت  العاملني مبولــد النبي األكرم محمد
االعتداء الذي نفذه قبل أســبوع  يف بيان إىل 
حزب القــوات اللبنانية يف محلــة الطيونة، 
مستهدفا املتظاهرين السلميني املعرتضني عىل 
نهج التسييس واالستنساب وازدواجية املعايري 
لدى املحقــق العديل القا طــارق البيطار 
وموقعا شــهداء وجرحى ومتسببا بأرضار يف 
املنازل وإثارة رعب بني األهايل واستنفار للغرائز 
أحر آيــات التعازي  ، متوجهة بـ الطائفيــة
والتربيكات إىل عوائل الشهداء املظلومني الذين 
فجعوا باســتهداف أبنائهم واالعتــداء عليهم 
الفائت، ضمن  األسبوع  الطيونة  عند مستديرة 

. سياق مدبر من قبل حزب القوات
هذا االعتداء املجزرة ضد  وإذ دانت وشجبت 
ما عرضه األمني  أن  اعتــربت   ، اآلمنني أهلنا 
الله من وقائــع ومعطيات ضمن  العام لحزب 
نه  ســياق تاريخي أراد أن يذكر به اللبنانيني، ف
القوات  حزب  لقيام  والدافع  الخلفية  يكشــف 
بارتكاب هذا االعتداء. كــام يتطلب يف الوقت 
نفســه الكثري من التنبه والحــذر من مخاطر 
املرشوع التقسيمي الذي طاملا التزمته وجاهرت 
ا لوحدة  به القوات رغم كونه ميثل تهديدا دا

الباد وللسلم األهيل فيها.
انهــاء  يف  االرساع  اىل  الكتلــة  ودعــت 
الحالة  والعســكرية  األمنيــة  التحقيقــات 
املســؤولني واملرتكبني اىل املحاسبة والعقاب. 
كام دعت الــوزراء يف الحكومــة إىل تفعيل 

هامــش  ضمــن  وزاراتهــم  يف  اإلنتاجيــة 
الصاحيــات املتاحة لهم، إذ كثــري من املهام 
القوانني  بعــض  وحتى  املطلوبة  واملشــاريع 
الصادرة تحتاج مــن الوزير واإلدارات املختصة 
إنجازات  إىل  لتحويلهــا  تنفيذية  إجراءات  إىل 
بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف 
والتغلــب عليها.  لتجاوزها  الجهــود  بذل  عن 
النافذ ملعالجة  والقانــون  التمويلية  والبطاقة 
أوضاع األرس األشد فقرا هام مثاالن صارخان 
يف هذا املجــال، وتطبيقهام يحتاج إىل جهود 
وزارية لتنفيذهام، خصوصا مع تفلت اســعار 

. املحروقات وتف الغاء
يشعر اللبنانيون بتامدي  وأسفت الكتلة ألن 
التدخل األجنبي يف شؤوننا الداخلية، األمر الذي 
ال يتناسب مع شــعارات الحرص عىل السيادة 
تدخل بعض  ، معتربة أن  الوطنية واالستقال
سفارات الدول األجنبية ال سيام منها األمريكية 
اء واألمــن واملال وغري ذلك  القضاء واإل يف 
يجــب أن يخضــع لقواعد العاقــات الدولية 
هذا األمر يف عهدة  ، واضعــة  وقوانني بلدنا
الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد 

. ومن أجل ضبط أداء اإلدارة يف هذا املجال
املوصوف  اإلرهايب  التفجري  الكتلة  ودانت 
الذي استهدف قافلة عسكرية يف دمشق وأدى 
 ، إىل استشــهاد عدد من الجنود الســوريني
سوريا التي هزمت املرشوع اإلرهايب  مؤكدة أن 
التكفــريي قادرة عــىل قطع أيــدي العابثني 
بأمنها، وماضية لتحقيق النرص النهايئ الكامل 
والشــامل وتأمني االســتقرار يف كافة أرجاء 

. سوريا
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ــ الــحــقــيــقــيــة  ــ ــرائ ــ ــ ــ ــو ال ــ ــم ــ ن
عــــلــــ االربـــــــــــــا الـــوهـــمـــيـــة

د.محي الدين الشحيمي

يبة التضخمية الامحسوســة عىل املطالبات  إن ال
النقدية ستبدل من الســيطرة عىل املوارد بعيدا حتى عن 
القطاع الخاص حتى يف حال مل تقــم الحكومة واقعيا  
ائب الرصيحة. عمليا ســتعمد الحكومة عىل  بفرضال
ائب الرصيحــة ، ومن ضمنها  فــرض العديد مــن ال
أرباح  الدخل الشــخ من  ائب املفروضــة عىل  ال
الرشكات واملمتلكات وحتى املكاســب املتعلقة برأس املال 
ائــب خاصية هيكل مبعدل  والهدايا. فلكل من هذه ال
تصاعــدي ويرتبط مبــارشة بقاعــدة رضيبية مقومة 

ومرتبطة بوحدات املال.
ذا ما ظلت هذه الجداول مقرونة مبعدل رضيبة ثابتة  ف
ن تصاعد يف األســعار  فحينهــا وحتى بدون تضخم، ف
ييحتم بشكل ضامن عىل كسب كتلة من الدخل الحقيقي 
بني حدين اثنني بــني االطاق والنســبية إىل الحكومة 
ذا كان لدينا  مع حدوث النمو االقتصادي ولــو وهميا. ف
ــو اقتصادي حقيقــي اي التضخم  تضخام من دون 
املرافق للركود وهو واقعنا، فسيجد القطاع الخاص نفسه 
وبشكل حقيقي مبســتوى دخل أقل بالنسبة للحكومة 
وحتى بالحد األدىن للدخل عىل االطاق. وذلك مبعزل عن 

املعدالت الكمية للنمو االقتصادي الواقعي.
يبــي الحديث لتقليص نطاق  حيث يعمل النظام ال
وحدود االقتصــاد الخاص وخاصة خال فرتات املوجات 
التضخمية املفرطــة، وميارس حركته العقابية أيضا من 
حيث الحفا عىل االحتيــاط الصحيح لرأس املال املنتج 
ويثبط حينها االســتثامر الحقيقي، األمــر الذي يؤخر 
بالتايل النمو االقتصادي الحقيقي، اذ يتبلور التأثري بشكل 
وذجي ممنهج مــن خال عملية تحويــل املوارد إىل 
نشاطات واســتخدامات عقيمة أو أقل إنتاجية، ويظهر 
لنا حينها مجموعة الحكامء والذين يسارعوا يف اعامنا 
بأن نظام اقتصاد السوق الحر خرج عن السيطرة ومل يف 

الخدمة.
املتعلقة  بالتزاماتنا  التضخــم  أن عاقة  نعلم جميعنا 
، وإذا ما  استمر هذا  التضخم  يبة الدخل الشــخ ب
وعىل نفس املنوال، ســيكون لألرسة نفس الدخل الرقمي 
اإلجــاميل الحقيقي ولكــن بقيمة واقعيــة أقل بكثري 
يبة،  وسيتعني عليها دفع ما يقرب الخمس يف املائة ك
يبية الحقيقية تقريبا  اذ سوف تتضاعف التزاماتها ال

وهو أمر غري عاطل مطلقا.
فنموذج اقتصاد السوق الحرمعرض للتدمري وأكرث من 
ائب  أي وقــت م من خال مزيج ســام لقوانني ال
والتضخــم. حيث قد تناوبــوا معا عىل تقليــل العوائد 
واملــردود الحقيقي لاســتثامرباالضافة اىل انخفاض 
مشهود بالحوافز القيمية ،اىل جانب املعدالت غري العادية 

لاستثامر تاريخيا.
فليس هنالك ما يدعونا لاستغراب بأننا عارصنا أيضا 
معدالت غري مألوفــة للنمو يف اإلنتاجيــة الحقيقية. 
ــوا يف القطاع العام  وبالرغــم من ذلك فقد شــهدنا 
وتوســعا، حيث قد تغذى بفرض رضائب الوهمية وغري 
املرئية عىل األموال باالتكال عىل فرضية األرقام املنفوخة 
والتمويل التضخمــي لعجز امليزانية، وعرب فرض رضائب 
رصيحة عــىل املكاســب الوهمية وفواتريهــا  املزورة 

باملجاملة يف القطاعني )العام والخاص(.

خيــــــر بإطــــــالق  ــــــرفّية : كّل يــــــوم ت م
البطاقــــــة التمويلّية إجرام بحــــــق اللبنانيين 
غرد وزير الشؤون اإلجتامعية والســياحة السابق رمزي 
مرشفية عرب حسابه عىل »تويرت«: »أطلقنا قبل ساعات من 
والدة الحكومة الحالية البطاقة التمويلية وكان من املفرتض 
أن يبدأ التسجيل عىل املنصة منذ أكرث من شهر. قرر املعنيون 
تأجيل التسجيل ومل نفهم الســبب ثم سمعنا كاما وحججا 
غري صحيحة عن أســباب التأجيل. كل يوم تأخري هو إجرام 

بحق اللبنانيني بعد رفع الدعم«.!

الن عون : الرئي  يدر احتما رّد قانون 
.. وتكّتلنا يُراجع إمكانّية الطعن به اإلنتخا

كشف عضو  تكتل لبنان القوي  النائب  آالن عون ، يف مداخلة 
تلفزيونية، أن »رئيس الجمهورية العامد  ميشال عون  استلم  

قانون االنتخاب  أمس، ويدرس احتامل رّد وعىل أساسه يبنى 
ء مقتضاه«، مشريا اىل أن »تكتل لبنان القوي يدرس  عىل ال
إمكانية الطعن بقانون االنتخاب أمام  املجلس الدستوري ، وال 
أحد يبحث عن مشــكل يف البلد لكن هناك أســئلة مرشوعة 

حول سبب تعريض العملية االنتخابية للخطر«.
ولفت النائــب عون يف ترصيح تلفزيــوين، اىل أنه »من 
وجهــة نظرنا نعترب أن  املغرتب يحتــاج اىل من ينقل وجهة 
نظره من اإلغرتاب اىل داخل  الربملــان اللبناين ، وبالتايل كنا 
نريد إرشاك 6 نواب يعربون عن مشاكلهم وتجاربهم، لكن هذا 

النقاش انتهى يف الوقت الحايل«.
وأوضح ردا عىل ســؤال حول ضامنــه ملقعده النيايب يف 
اإلنتخابــات املقبلة، أكد آالن عــون أن »ال أحد يضمن مقعده 
النيايب مســبًقا، أما عن إمكان التحالــف انتخابيا مع حزب 
الله فاألكيد أننا مل نصل بعد ملرحلة تشــكيل لوائح وتحالفات 

وبالتايل كل شيئ ممكن أن يكون وممكن أن ال يكون«.

ــــــع  ــــــدد علــــــ قدرة ال الجمّيــــــل : ن
فــــــي التعبير عن رأيــــــه باالنتخابات املقبلة

قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي يزور الواليات 
املتحدة األمريكيــة يف حديث اذاعي: »يهمنــا أن تعرف كل 
عواصم العامل، بأن هناك جهدا كبريا لتوحيد صفوف املعارضة 
يف لبنان، ويهمنا دعم الجيش اللبناين الذي يتعرض ملحاوالت 
كبرية لتشــويه صورته ودوره كام يتعرض لضغط سيايس 

كبري يك ال يقوم بواجباته«.
واعتــرب أن »محاولة تصوير الجيش بأنه الشــق الضعيف 
يف املعادلة كام خاطئ وهدفه أن نفقد أي أمل باملؤسســات 
والدولة«، مشددا عىل أننا »لن نخىش أحدا وسنقوم بعملنا يك 
نعيد للمؤسســات قوتها أوال من خال تقوية الجيش، وثانيا 
عرب استعادة الرشعية يف مجلس النواب من خال االنتخابات 
النيابية املقبلة، وهنا دور االغرتاب الذي يلعب دورا كبريا يف 

التعبري عن رأيه وعليه أن يساعدنا لتحرير قرار الدولة«.
وشــدد عىل أن »االختاف يف وجهات النظــر بيننا وبني 
القوات اللبنانية معروف ولن أعود اليه، ولكن اليوم نشــهد 

تغيريا يف آداء القوات يف االتجاه الصحيح ».
ورفض الجميل يف حديث تلفزيــوين آخر، »أي تدخل يف 
الشــؤون اللبنانية«، وشــدد عىل »أهمية قدرة الشعب يف 
الصــــمود والتعبري عن رأيه يف االنتخــــابات النــيابية 
املقبلــة ومواجهة محــاوالت اخضاعه«، معتــربا أن »هذا 
االستحقاق امتحان كبري للشعب اللبناين ملواجهة املأساة التي 

ر فيها«.

ابتسام شديد

مل تنته التفاعات بعد حول تظاهرة 14 ترشين 
املنددة باملسار الذي يسلكه التحقيق يف جرمية 
تفجري مرفأ بريوت، وقد ســاهم خطاب األمني 
العام لحزب الله السيد حسن نرصالله يف تأجيج 
بني  الفعل  ردود  فانقسمت  السيايس،  التجاذب 
مؤيد للخطاب واعتباره مقاربة واقعية للوضع 
اللبناين وما يح لجر الباد اىل أتون القتنة 
والحرب األهلية، حيث حذر  السيد نرصالله فيه 
املسيحيني من الذهاب يف أي مغامرة، وبني من 
استنكر الخطاب وقرأ يف سطوره تهديدا مبطنا 
ملن يجرؤ عىل أي مخطط، وســاهم يف تعويم 
رئيس »القوات« مسيحيا ولدى حلفائه والقوى 

السياسية يف 14 آذار. 
االنطاق من النظريــة الثانية ليس دقيقا، 
كام تقول مصادر سياســية قريبة من فريق 
٨ آذار، التي تعترب ان خطاب الســيد  نرصالله 
حا الهواجس املسيحية من دون ان يتعرض 

ألي فريق  او يؤدي كامه اىل نقزة يف صفوف »املســتقبل« 
والحزب التقدمي االشرتايك، حيث مل تصدر اشارات سلبية من 
قبل املختارة وبيت الوسط تجاه حزب الله، وقد عكست مواقف 
اإلثنني حرصا عىل مللملــة الوضع وعدم الذهاب اىل الفو 

والفتنة، مع إدانتهم قتل املدنيني املتظاهرين يف الطيونة.
وعليــه، فالواضح ان الحــرب »مكّملة« بــني حزب الله 
و«القوات« من دون ان ينضم اليها ســعد الحريري او النائب 
الســابق وليد جنبــاط، ويقول العارفــون ان لدى جنباط 
حســابات تتعلق باألقليات، وله تجــارب خاصة مع الحزب 
تجعله يذهب اىل عدم التصعيــد ، فيام يبدو االرتباك واضحا 

لدى »املســتقبل«، ويف كل  األحوال يؤكد  العارفون ان عاقة 
»املستقبل« واالشــرتايك مع حزب الله عرب املراحل، أقل توترا 
مام هي بني حارة حريك ومعــراب والتي تجاوزت بعد حادثة 
الطيونة  الخطوط الحمراء، يف حني التزمت القوى السيادية 
اء وضوابط العاقة، وكان واضحا ان قيادات  الخطوط الخ
الطرفــني التزمت امــا الصمت او املواربة ، ومل تكشــف عن 
متوضعاتها من التطورات، األمر الذي مل ينسحب عىل شارع 

اإلثنني 
الذي تضامن مــع »القوات«، باســتثناء  عــدد قليل من 
الشخصيات املســيحية والســنية املعادية لحزب الله،  فان 
احدا من القوى الســيادية مل يعلن موقفا داعام ل »القوات«، 

عىل الرغم من التشــابه بني ما حصل يف عني 
الســنية  البيئة  يف  خلدة  الرمانة  وحــوادث 

وشويا  يف الشارع الدرزي.
وتؤكد املعلومات ان وقع حادثة الطيونة أربك 
القيادات يف بيت الوســط واملختارة ووضعهتا 
امام اإلختيار الصعــب بني اللحاق ب »القوات« 
واختيار النأي بالنفــس، والعاقة الجيدة جدا 
مع رئيس مجلــس النواب، وهذا ما جعل رئيس 
الحزب التقدمي االشرتايك ينتقل اىل عني التينة 

مدينا القتل واطاق النار عىل املحتجني.
موقف جنباط انطلق من أولوية عدم وقوع 
الفتنــة  والحفــا عىل الســلم األهيل، عىل 
الرغم من املاحظات السياســية بني  جنباط 
وحزب الله  وعاقتهام  التي ال تخلو من الزغل 
الجبهات  االبتعاد عــن  الســيايس، فهو  قرر 
اآلمن وتهدئة شــارعه  املربع  واالنتقــال اىل 
الدرزي، مع علمه ان   القاعدة اإلشــرتاكية ال 
ا، وميكن  تتامهى مع قراره لكنهــا تؤيده دا

ضبطها عىل توقيت الساعة الجنباطية.
بالنسبة اىل »تيار  املستقبل« اتضح انه يفضل النأي بالنفس 
وانتظار مرور مســار العاصفة، خصوصا ان الشارع السني 
أنهكته األزمات االقتصادية والسياســية مع انتكاسة خروج 
سعد الحريري من السلطة أيضا، كام ان العاقة مع »القوات« 
مل تتحسن  او تشهد تقدما من فرتة طويلة، حيث من الواضح 
ان الحريري حريص عىل العاقة مع الثنايئ الشــيعي، وهذا 
ما ظهر يف طريقة التعاطي الحذر لقيادات »املســتقبل« مع 
حادثــة 14 ترشين، كام ان الحريري ليــس مرتاحا اىل تقدم 
جعجع عليه  والتأييد له يف الشــارع السني واحتاله موقع  

رجل اململكة السعودية  األول يف لبنان.

قــلــيــات ــري ُمـــربـــ بـــالـــخـــيـــارات.. وجـــنـــبـــال مــحــكــوم بـــهـــواجـــ ا ــريـ ــحـ الـ
ــاراة تــصــعــيــد جعجع ــ ــج ــ ــي« تــمــنــعــهــمــا ُم ــ ــراك ــ ــت ــ ــل« و»االش ــب ــق ــت ــس حـــســـابـــات »امل

فادي عيد

توحي األجواء بوجود ســباق محموم ما بني اإلنهيار الكامل 
واإلنقاذ، من خال إطاق ورشــة عمــل حكومية تبدأ مبلف 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، انطاقاً من خطة تهدف إىل 
اإلصاح يف كل املجاالت، وفق ما تؤكده مصادر نيابية مواكبة 
لحركة اإلجتامعات الجارية مع ممثلني من صندوق النقد الدويل 
منذ أن تشكّلت الحكومة الحالية، وعىل الرغم من مناخ التصعيد 
السيايس الذي أثّر بشكل مبارش عىل انطاقة العمل الحكومي، 
والخطة التي يجري إعدادها من قبل الوزراء املختّصني ورئيس 
ن مســار املفاوضات مل يتوّقف يف  الحكومة نجيب ميقايت، ف
ظل قرار لدى كافة املعنيني بامللفني املايل واإلقتصادي ملواصلة 
التباحــث مع صندوق النقد، من أجل اإلفــادة من برامج تؤدي 
إىل حصــول الحكومة عىل دعم وقــروض متكّنها من إطاق 
ورية يف أكرث من مجال يف املرحلة الراهنة،  اإلصاحــات ال
وليس اإلنتظار إىل ما بعد اإلنتخابات النيابية يف املرحلة املقبلة.
وتؤكد املصادر املواكبة نفســها، أن الوضع الذي وصل إليه 
الواقع املايل، ال ســيام بعد إنجاز مرحلة رفــع الدعم وظهور 
ن أي رشط أو إصاحات قد يفرضها  ترّدداتها بشــكل واضح، ف
صندوق النقد عىل اللبنانيني، قد تكون أقّل حّدة وســلبية من 
الوضع الحــايل، خصوصاً يف ضوء ما حصل أخرياً عىل صعيد 
إزالة الدعم بالكامل عن املحروقات، وما ســيتبعها من ترّددات 
ت  ن ما من مفاج تطال كل املجاالت اإلقتصاديــة. وبالتايل، ف

مرتقبة عىل هذا الصعيد، مع العلــم أن رشوط صندوق النقد، 
كام كل الهيئات املانحة واملؤّسسات الدولية، واضحة وهي تبدأ 
بتحرير ســعر الرصف وتطبيق الـ«كابيتال كونرتول«، ووضع 
حّد للهــدر الحاصل يف مجال الدعم الذي أصبح اليوم محصوراً 

بقطاعات محّددة.
ن الحصول عىل أي متويل، تابعت املصادر نفسها،  وعليه، ف
قد يكون صعباً يف الوقت الراهن، إال إذا نجحت حكومة ميقايت 
يف اســتعادة الثقة بدورهــا وبالقدرة عــىل تنفيذ معالجات 
جذرية، خصوصاً يف مجال الطاقة. واعتربت أن استمرار تجميد 
اجتامعات الحكومة، ال بد وأن يؤثّر ســلباً عىل مســار العمل 
الحكومي، وبالتايل، عىل مسار املباحثات التمهيدية الجارية ما 
بني صندوق النقد والفريق املتخّصص التابع لرئيس الحكومة، 
مع العلم، أن نشــاط هذا الفريق مستمّر عىل وتريته السابقة، 
ويركّز يف أولوياته عىل معالجة األزمات املســتجّدة، وبشكل 
خاص يف قطاع املحروقات، ريثــام يعود العمل الحكومي إىل 
اإلنتظام، ويبدأ البحــث داخل مجلس الوزراء بالخطّة املطلوبة 
من أجل الوصول إىل حوار مبارش مع صندوق النقد يف مراحل 

الحقة.
ومن أجل الوصول إىل الهــدف الذي أعلنته الحكومة، والذي 
يتمحور حول التعايف اإلقتصادي، اعتربت املصادر نفســها، أن 
أي خطة يجري العمل عليهــا، تأخذ يف اإلعتبار رضورة ترتيب 
العناويــن اإلقتصادية، والتوافق عىل أرقام موّحدة بالنســبة 
للوضع املايل والخسائر املطلوب معالجتها، مع العلم أن هذا األمر 

يبدأ من خال اإلجراءات املتعلقة بتحرير ســعر رصف الدوالر، 
وهو ما دعا إليه التقرير األول الصادر عن صندوق النقد بالنسبة 
ألي اتفاق أو برنامج ســوف يتم تطبيقه ليك يوافق الصندوق 
ن النقاش  وري للبنان. ولذلــك، ف عــىل تقديم التمويل الــ
الحايل، ال يزال يدور حــول إعداد ورقة التفاوض املقبلة، والتي 
تنوي الحكومة اإلعان عنها، كونها ستشــكّل ركيزة الربنامج 
النهايئ مع صنــدوق النقد الدويل، وإن كانــت هذه الخطوة 
ســتبقى مرهونة لجهة الرسعة التي ستسري فيها، بتوافق كل 
األطراف السياسية والحكومية والنيابية واملالية، ليك تتأّمن كل 
ظروف النجاح يف املحادثات املقبلة، والتي ســتؤدي إىل إنجاز 

تفاهم بني صندوق النقد والدولة اللبنانية. 

ــدوق الــنــقــد ــنـ ــاهــم مـــع صـ ــف ــت ــن اإلنـــهـــيـــار وال ــي ســبــاق ب

الخارجيــة  وزيــر  زار 
واملغرتبــني عبدالله بو حبيب 
رئيس مجلــس الوزراء نجيب 
وتم  الــرساي،  يف  ميقــايت 
خــال اللقــاء البحــث يف 
غاســكو  »مؤمتر  موضوع 
املوفد  زيارة  ونتائج  للمناخ«، 
متابعة  املكلّــف  األمــرييك 
البحرية  الحدود  ترسيم  ملف 
وكبري  الجنوبيــة  اللبنانيــة 
الخارجية  وزارة  مستشــاري 
األمريكية ألمن الطاقة آموس 

هوشستني إىل لبنان.
من جهة ثانية، تلقى وزير 
الخارجية رســالة من نظريه 

البولنــدي، هنــأه فيها عىل توليــه منصبه 
الجديد، نقلها السفري يف لبنان بشيميساف 
نيسيووفســيك. وجرى البحث يف مســائل 
تهم البلديــن ابرزها الهجرة غري الرشعية اىل 
اوروبا. كذلك تم البحــث يف تبادل الدعم يف 

املحافل الدولية. 
كذلك، تســلم بو حبيب من سفري ماليزيا 
آزري مــات ياكوب، رســالة تهنئة من وزير 

وجرى  عبدالله،  الدين  سيف  ماليزيا  خارجية 
عرض لســبل تطوير التعاون بــني البلدين ال 
ســيام يف مجال جذب االستثامرات املاليزية 
اىل لبنان، كام بحثــا يف التعاون التقني بني 
البلدين ومنح مدرسية توفرها باده للبنانيني.

وعــرض بوحبيــب مع ســفري كوبا لدى 
لبنان الكسندر بييســري موراغا لسبل تطوير 
العاقات الثنائية يف شتى املجاالت، ال سيام 

يف موضوع مكافحة تف كورونا. 

الفرنسية  الســفرية  نقلت 
إىل  غريــو،  آن  بــريوت  يف 
ميشــال  الجمهورية   رئيس 
عون ، رســالة شــفهية من 
نويل  إميا الفرنــيس   يس  الرئ
ماكرون ، جدد فيهــا »تأكيد 
باده الوقوف اىل جانب لبنان 
رئيًسا وحكومًة وشعًبا، وهو 
ما كان أكده لرئيس الحكومة 
نجيب ميقايت خال استقباله 

له قبل أسابيع«.
يف  قاء  الل خــال  دت،  وأك
قــرص بعبــدا، ان »بادهــا 
ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما 
النهوض  عملية  يف  يســاعد 

االقتصــادي واملايل يف البــاد، والتخفيف 
تتابع فرنســا  اللبنانيني«، كذلك  ناة  من معا
املفاوضــات الجاريــة مع صنــدوق النقد 
الدويل، وتبدي كل اســتعداد للمساعدة يف 
معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية، 
حيث ســتقدم 500 الــف لقــاح » فايزر« 
للبنانيني، وســتواصل دعم القطاع الرتبوي 

والقوى العسكرية واألمنية«.

وأوضحــت غريو، ان البحــث تناول أيضا 
التي حصلــت مؤخرا  »التطــورات األمنية 
ذيولهــا، وموضــوع  ورضورة معالجــة 
االنتخابات النيابية التــي التزمت الحكومة 

اجراءها يف الربيع املقبل«. 
والتقت الســفرية الفرنسية رئيس مجلس 
النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانية 
يف عني التينــة، وتم خــال اللقاء عرض 

للمستجدات والعاقات اللبنانية الفرنسية.

