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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فروس كورونا املستجد ،تسجيل  538إصابة
جديدة بالفــروس ،لرفع العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة
إىل .666385
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل  524حالة بني املقيمني
و 14حالة بني الوافدين» ،مشــرة اىل أنه «تم تســجيل 4
وفيات جديدة ،لرتفع العدد االجاميل للوفيات اىل .»8445
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ن راللــه :عندمــا تجــد املقاومــة أن نفــط وغــاز لبنــان بخ ــر ولــو باملن قــة املتنــازع عليهــا ستـــت رف

نتابــع ل الخ ــوات ملنــع االقتتــال الداخلــي وحفــظ الســلم األ لــي والتعــاون إلخــرا بلدنا مـ األزمات

عـــــون يرفـــــض تقريـــــب موعـــــد االنتخابـــــات… االســـــتحقاق النيابـــــي فـــــي مهـــــب الري ــــ !

تخبط داخل مجلس الق اء االعلى في مقاربة مل البي ار ...وخشية م تحول الحكومة لت ري االعمال

بكر ـــي تدخ ـــل عل ـــى خ ـــط تحقيق ـــات «ال يون ـــة» ...لبن ـــان للموف ـــد االمير ـــي :بدن ـــا ن ـــا ل عن ـــب!

بوال مراد
كــام كان متوقعا باتت االنتخابات النيابية املقبلة يف
مهب الريح بعد رد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
القانون الرامــي لتعديل بعض مواد قانون االنتخاب بعد
رفضــه تقريب موعدها .ويتقاذف «التيار الوطني الحر»
وباقي القوى السياســية مسؤولية تعريض االستحقاق
النيــايب للخطر ،فيعترب االول ان تقريب موعدها يف ظل
الظروف املناخية واللوجســتية يف آذار املقبل يحمل يف
طياتــه نية لتطير االنتخابات فيام تعترب باقي القوى ان
«الوطنــي الحر» هو الذي يهدد العملية االنتخابية خوفا
من نتائجها بعد الرتاجع يف شعبيته نتيجة فشل العهد.
وبقيــت امللفات القضائية يف صدارة االهتاممات يوم
امس سواء عىل خط التحقيقات بانفجار املرفأ او بأحداث
الطيونــة .ففيام صادق املحامي العام التمييزي القايض
عامد قبالن ،عىل قرار مجلس الدفاع األعىل رفض إعطاء
اإلذن للمحقــق العــديل بجرمية انفجــار مرفأ بروت
القــايض طارق بيطار ،مبالحقة املدير العام ألمن الدولة
اللواء طوين صليبا ،كام عىل قرار وزير الداخلية بســام
املولوي الرافض إعطاء اإلذن مبالحقة املدير العام لألمن

العام اللواء عباس إبراهيم ،كشفت معلومات «الديار» عن
نــوع من التخبط داخل مجلس القضاء االعىل الذي انعقد
مرتني االسبوع املايض من دون ان ينجح باتخاذ قرار يتعلق
بالقايض البيطار يف ظل وجود وجهتي نظر داخله ،االوىل
تؤيد االســتامع اليه لتأخذ عىل االثر االجراءات املناسبة
والثانية ترفض باملطلق التدخل بعمله ،ما يعني ،بحســب
مصادر سياسية واســعة االطالع ان االزمة الحكومية
مفتوحة ،وهو ما دفع كتلة «الوفاء للمقاومة» يف بيانها
االخر لدعوة الوزراء يف الحكومة إىل «تفعيل اإلنتاجية
يف وزاراتهم ضمن هامش الصالحيات املتاحة لهم»،مبا
بدا انها دعوة لالكتفاء بترصيف االعامل .وتشر املصادر
اىل انه رغم بعض الليونة التي ملســها البعض يف موقف
«الثنــا » يف االيام القليلة املاضية اال انها ال تعني عىل
االطالق عودة وزرائهام اىل مجلس الوزراء دون ايجاد حل
«الزمة القايض البيطار».
قضائيــا ايضا وفيام تم التداول بأن مدعي عام التمييز
القايض غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى
املحكمة العســكرية القايض فادي عقيقي باســتدعاء
رئيس حزب القوات اللبنانية سمر جعجع ملدة ثالثة ايام،

(تتمة املانشيت ص)12

ب ري الجيش ال ب ا

واليونيفي

القمــــــة األوروبيــــــة :ملــــــ الهجــــــرة يت ــــــدر النقاشــــــات الداخليــــــة
قــادة أوروبــا مليــر ل :االتحــاد األوروبي بدون يشــبه روما بــدون الفاتيكان
تتواصــل يف العاصمــة
البلجيكية بروكســل أعامل
القمة األوروبية ،وركز القادة
يف جلسة أمس الجمعة عىل
ملفي الهجــرة والتطورات
يف أفغانستان ،وهي القمة
األخــرة التي تشــارك فيها
املستشــارة األملانية أنجيال
مركل التــي حظيت بتكريم
الحارضين.