ــ ســفــيــر كــوبــا  ــق ــت ــة وال ــي تــهــنــ ــت ــال ــ رس ــّق ــل ت
بـــــــــو حـــــبـــــيـــــ بــــــحــــــث مـــــــــع مــــيــــقــــاتــــي
مــــــــــلــــــــــ تــــــــــرســــــــــيــــــــــم الـــــــــــــحـــــــــــــدود

ــري املــســتــجــدات ــ ــســا عــرضــت مـــع ب ــرن ــرة ف ــي ســف
ــان  ــنـ ــبـ مــــــاكــــــرون لـــــعـــــون : نــــقــــ بــــجــــانــــ لـ
وســــــــنــــــــســــــــاعــــــــد بـــــــــكـــــــــّل املـــــــــجـــــــــاالت

و ميقايت بوحبي  و عون          )دااليت ونهرا( و  ر

التقــى وزير الداخلية والباديات  بســام 
املولــوي ، رئيس الجمهورية  ميشــال عون  
يف قــرص بعبدا، وتم خــال اللقاء، عرض 
لألوضــاع األمنية يف البــاد، اضافة اىل 
االجراءات التــي تتخذها القــوى األمنية 
للمحافظــة عىل االســتقرار العام، وكذلك 
التحضريات املتعلقــة باالنتخابات النيابية. 
وتطــرق البحــث أيضا اىل شــؤون تتعلق 

بوزارة الداخلية واملؤسسات التابعة لها.
من جهــة ثانية، جال وزير الداخلية قبل 
الظهــر يف مطار رفيــق الحريري الدويل، 
واطلع مــن قادة االجهــزة االمنية املعنية 
عىل ســري العمــل. وكان يف استــــقبال 
املولوي قائد جهاز أمــن املطار العميد نبيل 
عبداللــه، رئيس دائرة األمــن العام العميد 
جــوين الصيصة، قائد رسيــة قوى األمن 
الداخيل العقيد عــزت الخطيب وضباط من 

االجهزة االمنية.
واستهل مولوي جولته من مركز الشحن 
الجوي، ثم انتقل اىل مبنــى املطار وتفقد 
الطائرات  الحقائب ومهبط  نظام تفتيشات 
والشــحن، واجتمع بالعميد عبدالله، بعدها 
عقد مؤمترا صحافيــا يف صالون الرشف، 
واشــار فيه اىل ان »العميد عبدالله عرض 
لنا ملعاناة العســكريني يف جهاز أمن املطار 
والذيــن يعانــون كباقي العســكريني يف 
كل لبنــان وهم أيضا بحاجــة اىل عناية، 
وعرض لنا ايضا للمشاكل التي تتعرض لها 
التجهيزات، خصوصــا لناحية الصيانة يف 
بعض األماكن. وبالنســبة للتفتيشات فهي 
ليســت بجهوزية كاملة، وبالتايل يخىش 
يف فــرتات معينــة حصــول االزدحام او 
تعطيل وهذا االمر يشل عمل املطار متاما«.
ومتنــى املولوي عىل جهــاز امن املطار 

»التشــدد اىل الحدود القصوى وضبط كل 

املعابر األخرى ملنع اي اذى ممكن ان يصدر 

مــن لبنان، كام امتنى عــىل هذه الدول، ال 

ســيام العربية منها أن تنظر بعني املصلحة 

لجهة كل ما سنقوم به وسنضاعف العمل، 

الن هــذه الــدول كانت داعمة ومســاندة 

للبنان، وسنضاعف كل امكاناتنا وسنتشدد 

باملراقبــة، ونطلــب من الــدول الصديقة 

ايضا النظــر اىل اللبنانيني الننا بحاجة اىل 

التعاون والتكامــل بيننا. وكوزير للداخلية، 

ســأتابع املوضع شــخصيا، حتى التواصل 

املبارش مع جهاز امن املطار«.

يرات املتعلقة باالنتخابات النيابّية بحث مع عون التح
ــاعــ إمــكــانــيــاتــنــا املــــولــــوي مـــن املـــطـــار : ســُنــ
ــر الــــحــــدوديّــــة ــ ــاب ــ ــع ــ ـــدد بـــمـــراقـــبـــة امل وســـنـــتـــ

وي ن ال تفقد مر ال املولوي 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الجمعة 22 ترشين األول 2021

ــــــن الراعــــــي  ــــــ اتصــــــاال م ــــــ تلق ــــــي املن أب
ــدرزي  ــ ــ ــ ال ــ ــ ــاة املذه ــ ــ ــتقبل ق ــ ــ واس

تلقى شــي عقل طائفة املوحدين الدروز املنتخب الشي 
سامي ايب املنى، اتصاال من البطريرك املاروين الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي، تم خاله الحديث عن »رضورة التعاون 
والتاقي لخلق أجواء إيجابية يف الوطن، حرصا عىل الســلم 

األهيل واالستقرار العام«.
واستقبل الشي ايب املنى يف دار الطائفة - بريوت، الوزير 
الســابق الياس حنا وعقيلته نورما حداد حنا للتهنئة، وجرى 

البحث يف قضايا وطنية عامة.
كام اســتقبل شــي العقــل وفــدا من قضــاة املذهب 
العليا  الدرزيــة  الدرزي، ضــم رئيس محكمة االســتئناف 
القا فيصل نارص الدين، واملستشــارين الشــي ســليم 
العيســمي وفؤاد حمــدان، والقضاة نصوح حيــدر ونزيه 
أبو إبراهيــم وفــؤاد يونس ومنــري رزق، والنائــب العام 
 لــدى القضــاء املذهبي الــدرزي القا عفيــف الحكيم.
وجرى خال اللقاء عرض لألوضاع العامة للمحاكم الدرزية 
وعمل القضاء وشؤون اخرى متعلقة بالطائفة وعمل املجلس 

املذهبي.
واستقبل شــي العقل ابضا القا يف املحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان وليد عاكوم.
ومــن زوار دار الطائفة مديــر »مركز عكار للدراســات 
، الدكتورة ليىل أبو  والتطويــر« عبد الرحمن محمود الشــي
شقرا، العميد املتقاعد إسامعيل حمدان، وخالد علوان، نجيب 
، باســل أبو زيك، واملشاي يحيى جمول، امني عودة  القا

وسهيل أبو غنام.
كام تلقى اتصال تهنئة من امية فيكتور الكك.

ــد  ــدي ــ ــه وت ــلـ ــل الـ ـ ــ ــالن وفـ ــبـ ـــانـــي الــتــقــ قـ ــ رمـ
ــة ــ ــّي ــ ــالم ـــ تـــمـــتـــيـــن أواصـــــــــر الـــــوحـــــدة اإلســ ـــل ع

ا والوفد املرافق م قبالن مستقبالً 

الجعفري  املفتي  استقبل 
املمتاز الشــي أحمد قبان، 
اإلفتاء  دار  يف  مكتبــه  يف 
العام  األمــني  الجعفــري، 
البيت  ألهل  العاملي  للمجمع 
الشــي رضا رمضاين، عىل 
رأس وفد من املجمع، وجرى 
العامة  األوضاع  يف  البحث 
يف البــاد واملنطقــة، كام 
التشديد عىل »رضورة  جرى 
العمــل عىل متتــني أوارص 
الوحدة اإلسامية ملا لها دور 
املجتمع  متاســك  يف  فعال 

واألمة«.
وأدىل الشي رمضاين بترصيح بعد اللقاء 
قال فيه: »ترشفــت بلقايئ مع املفتي قبان 
لتقديم التعازي بوفاة اإلمام الشي عبد األمري 
قبان، الــذي كان متواضعــا ومحبا للناس 
ا بل  والناس يحبونه أيضا، وكان يســعى دا
كان دؤوبا يف عمله يف حل مشــاكل الناس 
وقضــاء حوائجهم، وكان لــه أيضا حضور 
علمي بارز عىل املســتوى العلمي يف لبنان. 
ونســأل الله له الرحمة واملغفرة، وأن يحفظ 
ولده الشي أحمد للســري عىل طريق أبيه«، 
مضيفاً »إن شاء الله يكون املجلس اإلسامي 
الشــيعي األعىل يبقى ثابتا ومســتمرا عىل 
طريــق اإلمام قبان ومن مــ من قبله، 
وأن يكون للمجلس حضور فعال وكبري عىل 

مستوى لبنان والعامل«.

التقى رمضاين عــىل رأس وفد من  كام 
املجمع، الســيد عيل فضل الله وكان عرض 
واملهامت  العامــة  اإلســامية  لاوضاع 
وأتباع  عموما  املســلمني  عاتق  عىل  امللقاة 
البيــت خصوصا وال ســيام يف هذه  أهل 
التي متر فيهــا املنطقة  الدقيقة  املرحلــة 

اإلسامي. والعامل 
أن »يقدم  الله عــىل  بدوره، شــدد فضل 
اإلســام يف خط  أهــل البيــت للناس من 
خال القواعد األخاقية واإلنســانية، بعيدا 
عن بعض التقدميات املشــوهة التي يســري 
الرحمة  ثقافة  »عىل  مشــددا  البعض،  فيها 
واالنفتاح عىل كل الناس، وعىل الرتاث الغني 
ة أهل البيــت يف مجاالت  للمســلمني وأل
الدعاء وأخاقيــات الرحمة واملحبة التي أكد 

عليها القرآن الكريم«.

تابعت مع املولوي مل تثبيت الدفاع املدني
حياتهم الحريري : أقّل ما يج أن يُقّدم لهم أمام ت

بحث في التعاون مع وفد من السفارة الفرنسّية
ــلـــي  ــثـ ــمـ قـــــــــرداحـــــــــي عــــــــــرض مــــــــع وفــــــــــد مـ
ــاع ــطـ ــقـ املــــــواقــــــع اإللــــكــــتــــرونــــّيــــة أوضــــــــــاع الـ

فيات مع زوار عرض واقع املست
الــــتــــعــــاون  ــرار  ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ الس  : الـــــــدفـــــــاع  وزيــــــــــر 
ــة الـــعـــســـكـــريّـــة ــ ــاب ــ ــب ــ ــط ــ ـــفـــيـــات وال ــ بـــيـــن املـــســـتـ

ري ر و بهي ال وعي الدفا املد  وفد من مت

قرداحي م وفد من السفا الفرنسي

ال عا م ابو  وا  ت يم م

النيابية  استقبلت رئيسة كتلة »املستقبل« 
النائبة بهية الحريــري، يف مجدليون، وفدا 
كبريا من متطوعي الدفاع املدين من مختلف 
املناطق اللبنانية برئاســة يوسف ماح، يف 
اطار جولة يقوم بها الوفد عىل الكتل النيابية 
من اجل »الطلب اليها الضغط باتجاه ترسيع 
لتثبيتهم،  املخصصــة  املالية  املوازنة  رصف 
وفقا لقانون اعادة هيكلية الدفاع املدين الذي 
تم اقراره ســابقا ومل يشمل املتطوعني حتى 
اآلن، وعددهم حــواىل 2500 متطوع تنطبق 
عليهــم رشوط التثبيت مبــاك الدولة عرب 

إجراء مباراة محصورة لهم«.
»الوقوف  بالوفد، مؤكدة  الحريري  ورحبت 
اىل جانب متطوعي الدفاع املدين يف مطلبهم 
التي  الجســام  »التضحيات  املحق«، ومثمنة 
قدموها وال يزالون يف كل املحطات الصعبة 
التي مر ومير بها البلد من اجل إطفاء حرائقه 

وبلسمة جراحه وصد األخطار عنه«.
وقالــت: »ان اقل ما يجــب ان يقدم لكم، 

الدولــة، هو حقكم يف  ونعتربه واجبا عىل 
التثبيت وحقوق عائاتكم يف العيش الكريم 
والصحة وتأمني املســتقبل األفضل ألبنائكم. 
ونحن ككتلة سنبقى نتابع هذا امللف بالتواصل 

مع كل املعنيني حتى تحقيق مطلبكم«.
اثر اللقاء، قال حسني شومان باسم الوفد: 
»نحن نجول عــىل كل الكتل لدعم متطوعي 
الدفــاع املدين يف مجلس النــواب، من اجل 
الضغط باتجاه ترسيــع تأمني 55 مليار لرية 
لبنانيــة من وزارة املاليــة كموازنة إضافية 
مليزانيــة الدفاع املدين ليك يتــم تثبيتنا عرب 
اجــراء مباراة محصورة بنــا، وفقا للقانون 
الصادر قبل ســنوات بهذا الخصوص والذي 
يســتفيد منه 2500 متطــوع تنطبق عليهم 

رشوط التثبيت«.
اتصاال  الحريري  أجــرت  االطار،  ويف هذا 
القا  والبلديات  الداخليــة  بوزير  هاتفيا 
بســام مولوي وتابعت معه ملف تثبيتهم من 

»اجل ترسيع عملية البت فيه«.

اســتقبل وزير االعام جــورج قرداحي، 
االعامي  الفرنســية  الســفرية  مستشار 
والعمل  التعاون  مستشــارة  ايلربون،  جان 
الفرنيس ماري  املعهــد  الثقايف ورئيســة 
غييوم  والبرصي  السمعي  امللحق  بوسكاي، 
الوزير  دو شــومني، يف حضور مستشارة 
اليســار  الفرنكوفوين  اإلعــام  لشــؤون 
جعجع. وتم البحــث يف تعزيز التعاون بني 

وزارة اإلعام و السفارة الفرنسية.
وتحدثــت بوســكاي عــن »املشــاريع 
والنشاطات بني الســفارة والوزارة«، الفتة 
إىل »موضوع األرشــيف الــذي تم إطاقه 
»دعم  عىل  مشــددة   ،» املا حزيران  يف 
السفارة الفرنسية لوزارة اإلعام و الوسائل 

الرسمية«. اإلعامية 
»أهميــة  عــىل  املجتمعــون  وشــدد 
الفرنكوفونية واإلعام البرصي والســمعي 
الصعيد  عىل  الخربات  وتبادل  الفرنكوفوين 

االعامي«.
كام وتم التطرق إىل »مشاريع عديدة قيد 
للتلفزيونات  الرتاخيص  التنفيذ وموضــوع 
قرداحي  ومتنــى  الفرنســية«.  واإلذاعات 

»إعــادة إطــاق قنــاة 9، بالتعــاون مع 
الفرنسيني«.

واستقبل وزير االعام يف مكتبه بالوزارة، 
االلكرتونية، وبحث  املواقع  وفدا من ممثيل 
معهــم يف الواقع االعامي، مســتمعا اىل 

يواجهونها. التي  واملشاكل  املطالب 
 ورشح اعضاء الوفد للوزير واقع القطاع 
وابــرز ما يعانونه من مشــاكل وتحديات، 
مشــددين عىل »رضورة تنظيم هذه املواقع 
عرب وضع معايري ورشوط النشائها تضمن 
حاميــة املواطنــني والحريــات االعامية 
املهنة، من اجل  الطارئني عىل  ومتنع دخول 
ايصال صورة ايجابية عن االعام اللبناين«، 
مشــددين عىل »رضورة خضوع االعاميني 

املطبوعات«. لقانون 
من جهته، شــدد قرداحي عىل »رضورة 
العمل عىل انجــاز القانون الخاص باملواقع 

النواب«. االعامية املوجود يف مجلس 
واســتقبل وفدا مــن نقابــة الصحافة 
برئاســة النقيب عوين الكعيك، وتم البحث 
يف االوضاع العامة ويف شــؤون وشجون 

الصحافة واالعام يف لبنان.

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم، 
نقيب االطبــاء رشف أبو رشف ونقيب أطباء 
الشامل سليم ايب صالح اللذين زاراه للتهنئة، 
وجرى عرض للتحديات التي يواجهها الجسم 
االطباء  الحاصل بسبب هجرة  والنزف  الطبي 

واملمرضات واملمرضني.
 والتقــى وزيــر الدفاع نقيــب اصحاب 
املستشــفيات الخاصة سليامن هارون عىل 
رأس وفد مــن النقابة، يف زيارة تهنئة جرى 
خالها عرض اوضاع املستشــفيات يف هذه 
الظــروف الصعبة وعاقــة التعاون والثقة 

ة بني املستشفيات والطبابة العسكرية  القا
. وسبل تطويرها من اجل خدمة املر

 واعترب ســليم ان »املستشفيات والجسم 
الطبي والتمري يف لبنان تشــكل شبكة 
امــان رغــم الصعوبــات التــي تعرتضها 
وتواجه املؤسســات الضامنــة واملواطنني 
التعاون  »استمرار  آما يف  عىل حد سواء«، 
بني املستشــفيات والطبابة العســكرية ملا 
لكل  االستشــفائية  الخدمات  توفري  يضمن 
العســكريني يف الخدمة والتقاعد ومن هم 

عىل عاتقهم«.

ــــــروع قانــــــون ســــــُيقّر  الحلبــــــي: م
ــــــرة ــــــار لي بـــــــ  ملي ــــــل  ســــــبوع املقب ا

أشــار وزير الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي، اىل ان 
هناك أزمة كارثية، مضيًفا »هناك مرشوع قانون ســيقر يف 
املجلس النيايب االســبوع املقبل بـ 500 مليار لرية  منه ٣50 
للقطاع الخــاص وتعديل لبدالت النقــل، فنحن بحاجة اىل 

التعليم النقاذ السنة املدرسية«.
وتابع يف حديث اذاعي، »نعمل عىل دعم الصناديق الضامنة 
ويجب عدم الخطأ بالحســاب، وادعو الجميع اىل التضحية 
فاملجالس التحكيمية الرتبوية ســتصدر قريبا جدا، والتعليم 

املهني والتقني ميكن ان يشملهم بدل النقل والتقدميات«.

 : » ــاء الــــطــــال فــــي الـــــخـــــار ــ ــيـ ــ ــة أولـ ــّيـ ــعـ ــمـ »جـ
ــون الـــــــدوالر الــطــالــبــي ــانـ ن قـ ـــ ــت بـــ ــب ــس ــاء ال ــق ــل ل

ــات  ــامـ ــصـ ــتـ اعـ  : ــون  ــ ــريّ ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ ال املــــتــــقــــاعــــدون 
ــن ــي ــن ــن اال ــ ــات بـــــــدءا م ـ ــ ــافـ ــحـ ــي املـ ــ ــة ف ــوح ــت ــف م

اصدرت »الجمعية اللبنانية ألولياء الطاب 
الجامعات االجنبية« بيانا، اشــارت فيه  يف 
اىل انه »من خال متابعة شــؤون الطاب 
يف الجامعات األجنبيــة، ويف اطار متابعة 
القانون 19٣، وبعد سلســلة  قضية تطبيق 
لقاءات واتصاالت مع الكتل النيابية ورئاسة 
الحكومــة، تم عقــد اجتــامع يف الرساي 
الحكومي يــوم الثاثاء يف 19 ترشين األول 
2021، ضــم وفــدا من لجنــة االهايل يف 
الجمعية مع اللجنــة املكلفة من قبل رئيس 
شــؤون  متابعة  ميقايت  نجيــب  الحكومة 
األجنبية،  الجامعات  يف  اللبنانيــني  الطاب 
حيث متت مناقشة سبل تطبيق قانون الدوالر 
الطالبي وتبني اللجنة القرتاح القانون املقدم 
من النائبني فادي عامة وإبراهيم عازار عن 
كتلة التنميــة والتحرير لتعديل القانون 19٣ 
ومتابعــة اقراره يف لجنــة الرتبية النيابية 
والحقا يف مجلس النواب بالرسعة القصوى، 
كام تم طرح مشــكلة تجديد جوازات السفر 

الدبلوماســية ووجوب  البعثات  للطاب يف 
لبنان  اعطائها لهم بالســعر املعمول به يف 
باللــرية اللبنانيــة ورضورة التعميــم عىل 
الســفارات بهذا الشــأن، كام تم استعراض 
املشاكل والعقبات التي تواجه هؤالء الطاب 

وذويهم يف ظل األزمة الراهنة«.
اضاف البيان: »مــن ناحية أخرى ولوضع 
األهــايل يف آخر التطورات حــول الخطوات 
الطالبي وتعديل  الدوالر  لتنفيذ قانون  املتخذة 
ثغره، وما أســفرت عنه آخــر االتصاالت مع 
املعنيــني مبلف الطاب يف خال االســابيع 
األخرية، تدعــو الجمعية األهــايل والطاب 
الذين مل يستطيعوا الســفر ملتابعة دراستهم 
نتيجة سياسة املصارف، اىل لقاء تشاوري مع 
الشي جهاد العبدالله عضو الهيئة التأسيسية 
واإلدارية للجمعية يف منزل األستاذ عبد القادر 
الدهيبي يف قرية النبي يوشع قضاء الضنية، 
وذلك نهار الســبت 2٣ ترشيــن األول 2021 

الساعة الثالثة بعد الظهر«. 

رأت لجنة املتقاعدين العســكريني: يف بيان 
أنــه »مل يعد خافيا عــىل اي متابع لاوضاع 
االقتصادية يف لبنان، ما يعانيه الشعب اللبناين 
العسكريون جزء من  بكل فئاته، واملتقاعدون 
الوطن، خدم الوطن وفداه بســني العمر، حتى 
وصل اىل الوقت الذي عىل الوطن أن يرد له ولو 
جزءا بســيطا مام قدمه، إال يف لبنان، أبسط 
السبل بالعيش الكريم أصبحت مفقودة، وحتى 

الخدمات الصحية مل تعد مؤمنة«.
وختم البيان »قرر املتقاعدون العســكريون 

البدء باالعتصامــات املفتوحة يف املحافظات 
بدءا من يوم االثنني املقبل، من الحادية عرشة 
قبل الظهر أمام فرعي مرصف لبنان يف صيدا 
وطرابلس ورسايا النبطية، كام قرروا التجمع 
املركزي الواسع أمام نصب الجندي املجهول يف 
ة  محلة املتحف يف بريوت واقامة خيمة دا
لاعتصام املفتــوح حتى تحقيق املطالب التي 
الرواتب مع دراســة وتقويم  بزيادة  تتلخص 
وعدالة، والتغطية الطبية الشاملة للعسكريني 

يف الخدمة والتقاعد وعائاتهم«. 

ــم املـــهـــنـــي ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــدو الـ ــ ــاق ــ ــع ــ ــت ــ »م
ــــــو ــــــوا اإلضــــــرا املفت ــــــي« أعلن والتقن

عقدت لجنة األساتذة املتعاقدين يف التعليم املهني والتقني 
الرسمي يف لبنان إجتامعا طارئا عرب تطبيق )زووم(، عىل أثر 
ما نتج من إجتامع امس يف الرساي الحكومي برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء نجيب ميقايت، للبحث يف االمور الرتبوية عىل 

ابواب العام الدرايس الجديد.
 ورأت اللجنة يف بيان أعقب اجتامعها، أن اجتامع الرساي 
»كانت نتائجه ســلبية لجهة تهميش القطاع املهني برمته، 
وعدم اعطاء اســاتذة املاك واملتعاقدين يف التعليم املهني اي 

من الحوافز املقرتحة لباقي الزماء يف القطاع الرتبوي«.
ودانت اللجنــة »هذا التهميش لقطاع حيــوي يف الحياة 
الرتبوية عىل صعيد الوطن، عــىل رغم أهمية التعليم املهني 

يف كل املجاالت والقطاعات الحيوية يف سوق العمل«.
وشــددت عىل حرصهــا الكامل عىل »عــدم  ضياع العام 
الدرايس املقبــل، ورضورة ايجاد الحلــول الجذرية من قبل 
املعنيــني، مبا يؤمن حق التعلم لاجيــال الصاعدة، ومن هذا 
املنطلق تؤكد اللجنة رضورة معالجة هذه النقاط قبل الكام 

عن بدء العام الدرايس املقبل«.
وأعلنــت االرضاب املفتــوح، و«عدم العــودة اىل املدارس 
واملعاهد وعــدم البدء يف التدريس حتى صدور قرار من وزير 
الرتبية يتضمن إنصافنا لجهة التقدميات والحوافز، أســوة 

بباقي الزماء يف القطاع الرتبوي«.
وتبقي اللجنة اجتامعاتها مفتوحة ملواكبة التطورات.

ــار ــوطــات الــخ ــات ضــخــمــة وضــ ــحــدي حــكــومــة مــيــقــاتــي أمــــام ت
فاطمة شكر

شــهر  من  أكرث  مــ 
نجيب  حكومة  تشكيل  عىل 
تتقدم  مل  التــي  ميقــايت 
أي خطــوة مــن شــأنها 
تذليــل العقبات املعيشــية 
تسم  مل  ليتها  واإلقتصادية، 
زالت  ما  فهــي  باإلنقاذية، 
زادت  بل  ال  مكانهــا  تراوح 
من املشاكل وارتفعت أسعار 
املحروقات بشــكل جنوين، 
إرتفاع  أيضــاً  مــا يعنــي 
الكهرباء  إشرتاكات  فواتري 
وزيادة يف تعرفة ســيارات 
اىل  التاميذ  ونقــل  األجرة 
السلع  وأســعار  املدرســة 
ما  كل  ن  ف الغذائية، وعليه 
يجري منذ تشكيل الحكومة 

حتى اليوم هو استعراض ال معنى وال جدوى منه. 
ضائقة إقتصادية خانقة تشتد يوماً بعد يوم، فا 
حلول جذرية، وال الوزراء يقومون بعملهم أو رمبا 
ال يستطيعون القيام بواجباتهم ألسباب، باستثناء 

من قرر أن يحارب من أجل لبنان واللبنانيني.
أزمة لبنان اإلقتصادية ما زالت تكرب بشكل كبري، 
ويف معلومات خاصة كشــف خبري اقتصادي أن 
الفســاد الذي نخر الدولة والــذي أوصلنا اىل هذه 
الفجوة املالية هو الذي أطاح مقدرات الدولة املالية 

ال بل هو الذي دمر البلد إقتصادياً. 
أضاف الخبري اإلقتصادي أنه منذ بداية تشكيل 
ثاث   بعقبات  اصطدمــت  اللبنانية  الحكومــة 

أبرزها: واملعي  اإلقتصادي  بالشأن  تعنى 
1- ملف الكهرباء وهو من األولويات.

2- ملف الطاقة بالتاميش مع ترســيم الحدود 
العدو اإلرسائييل. مع 

العام املقبل. ٣- اإلنتخابات الربملانية يف 
بدايًة هنــاك معايري كان من املفرتض أن تعمل 

عليهــا الحكومة، لكن بعض امللفــات مل تنجز، 
حتــى أنها مل تبــرص النور بالرغم مــن إبرامها 

الكهرباء. وخاصًة يف موضوع 
حكومة  تواجهها  التــي  الثانية،  املواجهة  أما 
العدو  الحــدود مع  ميقايت، فهي ملف ترســيم 
اإلرسائييل، والتــي تعمل بعض القوى عىل تغيري 
العسكري  الوفد  باستبدال  املفاوضات  هذه  مسار 
خر مدين للتغيري يف مســار إتفاقية  اللبنــاين ب
»اإلطــار« وانتزاع صفة املفاوضات العســكرية 
بــني الخصم والعــدو، لتصبح مدنيــًة يف إطار 
املبعوث  أكد  ، يف حني  أمريكية  سيايس وبرعاية 
األمرييك »أموس هوشــتاين« الــذي وصل اىل 
بريوت يــوم الثاثــاء، وزار الرؤســاء الثاثة 
األربعــاء، أكّد امل قدماً يف الســري يف الخط 
رقم 2٣ واســتبعاد الخط رقم 29 ألنه ســيعرقل 
التقــدم يف املفاوضات غري املبــارشة بني لبنان 
والعدو اإلرسائيــيل من أجل إيجاد حلول للطرفني 
وترسيم الحدود للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز 

املبعوث  . يذكر أن وصــول 
األمــرييك اىل لبنــان أثار 
اســتياًء كبرياً  حيث وصف 
علامً  صــارخ،  انتهاك  بأنه 
بــأن »هوشــتاين«  يحمل 
»الجنســية اإلرسائيليــة« 
العدو  جيــش  يف  وخــدم 
العامني  بــني  اإلرسائيــيل 
وتشــري   ، و1995   1992
املعلومات اىل أن اســتقدام 
اإليراين  للنفط  اللــه  حزب 
اىل لبنــان دفــع الواليات 
يف  الترسيع   اىل  املتحــدة 
مفاوضات ترســيم الحدود 
إليجاد حلــول بديلة ولعدم 
كدولــة  إيــران  تكريــس 
املحن  يف  لبنــان  تســاعد 
عن  يدها  كــف  وبالتــايل 

وإبعادها.  لبنان 
الربملانية  اإلنتخابات  الثالثة فهــي  العقبة  أما 
و  السياســية  القوى  تراهــن عليها جميع  التي 
بدأ العمل من أجلها، وســتحدد اإلنتخابات شكل 
ويصف   ، القادمــة  والتحالفات  اإلصطفافــات 
العام 2022 يف حال لو  انتخابات  سياسيون بأن 

متت فهي »كرس عضم«. 
وتابــع الخبــري اإلقتصادي أن عــدم اجتامع 
ترصيف  حكومة  خانــة  يف  يضعهــا  الحكومة 
األعامل، مام سيساعد الدوالر عىل الصعود بشكل 
جنوين، وال سقف لهذا الصعود يف األيام املقبلة. 
اجــراءات إصاحية  اتخاذ  أن عدم  اىل  ويشــري 
وقرارات رسيعة ســتكون له إنعكاســات خطرة 
عىل الوطن، وأن ســعر املحروقات سريتفع أيضاً 

يف حال ارتفع سعر رصف الدوالر أمام اللرية. 
ويشــري اىل أن التدقيق الجنايئ يجب أن يكون 
رسيعــاً ومعلناً أمام الناس مع إعان األســامء 
أمام الــرأي العــام  واتخاذ التدابــري القانونية 

الازمة.  
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اة واملحامون... مواق وطرائ الق
املحامي نارض كسبار

 يفرط الحكومة 
التي يريدها 

ضمــه  امع  ـ ـ ت ج ا يف 
وبعض النواب قال الرئيس 
صائــب ســام ان رئيس 
الجمهورية قــال له مرة: 
»انا افرض الحكومة التي 
اريدها«. فســأله النائب 
العميد رميون إده. ومباذا 

اجبته«
محمد  النائب  ل  ـ ـ خ د ت ف

يوسف بيضون وقال: واضحة...مؤكد قال له: 
- وانا افرط الحكومة التي اريدها.

 اليل عايز يريب مراتو 

يقول الكاتب االديب جــورج  جرداق انه كان مير بأحد 
شوارع القاهرة عندما شاهد بائعا يحمل عصا الخيزران 

بيده ويجر عربة تحتوي عىل كمية منها وهو يصيح:
- اليل عايز يريب مراتو، اليل عايز يأدب حامتو

- ويقول جرداق انه اقرتب من البائع واشــرتى عصا 
واحــدة. اال ان البائع الذي يرغــب ببيعه اكرث من واحدة 

سأله:
ما عندك اال حامة واحدة؟

 عامة صفر 

كان املحامي انطوان زخيــا يرتافع يف دعوى مقامة 
ضد موكله امام املحكمة العســكرية وكان قد لفت نظره 
مــا ورد يف مطالعة مفوض الحكومــة من ان محطة 
فنيانوس تقع يف منطقة جبيل يف حني انها تقع يف بلدة 
شكا. كام لفت نظره قرار قا التحقيق وقد ورد فيه ان 
املحطة تقع يف منطقــة جبيل وانه جاء مطابقاً ملا جاء 

يف مطالعة مفوض الحكومة فقال:
- إنني اطلــب عدم االخذ مبا جــاء يف املطالعة ويف 

القرار الظني النهام متطابقان متاماً.
واردف قائا:

- ان املعلمة عندما تجد مســابقتني متطابقتني تضع 
عامة الصفر لهام.

 لغة عربية عظيمة 

 يــروي املحامي ابراهيم مســلم ان طبيباً فرنســياً 
تربطه به عاقــة صداقة، ابلغه انه معجب جداً باللغة 
للبنانية ومبعانيها. ولدى استفساره عن السبب اجاب  ا

الفرنيس:
- منذ عدة ايام ح مريض مــن لبنان ال يجيد اللغة 
الفرنسية. ح معه صديقه. فقلت لهذا االخري ان يطلب 
من صديقه الوقوف جالساً ومن ثم االنحناء شيئاً فشيئاً 
حتى تصل يداه اىل االرض ورأســه اىل االسفل. وبالفعل 
قال الصديــق لصديقه كلمة واحدة، فام كان من املريض 

اال ان نفذ.
- ولدى استفسار االستاذ مســلم من اللبناين املرتجم 

حول ما قاله. اجاب:
- قلت له طوبز.

 تنظيم الوقت واملثابرة 

يقول رئيس هيئة الترشيع والتحديث يف مجلس النواب 
املحامي اوغست باخوس ان االنســان الذي ينظم وقته 
ويثابر عــىل عمله ينجح يف الحيــاة. ويضيف املحامي 
باخوس انه يوم كان ال يــزال مكتبه يف رياض الصلح، 
كان يذهــب اىل مكان قريب، حيث كان ماســح احذية 
ة، بحيث اذا  يجلس عىل مدخل احد االبنية بصــورة دا
قصده اي كان اىل ذاك املكان وجده. وانه بفضل مثابرته 
عىل العمل متلك عــدة ابنية وتعلم اوالده وتخصصوا يف 

اختصاصات مختلفة.
ويختم االستاذ باخوس ان احد املرشحني الرئاسيني يف 
احدى الدول الغربيــة كان يف مناظرة تلفزيونية عندما 

سئل عن كون والده كان ماسح احذية فأجاب:
- صحيح لقد كان ماسح احذية. اال انه كان يتقن عمله 

وميسح الحذاء جيداً ويلمعه.

 سعر السكوت مش مثل سعر الحيك 

ينتقد املحامي مطانيــوس اولئك الذين يتكلمون كثريا 
ويقــول ان االصغاء امر مهم. ويخرب باملناســبة طرفة 
مفادهــا ان اهل رجل عجوز طلبوا من احد االشــخاص 
متضية وقت معه ورسد االخبار املتنوعة له مقابل مبل 
من املال. وهذا ما حصل حيث بدأ هذا الرجل يخرب العجوز 
عدة ســاعات يوميا اخبارا متنوعة ويقبض املبل املتفق 

عليه.
وبعد مدة سمع اهل عجوز آخر بهذا الشخص، فطلبوا 
منه مجالســة العجوز املذكور الذي يحب الكام عىل ان 
تكون مهمته االستامع فقط مقابل املبل ذاته املتفق عليه 

مع اهل العجوز اآلخر.
ويف اول جلسة بدأ العجوز بالكام. وما ان مرت ساعة 
واحدة عىل ذلك حتى رمى الشخص مبل املال ارضاً وهو 

يلعن الساعة التي قبل بها بهذا العرض قائا:
- من قال ان سعر السكوت واالستامع مثل سعر الحيك 

والكام؟

 انا اليوم عرفت 

يقول املحامي الياس كســبار ان احد الفرنسيني التقى 
يف الشــارع بربيطاين، فاقدم عىل رضبه وتم نقله عىل 

اثرها اىل املستشفى.
وعندما مثل الفرنيس امام القا سأله قائا:

- اسند اليك انك رضبت الربيطاين الفاين يف الشارع 
فامذا تقول؟

فأجابه:
- لقد رضبته الن الربيطانيني حرقوا جاندارك.

- فقال القا باستغراب:
- ولكن هذا االمر حصل منذ400 سنة.

فأجابه الفرنيس:
انا اليوم عرفت.

 بني الربح والخسارة 

كان املحامي املرحوم منري شــحادة يروي ان احد ابناء 
مدينة زحلة استشــار احد محامــي مدينته يف قضية 

معينة طالبا منه درسها وما اذا كان ينصحه بتقدميها.
فأجابه املحامي وهو يشري اىل زواية من غرفته:

كل هذه الكتب يف هذا الجناح تربحك الدعوى.
واتفق االثنان عىل تقديم الدعوى اال انها خرست بداية.

فح املوكل وقال للمحامي:
لقد خرسنا الدعوى مع انك قلت يل اننا سوف نربح.

فأجابه املحامي وهو يشري اىل زواية اخرى من غرفته: 
شــفت هالكتب بالجناح الثاين من الغرفة.. بتخرسك 

الدعوى.

مـــــــــــل املــــــتــــــجــــــّدد... ــن بــــيــــن االســـــتـــــســـــالم وا ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ــ ــ إقـــــــتـــــــراع امل
ــــــــــــــادر؟ ــر مــــــمــــــن عــــــجــــــ عــــــنــــــه و ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ـ ــ ــ ــتـ ــ تـــــــي الـ  هـــــــــل يـــــــ

رجاء الخطيب

عامها  ترشيــن«  »ثورة  دخــول  مع 
العوائق  الثاين، ال بد من اإلقــرار، رغم 
التــي اجتاحــت مســريتها، اإلقرار أن 
اللبناين ما  انعكاســاتها عىل املشــهد 
زالــت جلية، وهــي وإن مل تحدث فرقاً 
كبرياً فعلياً، فقد نجحت يف خرق جدران 
مــن الصمت والســكوت عــن حقوق 
اللبناين  املواطن  ومستحقات سلبت من 
مدى  عىل  الفاســدة  املنظومة  ملصلحة 

عرشات السنني.
ســفرية لبنان الســابقة يف األردن 
تقدمت  التي  شــمعون  تراييس  السيدة 
باســتقالتها يف الســادس من آب عام 
2020، أي بعيــد إنفجار املرفأ، إعرتاضاً 
الداخيل  الســيايس  األداء  عــىل  منها 
رقابياً  دوراً  متــارس  زالت  ما  اللبناين، 
اللبناين.  اإلنتشــار  مصلحة  يف  يصب 

شمعون قامت يف بداية الشــهر الحايل بتحذير املغرتبني 
اللبنانيني مام اســمته »كمني يتم نصبه لهم«، شارحة يف 
معرض وصفها لهذا األمر أن »عملية فتح باب التســجيل 
من دون تحديــد قاعدة النتخاب املغرتبني هي كمني تنصبه 
الحكومة لتشــتيت قرار املغرتبــني.  فعملية تأجيل إعان 
قاعدة تصويت املغرتبني هي كمني للمغرتبني ليك يتسجلوا 
وبالتايل يفقدوا إمكانيــة الحضور إىل لبنان لاقرتاع يف 
حال تم إقرار قاعدة املرشحني الستة وحرمان املغرتبني من 

التصويت لل 12٨ مرشحاً أسوة باملقيمني«. 
فام الذي قصدته شمعون تحديداً؟ وما هو مصري إقرتاع 
املغرتبني خصوصاً ومع تقريــب موعد اإلنتخابات النيابية 
إىل اذار مــن العام القادم واعتــامد الية التصويت لل 12٨ 

مرشحاً ؟
شــمعون قالت لـ«الديار«ان الســلطة تخــاف إقرتاع 

املغرتبــني كونهم يتمتعون بكم من حريــة التعبري، وكون 
البعــض منهم تعرض ملا يشــبه التهجري مــن بعد »ثورة 
ترشين« وإنفجار بريوت، وهم من املغرتبني األكرث تأثراً مبا 
يجــري يف لبنان حاليا،ً ويخافون عىل حياة عائاتهم التي 
ما زالت عالقة هناك، وشــددت عىل ان معظم املجتمعات 
اللبنانيــة يف الخارج، و تحديداً يف أمــريكا، كندا، أوروبا، 
ورة التغيري عىل  أوســرتاليا، ودول الخليج مقتنعة بــ
الرغم من اتخاذ بعض التجمعات اللبنانية يف باد مختلفة 
طابــع طائفي والتي لديها والء خــاص الحزابها يف لبنان 

وسوف تعمل وفق اجنداتها...
وتخوفت شــمعون من تاعب أو تزويــر قد يحصل يف 
اإلنتخابــات، وهو أمر قد يكون مــن الصعب جداً معرفته، 
ولكن ميكن اإلطمئنان، وخصوصاً أن املجتمع الدويل متنبه 
بشكل كبري لهذا األمر ولديه ارادة ونية ملامرسة رقابة عىل 
هذه اإلنتخابات، وهو األمر الوحيــد الضامن حالياً عوضاً 

الداخلية  اللبنانية  للرتكيبــة  األمر  ترك  عن 
لتديره بشكل كامل. 

بــدوره ، قال الصحايف عــيل نرصالدين 
املوجود يف فرنســا منذ أكرث من 40 عاماً ل 
»الديار« أنه لن يقرتع لعدة اسباب أهمها ما 
املتخلف  الطائفي  االنتخايب  القانون  اسامه 
الذي يجــرب الناخب الدخــول يف القطيع، 
وصنف نفســه رجا علامنيــا يتمنى قيام 
ان   واعترب  املواطنون،  فيه  يتســاوى  وطن 
النظام  يكــرس  الحايل   االنتخــاب  قانون 
يعتربه ضد  قانــون  القائم عىل  الطائفــي 
الدستور، حيث بدل من ان يجعل من النائب 
ويجعل  الدستور  ينقض  كلها،  لألمة  ممثا 
من النائــب ممثا فقــط لطائفته او حتى 

ملذهبه، وهذا السبب األسايس خلف قراره. 
ال يأمــل نرصالديــن بالتغيري الشــامل، 
ولكن رغم كل الهفــوات يف القانون ورغم 
االصطفافــات الطائفيــة يعتــرب انه عىل 
رضوري،  الربملــان  داخــل  التغيري  االقــل 
وان االنتخابات القادمة ســتكون امــا الخطوة االوىل يف 
سبيل تغيري حقيقي ولو يف املســتقبل او ستعود الطبقة 
السياســية الحالية اىل الحكم، ويف هذه الحالة املسؤولية 

تقع عىل الشعب فيدفع مثن اخطائه. 
وعن تخــوف املغرتبني، يعتــرب نرصالديــن ان التزوير 
ســيحدث، وتأخر وصول الصناديق وابدالها كام حصل يف 
املرة املاضيــة ممكن أيضا، عازياً ذلك إىل ســيطرة وتفرد 
حزب واحد بوزارة الخارجية متهامً النائب جربان باســيل 
بالســيطرة عىل معظم الســفارات اللبنانيــة يف الخارج 
وزراعة محازبــني له فيها، وبالتايل اصبــح األمر مدعاة 
لة إمكانية  اً. وختم بتوقع ســوداوي عن ض للشــك دا
التغيــري الفعيل باإلعتــامد عىل املغرتبني فقــط للتغيري 
الدراماتييك، وخصوصاً أن نسبة اإلقرتاع يف املرة السابقة 

من املقرتعني املسجلني مل تتعد 4 . 

»تعديل تعرفة فحو ا PCR في املطار«
ــة »كـــــورونـــــا«:  ــن ــج ــل ــا ل ـــاعـ ــم ـــتـ ــة تــــــرأ إج ــحـ ــصـ وزيــــــر الـ
ــجــرعــة الــثــالــثــة وحــمــلــة تــلــقــيــ مــدرســّيــة ــل ــيــر ل ــحــ ــت ال

ترأس وزير الصحة العامة فراس األبيض إجتامعا يف 
الرسايا الحكومية، للجنــة متابعة التدابري واإلجراءات 
الوقائية لفريوس كورونــا، يف حضور أعضاء اللجنة. 
وتناول البحث ســبل مواجهة التحديات املستقبلية التي 

الفريوس. تف  استمرار  يطرحها 
واوضح االبيض يف مؤمتر صحايف شــارك فيه عدد 
مــن أعضاء اللجنة، أن »موســم الخريــف وبدء العام 
زيادة  عىل  مســاعدين  عاملني  يشــكان  قد  الدرايس 
الحــاالت املصابة بالفريوس، ما يثــري قلقا من موجة 
جديــدة تعيد املعاناة التي مرت عــىل لبنان يف العامني 
األخريين. لذا شــكل هذا اإلجتامع األول للجنة، مناسبة 
القائــم يف لبنان ومــا يحتاجه من  الواقع  لدراســة 
متابعة، بــدءا من عرض الواقع الوبايئ إىل التنســيق 
القائــم مع القطــاع الرتبوي وفحــوص الـ PCR يف 
التلقيح  الحريري، وكل ما يتصل بشــهادة  مطار رفيق 
املعطاة  الشهادة  األخرى العتامد  الدول  والتنســيق مع 

لبنان«. يف 
ثم أدلــت األســتاذة يف كلية العلــوم الصحية يف 
نــدى ملحم مبداخلة  األمريكيــة يف بريوت  الجامعة 
املحافظة عــىل جهوزية  فيها عىل »رضورة  شــددت 
لبنان وال ســيام وزارة الصحة لرتصــد الحاالت وترقب 

الفريوس«.  إنتشار  عددها سعيا للحد من 
جاك  الجرثومية  األمــراض  االختصــا  واعلــن 
مخباط، يف مداخلــة له، عن »تشــكيل لجان خاصة 
مــع وزارة الرتبية مهمتها املتابعــة الحثيثة ملا يحصل 
الذي  للتلقيح  املدارس، إضافــة إىل وضع الئحــة  يف 
بالتعاون مــع مدرائهــا«. ولفت  املــدارس  يتــم يف 
 إىل »التحضــري إلطــاق حملــة تلقيح مدرســية«.
بدوره، قال مستشــار وزير الصحة العامة محمد حيدر  
 PCRأن » األبيض مرص عىل تخفيض ســعر فحص الـ
املعتمد يف املطار، وقد تم تكليف لجنة لدراسة التكلفة 

السعر«. لهذا  تعديل  وسيحصل  املناسبة، 

توسيع عل  نعمل  النبطية:  في  موكويو 
مة للمن الــنــقــديــة  املــســاعــدات  ــامــ  ــرن ب

ــة  ــوات الــجــويّ ــقـ ــرك بــيــن الـ ــت ــ تــمــريــن ُم
الــيــونــيــفــيــل ملـــانـــّيـــة بــــ  ــاطــة ا ــرق ــف وال

قا ال ال
استقبل محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه يف مكتبه وفدا 
من منظمة اليونيســف يف لبنان برئاسة يويك موكويو يرافقها 
تري ملوتو هاريسانتوسو وجريوم كوات ورنا البزري وسونيا 
الياس . وجرى عرض لاوضــاع العامة والصعوبات االقتصادية 

واملعيشية التي يعاين منها املواطنون وتأثريها عىل االطفال.
وقالت »كان نقاش واســع من اجل تحسني وضع االطفال يف 
هذه املنطقة يف ظل االزمات الصعبة التي يعاين منها لبنان، كام 
تم الرتكيز عىل برنامج صحة االطفال وغذائهم ودعم العائات يف 

سبيل ان يتخطى الجيل الجديد هذه االزمات«.
ولفتت اىل ان »اليونســيف اطلقت برنامج املساعدات النقدية 
للعائات االكــرث فقرا يف لبنــان والذي نعمل عىل توســيعه، 
باالضافة اىل اننا نتعاون وننســق مع مصلحــة مياه الجنويب 

ومصالح املياه االخرى من اجل توفري املياه«.

أعلنت مديرية التوجيه يف  قيادة الجيش ، يف بيان لها، بحصول 
مترين لييل مشرتك بني القوات الجوية والفرقاطة األملانية العاملة 
ضمن قوة  األمم املتحدة املؤقتة يف  لبنــان  تخلله عمليات هبوط 
لطوافات البوما عىل منت الفرقاطة، وذلك يف إطار تعزيز قدراتها 

عىل تنفيذ مهامت البحث واإلنقاذ داخل  املياه  اإلقليمية اللبنانية.

دار: عدم السما لنوا »القوات« بالدخو
رة الطيونة ائي في مج للمجل قبل البت الق

قال رئيس التجمع العاملي لدعم خيار املقاومة يحيى غدار، » يف 
ترصيح صحايف، ان »عىل التيار الوطني الحر العمل بفعالية اكرث 
عىل االرض وبني الناس، ليقولوا للمسيحيني خصوصاً واللبنانيني 
عموما اي مشهد يريدون يف لبنان ألمنهم واستقرارهم وسلمهم 
االهيل. فهناك مشــهد تفاهم كنيســة مار مخايــل عام 2006 
ومشهد الطيونة عام 2021. بل وتاري صاحب املجزرة يف القتل 
ب امن  واالغتيال والتهجري وانتظار الرهانات الخارسة، التي ت

لبنان بأكمله وليس امن طائفة او مذهب فحسب«. 
واشــار »اىل انه من املفرتض عدم السامح لنواب حزب القوات 
بالدخول اىل مجلس النواب اىل حــني البت القضايئ يف املجزرة 
ومسؤولية رئيس حزب القوات وبعض نوابه عنها والتي تبناها، 
بل وحاول ان يخرج فيها منترصاً، عىل دماء االبرياء. كام أكد بأن 
مؤسسات الدولة األمنية وخاصة الجيش والقضاء أمام امتحان 
املصداقية أمام الشــعب اللبناين بأكملــه و قراراتهم مبا يتعلق 

مبجزرة الطيونة ستحدد مستقبل التعاطي مع هذه املؤسسات«.

ــيــيــر لـــم يحصل ــرحــل والــتــ ــاجــيــان ي م ــار جــ ــي ــان ب ــن ــف ال
عـــــرض مــســرحــيــتــه »لـــبـــنـــان الـــطـــائـــفـــي« مــســتــمــر

كامل ذبيان

اســتيقظت صبــاح 
وفاة  خــرب  عىل  امس 
الفنــان بيار جامجيان 
الــذي كانــت تربطني 
كنا  منــذ  صداقة  بــه 
الدراســة  مقاعد  عىل 
التــي  الزلقــا  يف 
ولــدت وســكنت فيها 
لعقود  عائلتــي  مــع 
الحــرب -  وهجرتنــي 
والتي  منهــا  الفتنــة 
ال  النني  عودتها  اخىش 
ميتنع  واعيا  شعبا  ارى 
الوقــوع من جديد  عن 
نامســها  ونحن  فيها 
مع كل ازمة سياســية 
خطوط  عىل  ونســكن 

التامس التي ســقطت ومل تقم وحــدة يف املجتمع بل 
بقيت الكانتونات الطائفية وما زلنا نســمع عن منطقة 

مسيحية واخرى شيعية واحياء سنية وجبل درزي.
رحل املوهوب بيــار يف زمن عادت ســموم الحرب 
االهليــة تنفث من جديــد وهو من جيلنــا الذي عاش 
ســنوات االقتتال الداخيل وعرف التهجري القرسي ومر 
عىل حواجز طائفية كام سلك طرقات القنص والقصف 
انه الزمن االســود حيــث مل تحقق الحــرب تغيريا كنا 
الســيايس فحلمنا  بدولة  النظام  ننشــده يف اصاح 
دارة مدنية »وبدويلة متتد من »جرس  ب مدنية فخرجنا 
كفرشــيام اىل املدفون« هــي الحدود التي رســمتها 
املســيحيون  ليســكنها  جغرافيا  اللبنانية«  »القــوات 
الخارجيــة وعدم دخول  الــذايت وحاميتهــم  بأمنهم 

اليها. والغرباء  املسلمني 
كان »بيارو« كام عرف مــن الجيل الذي آمن بالتغيري 
وهو االرمنــي الذي ولــد لبنانيا فلــم يتقوقع فدرس 
العقيدة الســورية القومية االجتامعيــة وانتمى اليها 
عابــرا منهــا اىل لبنان الواحــد املوحــد املتداخل يف 
الجغرافيا واالقتصــاد والدورة الحياتية مع بيئة قومية 
يف سورية الطبيعية التي قسمها االستعامر الربيطاين 

الفرنيس.  -
دخل بيار الفن بعد ان تعرف اليه الفنان زياد الرحباين 

الذي كان يف بدايات عمله الفني فأرشكه يف مرسحية 
»سهرية« التي جرى متثيلها عىل مرسح يف جل الديب 
- بقنايا، يف املنت الشاميل عام 19٧٣ حيث تعرفت يف 
تلك املرحلة مع مطلع التســعينات مــن القرن املا 
اىل زياد الرحباين الذي شــكل حالة فنية متميزة وقدم 
التي يعيشها  الذي كشــف عن االمراض  الواقع  مرسح 
لبنان من طائفية ومناطقيــة وطبقية فكان مرسحه 
لغة الناس وحفظت مرسحياتــه التي ال تكتفي بتقديم 

البناء لانسان والوطن. بل تستهدف  الساخر  املشهد 
مل يكن زياد وبيار بعيدين عن التفكري يف كيف ميكن 
انقاذ لبنان من ازماتــه فلم يغب احدهام عن االخر يف 

كل االعامل التي نفذها زياد.
ان االدوار التي مثلها بيار عكســت شخصيته الربيئة 
كام اظهــرت اداءه الفنــي أنه ميتلك قــدرة عىل لعب 
شــخصيات عديدة فشارك يف افام كام يف مسلسات 

وساهم يف اعانات.
ويبقى ان يف بيار سكن االنسان يف قلبه وعقله ومل 

يعرف ان يكون شخصا غري الحق والخري والجامل.
يغيب بيار بصمــت وهو عاش بعيدا عن االضواء. انه 
بيار الذي ســنفتقده يف زمن يرحل فيــه ومل يتوقف 
عرض مرسحيــة لبنــان الطائفي من اعــدا د النظام 
وبطولة  الحاكمة  السياسية  الطبقة  واخراج  السيايس 

اللبناين. الشعب 
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ترأس  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
االجتامع الثاين لـ »لجنــة معالجة تداعيات 
األزمة املالية عىل ســري املرفــق العام« ظهر 
امس يف الرساي الكبري، وضّمت: نائب رئيس 
الرتبية  الشامي، وزير  الوزراء سعاده  مجلس 
الحلبي، وزير  القا عباس  العايل  والتعليم 
املالية  وزير  الخــوري،  ي  القا ه العدل 
يوســف خليل، وزير العمــل مصطفى بريم، 
وزير األشغال العامة والنقل عيل حميه، وزيرة 
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية السفرية نجا 
ريــايش، وزير الشــؤون االجتامعية هكتور 
حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير 
الداخلية والبلديات القا بسام مولوي، وزير 
الصحة العامة فراس أبيض. كام ح األمني 
العام ملجلس الــوزراء القا محمود مكية، 
واملدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقري، 
بدران،  القا محمد  املحاسبة  ديوان  رئيس 

اء واإلعامر نبيل الجرس. ورئيس مجلس اإل
وتــا وزير العمل بعد االجتــامع، املقررات 
اآلتية: »التأمت اللجنة الوزارية املكلفة معالجة 
تداعيات األزمة املالية عىل ســري املرفق العام 
يف حضــور دولة الرئيس ميقــايت والوزراء 

املختصني.
يف القسم األول من االجتامع، ح كل من 
اء  رئيس ديوان املحاســبة رئيس مجلس اإل
واإلعامر، وتم التباحث يف ما يتعلق بالتلزميات 
ة واالتفاق عىل تقديــم معادلة مالية  القا
وعقديّة وقانونية تسمح بتأمني خدمة املرافق 
العامة واســتمرار األعامل أو إنهائها بطريقة 
متوازنة وعادلة تراعي مــا هو مهّم وعاجل 

منها.
أما يف القســم الثاين مــن االجتامع فتم 

االتفاق عىل اآليت:
-  تكليف وزير العمــل يف ما يتعلق بلجنة 
املؤرش ورفع الحّد األدىن لألجور للعاملني يف 
القطاع الخاص البال عددهم حواىل ٨00 ألف 

عامل.

- تقّدم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام 
رفعت اىل وزارة املالية لتحديد التكاليف الازمة 

بأرسع وقت ممكن.
-  قــّدم وزير املالية نتيجة الدراســة التي 
كلّفته بها اللجنة يف لقاء سابق، يعرض فيها 
تفصياً اإلجراءات التي من شأنها االستجابة 
البدل  رفع  الطارئة، وتحديداً  املعيشية  لألزمة 
الحضوري اليومي للنقل، وإقرار سلفة شهرية 
كمســاعدة اجتامعية للعاملــني يف اإلدارات 
الحكومية  واملستشفيات  العامة  واملؤسسات 
واملدارس، ضمن مرشوع متكامل وعلمي بعيداً 
عن أي ترّسع أو شعبوية، عىل أن يتم االعان 
عن  ذلك وتحديد قيم هذه املساعدات والبدالت 

يف أول جلسة ملجلس الوزراء.
البطاقة  اىل موضوع  املجتمعون  تطرّق  ثم 
التمويلية وعرض وزير الشــؤون اإلجتامعية 
التعديــات املطلوبة والتــي حّولت اىل دولة 
رئيس مجلس النــواب الذي أخطر دولة رئيس 
الحكومة بعقد جلسة نيابية يف 2٨ من الشهر 
البطاقة ووضعها موضع  الجاري إلقرار هذه 

التنفيذ ملساعدة املواطنني«.
ورداً عىل ســؤال عن موعد عقد الجلســة 
املقبلة ملجلــس الوزراء أجــاب: األمر مرتوك 

ذن الله تعاىل. لاتصاالت ونأمل خرياً ب
أضاف: اجتامع اليوم هو من الجلسات املهمة 
جداً، وكان وجع املواطنني هو األساس. نحن يف 
ظرف صعب ويجب ان نبتكر الحلول وال ميكن 
ان نتخىل عن املسؤولية، بل علينا أن نقف اىل 
ورية.  جانب الناس ونؤّمن لهم املساعدات ال
هناك خطان متوازيان، خط الربنامج املتكامل، 
امللّحة  لألزمات  الرسيعة  االســتجابة  وخط 
عند املواطنني كونها تتسارع وليس لدينا ترف 
التأخر عنها، لذلك هذه استجابة أولية للتداعيات 
التي تحصل يف البلد، مــن ظروف اقتصادية 
صعبة نعاين منها جميعاً، وإن شاء الله تكون 
املقررات مفيدة وتتبعها اجتامعات أخرى ألننا 

لك ترف الوقت.  ال 

اقرارها يتطل اجتماعا ملجل الوزراء في او جلسة له
اجتماع السراي لرفع الحد االدن لالجور للقطاع الخا 
وزيادة بد النقل واقرار سلفة شهرية في القطاع العام 

ت ساً اال ميقايت م

عقدت رشكة اليانز – لبنان 
للتأمني مؤمترا صحافيا  يف 
الحازمية،  يف  الرشكة  مقر 
يف حضور ممثيل وســائل 
مجلس  واعضــاء  االعام، 
اللجــن  واعضــاء  االدارة 
اليانز  ممثيل  وكبار  االدارية 
لبنان، وتخلل الحفل مناقشة 

املواضيع التالية:
- كيــف تتخطى الرشكة 

االزمة املالية.
التأمينيــة  الحلــول   -

الجديدة لتلبية مرفأ بريوت.

اجــمــالــي مـــن  ــا   ــّددنـ سـ  : مــيــن  لــلــتــ  » »الـــيـــانـــ
ــروت ــي ــن انــفــجــار مـــرفـــ ب ــجــة عـ ــات ــن ــواد ال ــ ــح ــ ال

وان عي ان ي ي عب ه

- تقرير وضــع مطالبــات انفجار مرفأ 
بريوت.

لبنان  الجديدة الليانز  التجارية  العامة   -
التي تبعث روحية ايجابية وثقة بالغد.

افتتح الحفل بكلمة الســيد كريســتوفر 
تاونسند اكد فيها عىل التزام مجموعة اليانز 
تجاه املنطقــة ولبنان: »نحن ملتزمون تجاه 
البلد ودعمنا رشكتنا يف لبنان لتخطي االزمة 

االقتصادية«.
مجلس  رئيــس  عيس  انطــوان  وعرض 
 ALLIANZ االدارة والرئيس التنفيذي لرشكة
الرشق االوسط وشــامل افريقيا يف لبنان 
ان:  الرشكــة واعلن بفخر  تاري وانجازات 

»اليوم وبعد 5٧ سنة اصبح 
اســم رشكتنا »اليانز« وهي 
االوىل  التجارية  العامــة 
والرشكة  التأمــني  لرشكات 
بتقديــم  عامليــا  الرائــدة 

الخدمات املالية.
دعم  اهمية  عىل  اكد  كام 
مجموعــة اليانــز لتخطي 
التحديات املستجدة يف لبنان 
اول  لبنان هي  اليانز  فرشكة 
واول  الرسملة،  تعيد  رشكة 
رشكة تطلق حــول مبتكرة 
الراهن  الوضع  تتكيف مــع 
مطالبات  تدفع  رشكة  واول 
بانفجار مرفــأ بريوت دون 
التحقيق  نتيجــة  انتظــار 

الرسمي.
، املدير  عرض باسم عا
لبنان  اليانز  لرشكــة  العام 
عىل الحارضيــن االجراءات 
التفصيليــة التــي اتخذتها 
الرشكة بــدءا باطاق حلول 
احتياجات  تلبــي  مبتكــرة 
الزبائن يف ظروف اقتصادية 
متقلبة، وبتســديد 9٧ من 
الناتجة  الحــوادث  اجاميل 
مــن انفجار مرفــأ بريوت 
التي تشــكل 1500 مطالبة 
دوالر  مليــون   40 وبقيمة 
التي اســفر عنهــا تصنيف 
الزبائــن لرشكة اليانز لبنان 
يف   Loyalty Leader كـــ 

فروع الحياة وغري الحياة.
ي عبجــي، الرئيس التنفيذي  اخريا قدم ه
 SNA وحفيد مؤســس رشكة Obegi ملجموعة
الراحل جان شــدياق، نطرته حــول التطورات 
االخرية للرشكة، واكد انه لو كان جان شــدياق 
معنا اليــوم، لكان فخورا بان يشــهد عىل ما 
   SNA اليــوم – وان يرى ان SNA اصحت عليه
التي اصبحت االن اليانز لبنان، تواصل مسريتها 

الرائدة بكل احرتاف ومناقبيه وشجاعة.
بعد ذلــك، رد عي وعا عىل اســئلة 
الصحافيني  فأكدا عىل ان الهدف من اليانز هو 
االستمرارية واملحافظة عىل املوظفني وتطوير 

القطاع التأميني عرب حلول تأمينىة جديدة.

الـــنـــقـــل بـــــــد  يــــــادة  لــــــ  : شـــقـــيـــر 
غرّد الوزير الســابق محمد شــقري عرب حسابه عىل 
»تويرت«، فقال: بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين اىل ٣00 
ألف لرية، ال بد للمؤسســات من زيادة بدل النقل للعاملني 
لديها مبا ميكنهم من مزاولة عملهم، أو تأمني وسائل نقل 
أو إتاحة العمل من املنزل لبعض األعامل. فا ميكن عىل 
اإلطاق الطلب من العامل االقتطاع من راتبه أو بيع بعض 

من أساس منزله للمجيء اىل العمل«.

ــاء املــقــبــل  ــ ــعـ ــ شــــر« االربـ ــ »لـــجـــنـــة املــ
دعا وزير العمل مصطفى بريم لجنة املؤرش إىل إجتامع 
يوم األربعاء املقبــل للبحث يف موضوع تصحيح األجور 
وتعويض النقل واملنح املدرسية وكان الوزير بريم قد دعا 
ســابقا لجنة املؤرش اال ان احداث الطيونة اطاحت هذا 

االجتامع الذي بعول عليه كثريا االتحاد العاميل 

ـــّيـــبـــون  ــان يـــتـــ ــ ــم ــ ــ ــ ــتـــخـــدمـــو ال مـــسـ
يـــــــومـــــــيـــــــن فــــــــــي االســـــــــبـــــــــوع 
للضامن  الوطني  الصندوق  مســتخدمي  نقابة  قررت 
االجتامعي التوقف عن العمل وعدم الحضور يومي الثلثاء 
والجمعة من كل اســبوع وذلك اعتبــارا من يوم الثاثاء 
الواقع فيه 26 الجاري لحني معالجة مجلس ادارة الضامن 
اوضاع املوظفني ازاء تردي االوضاع االقتصادية واالرتفاع 
الجنوين الســعار السلع واملحروقات وتدين قيمة رواتب 

املستخدمني والعاملني يف الصندوق .
مصادر اقتصادية تسالت عن كيفية حصول املضمونني 

عىل موافقة الضامن يف حال تقرر دخولهم املستشفى 

جوزف فرح 

بســبب انقطاع الكهرباء 
الذي  القــايس  والتقنــني 
كهرباء  مؤسســة  تطبقه 
لبنان و املولدات الخاصة لجأ 
عدد كبــري من املواطنني اىل 
البديلة  بالطاقة  االستعانة 
الشمســية  الطاقة  واهمها 
الرشكات  ارتفع عــدد  حيث 
تركيب  عــىل  تعمل  التــي 
حوايل  الشمســية  الطاقة 
600رشكــة بعــد ان كانت 

مســــــية و شــــــركة تعمل فيها  فوضــــــ في تركي واســــــعار الطاقة ال
يا الكهرباء.. وابي خليل ال ضرورة  ا تطّور الســــــوق ال  بيار خوري ع
ية في الطاقة واالعتماد عل البلديات هوائيا وشمسيا ومولدات  تطبيق الالمرك

ي ون ا  ما ي و بيا  اق ا ال الدا ال ال

2019و٣رشكات  العام  1٣0يف 
البدء  2010تاري  العــام  يف 
املتجددة مام  بالطاقــة  العمل 
ادى اىل حــدوث فــو يف 
الرتكيب واالســعار وغش يف 
املعــدات املســتعملة مام حدا 
بوزير الداخلية اىل اصدار بيان 
قامني  القا مــن  فيها  طالب 
يف أقضية محافظة جبل لبنان 
إبا البلديات واتحاداتها - كل 
املبادرة  ضمن نطاقه - وجوب 

اىل ما ييل:
 - أوال: تنبيه املواطنني الذين 
الطاقة  قاموا برتكيز معــدات 

الشمسية عىل ســطوح األبنية وجوب التأكد من 
متانــة تثبيت تلك املعــدات وقدرتها عىل الصمود 
أمام العواصف املحتمل هبوبها خال فصل الشتاء، 
وافهامهم برتتب مســؤولياتهم الجزائية واملدنية 
يف حال سقوطها وتســببها بخسائر يف األرواح 

وأرضار يف املمتلكات.
 - ثانيا: التشــدد يف مراقبــة خزانات املازوت 
وغريه مــن املحروقات املنترشة داخــل األبنية أو 
الســامة  عىل عقارات غــري مبنية والتي تهدد 
العامة، وإفهــام أصحابها بعدم جــواز تخزينها 
قبل االستحصال عىل تراخيص قانونية وتنبيههم 
برتتب مســؤولياتهم الجزائيــة واملدنية يف حال 
تسببها بخسائر يف األرواح وأرضار يف املمتلكات . 

 بيار خوري 
بيار خوري مدير املركــز اللبناين للطاقه فيقول 
بأن املركز عمل طوال السنوات السابقه وحتى اآلن 
عىل تكريس استخدام هذه الطاقه إلنتاج الكهرباء 
لكنه يلفت اىل رشوط استخدامها وقوانينها وطرق 
تركيــب معداتها بحيث ال يتــم التاعب بها وغش 

املواطن الذي عليه أن يكون واعيا لكل هذه األمور.
 منذ عرش ســنوات وحتى اآلن تم بذل الكثري من 
الجهــد والعمل لتطوير الطاقة الشمســية إلنتاج 

الكهرباء وقد حقق نتيجه جيده .
 كيــف؟ يف العــام 2010 كان يوجــد رشكتان 
او ثاث تعمــل يف هذا املجال بينــام يوجد اليوم 
1٣0رشكه . وكان يوجد ثاثةاو اربعة أنظمه من 
املمكن تركيبها بســعه تبل 1 أو 2 كيلووات بينام 
اليوم فقد تطور ليصبح 100 ميغاوات أو 100000 
كيلووات وهذا يعني حكــام تحقيق نتيجة طيبة. 
عمليا هذه األمور تراكميه وقد اوصلت السوق اىل 
النضوج وبلو القدره عــىل تلبية حاجات الناس 
اىل حد ما . ان الهدف الذي رسمناه يف العام 2010 
وصوال اىل العــام 2020 هو تحقيق 100 ميغاوات 
أنظمه شمســيه إلنتــاج الكهرباء عىل أســطح 
البنايات  وقــد توصلنا يف العام 2020 اىل تحقيق 
94 ميغاوات تقريبا. اذن لقد اصبنا الهدف لكن ليك 
نكون رصيحني مع الناس وواضحني مع انفســنا 
فنقول بأن السوق خال عرش سنوات تطور جيدا 
بفضل الجهود الوطنيه التي بذلت يف ســبيل هذا 
األمر. خال هذه السنة تطور السوق كثريا بسبب 
األزمة الحاصله لكن علينــا أال نظلم الجهود التي 
حصلت خال الســنوات املاضيه ألنها اوصلتنا اىل 
هذا املكان . لقد تعــددت الرشكات لتلبية الطلب إذ 

ليس سها ايجاد 500 مهندس كفوء يف هذا املجال 
لوال انهم ســبق وتدربوا وكونوا خربه جيده خال 
الســنوات املاضيه . انا اقول انه لوال هذه الجهود 

املبذوله سابقا ملا حققنا هذا النجاح اليوم.

 ويعرتف خوري بوجود فو 
يف هــذا القطاع اليوم ،اذ انــه يف العام 2019 
كان عدد الرشكات املوجوده يف الســوق هي 1٣0 
رشكه وهي كلهــا رشكات محرتمة متدربه ولديها 
مجموعة من املهندســني املدربني جيدا وقد كانت 
البضاعه جيــده ومطابقه لتصنيفات مؤسســة 
ليبنور للمعايري التابعة لــوزارة الصناعة  كام ان 
املعدات الكهربائية كانت تخضع للفحص يف معهد 
. لقد كانــت األمور مضبوطة  البحوث الصناعيه 
وكان السوق عىل تطور تدريجي اما ما حدث اليوم 
فهو انه تم فتح الســوق مبا يزيد 15 مره عام هو 
معتمد  لقد تفلتت األمور ودخل مســتثمرون جدد 
بعدد كبري معظمهم من الدخــاء .ان العدد اليوم 
يزيد عن 600 رشكة ونحن نحــاول عرب حماتنا 
اإلعاميــة توعيــة الناس عــىل رشاء البضاعة 
ان  الصناعه.  ليبنــور ووزارة  امللتزمه مبواصفات 
املشــكله هي يف الرتكيب الذي يتــم كيفام كان 
وانا اعتقد بأن علينا يف الســنوات املقبلة إصاح 

وصيانة هذه االنظمة.
 اننــا عندما نتحدث عن الطاقــة املتجدده يجب 
الفصل بني جانبني . أما األول فهو الجانب الضخم 
الذي ميثل محطات انتاج الكهرباء التي لها عاقة 
بالربط املبارش عىل مؤسسة كهرباء لبنان والثاين 
هو عىل مستوى املستهلك اي عىل مستوى سطح 
البناية وهو يتناول أمرين انتاج الكهرباء من الطاقه 
الشمسيه وتسخني املاء عىل الطاقه الشمسيه وقد 
عملنا عىل تطويرهام يف الســنوات املاضيه مام 
انتج تطورا ملفتا وايجابيا فيهام . عىل مســتوى 
تسخني املاء كان لبنان يف عامي 2012 و2016 من 
افضل دول العامل يف مؤرش التطور الســنوي . اما 
الشمسيه  الطاقه  الكهرباء من  انتاج  يف موضوع 
عىل اســطح البنايات فقد كان هدفنا هو الوصول 
اىل انتاج 94 ميغاوات وقــد حدث ذلك . ان االمور 
تسري بشــكل جيد لكن التقصري هو عىل مستوى 
رشكة كهرباء لبنان ماديا واداريا وقانونيا. أما يف 
جانب محطات الكهرباء فيربز دور انتاج الكهرباء 
من الرياح أو املــراوح وقد وقعت وزارة الطاقة يف 
العــام 201٨ ثاثة عقود إلنتاج 226 ميغاوات مع 

ثاث رشكات لبنانيه.

 ان معظم األلواح الشمسيه 
املوجــوده هــي مــن الصني 
كذلــك يوجد الواح مــن كندا 
وفرنســا واملانيا وأمريكا كام 
األردن   التصــــنيع يف  يتــم 
ويف تركيا ولقد استــــطاعت 
لبنان  الرشكات املوجــوده يف 
جيده  تجارية  عاقات  تكوين 
وقد  وغريهــا  الصــــني  مع 
اصبــح لدينــا وكاء ملاركات 
يــــحول  الذي  اما   . عديــده 
االلواح  عن  الصــادره  الطاقه 
كهرباءهــو   اىل  الشمســيه 
الدما الذي يدير النظام ما بني 

االلواح والبطاريه ...

 مارون ايب خليل 
املهندس مــارون ايب خليل حصــل عىل ثالث 
والبرتول من  الطاقــة  »إدارة  بعنوان  ماجســتري 
 MBA in Petroleum and Energy( جامعة الحكمة
» ومحور االرتكاز الطاقة املتجددة وخصوصا عىل 
الصعيد البلــدي، اخذ هذا الطــرح اهتامما كبريا 
لدى البلديات النه يطــرح ألول مرة من ضمن حل 
شامل وبطريقة فنية مدروسة. ويقول ان طرحه 
الامركزي هــو كنايةعن نظام ذيك الدارة الطاقة 
يشبك فيه كل موارد الطاقة: الهواء، الشمس، املياه 
، البطاريــات ، كهرباء لبنــان واملولدات)اىل حني 

تغطية النقص املتبقي من املعامل الحرارية(.
 بعد الحصــول عىل حاجة البلــدة من الطاقة 
ميكن بكبسة زر معرفةما هو قدرة معمل الطاقة 
الشمسية او الهوائية والتوفري السنوي للمستثمر 
الذي هو البلدية حيث نركز جهودنا، واالهم، العائد 
وذجني  لهذا االســتثامر . واملرشوع يعتمد عىل 
:مركزي والمركزي يف مسار متواز من احل زيادة 

انتاج الطاقة .
 مل نتوسع مع ايب خليل يف الحل املركزي ولكنه 
أرص عىل تركيز الدولة عــىل العمل من اجل رشاء 
مولدات كهربائية ضخمة ice 1٨   ثم العمل 
عىل تطوير الشــبكة وزيادة قدرتهــا والبدء فورا 
بالتدابري لزيادة إنتــاج املعامل الحرارية من خال 
املوجودة.  املعامــل  انشــاء معمل جديد وتطوير 
واألهم أيضا هو الحصــول عىل انتاج ٨00 
4000 من  من الطاقة الهوائيــة واملائية، و 

الطاقة الشمسية عىل االقل يف العام 20٣0.
الطاقة  ويتحــدث ايب خليل عــن المركزيــة 
وخصوصا الدور الــذي ميكن ان تلعبه البلديات او 
اتحاد البلديــات حيث ميكننا ان نعرف حاجتها من 
الطاقة الشمســية او الهوائية وبالتايل مفروض 
الطاقة بحيث يســمح  تطوير قانون 462لتنظيم 
لكل بلدية او فرد بيع الكهرباء ملؤسســة كهرباء 

لبنان يف حال هناك فائض إنتاج.
 واعترب ايب خليل ان الطاقة الشمســية تعترب 
ارخــص من الطاقــة الهوائية حاليــا ،وهو عىل 
اســتعداد لدراسة وضع كل بلدية عىل هذا الصعيد 
مجانا من اجل ان تتمكن البلديات من توفري الطاقة 
بطريقة منظمة ومدروسة وموضوعية خصوصا 
ان الدولة والبلديات لديهام مســاحات واسعة من 

املشاعات حيث ميكن استعاملها النتاج الطاقة.

سي البد اق ال ال

وصــف املدير التنفيــذي لصنــدوق النقد 
الدين زيارته  الدكتور محمود محيــي  الدويل 
للبنــان بـــالـ«موّفقة.. ونتائجهــا جيدة«، 
و«مقارنًة بالزيارات الســابقة« أعلن أنه وجد 
واحدة  ولغة  االولويات  حول  أفضــل  »توافقاً 
بني االطراف حــول االمر االقتصــادي وآثاره 
االجتامعيــة«. وأكــد أن »اللقــاءات تعكس 
االولويــات االربع التي تشــكّل أركان التعامل 
املســتقبيل مع صندوق النقد الدويل، وإطاراً  
للتفــاوض الذي ســتقوم بــه الحكومة مع 
مرصف لبنــان يف األســابيع املقبلة... هناك 

اهمية العتبار الوقت«.
وكان محيي الدين تابــع امس  جولته عىل 
املســؤولني اللبنانيني، فزار وزيــر الخارجية 

بالضيف  رّحب  الــذي  بوحبيب  عبدالله  واملغرتبني 
»الذي ميثل 11 دولة منها لبنان«.

وقال محيي الدين: اللقاء يأيت قبيل ختام زياريت 
اىل لبنان والتي ارى انها كانت زيارة موّفقة وكانت 
لهــا نتائج جيدة. وانا امثل لبنــان ال اتفاوض مع 
الحكومة اللبنانية او مع مرصف لبنان، لكن دوري 

هو التعرف اىل اولويات الدولة من خال لقاءايت.
أضاف: امللفات االربعة ترتبط:

- اوالً: بالسياســات املالية العامة وكل ما يتعلق 
عادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة  ب
وفقــاً للمعايري الدولية ويكون فيها مكّون رئييس 
خاص بدعم النشــاط االجتامعي وكل االنشــطة 

الخاصة بالخدمات االجتامعية الرئيسية.
- ثانياً: االصاحات الخاصة بالقطاع املايل، عرب 
الرتكيز عــىل  الجهاز املرصيف ودور مرصف لبنان 
وتحديد الخســائر وفقاً لدراســات فنية معتمدة 
وللمعايري الدولية. وهناك تفاهم جيد يف هذا االمر 

بني أعضاء الحكومة ومرصف لبنان.

- ثالثــاً: اهميــة توحيد نظام ســعر الرصف، 
وهذا يكون عادة منتجــاً من منتجات االصاحات 
االقتصادية الشــاملة الذي تجــري املبارشة بها، 

وايضا التوفيق يف النقاش مع صندوق النقد.
وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويات 
مــن داخل وخارج الباد، وهذا ايضا ناقشــته مع 

رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة املال الربملانية.
-  رابعــاً: االصاحات الهيكليــة والتأكيد عىل 
موضوع الحوكمة والشــفافية واالمور القطاعية 

ذات االولوية التي تحددها الدولة.
 وختم: اذا توّفقنــا يف وضع اطار جيد لعرضه 
عىل الصندوق يف االسابيع املقبلة، ميكن بعد ذلك 
الصندوق، ويتحدد شكل  ادارة  عرضه عىل مجلس 
الربنامــج واطار التمويل املرتبط به، مبا يكســب 
الثقة باالقتصاد اللبناين ويعيد التدفقات املالية اىل 

سابق عهدها، واىل ما هو أفضل ايضا.

 .. ويزور كنعان 
كذلــك التقى محيــي الدين رئيــس لجنة املال 

واملوازنــة النائب ابراهيم كنعــان يف مجلس 
النــواب، ترافقــه املستشــارة األوىل للمدير 

التنفيذي الدكتورة مايا شويري.
ووصــف كنعــان االجتــامع »باملثمر وقد 
النيايب  عرضنا فيه للتــــعاون بني املجلــس 
والحكومة مع صنــدوق النقد الدويل ورضورة 
توحيد الجهود والرؤى املســتقبلية االصاحية 
اتفاق  يف املرحلة املقبلة بهــدف الوصول اىل 
العام كام املصارف وتنفيذ  الدين  العادة هيكلة 
االصاحات البنيوية يف املالية العامة وتحديداً 
يف موازنــة 2022 وانجاز تدقيق الحســابات 
املالية والتدقيق الجنايئ يف حســابات مرصف 

لبنان«.
أضاف: تطّرق البحث بشكل خاص اىل اموال 
املودعني واالقتطــاع الذي طالهم وتوحيد ســعر 
وماحظات  كونرتول  الكابيتــال  وقانون  الرصف 
الصنــدوق عليه التــي كنا قد ناقشــناها وتبّنينا 

معظمها يف لجنة املال واملوازنة.
وامل كنعان » ان تســتعيد الحكومــة املبادرة 
نجاز خطة  رسيعاً بعد األحداث األخرية للبدء فوراً ب
النهوض والتفاوض عىل اساسها مع صندوق النقد 

متهيداً للوصول اىل اتفاق أويل قبل نهاية العام«.

 يف مرصف لبنان 

ويف الســياق، عقد اجتــامع يف مكتب حاكم 
مرصف لبنان رياض سامة ضّمه إىل محيي الدين 
وشويري، يف حضور نائب رئيس الحكومة سعاده 
الخليل، وزير االقتصاد  املال يوسف  الشامي، وزير 

أمني سام.
وبحســب بيان صادر عن االجتامع، »كان اللقاء 
إيجابياً حيث تم البحــث يف أولويات الحكومة ال 

سيام بالنسبة إىل املرشوع االقتصادي الشامل«.

ي«  ــة« و»املـــــركـــــ ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ ــن »ال ــيـ ــد يـــجـــو بـ ــقـ ــنـ مـــديـــر صــــنــــدوق الـ
ويــــــــعــــــــرض مــــــــع كـــــنـــــعـــــان تـــــوحـــــيـــــد الــــــجــــــهــــــود والــــــــــــر 
ـــة واحــــدة ــ ــا ولـ ــقـ ــوافـ  تـ

ُ
ــدة.. وجــــــدت ــ ــي ــ مــحــيــي الـــديـــن : الــنــتــائــ ج

دو ر ال عان مستقبالً مد
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قتل مســؤوالن وجــرح الرئيس 
التابعة  الذاتية  املشــرتك يف اإلدارة 
لقوات ســوريا الدميقراطية »قسد« 
يف عني العرب »كوباين« جراء قصف 
طائرة مسرية تركية لسيارتني تقلهم 

يف HG مدينة عرص أمس األربعاء.
اإلدارة الذاتية التابعة لـ »قســد« 
قالت يف بيانها »إن االســتهداف تم 
عرب طائرة مســرية تتبع لاحتال 
الــرتيك ضد ســيارة تقــل الرئيس 
املشــرتك ملجلس العدالة االجتامعية 
دارة الذاتية يف كوباين،  التابعة لــ
بكر جرادة، بتاري 20 ترشين األول، 
وأدى إىل إصابته واستشــهاد اثنني 
من عاميل اإلدارة، إضافة إىل إصابة 

وجرح مدنيني آخرين«.
وتابعت القول: »االســتهداف هو 

تأكيد واضح عىل استمرار تركيا بعدوانها وهمجيتها 
ضــد شــعبنا وإرصار علني عىل رضب اســتقرار 

منطقتنا«.
اإلدارة الذاتيــة اتهمــت تركيا بتقديــم »الدعم 
الواضــح للمرتزقة واإلرهابيني واالنتقام لداعش«، 
مشــددة عىل أن أنقرة »تحاول ض الدماء من جديد 
للجامعات املسلحة، من خال القضاء عىل املكاسب 

التي حققها شعبنا والتحالف الدويل«. 

وأضافــت قائلــة: »هناك دعــم واضح ملرشوع 
اإلرهاب، ومتهيد واضح للتقسيم، وتقويض جهود 
الحل والتوافق السوري، وخطر كبري عىل مستقبل 

الشعب السوري«.
اإلدارة الذاتية التابعة لـ »قسد« دعت »كل القوى 
الفاعلة، مبا فيها روسيا والتحالف الدويل، للحد من 
جامح تركيا«، كام طالبــت املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة مبؤسســاتها بأن يقوموا مبســؤولياتهم 
»للحــد من هذا العدوان والتخريب التي متارســها 

تركيا ضد ســوريا واملنطقة«، مؤكدة 
»رضورة محاسبتها يف ظل خرقها كل 
التفاهــامت التي متت مؤخراً، وأيضاً 
والعهود  األخاقية  للقيــم  تجاوزها 

واملواثيق الدولية ذات الصلة«.
االســتهداف الــرتيك يــأيت بعد 
بالذخرية  تدريبــات  من  أســبوعني 
الحّية نّفذتها قوات »التحالف الدويل« 
و«قســد« يف املنطقة، من دون أنباء 

عن خسائر مادية أو برشية. 
ووفــق مصــادر ميدانيــة، أقدم 
»التحالف الدويل« عىل تنفيذ رمايات 
مدفعيــة بالذخرية الحيــة، إضافة 
إىل تجــارب إلخاء املواقــع واملقاّر 

العسكرية خال التعرض للقصف.
ونّفذت »قسد« حملة مداهامت يف 
الدحلة وجديد بــكارة والحجنة يف 
ريــف دير الزور الرشقي قبــل أيام، بحثاً عام قالت 

إنهم »خايا من تنظيم داعش يف املنطقة«.
وذكرت مصادر محلية لوكالة »ســانا« حينها أن 
»مجموعات من ميليشيا قسد، مدعومة من طريان 
االحتال األمرييك، شــّنت حملة مداهمة لعدد من 
منــازل املدنيني يف بلدة الحجنة يف ريف دير الزور 
الشــاميل، واختطفت عدداً من املدنيني، واقتادتهم 

إىل جهة مجهولة.

ــم ــســي ــق ــت ــــروع اإلرهـــــــــا وال ــا بـــدعـــم مــــ ــيـ ــركـ »قــــســــد« تــتــهــم تـ
تظاهر الســودانيون امس  
بدعــوة من تجمــع املهنيني 
بالحكم  للمطالبة  السودانيني 
املدين، يف الوقت الذي يستمر 
العاصمــة  يف  االعتصــام 
الخرطــوم الذي انضــم إليه 

اآلالف من املحتجني.
املهنيــني  تجمــع  وقــال 
أصدره  بيان  الســودانيني يف 
الثابت من السلطة  إن موقفه 
الحالية يف البــاد مل يتغري، 
مشــرياً إىل أنهــا »ال متثــل 

الثورة«.
وحــث التجمــع عشــية 

التظاهــرات التــي دعا إليهــا، عىل »إصاح 
رشاف املدنيني، وجدد  املؤسســة العسكرية ب
موقفه الثابت من الســلطة وهو عدم متثيلها 
للثورة بل وإبحارها عكس أماين الجامهري«، 
مؤكداً أن »الرصاع املاثل بني أطرافها يدور حول 

تقسيم املناصب وخدمة املحاور الخارجية«.
وبرز بيان للسفارة األمريكية يف الخرطوم 
عشــية التظاهرات، حيث دعت القادة املدنيني 
والعســكريني إىل العمــل معــاً للتغلب عىل 
خافاتهم واتخاذ اإلجــراءات الازمة لتنفيذ 

عان الدستوري. املعايري األساسية ل
هذا وقال املتحدث الرســمي باسم الرشطة 
الســودانية إن األجهزة األمنيــة قادرة عىل 
التعامــل مع املواكب إذا حدث أي طار خال 

التظاهرات.
وأغلق الجيش الســوداين  الشوارع املؤدية 
إىل القيادة العامة للقوات املسلحة، عىل خلفية 
مظاهرات دعا إليها الفريقان املتنافســان يف 
السودان وّجهها أنصار الحكم املدين من جهة، 
واملطالبون بحكومة عسكرية الذين يعتصمون 

منذ خمســة أيام قرب القرص الجمهوري من 
جهة أخرى. وأثارت هذه الدعوات مخاوف من 

حصول توترات أمنية.
وتنظــم هذه املظاهرات بالتزامن مع ذكرى 
ثــورة 21 ترشيــن األول 1964، عىل خلفية 

التوترات السياسية املتصاعدة يف الباد.
وأمــر النائب العام املكلــف، موالنا مبارك 
محمود عثامن، بتشكيل غرفة مركزية معنية 
بــاإلرشاف واملتابعة برئاســته، بغية حامية 

مواكب ومظاهرات اليوم.
ويخىش من أن تشــعل التظاهرتان توترات 
يف بلــد غــارق يف جمود اقتصــادي وعدم 
استقرار سيايس ال سيام مع محاولة االنقاب 

التي وقعت يف 21 أيلول.
يف الوقت نفســه، قال عــيل عاّمر، ممثل 
»لجان املقاومة« املنظمة لاحتجاجات، والتي 
تطالب بحكم مدين، إن »موكبنا لن يقرتب من 
القــرص الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى ال 
يحــدث صدام مع املعتصمــني. هذا ما يريده 
البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن 

تستمر سلمية«.

ــودان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرات حاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اهـ ت

أكــد قائد القوات البحريــة املرصية أحمد 
خالد توفيق، أن الجيش املرصي ميتلك التسليح 
الكايف للتعامل مــع التهديدات غري النمطية 
املوجــودة بكثافة يف تلــك املناطق من رشق 

البحر املتوسط.
وأضاف قائــد القوات البحرية، أنه يف ظل 
التحديات الخاصة باألمن البحري يف منطقة 
الرشق األوسط وتعدد الرصاعات الناتجة عن 
التغريات الدولية واإلقليمية باملنطقة وتأثريها 
عــىل األمن القومي املــرصي والعريب، كان 
هناك قرار بتطوير القوات املســلحة املرصية 
مبا يتناســب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو 
البحرية ضمن  للقــوات  املهام املســتقبلية 
رؤية اسرتاتيجية شاملة للحفا عىل األمن 

القومي املرصي ودعم مطالبه.
وأوضح: »ســعينا لتنفيــذ ذلك عرب تطوير 
إمكانيــات القوات البحرية وذلــك بالتعاقد 
عــىل أحــدث الوحدات البحريــة ذات النظم 
القتاليــة والفنية املتطورة من ضمنها امتاك 
مرص حامات املروحيات طراز )ميســرتال( 
والفرقاطــات الحديثة طراز )فريم - غوويند 
- ميكــو 200( والغواصــات طــراز )209 
/1400(، مــام كان له األثر عىل إحداث نقلة 
نوعية للقــوات البحريــة املرصية وجعلها 
قادرة عىل اســتمرار وجود وحداتها البحرية 
باملياه العميقة والحفا عىل مقدرات الدولة 

باملناطق االقتصادية الخالصة، كام ســاهم 
ذلــك يف التأكيد عىل الثقــل اإلقليمي ملرص 
وجعل قواتنا البحرية نقطة اتزان الســتقرار 
مرسحي البحر املتوســط واألحمر ومساراً ال 
ميكــن تجاوزه عند وضــع الرتتيبات األمنية 

باملنطقة«.
وتابع: »نتخذ العديد من الخطوات التي من 
شأنها تأمني ثروات ومقدرات الدولة املرصية 
يف املياه االقتصادية الخالصة، ومنها توزيع 
القوات عىل كا املرسحني )املتوسط - األحمر( 
لضــامن رسعة رد الفعــل يف اتجاه التهديد 
نشاء أسطولني )شاميل - جنويب(، وإنشاء  ب
ثاث قواعد بحرية جديدة )برنيس - جرجوب 
- رشق بورســعيد(، كذا اعتناق مبدأ املناورة 
الديناميكيــة بالقوات من مــرسح عمليات 
آلخر حســب اتجاه التهديــد، وتدبري وحدات 
بحرية حديثـة ومتطورة بالتعاون مع الدول 
الصديقــة، والعمل عــىل التعاون الوثيق يف 
مجال التصنيع املشــرتك للوحــدات البحرية 
ســــواء فرقاطات طــراز غوويند، وريبات، 
ولنش 2٨ مرت، ولنشــات إرشاد، وميكو 200، 
واالرتقاء مبســتوى العنرص البرشى بالقوات 
أدى  عمليــاً(، مام  علمياً البحريــة )بدنياً
المتاك مرص قوة بحرية حديثة وذات كفاءة 
عالية مبا يعزز من األمن البحري واالستقرار 

يف املنطقة«.

الــــكــــافــــي  ــ  ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ ــت ــ ال ــــا  ـــنـ ــديــ ـــ ل  : ــر  ـــ ــص مـــ
ــتـــوســـ ــع تــــهــــديــــدات شــــــرق املـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ

التقــى أمري قطر، متيــم بن حمد آل ثاين،  
وزيــرة الخارجية الربيطانية، إليزابيث تراس 
والوفد املرافق، مبناســبة زيارتهم للباد، بعد 

أن زارت يوم أمس السعودية.
وأفادت وكالة األنبــاء القطرية »قنا« بأن 
»أمــري الباد اســتقبل يف مكتبــه بالديوان 
األمريي، وزيرة الخارجية والتنمية الربيطانية 
والوفد املرافق، وتم خال املقابلة اســتعراض 
العاقات الثنائية بني البلدين الصديقني وآفاق 

تعزيزها وتطويرها«.

وكانــت تراس، أعلنت أنها ســتبحث خال 
جولتها إىل السعودية وقطر عاقات رشاكة 
جديدة للتوصل إىل »صفقة رابحة للجميع«.

ووصلت تراس إىل الســعودية  حيث التقت 
وزير الخارجيــة، األمري فيصل بن فرحان آل 
ســعود، ملناقشة تعاون أوثق يف مجال األمن 
اإلقليمي والتنمية وحقوق اإلنسان ومكافحة 
اإلرهــاب وســبل تعزيز البلديــن العاقات 
االقتصادية يف ظل خطة السعودية إىل تنويع 

اقتصادها.

البريطانية الخارجيــــــة  وزيــــــرة  يلتقي  قطــــــر  أمير 

قال رئيس وفــد صنعاء املفاوض 
محمد عبد الســام إن »تبني مجلس 
األمــن موقف قوى العــدوان ليس 
بجديد«.وأضــاف أن »انحياز مجلس 
األمــن الفّج واألعمــى منذ أول يوم 
ســاهم يف إطالة هــذا الرصاع كل 
هذه السنوات، كام أنه بنفسه يعطّل 

بياناته من أي تأثري إيجايب«.
وأكد عبد الســام أن »اليمن ومن 
موقع الدفاع عن النفس مستمر يف 
صد العدوان وبكل وســيلة دفاعية 

ممكنة«. 
ودان مجلــس األمــن الــدويل، 
هجــامت القوات املســلحة اليمنية 
عىل السعودية، داعياً إىل وقف فوري 
للتصعيــد العســكري يف محافظة 

مأرب شامل رشقي اليمن.
ووفــق بيان مجلس األمن حــول اليمن، فقد ندد 
أعضاء املجلس مبا أســامه »هجامت الحوثيني عرب 
الحدود ضد السعودية«، مضيفاً أن »االعتداءات يف 
خليج عدن والبحر األحمر تشــكّل خطراً كبرياً عىل 

األمن البحري للسفن«.

ودعا املجلس إىل »حــل الخافات يف اليمن من 
خال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف 
سياســية«، موجهاً طلبه لجميع الجهات الفاعلة 
يف اليمن من أجل »العمل بشــكل بناء لتنفيذ اتفاق 

الرياض بشكل كامل«.
ويف وقت ســابق ، استبعد نائب وزير الخارجية 

يف حكومة صنعاء، حســني العزي، 
التوصل إىل حّل سيايس بني األطراف 
اليمنيــة قبل إنهاء تدخــل التحالف 
السعودي يف اليمن، املستمر منذ نحو 

٧ أعوام.
واعترب العــزي يف تغريدة له عرب 
حسابه يف موقع »تويرت« أن »التدخل 
الخارجــي عائق كبري يف طريق الحل 
الســيايس اليمني-اليمني«، مضيفاً 
الــدويل عــن هذه  أّن »التغــا 
املســألة )التدخل الخارجي( هو أحد 
أهم األســباب التي تقف وراء إطالة 

الحرب«.
يشــار إىل أن الحرب التي تشــّنها 
قوات التحالف الســعودي عىل اليمن 
أودت بحياة 2٣٣ ألف شخص، يف حني 
بات ٨0 من السكان البال عددهم ٣0 
مليون نســمة يعتمدون عىل املساعدات، يف أسوأ 
أزمة إنسانية يف العامل، وفق ما أعلنته األمم املتحدة 
، فضاً عــن نزوح كبري  يف كانــون األول املا
للســكان، وتدمري البنية التحتية األساسية للباد، 

وانتشار األوبئة واألمراض.

« يُســــــاهم في إطالة الصراع من لدو »التحال صنعــــــاء : انحياز مجل ا

»يف تلــك الغرفة الكبرية حيث تفوح رائحة 
قوية جًدا، دخلت يف زحام شديد ألجد نفيس 
أخريا أمــام جثة الزعيم الليبي معمر القذايف 
وبجانبه كل من جثة ابنه وحارسه الشخ 

الرئييس«.
هكــذا يصف الصحفي الفرنيس ألفريد دي 
مونتســكيو دخوله الغرفــة التي وضع فيها 

جثامن القذايف، وذلك بعد يوم من مقتله.
ويوضح يف تقرير حصل عىل جائزة »ألربت 
لونــدر« املرموقة -وهي أعىل جائزة صحفية 
فرنســية- أن اليوم الذي سبق ذلك غادر رتل 
من نحو 40 ســيارة مدينة رست الساحلية، 
آخر معقل موال للقذايف عىل أمل التســلل من 
بني صفوف الثوار املدججني يف حني ال يزالون 
ني. وكان املراســل -وهو حينذاك صحفي  نا
 -)Paris Match( »يف دورية »باري ماتــش
قد ذهــب إىل رست بعد وفاة الزعيم مبارشة، 
 Le( »ويقول -يف حديث لصحيفة »لوفيغارو
Figaro(- إن »العنــان قد أطلق يف ذلك اليوم 
لليبيني«، إذ شاهد بعض الليبيني يركلون جثة 
الزعيم أو ينزعون خصات من شعره أو حتى 

بعض أظافره.
ويضيــف قائا: »كان الغيظ شــديدا وقد 
عربوا عنه ماديا، فكانوا كلهم   يلتقطون صور 
ســيلفي ويلمســون جثامنه بل ويعرضونه 
هانــة، كان األمر مثريًا للشــفقة«، كيف  ل
ال! وهــذا الرجل الــذي حكم 41 عاًما يتعرض 

لكراهية »الرعاع«.
ولتسليط الضوء عىل ما حدث قبيل القبض 
عــىل القذايف يقــول املراســل: »مل تاحظ 

خطوط املتمردين األوىل، التي أنهكتها أسابيع 
مــن القتال، مــرور أي يشء، اللهم إال طائرة 
أمريكية بدون طيار ترصد القوات التي تحاول 
الهروب«. وكان ذلك الرتل يحمل الزعيم الليبي 

معمر القذايف الذي خرس معركة رست.
وكانــت محاولة الهروب هذه مببادرة نجل 
الزعيــم معتصــم القذايف، الــذي كان يأمل 
يف عبــور الصحراء والوصــول إىل الجنوب 
لاحتامء هناك، لكن ما إن بل املوكب ضواحي 
رست، حتى أطلقت طائرة أمريكية بدون طيار، 

صاروخا أصاب ٣ من السيارات الفارة.
فهل كان الغرب يريد القضاء عىل القذايف؟ 
هذا ما يرد عليه جليل حرشــاوي -الباحث يف 
منظمــة املبادرة العامليــة ملكافحة الجرمية 
املنظمة العابرة للحدود واملتخصص يف ليبيا- 
بالقــول: »لن نعرف أبًدا إذا مــا كانت القوى 
األجنبية لحلف شــامل األطليس )الناتو( قد 
خططت مع ســبق اإلرصار لهذا الســيناريو، 
وتوقعت وفاة القــذايف، لكن املؤكد أن الناتو 

مل يرغب يف أن يرتك له مجاال للفرار«.
بة األوىل للطائرة  وبعد لحظات مــن ال
األمريكية بدون طيار، أسقطت مقاتات الناتو 
الفرنســية، مبا يف ذلك »مرياج 2000« قنابل 
عىل القافلة التي كانت تحاول شــق طريقها 

تحت نريان املتمردين عىل األرض.
ويقــول ألفريد دي مونتســكيو نقا عن 
الشــهادات التي جمعها »لقد كانت مجزرة«. 
»كانوا ينقلون مئات من عبوات البنزين لعبور 
الصحراء، فامت كثري منهم وهم يزحفون عىل 

األرض عىل بقع الوقود املشتعلة«.

ة هكذا قتــــــل القذافي بعد  ســــــنوات عل الحاد

دعا السفري األمرييك يف تونس دونالد 
بلوم، الرئيس التونيس قيس ســعيد، إىل 
جراءات االستثنائية،  وضع سقف زمني ل
وضامن عودة املؤسســات الدميقراطية 
يف الباد.كام دعــا -يف حديث إذاعي- 
الحكومــة التونســية إىل امل قدما 
صاحــات »عميقة« إلنقاذ  يف القيام ب

الوضع االقتصادي.
ومن املقرر أن يصوت الربملان األورويب 
عــىل مرشوع قرار بشــأن األوضاع يف 
تونس.ويدعو مرشوع القرار، الذي حصلت 
الجزيرة عىل نســخة منه، إىل استئناف 
العمــل الطبيعي ملؤسســات الدولة، مبا 
يف ذلك العودة إىل الدميقراطية الكاملة 
والنشاط الربملاين يف أقرب وقت ممكن.

ويعرب الربملان األورويب -يف مرشوع القرار- عن 
القلق الذي يســاوره من التدخل األجنبي ملا وصفها 
باألنظمة االســتبدادية والذي يقوض الدميقراطية 

التونسية.
كام يعترب أن عدم وجود محكمة دســتورية يف 

تونس يسمح بتفسري وتطبيق واسعي املدى للامدة 
رقم ٨0 من الدســتور، ومينــع أعضاء الربملان من 
تقديم اســتئناف للحصول عىل حكم قانوين بشأن 

تعليقها.
ويف ذات الســياق، اعتــربت رئاســة الربملان 
التونيس، املعلقة أعامله بقرار من سعيد، أن القرار 
يقاف رصف منح مجلس نواب  الرئــايس القا ب

الشعب هو مواصلة لخرق الفصل رقم ٨0 
من الدستور.

وأكدت رئاســة الربملــان أن لهذا القرار 
تداعيات اجتامعية وإنسانية خطرية عىل 

النواب.
ودعت الرئيس إىل الرتاجع عام وصفتها 
بالقــرارات غري الدســتورية، معتربة أن 
ما ســمتها الحملة املمنهجة لشــيطنة 
مؤسسة الربملان رضب لقيم الجمهورية، 

ومس بهيبة الدولة.
من جانب آخر، قال رئيس املجلس األعىل 
للقضاء يوسف بوزاخر إن تطهري القضاء 
بواسطة السلطة التنفيذية، وعىل أساس 
القوائم، مســار خاطئ ومخالف للمعايري 

الدولية، وميكن أن تنجم عنه آثار عكسية.
وأضاف رئيس مجلس القضاء أن هذا املسار جرب 

عام 2012، وثبت فشله، وفق تعبريه.
ويــأيت ترصيح بوزاخر، ردا عىل مطالب بتطهري 
القضاء، صدرت عن الرئيس ســعيد، يف مناسبات 

عدة.

سسات روع قرار يدعو لعودة امل وروبي يُصّوت عل م تون : البرملان ا

اســتضافت  طرابلس الغرب امس »مؤمتر 
دعم اســتقرار ليبيا« الذي يشارك فيه ممثلون 
لعــدة دول، ويهدف إىل إعطاء دفع للمســار 
االنتقايل قبل شــهرين من انتخابات رئاسية 

مصريية تشهدها الباد.
وكان املجلــس األعىل للدولة يف ليبيا طلب 
من الربملان تأجيل االنتخابات الرئاســية ملدة 
عــام عىل األقل، يف غياب توافق عىل القانون 
االنتخايب حالياً، ورفــض قانون االنتخابات 
الترشيعية، املقررة نهاية العام الحايل، والذي 

صادق عليه مجلس النواب.
الليبية نجاء  الخارجيــة  وقالت وزيــرة 
املنقوش إّن املؤمتــر يهدف إىل »التوصل إىل 

موقف دويل وإقليمي موّحد داعم ومتناسق، يساهم 
يف وضــع آليات رضورية لضامن اســتقرار ليبيا، 

وخصوصاً مع قرب موعد إجراء االنتخابات«.
وأضافــت املنقوش أّن املؤمتر يرمــي أيضاً إىل 
»التأكيد عىل رضورة احرتام سيادة ليبيا واستقالها 
وســامتها اإلقليمية ومنــع التدّخات الخارجية 
الســلبية«، مشّددة عىل أّن هذه هي »أهّم املنطلقات 

لتحقيق االستقرار الدائم لبادنا«.
وأوضحت أّن من األهداف التي يسعى إليها املؤمتر 

هو »تقديم الدعم الفني يف مجال فّك ودمج العنارص 
املسلّحة غري املتورطة يف أعامل إرهابية وإجرامية 

وتأهيلها أمنياً ومدنياً«.
وسيتطرق املؤمتر إىل مسألة »انسحاب املرتزقة 
واملقاتلني األجانب والقوات األجنبية التي يشــكّل 
اســتمرار وجودهــا تهديداً، ليس لليبيا فحســب، 
بــل للمنطقة بأرسها أيضــاً«، وفق املنقوش، كام 
ســيتناول »دعم وتشــجيع الخطوات واإلجراءات 
اإليجابية التي من شــأنها توحيــد الجيش الليبي 

تحت قيادة واحدة، مبا يعّزز قدرته عىل حامية 
أمن ليبيا وســيادتها ووحدة ترابها«. وأعلنت 
الســلطات الليبية أّن األمينة العامة املساعدة 
لألمم املتحدة للشؤون السياسية روزماري دي 
كارلــو، ورئيس بعثة األمم املتحدة يف ليبيا يان 

كوبيتش، سيشاركان يف املؤمتر الدويل.
من جهته، أعلن وزيــر الخارجية الفرنيس 
جان-إيف لودريان، أنّه سيشــارك يف املؤمتر. 
وذكرت وكالــة األنباء الليبية »النا« أّن ممثلني 
عن كّل من إيطاليا ومرص والســعودية وتركيا 
وقطر والجزائر وتونس وتشــاد والســودان 
ون املؤمتر أيضاً. وكان رئيس املجلس  سيح
الرئــايس الليبي محمد املنفــي أعلن يف أيلول 
املــا أنه ســيعقد مؤمتراً دولياً الشــهر املقبل 
لحشد الدعم الدويل الستقرار باده، محّذراً من أنها 
تواجه تحديات حقيقية ميكن أن تقّوض االنتخابات 
املقبلــة. وأصدرت بعثة  تقــ الحقائق  التابعة 
لألمم املتحدة إىل ليبيا، يف 5 ترشين األول الجاري، 
تقريرها حول االنتهاكات اإلنســانية املرتكبة من 
قبل أطراف الحرب، وأشارت إىل استخدام »حكومة 
الوفاق األطفال الســوريني كمرتزقة للقتال، وذلك 

مبساندة تركية«، بحسب تعبريها.

ــا ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ ــر دعـــــــــــــم اســـــــــتـــــــــقـــــــــرار ل ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ ــ ــ ــ انــــــــــطــــــــــالق مـ
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ــاعــي ــم ــصــة جـــديـــدة لــلــتــواصــل االجــت ــن تـــرامـــ يُــطــلــق م

ن  ا »الــــــنــــــاتــــــو«  مــــــع  عــــالقــــاتــــنــــا   :  زاخـــــــــاروفـــــــــا 
الـــــــبـــــــاردة الـــــــحـــــــر  أو  فـــــــي  مــــنــــهــــا  أســـــــــــوأ 

ــي ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ارتــــــــــــفــــــــــــاع نـــــــســـــــ االعـــــــــــــتـــــــــــــداء الـ
طــــــــــــفــــــــــــا »اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــيـــــــن« عـــــــلـــــــ ا

ــــراي ـــــيـــــوبـــــيـــــة عـــــلـــــ عـــــاصـــــمـــــة تــــيــــ ــــــــــــارة ا

ــل ــ ــابـ ــ وزيــــــــــــــر خـــــــارجـــــــيـــــــة بــــــاكــــــســــــتــــــان فـــــــــــي  كـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان يهـــــــــــــــــــــــــــــــــّدد بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرد  ســـــــــــــــــــــــــــــــــفراء دو أردو
دافعـــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــن املعـــــــــــــــــــــــــــــــــارض كافـــــــــــــــــــــــــــــــــاال

ــــــــي« نـــــــه »داعــــــــ بـــــــ ــه  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ ــ  ــ ــ ــص ــ ــ ي  حـــــــربـــــــي 
 أمــــــــــــــــــــــــــام مــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة وســــــتــــــمــــــنــــــســــــتــــــر

وقــال ترامب يف بيــان مكتوب »نعيش يف عامل أصبح فيه 
لطالبان حضور هائل عىل تويرت، بينام يجري إسكات رئيسكم 

األمرييك املفضل. هذا غري مقبول«.
وم يقول »أنا متحمس إلرسال أوىل الحقائق التي أكتبها 
من خال منصة تروث سوشــيال قريبا. إن مجموعة ترامب 
عام والتكنولوجيا تشــكلت من أجل إعطاء صوت للجميع.  ل
إننــي متحمس ألن أبدأ قريبا مشــاركتكم أفكاري عىل منصة 

تروث سوشيال والرد عىل رشكات التكنولوجيا الكربى«.
وأكد ممثل لرتامب -أحجم عن ذكر اســمه- محتوى البيان 
الصحفي ملجموعة ترامب. كام نرشت ليز هارينغتون املتحدثة 

باسم ترامب نسخة من البيان عىل حسابها عىل تويرت.
ن مجموعــة ترامب ورشكة  وحســبام جاء يف البيان، ف
ديجيتال وورلد ســتندمجان يف رشكة تطرح للتداول العام إذا 

وافقت الجهات التنظيمية واملساهمون.
ويعتــزم تطبيق تروث سوشــيال أن يجري إطاقا تجريبيا 
لضيوف تتم دعوتهم يف  ترشين الثاين املقبل، يتبعه طرح عىل 

الصعيد الوطني يف الربع األول من عام 2022.

ولدى الرشكة الجديدة أيضا خطط لطرح خدمة اشــرتاكات 

فيديو حســب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات 

صوتية.

رصحت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
بأن الحفا عىل الحوار مع الناتو أصبح اآلن أصعب مام كان 

عليه خال الفرتة األكرث توترا يف حقبة الحرب الباردة.
وقالت زاخاروفا خال إفادة صحفية : »حلف شامل األطليس 
وأمينه العام ينس ستولتنرب شخصيا.. بذلوا قصارى جهدهم 
ودفعوا عاقاتنا ببساطة إىل حالة مل تكن فيها حتى يف أشد 

أوقات الحرب الباردة«.
جاءت هذه الترصيحات بعدما أعلن ســتولتنرب ويف وقت 
ســابق أن الحلف سيواصل اتباع نهج مزدوج يف العاقات مع 
روســيا، يجمع بني »الدفاع والردع« من ناحية، واالنفتاح عىل 

االتصاالت من ناحية أخرى.
وقالت زاخاروفا: »نعم، ســمعنا ترصيحا آخر من الســيد 
ستولتنرب حول اســتعداده املزعوم ملناقشة القضايا األمنية 
مــع روســيا.. ميكنني أن أقول إنه ال يوجــد يشء وراء هذه 
الترصيحــات من الناحية العملية«، مضيفة أنه كام ال معنى 

له و«ال ميكن أخذه عىل محمل الجد«.
ويف وقت ســابق، قال وزير الخارجية الرويس ســريغي 
الفروف إن حلف الناتو »دفن بنفسه فكرة التشاور مع روسيا«، 

وكانــت آخر خطوة قام بها الناتو يف هذا االتجاه تتمثل بطرد 

مجموعة من الدبلوماســيني الــروس املعتمدين لديه، ما ردت 

عليه موســكو بتعليق عمل بعثتها لــدى الناتو اعتبارا من 1 

ترشيــن الثاين وإنهاء عمل بعثــة االتصال واملكتب اإلعامي 

التابعني للناتو يف موسكو.

قالت وســائل إعام إرسائيلية إن كيان االحتال شهد زيادة 
بنســبة 24 يف عدد األطفال واملراهقني الذين خضعوا للعاج 
بعــد تعرضهم العتداء جنيس من العام 2019 إىل العام 2020، 

وفقاً إلحصائيات ما يعرف بوزارة »الرفاه« اإلرسائيلية.
وقالــت صحيفة »تاميز أوف إرسائيل«: »خال العام 2020، 
عندما بقي الكثري من الناس يف البيوت بســبب وباء كورونا، 
تعاملت ســلطات الرعاية االجتامعية مع 2٨٣9 قارصاً قالوا 
إنهم تعرضوا العتــداء جنيس، مقارنة بـ 22٨5 قارصاً خال 

العام 2019«، وفقاً للوزارة.
ن »10 من الضحايا ترتاوح أعامرهم  ووفقاً للبيانات، ف
بني ٣ - 6 ســنوات، و44 بني ٧ - 12 ســنوات، و46 بني 
، وكانت نســبة الفتيان  1٣ - 1٧ عاماً، وحتى ســن البلو

والفتيــات بــني الضحايا متشــابهة، يف حــني أن معظم 
الضحايــا املراهقني من اإلناث. ويف املجموع، كان 60 من 

اإلناث«. من  الضحايا 
وكشفت الوزارة اإلرسائيلية أن نصف حاالت اإلساءة ارتكبها 
أفراد األرسة، بينام تعرض بعض الضحايا لســوء املعاملة من 
قبل عدة أشخاص، ويعتقد الخرباء أن أعداد االنتهاكات الفعلية 
أعىل من ذلك بكثري، ألنه ال يتم اإلبا عن العديد من الحاالت، 

وفقاً للصحيفة.
وأشــارت الوزارة إىل أن تشــغيل أكرث من 20 مركزاً ملعالجة 
10 مليون  ضحايا االعتداء الجنيس كلّف ٣4 مليون شــيكل )6
دوالر( يف العــام 2020. نرشت هــذه األرقام يف الوقت الذي 

خّصص الكنيست يوماً ملكافحة العنف الجنيس.

أعلنت الحكومة اإلثيوبية أن طريانها الحريب قصف من جديد 
مدينة مقيل، مركز إقليم تيغراي املتمرد يف شامل الباد، ما يعد 

رابع غارة عىل اإلقليم املضطرب منذ مطلع األسبوع.
إثيوبيا.. قوات الحكومة تشن غارة جديدة عىل عاصمة إقليم 
تيغراياألمم املتحدة: نســاء وأطفال بني ضحايا الغارة الجوية 

يف إثيوبيا
ورصح املتحدث باســم حكومة أديس أبابا، ليغييس تولو، 
للصحفيني بأن القوات الحكومية شنت غارة جديدة استهدفت 
قاعدة عسكرية سابقة تستخدمها »الجبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي« املتمردة كمركز للتدريب العسكري.
وكانــت مقيل قد تعرضت للقصف الجوي ، وســط تقارير 
تتحدث عن مؤرشات عىل استعدادات الحكومة اإلثيوبية لشن 

عملية عسكرية جديدة ضد املتمردين يف اإلقليم املضطرب.
ونفت الحكومة اإلثيوبية شنها الغارة األوىل، وأكدت قصفها 
بات اســتهدفت »مخابئ  مقيل األربعاء، مضيفة أن هذه ال

غري قانونية لألسلحة واملعدات العسكرية الثقيلة«.
من جانبها، أعلنت األمم املتحدة عن ســقوط ضحايا مدنيني 

نتيجة للقصف.

وصل وزير الخارجية الباكســتاين شاه محمود قري إىل 
كابل، بأول زيارة له إىل أفغانستان منذ سيطرة »طالبان« عىل 
الباد بأغســطس، وبعد أسابيع من التوتر بشأن روابط النقل 

بني البلدين الجارين.
وقالت وزارة الخارجية الباكســتانية، يف بيان إن قري 
ســريكز يف محادثاته مع نظريه األفغــاين أمري خان متقي 
وقادة »طالبان« اآلخرين »عىل ســبل ووسائل تعميق التعاون 

يف مختلف املجاالت«.
وضــم الوفــد املرافق لقريــ رئيس جهــاز املخابرات 
الباكستاين، فايز حميد الذي زار كابل يف أعقاب سقوط املدينة 

مبارشة.
وتأيت الزيارة ، بعد مشــاكل طويلة األمد عند معرب شامان 
الحدودي، أحد املعابر التجارية الرئيسية بني البلدين، والذي تم 
إغاقه منذ أكرث من أســبوعني مام تسبب يف مشاكل خطرية 

لسائقي الشاحنات واملصدرين.
كام أوقفــت الخطوط الجوية الباكســتانية، وهي رشكة 
الطريان الدوليــة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام يف كابل، 
رحاتها األســبوع املا واشــتكت من تدخل مســؤويل 

»طالبان« ومضايقاتهم ملوظفيها.

وجــاء يف بيان الخارجيــة الباكســتانية أن »زيارة وزير 

الخارجية تعكس سياســة باكســتان الثابتــة املتمثلة يف 

دعم الشــعب األفغاين الشــقيق، وتعميق العاقات التجارية 

واالقتصادية الثنائية، وتسهيل االتصاالت الشعبية الوثيقة«.

هدد الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان،  بطرد ســفراء 10 
دول من بينها فرنســا وأملانيا والواليات املتحدة رداً عىل دعوة 
فراج عن املعارض عثامن كافاال، وذلك  وجهتهــا هذه الدول ل

حسبام ذكرت وسائل إعام محلية.
وأكد إردوغان بحســب ترصيحات نقلتها عدة وسائل إعام 
تركية »أنني أبلغت وزير خارجيتنا أننا ال نســتطيع أن نسمح 

ألنفسنا باستقبالهم يف بادنا«.
ويف بيان صدر اإلثنني، دعت كل من كندا وفرنســا وفنلندا 
وج والســويد  ــارك وأملانيا وهولنــدا ونيوزيلندا وال والد
والواليات املتحدة إىل »تسوية عادلة ورسيعة لقضية عثامن 
كافاال رجل األعامل والناشــط الرتيك املسجون رهن املحاكمة 

منذ 4 سنوات«.
وقال الرئيس الرتيك »هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درساً؟«، 

مؤكداً أن القضاء الرتيك »مستقل«.
، ســفراء الدول الـ10 من  واســتدعت تركيا الثاثاء املا
بينهم الواليات املتحدة وفرنســا، معتربة أنه من »غري املقبول 

مطالبتها باإلفراج عن املعارض املسجون«.
وتتهم الســلطات الرتكية املعارض البال من العمر 64 عاماً 

بالسعي اىل زعزعة استقرار تركيا.
وهدد مجلس أوروبا يف اآلونة األخرية أنقرة بعقوبات ميكن 
إقرارها خال دورته املقبلة من ٣0 ترشين الثاين اىل 2 كانون 

األول، إذا مل يتم االفراج عن املعارض حتى ذلك الحني.
فيام مددت محكمة يف اسطنبول مطلع ترشين األول سجن 

نوفمرب. كافاال حتى 26 ترشين الثاين

قال ممثل لادعــاء الربيطاين، إن عيل حريب 
عيل املتهم بقتــل عضو الربملان الربيطاين ديفيد 
أميس وصف نفســه بأنه عضو يف تنظيم داعش 

وأنه كان قد وضع خطة لقتل نائب قبل سنوات.
فقد قال جيمس كيبل يف جلســة يف محكمة 
وستمنســرت االبتدائية، التي مثــل أمامها عيل، 
وهو نجل مستشــار إعامي سابق لرئيس وزراء 
صومايل سابق، ألول مرة بعد أن وجهت إليه تهم 
يف وقت سابق: »اعترب عيل نفسه منتميا لتنظيم 

داعش«، بحسب رويرتز.
وكانت الســلطات الربيطانية قالت، يف وقت 
ســابق ، إنها وجهت لرجــل تهمة طعن نائب من 
حزب املحافظني قتل أثناء اجتامعه مع ناخبني يف 

. قاعة كنيسة األسبوع املا
وتقول السلطات إن الرجل الربيطاين، البال من 

العمر 25 عاما، من أصل صومايل، عيل حريب عيل، متهم بقتل 
ديفيد أميس.

وقالــت النيابة العامة امللكية إنها »ســتقدم للمحكمة أن 
جرميــة القتل هذه لها عاقة إرهابية، أي أن لها دوافع دينية 

وأيديولوجية«.
ووفقــا لوكالة رويرتز، فقد اتهــم عيل حريب عيل بالقتل 
واإلعداد ألعامل إرهابية.وقال نيك برايس، رئيس شعبة الجرائم 
الخاصة ومكافحة اإلرهاب يف إدارة االدعاء املليك، »ســنقول 

للمحكمة إن لجرمية القتل هذه عاقة إرهابية، وتحديدا دوافع 
دينية وأيديولوجية«.

وأضاف »كام أنه اتهم باإلعداد ألعامل إرهابية. يأيت هذا بعد 
مراجعة لألدلة التي جمعتها رشطة العاصمة يف تحقيقها«.

وقال مات جوكس، مســاعد مفوض رشطة لندن للعمليات 
املتخصصــة، إن االتهامات جــاءت بعد عمل مكثف من جانب 

املحققني.
وأضاف »هناك تكهنات كبرية يف وسائل اإلعام بخصوص 

خلفية وتاري ودوافع الرجل املتهم حاليا«، بحسب رويرتز.
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ــل جـــّبـــور مـــن تــايــالنــدا ــي ــودة ام ــ حيـــــــــــــــــــــــــــــــــة أم رد للجميـــــــــــــــــــــــــــــــــل؟..الـــكـــرة الـــطـــائـــرة: ع ت
ــ مـــبـــابـــي ــبـ ــسـ ضــــــــــــواء بـ ــ ا ــطـ ــخـ ــي يـ ــسـ ــيـ مـ

يوي اد ا م عا اال عاً من  م د تس بو 

مي ومبا 

التنفيذي  املديــر  عــاد  
للكرة  اللبنــاين  لاتحــاد 
الطائــرة  واملحارض الدويل 
لبنــان  اىل  جّبــور  اميــل 
ان  بعد  تايانــدا  من  قادما 
األندية  بطولتي  عىل  ارشف 
والرجال  للسّيدات  اآلسيوية 
بطولة  لنهائيات  واملؤهلتني 
من  منتدبا  لألنديــة  العامل 
للكرة  اآلســيوي  االتحــاد 
الطائــرة. اقيمت البطولتان 
بني 2٧ ايلــول و16 ترشين 
مدينــة  يف   2021 األول 

ناكهون رتشاســيام التايانديــة التي تبعد  
400 كيلومــرتا عن بانكــوك و تعترب املدينة 
عاصمة الكــرة الطائرة يف تاياندا و فرضت 
الحكومة التاياندية إجراءات صحية مشّددة 

عىل جميع املشاركني.
ففي بطولة الســّيدات، التي شاركت فيها 
ســبعة فرق، أحرز اللقب فريــق نادي ألتاي 
الكازاخســتاين و تأهل اىل نهائيات بطولة 
املدينة  العــامل، متغلباً عــىل فريق نــادي 
للبطولة ناكهون رتشاســيام  املســتضيفة 

بثاثة اشواط مقابل ال يشء.
اما بطولة الرجال، التي شاركت فيها عرشة 
فرق، فقد احرز لقبها فريق ســريجان فوالد 

االيراين  الذي تأهل ايضا اىل نهائيات بطولة 
العاملالتي ستقام يف تركيا بني 6 و 19 كانون 
األول املقبل متغلبــاً يف املباراة النهائية عىل 
فريق نادي العريب القطري بثاثة اشــواط 

مقابل شوط واحد .
لقاءاً  جّبور  عقد  البطولتني،  هامش  وعىل 
هاما مع امني عام االتحاد اآلسيوي كياتيبون 
واملدير التنفيذي شانرت متحورت حول الكرة 
الطائرة اللبنانية وسبل التعاون للنهوض بها 
وقد  الراهنة  اآلوضاع  ظّل  يف  ومســاعدتها 
وعد املسؤوالن اآلســيويني ببذل كل الجهود 
للتعاون والدعم. كام نقل اليهام تحيات رئيس 
واعضاء  القاصوف  وليد  الطائرة  الكرة  اتحاد 

االتحاد.

ليونيل  األرجنتيني  خطف 
ســان  باريس  نجم  مييس 
األضواء،  الفرنيس  جريمان 
رغم إهداره فرصة تســجيل 
أول هاتريك لــه مع فريقه 

الجديد ضد اليبزي األملاين.
باريس  فريــق  ليو  وقاد 
للفــوز ٣-2 عــىل اليبزي 
لدوري  املجموعات  دور  يف 
الثاثاء،  أوروبــا،  أبطــال 

بتسجيل هدفني.
وكاد ليو أن يكمل الهاتريك 
جزاء  ركلة  احتســبت  حني 

لباريس يف الوقت بــدل الضائع، لكنه أرص 
عىل أن يصوبها زميلــه كيليان مبايب، الذي 

أهدرها الحقا.
ولفــت ترصف ميــيس أنظار مشــجعي 
باريــس، مشــيدين بعــدم أنانيتــه، حيث 
كتــب أحدهم عرب موقع »تويــرت« للتواصل 
االجتامعي: »ال يصــدق«، بينام أضاف آخر: 

.» »مييس هو األفضل يف التاري
وكتب مشــجع آخر: »اإلعام يقود حملة 
لفــوز كريم بنزميا - مهاجــم ريال مدريد - 
بالكرة الذهبية، وميــيس كان أمامه فرصة 
تســجيل هاتريك وإسكاتهم، ولكنه مل يهتم، 

وقرر منح ركلة الجزاء ملبايب«.
وأضاف مشــجع آخر لليو: »مييس كانت 
لديه فرصة تسجيل هاتريك ولكنه ترك ركلة 

الجزاء ملبايب، أكرث الاعبني تواضعاً«.
يذكــر أن مييس وصــل إىل ٣ أهداف مع 
باريس بثنائية اليبزي كلها يف دوري أبطال 
أوروبا، حيــث كان هدفه األول يف فوز 0-2 

عىل مانشسرت سيتي اإلنكليزي.

 تضحية أم رد للجميل؟ 
البعض بتضحية  الذي أشــاد  الوقت  ويف 
مييس، اعترب آخرون أن القرار جاء مبثابة رد 
الجميل للنجــم الفرنيس الذي ترك ركلة جزاء 
سجل منها األســطورة األرجنتينية هدفا يف 

الدقيقة الـ٧4 من نفس املباراة.
مبــايب علق عىل الواقعــة قائا: »تواجد 
النجم األرجنتينــي ليونيل مييس مع الفريق 
يعد رشفا كبريا، مل أسدد رضبة الجزاء األوىل 

احرتاما للنجم األرجنتيني«.
إنه أمر طبيعي  وقال مبايب بعد اللقــاء: 
واحرتام ملييس أفضل العب يف العامل، ورشف 
كبــري أن يلعب معنا لطاملا قلــت ذلك، هناك 

رضبة جزاء يسددها«.
وعن الركلة الثانية قال مبايب: »طلب مني 
مييس أن أســددها، كانــت يف نهاية اللقاء 
أنجح يف  النهاية مل  وحصلت عليهــا، ويف 
إسكانها الشباك«.ورفع سان جريمان رصيده 
إىل ســبع نقاط يف صــدارة الرتتيب، وظل 

اليبزي با رصيد يف قاع الرتتيب.

ــ فــو ــ ــونـ ــ ــكـ ــ بــــطــــولــــة جــــبــــل لــــبــــنــــان فــــــي الـ
ــل  جــونــيــه ــرسـ ــي مــعــهــد الـ ــدا فـ ــن ــي ــك ــو ال ــلـ سـ

ا ن والفا تو الفا اد بعد  ان اال ي وا
استضاف معهد الرسل - جونيه بطولة جبل 
لبنان يف الووشــو كون فو ألسلوب الكيندا 
للفئــة العمرية 12-1٧ ســنة التي نظمها 
اتحاد اللعبة مبشاركة 6٧ العب والعبة مثلوا 
االندية اللبنانية التالية: االنطونيةبعبدا- بيل 
اوريزون ادما-انرتناشيونال ماريتيم أكادميي 
اللويزة ذوق  الشبيبة الشــياح -   - LWACO
مصبح – غادييتــور - الجمهور - النجوم - 
الرسل جونيه - غولدن تشامبس - الشاولني 
- بادي باور- تايغر أميون. وحل انرتناشيونال 
LWACO - الكســليك يف  ماريتيم أكادميي  
املركز االول بـ٨٨ نقطة ونادي بيل اوريزون 
ادما ثانياً بـ56 نقطة والشاولني بريوت ثالثاً 

بـ26 نقطة.
ويف هذا الســياق، وّجه رئيــس االتحاد 
ســعاده  نعوم  ونائبه  نصري  جورج  الدكتور 
وأعضــاء الهيئة االدارية الشــكر اىل رئيس 
معهد الرســل - جونيه االب معني سابا عىل 
استضافة البطولة عىل قناعة منه ان الجيل 
الجديــد عليه التوجــه اىل الرياضة بعد كل 
الظروف الصحية التــي أجربته عىل االبتعاد 
عن اهــم ما يكــون أمّس الحاجــة له هو 
الريا يف  املســؤول  الرياضة. كام شكر 

الرسل )جونيه(رشبل شاميل.
ووّجه نصــري كلمة اىل املدربني والاعبني 
املشاركني وخاصة اىل الحكام متوجهاً اليهم 
قائاً« »انتم االتحــاد والفضل يف نجاحاتنا 
االهايل  خاصة  وتضحياتكم  لجهودكم  يعود 
وما يضحون يف هــذه الظروف االقتصادية 
الصعبة عىل انجاح كل النشاطات االتحادية«.

ويف ما ييل النتائج املسّجلة:
12-1٣ سنة 

 40كلــ 1- رشبل ابو ضاهر- الشــبيبة 
الشياح

2- راين نديم مهتار - لواكو 
٣- راين انيس مهتار - لواكو 

45كل 1- رشبل غبريا - لواكو 
2- راين يزبك - بيل أوريزون 

٣- جان خوري - الرسل جونيه
1- ماريا عقيقي - لواكو  45كل
2- جويل مهتار - بيل أوريزون
٣- رين قصيفي - تايغر أميون

50كل 1- انطوين جو اشقر - لواكو 
2- جامل سعدي - شاولني 

٣- مارك جو بو هلّون - لواكو 
1- رودولفو عون - لواكو  55كل

2- عامد السمن - لواكو

٣- مارك حنا - الشبيبة
14-15 سنة 

1- جاد داوود - اللويزة    55كل
2- اياد عوده - لواكو

٣- كيفني كريوز - بيل أوريزون 
1- ريبال العفيف - لواكو 60كل

2- نادر الخليل - بيألوريزون
٣- فداء بو كروم - لواكو 

60كلع1- كارا بو حلون - بيل هوريزون
2- روان املهتار - شاولني 

٣- ليتيسيا الهاشم - االنطونية
٧0كل 1- انطوين جو داغر - بيل أوريزون

 2- امري صعب - لواكو 
٣- اييل صعب - تايغر أميون

16-1٧ سنة 
55 كل 1- رامي بو عساف - لواكو 

2- نايد عبدالسام - شاولني 
٣- جورج حلو - شاولني

55كل 1- بوال فتوح - بيل أوريزون 
2- منى بلعه - الشبيبة الشياح

٣- دينا موصليل - الرسل جونيه
1- جان نادر - لواكو  60 كل

2- دافيد رجي - الجمهور 
٣- عامر الشوف - غولدن بادي 

1- نعوميي لطيف - لواكو         60كل
2- سيلني خويري - بيل أوريزون   

٣- وعد موصليل - بادي باور
65كل 1- هادي الهاشم - انطونية
2- طوين محفو - بيل أوريزون 

٣- عامد حريك - شاولني
1- مارسيلينو غايا - بيل هوريزون ٧0كل

2- ايوب صادق - شاولني    
٣- نتاليو بو عي - لواكو
ويف ما ييل ترتيب النوادي:

1- لوا كو: ٨٨ نقطة
2- بيل أوريزون : 56 نقطة

٣- الشاولني: 26 نقطة
نظــم البطولة رئيس اللجنــة التنظيمية 

فارس الخوري مع باتريك بلعه وبودي علم.
دار املبــارات الحكم الوطني اييل ســعاده 
والحــكام الدوليــون فيكتور حــداد ورايف 
رسكيسيان مع طاقم الحكام الوطنيني:روين 
درغام - جورج شدراوي - جورج كرم - جويل 
خوري - محمــد غملوش - رامي صغبيني و 

جو انطون.
الجوائز عىل  املباريات تم توزيع  يف ختام 

الفائزين. 

يــــــدر الــــيــــويــــفــــا   .. ــر  ــ ــ ــ ــص ــ م ــا  ــ ــ ــدي ــ ــ ــون ــ ــ م
إقــــــــامــــــــة بـــــطـــــولـــــة عــــــــابــــــــرة لـــــلـــــقـــــارات

كشــفت تقارير صحفية عن نية اتحادي 
كرة القدم يف قاريت أوروبا وأمريكا الجنوبية، 

إقامة بطولة أشبه بكأس عامل مصغرة.
 Calcio E« وحســب مــا ذكــره موقــع
ن االتحاد األورويب  Finanza« اإليطايل، فــ
لكرة القــدم »يويفا« يبحــث مع نظريه يف 
يبول« إقامة بطولة  أمريكا الجنوبيــة »كو
تجمع ٨ منتخبات، بواقع 4 من كل قارة، ويتم 

تنظيمها كل 4 سنوات مثل كأس العامل.

ويأيت ذلك بعد اتفاق االتحادين عىل إنشاء 
مكتــب يف العاصمة اإلنجليزية لندن، لبحث 

وتقرير املشاريع املشرتكة بينهام. 
يشــري  املقرتحة  للبطولة  األويل  التصور 
إىل أنها من املتوقع أن تلعب بنظام املباريات 
اإلقصائية )خروج املغلوب(، ويسعى اليويفا 
موازية  الوليدة  املسابقة  لجعل  يبول  والكو
لبطولــة كأس العامل من حيث القيمة الفنية 

والتجارية.

ــر  ــا يــ ــ ــورون ــ ــه.. ك ــم ــي ــطــع ــــم ت ر
ــ ــ ــي ــ ــون ــ ــي ــ مـــــــــــــدر بــــــــايــــــــرن م

تعرض جوليان ناغلســامن املدير الفنــي لبايرن ميوني 
صابة بفريوس كورونا املســتجد بعد ســاعات من فوز  ل

الفريق البافاري عىل بنفيكا.
وكان بايرن ميوني حقق فوزا ساحقا عىل مضيفه بنفيكا 
برباعية نظيفة يف الجولة الثالثة من دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
ويقدم بايرن مســتويات مبهرة يف املوسم الحايل محلياً 
وأوروبيــاً، حيث يتصدر ترتيب مجموعتــه يف دوري أبطال 
أوروبا بتسع نقاط و12 هدفاً دون تلقي أي هدف، كام يحتل 

صدارة الدوري األملاين.
وقال بايرن يف بيان رســمي: »ناغلســامن ثبت إصابته 
بفريوس كورونا بعدما جاءت نتيجة مســحته إيجابية رغم 

تطعيمه بشكل كامل«.
وأكمل البيان: »ناغلســامن سيســافر إىل ميوني بشكل 
منفصل عرب طائرة طبية ستعزله عن العامل، حتى يتعا من 

الفريوس«.
ومل يتواجد ناغلســامن عىل مقعد املديــر الفني يف لقاء 
بنفيكا بسبب معاناته من عدوى اإلنفلونزا قبل أن يتم التأكد 

الحقا من إصابته بكورونا.
يذكر أن ناغلســامن قاد بايرن للقب كأس السوبر األملاين 
بالفوز ٣-1 عىل بوروسيا دورمتوند باإلضافة لقيادته الفريق 
لصدارة ترتيب فرق الدوري األملاين بـ19 نقطة بعد ٨ جوالت.

بــــدون ميسي ــة  ــون ــرشــل ب فــعــل  ا  مــــا
؟ رض  ا كالســـــــــــــــيكو  فـــــــــــــــي 

للمــرة األوىل منذ عــام 2004 يخوض فريق برشــلونة 
اإلسباين مباراة الكاسيكو ضد برشلونة دون أن يكون النجم 

األسطوري ليونيل مييس أحد العبيه.
مييس رحل عن البارســا بعد عاقة أسطورية امتدت 1٧ 
عاماً، لينتقل إىل باريس ســان جريمان الفرنيس يف صفقة 

. انتقال حر خال املريكاتو الصيفي املنق
وخال تلك الســنوات بات مييس أفضل هداف يف تاري 
الكاسيكو اإلسباين برصيد 26 هدفاً باإلضافة لصناعته 14 

جاميل 40 مساهمة تهديفية. هدافا ب
مييس شارك يف 45 لقاء كاسيكو ضد ريال مدريد ليصبح 
صاحب الرقم القيايس يف املشــاركات يف الكاسيكو أيضاً 
بالتساوي مع زميله الحايل سريجيو راموس قائد ريال مدريد 

. السابق املنضم بدوره لباريس الصيف املا
لكن مييس غاب عن مواجهة الكاسيكو 5 مرات، أشهرها 

انتهى بفوز برشلونة 5-1 يف موسم 2019-201٨. 
وبشكل إجاميل فاز برشلونة مرتني وخرس مثلهام وتعادل 

مرة، وسجل الفريق 12 هدفاً واستقبل ٨.
تأثري ليو يف الكاســيكو غاب يف آخر ٣ سنوات، حيث مل 
يسجل يف اللقاءات الـ٧ لقاءات األخرية، ومل يحقق الفوز يف 

آخر 4 مباريات )٣ هزائم وتعادل(.
أول لقاء غاب عنه مييس ضد ريال مدريد يف الكاســيكو 
فاز برشــلونة ٣-0 يف موســم 2004-2005، ثم غاب يف 
الخســارة 2-4 يف الدور الثاين حيث فضل املدرب الهولندي 

فرانك ريكارد عدم االعتامد عىل العب شاب مثله.
ويف املوســم التايل غاب مييس يف التعادل 1-1 بســبب 
اإلصابة، ولنفس السبب غاب عن الخسارة 0-1 يف كامب نو 

يف كانون الثاين 200٧.
وكانت آخر مبــاراة غاب عنها مييس، التي شــهدت فوز 
برشــلونة 5-1 عــىل ريال مدريد يف كامب نو يف موســم 
201٨-2019، بهاتريك لويس سواريز وثنائية فيليبي كوتينيو 

وأرتورو فيدال.

 ماذا يقلق مدرب برشلونة ؟ 

ويشــعر الهولندي رونالد كومان مدرب برشــلونة بحالة 
من القلق قبل مواجهة فريقــه املرتقبة ضد ريال مدريد يف 

الكاسيكو.
ويلتقي برشــلونة مــع ضيفه ريال مدريــد يف موقعة 
الكاســيكو، يوم األحد املقبل، ضمن الجولــة العارشة من 

الدوري اإلسباين.
ورغم تحســن نتائج برشــلونة بعد فرتة التوقف الدويل 
األخرية، والفوز عىل فالنســيا يف الدوري اإلسباين ودينامو 
كييف بدوري أبطال أوروبــا، لكن غياب الفاعلية الهجومية، 

يجعل كومان يشعر بالقلق قبل الكاسيكو.
وقال كومان يف ترصيحات صحفية: »لست سعيدا بغياب 
الفاعلية عن فريقي أمام دينامو كييف، النتيجة كانت لتصبح 

٣-0 أو 4-0 يف املباراة، لوال هذه املشكلة«.
وأضاف: »انزعاج الجمهور من قلة األهداف املســجلة أمر 
طبيعي للغاية،  ألن البارســا يف مباراة كهذه والفرص التي 

صنعها، عليه تسجيل املزيد«.
وأردف: »ال ميكن التساهل كثريا، علينا الحسم ألن كرة ضدك 

قد تؤدي للتعادل، وهو ما نريد تجنبه يف املباريات املقبلة«.
وأتم: »برشلونة قادر عىل الفوز عىل ريال مدريد يوم األحد 

املقبل، أشعر بالتفاؤل بقدرتنا عىل حسم هذه املباراة«.
ويحتل برشلونة املركز الســابع يف جدول ترتيب الدوري 
اإلســباين برصيد 15 نقطة، فيام يقبع ريال مدريد وصيفا 

بـ1٧ نقطة، ولكل فريق مباراة مؤجلة.

ـــــاير يوجـــــه نصيحـــــة ملنتقـــــدي كريســـــتيانو رونالـــــدو سول

قطبا يوفنتو يفتحان النار عل كريستيانو رونالدو

؟ ـــيـــيـــر مـــحـــمـــد صــــال ــر ريـــــــا الـــتـــ ــ ــ ــ هــــل ت

وجي أويل غونار سولشاير مدرب  وجه ال
مانشســرت يونايتد نصيحــة ملنتقدي نجمه 

الربتغايل كريستيانو رونالدو.
وكان يونايتــد متأخرا بهدفني دون رد عىل 
ملعبه أمام أتاالنتا، مساء األربعاء يف دوري 
أبطال أوروبا، قبل أن يقوم فريق سولشــاير 
رونالدو  برميونتادا مثرية، شــهدت تسجيل 
بة  الدقيقة ٨1 ب لهدف االنتصار ٣-2 يف 
رأس رائعة ليحافظ عىل سجله املثايل يف هز 
الشباك باملجموعة السادسة بعد ٣ مباريات.

االنتصار جعل الضغــوط تخف قليا عىل 
الدوري  يف  النتائج  ســوء  بسبب  سولشاير 
اإلنكليزي، كام أنه جاء قبل مواجهة مرتقبة 

ضد ليفربول بالربميريلي يوم األحد املقبل.
ترصيحات  يف  وجــي  ال املــدرب  وقال 
املرمى،  أمام  صحافية: »كريســتيانو مذهل 

لو هناك من يريد انتقــاد مجهوده أو عمله، 
فســأوجه إليــه نصيحة، وأقول لــه، عليك 
مشــاهدة هذه املباراة، مشاهدة كيف يركض 

رونالدو«.
وأضاف: »كنت سعيدا بطريقة قيادة رونالدو 
لخط الهجوم وطلبنا منه الركض يف املساحات 

والعودة للضغط ألننا كنا نلعب عىل أرضنا«.
وأردف: »فعــل كل ما يجــب عىل املهاجم 
أيضا والهدف كان  الهجوم ودافع  فعله وقاد 

معربا عام يربع فيه«.
وأحرز رونالدو 6 أهداف يف ٨ مباريات مع 
يونايتد بجميع املســابقات هذا املوسم، منذ 

عودته للفريق قادما من يوفنتوس.
وأتم: »يحب احــرتام الاعبني فهم يلعبون 
محظوظون  أنهم  ويعلمون  يونايتد  بقميص 

بذلك«.

أطلــق جيورجيــو كيلينــي وليونــاردو 
بونوتــ قطبا دفــاع يوفنتــوس نريان 
االنتقادات ضد الربتغايل كريستيانو رونالدو 

نجم مانشسرت يونايتد.
األيام األخرية  وترك رونالدو يوفنتوس يف 
من ســوق االنتقاالت الصيفيــة، عائدا إىل 
مانشســرت يونايتد، بعد ٣ سنوات لعبه يف 

»السيدة العجوز«، قادما من ريال مدريد.
رحيل رونالدو جاء يف 2٨ آب، بعد أن كان 
اليويف قــد لعب مباراتــني يف الدوري فقد 
فيهام 5 نقــاط بتعادل 2-2 مــع أودينيزي 

وخسارة 0-1 من إميبويل.
تحدث  أيضا،  يوفنتوس  قائد  وهو  كيليني، 
ملنصة »دازن« اإليطالية، حيث قال: »رونالدو 
تركنا يوم 2٨ آب، كان سيكون أفضل لو تركنا 
مبكراً عن ذلك، لقد دفعنا مثناً لوجود رونالدو 

معنا«.

وعن أســباب تأثري رحيل رونالدو املتأخر 
اليويف، يقول كيليني: »لقد كانت هناك  عىل 
صدمة دفعنا مثنها يف النقاط التي أضعناها، 

نا بشكل أفضل«. لو تركنا قبل ذلك لتح
ليوناردو  ســار  نفســه،  االتجــاه  ويف 
بونوتــ زميله يف اليويف الــذي يرى أن 
هناك أسباب أخرى فيام يخص مسألة رحيل 
الدون الربتغايل، قائا: »يف املا القريب، 
مل يلعــب يوفنتوس كفريــق لعبنا من أجل 

تهيئة األمور لرونالدو يك يسجل«.
وأتم: »لقد فقدنا القدرة عىل أن نعاين معاً، 
ألننا اعتقدنا أنه سيحل كل األزمات، هذا هو 
ما حدث، ونرغب يف أن نكون تجاوزنا مسألة 

رحيله وننظر إىل املستقبل«.
يذكر أن يوفنتوس يحتــل حاليا يف املركز 
السابع يف الدوري اإليطايل برصيد 14 نقطة 

بفارق 10 نقاط عن املتصدر نابويل.

الغموض مســيطرا عىل مستقبل  يزال  ال 
صاح مع فريق ليفربول، يف ظل عدم تجديد 

تعاقده حتى الوقت الراهن.
وينتهــي عقد محمد صاح مــع ليفربول 
بنهاية املوســم املقبل، ما يتيح له التوقيع مع 
أي فريق خال فرتة االنتقاالت الشــتوية لعام 
202٣، واالنتقال إىل صفوفه يف الصيف التايل.

وأشــارت بعض التقارير إىل رغبة محمد 
صاح يف الحصول عىل راتب أسبوعي قيمته 
500 ألف جنيــه إســرتليني، ليكون األغىل 
يف تاري ليفربــول ومن األغىل يف الدوري 
اإلنكليزي، وهــو األمر الــذي ترفضه إدارة 

»الريدز« حتى الوقت الراهن.
عدم تجديد تعاقد صاح أثار بعض الشكوك 
حول إمكانيــة رحيله عن الفريق خال فرتة 
لرحيله  تفاديا  املقبلــة،  الصيفية  االنتقاالت 

بشكل مجاين يف الصيف التايل.
عن  صاح  ســريحل  الحالة،  هــذه  ويف 
ليفربــول بعد 5 ســنوات قضاها يف ملعب 
أنفيلــد، حقق خالهــا العديد مــن األرقام 
بالعديد  الفريق  تتويج  القياسية، وأسهم يف 

من األلقاب عىل املستويني املحيل والقاري.

 سيناريو كريستيانو رونالدو 

ــة يف الفرتة األخرية مع  ومبقارنته الدا
كل من الربتغايل كريســتيانو رونالدو، نجم 
واألرجنتيني  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشســرت 
ليونيــل مييس، نجم باريس ســان جريمان 
الفرنــيس، فيمكن املقارنــة أيضا من حيث 

املسرية الكروية.
رونالــدو ومييس رحا عــن نادييهام يف 
، لكن لكل منهام ظروفه الخاصة،  الصيف املا

والتي يتشابه محمد صاح مع جزء منها.
رونالدو رحل عن يوفنتوس اإليطايل بعدما 
ق مع الفريق ٣ سنوات، ليكون مانشسرت 
يونايتــد محطته الخامســة يف مســريته 
أيضا  الثانية  محطته  كان  بعدما  االحرتافية، 

عنــد االنتقال إليه من ســبورتن لشــبونة 
الربتغايل يف 200٣، قبــل االنتقال إىل ريال 

مدريد اإلسباين ويوفنتوس.
صاح أيضا سلك أكرث من محطة، حيث بدأ 
مسريته يف املقاولون العرب املرصي، ثم بازل 
السويرسي، ومنه إىل تشيليس اإلنكليزي، قبل 
االنتقال إىل الدوري اإليطايل من بوابة فيورنتينا 

وروما، ليكون ليفربول هو محطته السادسة. 
وقــد يواصل صاح الســري عــىل طريق 
رونالدو، واالنتقال إىل فريق جديد لخوض تحد 
مختلف، بعدما حقق سلســلة من اإلنجازات 
عىل املستويني الفردي والجامعي مع ليفربول.

 سيناريو مييس 

يف املقابل، قد يلجأ صاح إىل ســيناريو 
ميــيس، وهو البقــاء مع ليفربــول لفرتة 
إضافية، من أجل تحقيــق املزيد من األرقام 
القياســية واإلنجازات داخــل النادي خال 

السنوات املقبلة.
مييس ظل يف برشلونة 21 عاما، منها 1٧ 
مع الفريــق األول، وأصبح الهداف التاريخي 
للفريق وصاحب العدد األكرب من املشــاركات 

يف كل املسابقات.
برشلونة  عن  يرحل  مل  األرجنتيني  الاعب 
الصيفية  االنتقــاالت  ســوى خال فــرتة 
املاضيــة، عندمــا انتقل إىل باريس ســان 

جريمان الفرنيس يف صفقة انتقال حر. 
عن  الرحيل  يفضــل  ميــيس  يكــن  ومل 
برشــلونة، حيث كان يرغب يف البقاء، غري 
أن النادي الكتالوين مل يتمكن من تســجيله 

بسبب لوائح الدوري اإلسباين.
وســيكون عىل صاح االختيار بني طريق 
رونالدو وخوض تحد جديــد يف حالة عدم 
التوصل إىل اتفاق مع إدارة ليفربول، أو السري 
عىل طريق مييس والبقاء لفرتة إضافية من 
للجمهور  النجاحات  املزيد مــن  أجل تحقيق 

الذي يهز املدرج هتافا باسمه.

بــطــولــة لــبــنــان فـــي كــــرة الــســلــة :
ــانــفــيــل عــلــ انــيــبــا فـــوز كــبــيــر لــلــ

ضمن منافســات االســبوع الثاين لبطولة  لبنان  يف كرة 
الســلة، حقق فريق    الشانفيل   فوزاً مستحقاً بنتيجة ٨٣ - 49 
وبفارق ٣4 نقطة عىل فريــق   انيبال   يف لقاء كان من طرف 

واحد اقيم عىل ملعب االنطونية.
وبسط الشانفيل سيطرته يف الربعني االولني وانهى االول 
بنتيجة 11 - 1٧، قبل ان ينتهي الربع الثاين بنتيجة ٣6 - ٣1 

وبفارق 5 نقاط ملصلحة الشانفيل.
ويف الربع الثالث، االفضلية كان واضحة ورصيحة لفريق 
الشانفيل الذي صنع الفارق الكبري قبل انهاء املباراة ملصلحته 
يف الربع االخري بسهولة بنتيجة ٨٣ - 49 وبفارق ٣4 نقطة.

وكان افضل مسجل يف اللقاء من انيبال الاعب  كريستوفر 
معلوف  بـ 14 نقطة بينام االفضل يف الشــانفيل كان باتريك 

بو عبود  برصيد 1٨ نقطة.
واتت ابرز احصاءات املباراة عىل الشكل التايل:

- نســبة نجاح التســديدات من جميع املســافات: 45  
للشانفيل و٣2  النيبال.

- نسبة التسجيل من مســافة النقطتني: 54  للشانفيل 
و٣5  النيبال.

- نسبة التسجيل من مســافة الـ٣ نقاط: ٣0 للشانفيل 
و29  النيبال.

- الكرات املرتدة »ريباوند«: 4٣ للشانفيل و٣4 النيبال.
- التمريرات الحاسمة: 2٣ للشانفيل و14 النيبال.

- الفرص الضائعة: 12 للشانفيل و24 النيبال.



تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 عاصمة افريقية
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  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فردريش فروبل 

اخترب معلوماتك

دولــة  عاصمــة  1ـ 
أوروبية. 

2ـ العــب تنس أمرييك 
من أصل تشيكوسلوفايك. 
ملطرب  الثاين  االسم  ٣ـ 

وفنان لبناين. 
شبكة  عىل  صفحة  4ـ 

االنرتنت.
5ـ اذعــان وخضــوع 

لألمر الواقع. 

بــــروج  أحــــد  1ـ 

الحــظ. 

2ـ االســم الثاين ملمثل 

أمرييك. 

٣ـ تتكــّون فيها حبوب 

القمح.

4ـ طرّي ولنّي.

5ـ أمري بريطاين. 

عامل ومؤرخ جغرايف قديم مشــهور يعترب من أشهر 

علــامء التاري الطبيعي. يلقب بـــ هريودتس القرون 

الوسطى. له: عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات. 

إسمه مؤلف من 1٣ حرفا، إذا جمعت: 

2+10+٣+1٣+6 - دولة آسيوية. 

٣+11+5+٧ - عملة عربية. 

2+4+٧+10 - وحدة وزن. 

٧+10+1 - شجر مثمر. 

٨+٣+12 - مئة عام.

12+5+٧ - حصل.

6+٣+1 - شجر مشهور.

9+4 - هيئة املابس. 

1ـ يف أية سنة تم تدشني الهاتف األحمر بني العاصمة 

األمريكية واشنطن، والعاصمة الروسية موسكو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا إســم الطبيب الفرنيس الذي إخرتع ســامعة 

الطبيب املعروفة لفحص الصدر؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ـ يف أية سنة تأّسس املجلس األورويب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كــم كان عمر امللك فــاروق عندما أصبح ملكا عىل 

مرص؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هــو الرئيس األفغاين الذي قتــل يف انقاب 

عسكري يف نيسان  العام 19٧٨؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أيــة دولة يف أمــريكا الجنوبية يوجد مطار إل 

التو؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ من هو الشاعر العبايس الذي لّقب بـ ذي األصابع؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨ـ ماذا كان إسم حصان االمرباطور الروماين كاليغوال 

الذي أراد أن يجعله قنصا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ماذا كان إسم حصان االسكندر املقدوين، الذي كان 

سمه؟ ميتطيه يف كل غزواته، وشّيد مدينة ب

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 2٣ متوز(

العذراء

(24 آب - 2٣ أيلول(

العقرب

(2٣ ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

توسع نشاطك الفكري وتعمل عىل تحقيق 
أهدافك بدقة واتقان. أنت يف قمة العطاء  مام 

سيخولك الحصول عىل مكافأة معنوية. 

شــعورك بالوحدة هذه اآلونــة غري مربر 
فاألصدقــاء يتصلون بــك ويهتمون بأمورك 
جيدا. كن مقداما وواجه الحبيب باألمور التي 

تزعجك. 

تبدو هذه الفــرتة طموحا ومندفعا. األمور 
املنزلية تحيط بك من كل جانب، ولكن ال تدعها 
ترسق منك لحظات السعادة مع الحبيب العزيز. 

ال تفصــح ألحد عام يــدور يف ذهنك من 
مشــاريع. تنظيمك لوقتك يتيــح لك فرصة 
للنجــاح. ارتياح كبري اثر خطوة عائلية كان ال 

بد منها. 

أنــت صاحب قلب كبري وعواطف جياشــة 
صادقة. فرتة مناسبة التخاذ قرارات مصريية 
مهمة وحاســمة تتعلق مبســتقبلك املهني 

والعميل. 

ستجد نفســك منفتحا ومندفعا يف الحب. 
حياة هادئة وعاقــة ناجحة. إذا كنت راغبا 
ط عملك فــا تتأخر ألن الحظ اىل  بتغيــري 

جانبك هذه الفرتة. 

اترك نفسك تعيش باســتمتاع وراحة بال. 
اصنع املستحيل لتحقيق جو عاطفي دافئ يف 

العائلة، وكل يشء سيسري عىل ما يرام. 

كــن متيقظا من أحد األشــخاص الخبثاء 
ألنه سوف يزجك بأمر ال دخل لك فيه. املسائل 

العاطفية ستعطيك القوة والرسور العام. 

أنــت عىل موعــد مع أمور طيبــة هامة. 
املحيطــون بك يقدرون مواهبك ويبل اعجاب 
بعض األشــخاص حد الدهشــة مــن ذكائك 

ومهارتك. 

تسعى للتوغل يف عمق األشياء ألنك تشكك 
كثربا وتعتقد ان املياه تجري من تحت قدميك. 
قليل من الثقة بالنفس وتربح الجولة املقبلة.

نشــاطك كبري ومنتج، وكذلك حامســتك 
الزائدة للصداقات والعاقات االجتامعية. كن 
مرحــا وفرحا  فيزداد حظك يف االحتفا مبن 

تحب. 

قد يؤدي مظهــرك الغامض دورا كبريا يف 
نشــاطاتك املختلفة، فاحسن لعب أوراقك. ال 
تخــش من الغرق يف بحر الحب ألنك بارع يف 

السباحة.

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 2٣ آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أملانيا
أسيوط

أبراج
السعودية

أيام
البرتول

الفنار
بولونيا

برا
بريطانيا

بلغراد
بريوت

بلفاست
بغداد
برلني

تايسون
تونس

توماس
حزيران
دجاكرتا

ديب
دامودار

راسني
رينوار

رقة
رهو

رونسار
زمن

زورز
زوري

زامبيا

زمهرير
صخور

صك
صنف

صنعاء
مانيا

موسكو
مرص

وعل
وجه

واشنطن
واترلو. 
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كاليفورنيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 
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ــركا !  ــ ــ ــ ــون امي ــ ــ ــ ــيم«: يخ ــ ــ ــات »الترســ ــ ــ ــ ــي محاد ــ ــ ــ ــ ف ــ ــ ــ عي ــان ال ــ ــ ــ ــ لبن ــ ــ ــ ــ موق ــ ــ ــ ــرائيل« تك ــ ــ »اســ
ــــــــة ؟ ــــــــة الطيون ــــــــي حاد ــــــــادة جعجــــــــع ف ــــــــ اف ــــــــات... وطل ــــــــد االنتخاب ــــــــرا  بع ــــــــن ف ــــــــي م رب ــــــــر  تحذي
ــــــــ والبيطــــــــار ال يتراجــــــــع ــــــــ املرف ــــــــي مل ــــــــه ف ــــــــيطنة« حــــــــ الل ــــــــة ــــــــــ اســــــــرائيلية »ل ربي ــــــــة  حمل

ومنسق  متعمد   » »التن عل  الهجوم   : ميركية  ا ية  املرك القيادة 
سوريا في  جديدة  تركية  ملية  لتفادي   وساطتها  تعرض  روسيا 

ــة ــوجــ ــ ــد ملـــــواجـــــهـــــة م ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ كـــــــــورونـــــــــا: روســـــــيـــــــا ت
ســــوأ ــة جــــــديــــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا تـــســـتـــعـــد لــــ ــ ــيـ ــ ـــائـ ــ وب

اجــــــتــــــمــــــاع حـــــلـــــ الــــــنــــــاتــــــو بـــــحـــــث الـــــعـــــالقـــــات
ــانــســتــان فــ ــع بــ ــ ــوضـ ــ ــن والـ ــيـ ــصـ مــــع روســــيــــا وصــــعــــود الـ

» »إ ـــروع  ــ مـ فـــي  أنـــقـــرة  ــحــقــوق  ب نــتــمــســ  ـــــــان:  أردو
تركي معارض  عن  بــاإلفــرا  ملطالبتهم  دو  سفراء   نطرد  قد 

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

 هل يرض لبنان للعرض االمرييك؟ 
وبحسب الصحيفة، فان الضغط االمرييك وطلب »إرسائيل« 
مــن رشكة امريكية إعطــاء عرض إلنتاج الغــاز يف املجال 
عادة لبنان إىل  املتنازع عليه دون انتظــار اللبنانيني، كفيل ب
أرض الواقع، النه برأيها يجب أن تستوعب بريوت أن الزمن ال 
يعمل يف مصلحتها، وأن أمامها ثاثة خيارات: أال تتوصل إىل 
تسوية مع »إرسائيل«، أن تقبل مخطط هوف، أو تتبنى اقرتاح 
عاموس هوكشــتاين يف أن تتوىل رشكة تجارية مسؤولية 
إنتاج الغاز وتوزيعه بني »إرسائيل« ولبنان دون تدخل مبارش 

من الدولتني. 

 ما رس »التفاؤل« اللبناين؟ 
ويف هذا السياق، تتساءل اوساط متابعة للملف عن اسباب 
»الغبطة« لدى املسؤولني اللبنانيني من نتائج زيارة »الوسيط« 
االمــرييك، مع العلــم ان ما قدمه هو فقط الرتاجع عن فكرة 
اجــراء مفاوضات مكوكية بدياً عن املفاوضات غري املبارشة 
التــي كانت تجري يف مقر األمم املتحدة عند الحدود، بينام مل 
يقــدم اي مؤرش ايجايب يف املضمون حيال الحقوق اللبنانية 
البحريــة؟! وقد حصل هوكشــتاين عىل تعهد بعدم اجراء اي 
تعديل من الجانب اللبناين عىل اســس املحادثات، اي االلتزام 
بالخط 2٣ مشددا عىل انه سيزور ارسائيل وعندئذ »يبنى عىل 

ء مقتضاه«!  ال

 تحريض عىل حزب الله 
ويف تطور يعزز شــكوك حزب الله مــن محاوالت خارجية 
لتســييس التحقيق يف انفجار املرفأ، دخلت ارسائيل بقوة عىل 
خط التحريض عىل الحزب، تزامنا مع تحقيقات نرشتها صحف 
غربية ركزت عىل مسؤوليته عن تفجري املرفأ، وفيام اقرت صحيفة 
»يديعوت احرنوت« ان الواليات املتحدة وفرنسا تبذالن جهداً خاصاً 
لحامية القا طارق البيطار، الشــخص »اللطيف والذيك«، بل 
واالســتثنايئ يف محيط بيئة محلية فاسدة، عىل حد وصفها، 
تناولت دراســة جديدة صادرة عن مركز أبحــاث األمن القومّي 
اإلرسائييّل، التابع لجامعة تل أبيب، تداعيات الوضع الداخيّل يف 
لبنان، وتأثري ذلك يف ميزان القوى داخل الباد. وتساءلت الدراسة، 
التــي نرشت امس إىل أّي مدى قد يعمل حزب الله من أجل إيقاف 
التحقيق والذي تشري املعطيات برأيها إىل إلقاء مسؤولية التفجري 
عىل الحزب؟!  ولفتت الدراسة إىل أّن استمرار التحقيق يف القضية 
يزيــد من حالة االحتقان الداخيّل يف لبنان، ومن غري املســتبعد 
بتاتًا لجوء حزب الله إىل خوض معركة عسكريّة ضّد األعداء يف 
داخل لبنان، ولكن برأي الخرباء الذين أّعدوا الدراســة، يتعنّي عىل 

»إرسائيل« مراقبة تطورات الوضع ، ومحاولة اإلجابة عن السؤال 
املفصيّل: هل سيلجأ حزب الله إىل التصعيد مع »إرسائيل« من اجل 

رصف األنظار عن املشاكل الداخلّية التي تعصف بلبنان؟ 

 اىل الفتنة در؟ 
ويف تحريض مبارش عىل الفتنة الداخلية، لفتت الدراســة 
إىل أّن األزمة الحالية حول اســتقالية القضاء اللبنايّن هي 
بالنســبة ألعداء وخصوم حــزب الله فرصًة كبريًة للنيل منه، 
ّن األزمــة الحالية تعترب امتحانًا لكّل  وباإلضافــة إىل ذلك، ف
أولئك اللبنانيني، الذين قرروا تحّدي حزب الله »وغطرســته« 

وسيطرته عىل لبنان! 

 تزييف للوقائع! 
 ويف حملة تشبه الحملة السابقة التهام حزب الله باغتيال 
الشــهيد رفيق الحريــري، عرب »شــيطنته« زعمت صحيفة 
»الفاينانشــال تاميــز« الربيطانية أن قتال الشــوارع الذي 
، جزء من معركة  شــهدته العاصمة بريوت األســبوع املا
يشــنها حزب الله، وحلفاؤه للتأكد من عدم تقدم التحقيق يف 
. ويف تزييف واضح  انفجــار مرفأ بريوت يف آب العام املا
لــكل املعطيات، قالــت الصحيفة » يحاول الحزب وهو »دولة 
فوق الدولة« تجنب تحمل املســؤولية عن الكارثة، فيام عمد 
مسلحوه اىل اغاق مكان الحادث حيث حصل تخزين الكميات 
الكبــرية من نرتات األمونيوم يف عنرب من عنابر مرفأ بريوت، 

وهو املخزن الذي قيدت عملية الدخول إليه؟! 

  البيطار ال يرتاجع 
يف هذا الوقت، ووسط انقسام القضاة، والخوف من االحراج 
اذا مل يســتجب املحقق العديل للدعوة، مل يتبل املحقق العديل 
القــا طارق البيطارمن مجلــس القضاء االعىل أي تبلي 
بحضوره امام املجلس الذي عقد جلســته الثانية امس، وهو 
يف املقابل، واصل نشــاطه دون اي مؤرشات عىل تراجعه عن 
آلية تحقيقاته، ويف هذا السياق، راسل مجددا النيابة العامة 
التمييزية للبت يف الخاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام 
املولوي يف ملف املدير العام لامن العام اللواء عباس ابراهيم 
كام راســل املجلس االعىل للدفاع العطائه االذن يف ماحقة 
املديــر العام المن الدولــة اللواء طوين صليبا. وسيشــهد 
االسبوع املقبل تســطري مذكريت توقيف بحق النائبني غازي 
ا جلسة االستامع يوم  زعيرت ونهاد املشــنوق اللذين لن يح
الجمعة، فيام تبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب موعد 

جلسة االستامع اليه الخميس املقبل. 

 ال مساعدات قبل االنتخابات ! 
فيام ابل صندوق النقد الدويل املسؤولني اللبنانيني رشوطه 

لنجاح اي مفاوضات مســتقبلية عــىل ان تبدأ بوضع اطار 
جديد الولويات الحكومة، املحت الســفرية الفرنسية آن غريو 
امام رئيس الجمهورية ميشــال عــون اىل ان فرص التوصل 
اىل تفاهامت بني لبنــان »والصندوق« تبدو ضعيفة جدا يف 
الفرتة الفاصلة عن االنتخابات النيابية املقبلة، واشــارت اىل 
ان غيــاب عمل الحكومة »الطبيعي« عىل خلفية ازمة املحقق 
العديل طارق البيطار ســيؤدي حكام إىل مشــاكل يف تنفيذ 
برامج املســاعدة الدولية للبنان. ووفقا ملصادر دبلوماسية، 
فان كام الســفرية الفرنســية يعكس توجها امريكيا يدعمه 
كل الرعاة الغربيني غــري الراغبني يف تخصيص أموال للبنان 
يف ظل عدم وضوح الرؤية حيال الحكومة التي ســوف يتم 

تشكيلها بعد االنتخابات الترشيعية. 

 االمور نحو األسوأ؟ 
فثمة قلق جدي ازاء انعدام الثقة »بوالدة« رسيعة للحكومة 
الجديدة، خصوصا ان التجارب السابقة غري مشجعة واظهرت 
أن هذه العملية ميكن أن تســتغرق عدة أشــهر، بل قد تستمر 
عامــا كاماً، وهذه املرة تتســع دائرة املخاطــر مع اقرتاب 
اســتحقاق االنتخابات الرئاسية، فوالية الرئيس ميشال عون 
تنتهــي يف ترشين االول من العام املقبل وانتخابه اســتغرق 
عامــني ونصف العــام، وحتى االن ال ضامنة بعدم تكرار هذه 
االزمة، خصوصا ان نتائج االنتخابات ال تزال ضبابية يف ظل 
ضعف بنيوي ينتاب االكرثية الراهنة املنقســمة عىل نفسها، 
والندوب الخطرة التي اصابت التيار الوطني الحر، ولهذا تفضل 
القــوى الغربية تاجيل البــت يف اي اتفاق، اوال لوجود حالة 
من انعدام اليقني حول االســتقرار السيايس واالمني، وثانيا 
كون هذا امللف احد العوامل املؤثرة يف االســتحقاقات املقبلة، 
وال داعي االن لخســارة هذه »الورقة«. وبناء عليه تشري تلك 
االوســاط، اىل ان ما تشهده الساحة اللبنانية راهنا قد يكون 
اقل ســوءا مام ســتكون عليه الباد بعد االنتخابات يف ظل 
ترجيحات بدخول موقعي الرئاســة االوىل والثالثة يف حالة 
فرا »قاتــل«، خصوصا اذا ما تاخرت التســويات االقليمية 
والدوليــة؟! وكان، املدير التنفيذي لصنــدوق النقد الدويل، 
محمــود محي الدين، وصف زيارتــه للبنان بـ»املوّفقة وذات 
نتائج جيدة«، واشــار بعد زيارته وزير الخارجية واملغرتبني 
عبدالله بو حبيب، اىل أنه »ال يتفاوض مع الحكومة اللبنانية 
أو مع مرصف لبنان، لكّن دوره هو التعرف إىل أولويات الدولة 

التي حددها عىل نحو مفصل. 

  معركة رئاسية  خارسة ؟ 
يف هــذا الوقت، يتجه رئيس الجمهورية ميشــال اىل رد 

قانــون االنتخابات املعدل بعدمــا وقع عليه رئيس الحكومة 

نجيــب ميقايت واحاله اىل القرص الجمهوري، وامام الرئيس 
مهلة خمســة أيام للبت يف االمــر الن القانون يحمل صفة 
املعجــل، لكن هذه الخطوة االعرتاضية لن تتمكن من توقيف 
العمل بالقانون بل ستؤخر انطاقته، الن ما ميلكه عون من 
ســلطة دستورية تخوله فقط رد القانون مقرونة باألسباب 
املعللة ما يضطر الربملان اىل عقد جلســة جديدة للتأكيد عىل 
التعديات بأكرثية ثلثي عدد أعضائه، وعندئذ يعترب القانون 
نافذا. ولذلك تجري اتصاالت بعيدة عن االضواء مع عون لثنيه 
عــن اتخاذ قرار غري قابــل للرصف، ومترير القانون، ليصبح 
نافذاً ما يســمح لرئيس »تكتل لبنان القوي« جربان باســيل 
بالتقدم بطعن أمام املجلس الدستوري، لكن مصادر قانونية 
تجزم ان املجلس الدســتوري سيترصف يف حال تقدم باسيل 
بالطعــن »كأنه مل يكن« الن كل التعديات املقرة يف الربملان 
محصنة دســتوريا ومل تخالف ايا من مواد القانون، ســواء 
لجهة تقديم موعد االنتخابات، ومســألة العوامل املناخية، 
او لجهة »امليغاسنرت«، وتعليق العمل بانتخاب نواب االغرتاب 

الســتة، فكل ما ورد ال يشكل مخالفات دستورية. 

 حزب الله ينتقد الوزراء؟  
ويف محاولــة لتعويض الشــلل الحكومــي، عرض رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة لاوضاع املعيشية 
الصعبة، دون ان تحصل ترجمة عملية الي حلول ناجعة، فيام 
التأمت »لجنة معالجة تداعيات األزمة املالية عىل سري املرفق 
العــام«، يف الرساي الحكومــي يف محاولة لتجاوز »البطء« 
املريب يف عمل الحكومة التي تلقت اول انتقاد قاس من حزب 
اللــه، إذ دعت كتلة الوفاء للمقاومــة الوزراء يف الحكومة 
إىل تفعيــل اإلنتاجّية يف وزاراتهم ضمن هامش الصاحيات 
املتاحة لهم، ما يؤرش اىل ان عودة الحكومة ليســت قريبة، 
وبحســب »الكتلة« فان كثريا من املهام واملشــاريع املطلوبة 
وحتــى بعض القوانني الصــادرة تحتاج من الوزير واإلدارات 
املختصــة إىل اجراءات تنفيذيــة لتحويلها إىل إنجازات بدل 

التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل... 

 من اين التمويل؟ 
يف هذا الوقت، راسل وزير االشغال عيل حمية الفرنسيني 
مجــددا بشــان الحصول عــىل باصات نقــل، وتبل انهم 
يقومــون باالجراءات االدارية قبــل البت يف امللف، ويبقى 
السؤال امللح: من اين ستؤمن الوزارة املال لرشاء املازوت يف 
ظل االنهيار املايل؟ وهو الســؤال نفسه الذي يطرح نفسه 
امام خطة وزير االشــغال الذي رفــع اىل وزارة املال آلية 
لدعم الســائقني العموميني لدرسها ورفعها ملجلس الوزراء، 
عــىل ان تتضمــن اجراءات محددة لعــدم بيع الكميات يف 

السوداء!   السوق 

قاعدة التنف التي توجد فيها قوات أمريكية وبريطانية تعرضت 
لقصــف صاروخي، ما أدى إىل أرضار مادية، من دون معلومات 
عن خســائر أو إصابات يف صفوف عنارص التحالف املوجودين 

يف املنطقة.
ّن املنطقة شهدت تحليقاً لطائرات مسرّية  وبحسب املصادر، ف
بالتزامــن مــع القصف الصاروخي، مــن دون أي تفاصيل عن 

مشاركتها يف القصف. 
كذلك، شــهدت القاعــدة حالة إربــاك  يف صفوف عنارص 
التحالــف الدويل املوجودين يف املنطقة، مع تنفيذ عملية إعادة 
انتشار تخوفاً من موجة قصف جديدة، بحسب املصادر املذكورة.

 ونقلت شــبكة »يس إن إن« األمريكية عن مصدر عســكري 
أمرييك أن التقييم األويل يشــري إىل عدم وقوع خســائر يف 

القصف عىل القاعدة.
بدوره، أكّد مسؤول أمرييك لوكالة »فرانس برس« الفرنسية 
أّن القاعدة اســتهدفت بهجوم، وقال طالباً عدم نرش اسمه: »ال 

. علم لنا بسقوط ضحايا
وتقع قاعدة التنف العسكرية يف الصحراء يف جنوب سوريا. 
أنشــأها التحالف الذي تقــوده الواليات املّتحدة يف العام 2016 
يف إطار حربه املزعومة عىل »داعش«، لكّنها تضم، إضافة إىل 
القوات األمريكية، قوات سورية معارضة قاتلت الجيش السوري 

. وحلفاءه، وتدعى »جيش مغاوير الثورة
وتؤكّد ســوريا انتفاء األسباب لوجود أي قوات أمريكية يف 
هذه املنطقة. ويوجد يف قاعدة التنف نحو 200 جندي أمرييك، 

إضافًة اىل عدد من الجنود الربيطانيني.
يأيت ذلك بعد أيام من تعرّض املواقع العســكرية السورية يف 

. ريف حمص الرشقي لعدوان صاروخي »إرسائييل
وأكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا بعدها أنّها »اتخذت قراراً 
بالرد القايس عىل العدوان عىل تدمر، الذي انطلق عرب ســامء 

. األردن ومنطقة التنف السورية املحتلة من األمريكيني
وقالــت: »نتيجــة هذا االعتداء، ســقط عدد من الشــهداء 
والجرحى«، مضيفًة: »لوال االنتشــار، لكان عدد شهداء االعتداء 

. كبرياً جداً

 التهديد الرتيك واملعركة يف الشامل 
عىل صعيد آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الرويس ميخائيل 

بوغدانوف عن استعداد موسكو ألداء دور الوسيط بغية تفادي 
إطاق تركيا عملية عسكرية جديدة يف سوريا.

وشدد بوغدانوف )وهو املبعوث الخاص للرئيس الرويس إىل 
الرشق األوســط ودول افريقيا(، أمس الخميس يف حديث إىل 
وكالة »إنرتفاكس«، يف معرض تعليقه عىل ترصيحات الجانب 
الرتيك عن إمكانية شــن عملية عســكرية جديدة يف شامل 

. سوريا، عىل أن موسكو »تعارض تجدد أي أعامل قتالية
وأشار الدبلومايس إىل وجود صي قد أكدت فعاليتها للتشاور 
والتنســيق واتصاالت سياسية وعسكرية بني موسكو وأنقرة، 
مذكرا بأن روسيا وتركيا وكذلك إيران ضمن إطار صيغة »أستانا« 
تتحمل املســؤولية عن ضامن نفاذ نظام وقف إطاق النار يف 
. »عموم األرا السورية مبا يشمل كافة مكونات هذا الوضع
كام أشار بوغدانوف إىل أن الجانب الرويس ال يزال عىل تواصل 
مع الواليات املتحدة، موضحا أن الحديث يدور عن اتصاالت ثنائية 
ومشــاركة األمريكيني عدة مرات بصفة املراقبني يف اجتامعات 

. »صيغة أستانا
كام أشــاد نائب وزير الخارجية الرويس باالتصاالت »الجيدة 
جدا« التي تربط موســكو مع الســوريني، مبن فيهم املنظامت 
ا ألداء دور الوسيط بني  الكردية، مضيفا:« لذلك نحن مستعدون دا
كافة األطراف املعنية، بغية تفادي إراقة الدماء وسقوط ضحايا 

. برشية وحل كافة املشاكل ضمن إطار الحوار السيايس البناء
ولوحــت تركيا يف اآلونة األخرية إىل إمكانية شــنها عملية 
عسكرية جديدة يف ســوريا، متهمة روسيا والواليات املتحدة 
بعاد »وحدات حامية الشعب« الكردية  بعدم الوفاء بالتزاماتها ب

)التي تعتربها أنقرة تنظيام إرهابيا( عن الحدود.
هــذا وحــذر الرئيس الــرتيك رجب طيب أردوغــان من أن 
بات  أنقرة مستعدة الســتخدام األسلحة الثقيلة، ردا عىل ال
العسكرية التي تشنها قوات الحكومة السورية عىل محافظة 
إدلــب. ورصح أردوغان، يف ترصيحات أدىل بها أمس الخميس 
لصحفيــني املرافقني له خال جولته اإلفريقية الحالية، بأنه ال 
يجوز، حسب رأي تركيا، ترك األمور يف إدلب تأخذ مجراها دون 
تدخل. وشــدد الرئيس عىل أن الجيش الرتيك يواصل »عملياته 
الخاصة مبكافحة اإلرهاب« يف املنطقة ويف ســوريا خاصة، 
قائا: »ال نعتزم الرتاجع، ونواصل هذه العملية يف ســوريا. ال 
أعرف اآلن ما هو املوقف الذي ســيتخذه النظام، غري أننا نواصل 
فعل كل ما يلزم، ال سيام يف ما يخص التطورات يف إدلب، والرد 

. باألسلحة الثقيلة
الصنع.

وذكــر الرئيس بوتــني أن وترية التطعيم يف الباد ما زالت 

منخفضة، وهذا هو سبب رسعة انتشار الوباء، وحث بوتني 

املواطنني عىل نشــاط أكرب يف أخذ اللقاح، مؤكداً أن الحديث 

يدور حول سامتهم.

وفرضت بلدية موســكو الثاثاء حظرا عىل مغادرة املنزل 

مدته 4 أشــهر ملن تزيد أعامرهم عــىل 60 عاما، ومل يتلقوا 

املضاد لفريوس كورونا. اللقاح 

وسجلت روسيا 102٨ وفاة مرتبطة بفريوس كورونا يف 

الســاعات الـ24 املاضية، و٣4 ألفا و٧٣ إصابة جديدة، وبل 

إجــاميل اإلصابات بالفــريوس يف الباد أكرث من ٨ مايني 

و94 ألفاً، والوفيات 226 ألفا و٣5٣، وفق موقع »ورلدميرت” 

) (.

 وضع بريطانيا 
ويف بريطانيا، قال وزير الصــحة إن أعداد اإلصـــابات 

بفــريوس »كوفيد-19« قد ترتفع إىل 100 ألف حالة يوميا، 

مضيفــا أن الحكومة لن تلجــأ إىل تطبيق ما يعرف بالخطة 

البديلة بشــأن إجراءات الطوار يف الوقت الحايل.

 وتنــص الخطــة البديلة عىل أنه يف حــال تفاقم األزمة 

نه يجب إعادة العمل  الصحيــة املرتبطة بجائحــة كورونا ف

ببعــض القيود التي رفعت مثل وضع الكاممات أو العمل عن 

بعد.

وأضــاف الوزير جاويد يف مؤمتــر صحفي أن الحكومة 

ستفعل كل ما يلزم لتفادي إنهاك املؤسسات الصحية، مشددا 

عىل أن الجائحة مل تنته بعد.

 ،  ) وكان ماثيــو تايلور رئيس اتحاد »إن إتش إس)

الــذي يضم منظامت الصحة العامة، يف ترصيح لشــبكة 

، دعا الحكومة إىل إعادة فرض   ) »سكاي نيوز) 

قيــود جديدة يف مواجهة ارتفــاع عدد اإلصابات بفريوس 

كورونــا، والتــي ميكن أن تغرق املستشــفيات مع اقرتاب 

الشتاء، وهي فرتة تتعرض فيها هذه املؤسسات إىل ضغوط 

العادة. يف 

وقــال تايلور »نحن يف وضع حيث من املحتمل أن تتدهور 

األمور يف غضون أسبوعني أو ٣ أسابيع. لذلك يجب أن نتحرك 

الفور”. عىل 

ويف ترصيحات لوكالة ســبوتنيك الروســية، أكد رودينكو 
أن موســكو حذرت من أن أي خطوة بهذا االتجاه ســتكون لها 
عواقب، مشــريا إىل أن الناتو يدرك جيدا موقف روســيا إزاء 

عضوية أوكرانيا بالحلف.
وفيــام يتعلق باألوضاع يف أفغانســتان، حــذر الناتو من 
رهابيني، مؤكدا أن الحلف  تحــول هذه الباد إىل ماذ آمــن ل

سيستهدفهم من الخارج.

قال ســتولتنرب إنه يجب االعرتاف بـ »إننا حققنا إنجازات 

مهمة يف أفغانســتان ومهمتنا مل تذهب سدى، لقد منعنا أن 

رهابيني وقمنا مبنع أي  تتحول أفغانســتان إىل ماذ آمــن ل

هجوم ضد حلفائنا، واآلن ســنبقى يقظــني ليك يلتزم نظام 

طالبان الجديد بالتزاماته فيام يتعلق باإلرهاب«.

وأضاف األمني العام لحلف شامل األطليس أن تجربة اإلجاء 

يف أفغانســتان أظهرت أنه ميكن لحلفــاء الناتو العمل معا، 

مشــريا إىل أن محادثات اليوم حول أفغانســتان كانت تهدف 

لتعلم الدروس.

اتخاذهــا بخصوص ملف »إف-٣5« خال قمة العرشين يف 
روما، مشــددا عىل عدم تنازل تركيا عن حقوقها.

كام أشــار الرئيس أردوغان إىل لقاء سيجمع وزير الدفاع 
خلو أكار بنظريه األمرييك لويد أوســنت، حول مســألة 

املقاتلة. أنقرة من مرشوع  استبعاد 
وبشأن العاقات الرتكية األوروبية، انتقد أردوغان تعامل 
االتحاد األورويب مع باده باملرحلة التي تلت رئاســة نيكوال 
ســاركوزي لفرنســا وأنجيا مريكل ألملانيا، لكنه أثنى عىل 
املرحلة التي كان فيها جاك شــرياك رئيسا لفرنسا وغريهارد 
رشودر مستشــارا ألملانيا وسلفيو برلسكوين رئيسا لوزراء 

إيطاليا.

 طرد سفراء 
وبشــأن رجل األعامل املعارض عثــامن كافاال املحبوس 
بتهمة الضلوع يف محاولة االنقاب الفاشــلة صيف 2016، 
لوح أردوغان بطرد ســفراء 10 دول من بينها فرنسا وأملانيا 
فراج  والواليــات املتحدة ردا عىل دعوة وجهتها هذه الدول ل

عنه.
وقال أردوغــان »أبلغت وزير خارجيتنا أننا ال نســتطيع 
أن نســمح ألنفسنا باســتقبالهم يف بادنا« متسائا »هل 
مــن صاحياتكم تلقني تركيــا دروس كهذه؟ من أنتم؟ ملاذا 
تطلبــون منا إطاق رساح كافاال؟ هل تطلقون رساح القتلة 

بلدكم؟«. واإلرهابيني يف 
ويف بيان صدر االثنني، دعت كل من كندا وفرنســا وفنلندا 

ويج والســويد  ــارك وأملانيا وهولندا ونيوزيلندا وال والدا
والواليــات املتحدة إىل »تســوية عادلــة ورسيعة لقضية 

كافاال«.
واســتدعى وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو، 
الثاثــاء -غداة صدور البيان- ســفراء الدول العرش، معتربا 
أنــه من »غري املقبول« مطالبــة تركيا باإلفراج عن املعارض 

املسجون.
واعترب هؤالء الســفراء بشــكل خاص أن »التأخر املستمر 
يف محاكمته يلقــي ظاال عىل احرتام الدميقراطية ودولة 

الرتيك«. القضايئ  النظام  القانون وشفافية 

 كشف شبكة تجسس
 تعمل لصالح املوساد} 

عىل صعيد آخر، كشــفت وســائل إعام تركية عن تفكيك 
شــبكة تجسس تعمل ملصلحة املوساد اإلرسائييل. وأضافت 
هذه الوسائل أن عملية التفكيك »جرت قبل أسبوعني تقريباً، 
بعد عملية رّسية للمخابرات الرتكية استمّرت  عاماً كاماً«.
وتابعــت التقارير اإلعامية أن »الشــبكة مكونة من 15 
شخصاً من جنسيات عربية«، وقد أوكلت إليهم »مهّمة جمع 
معلومات عن الفلســطينيني وعــن تركيا، وتحديداً موضوع 

الرتكية. املخابرات  لهم«، بحسب  »دعمها 
وقد وّجهت النيابة العامة يف إســطنبول، تهامً للمشتبه 
بهم تتعلق بالتجســس وجمع املعلومات والوثائق والتواصل 
مع االســتخبارات اإلرسائيلية، وأحالتهم إىل محكمة الصلح 

والجزاء يف املدينة.
ومن بني املســتهدفني بالتجسس طاب فلسطينيون ميكن 

أن يعملوا يف الصناعات الدفاعية مســتقباً.
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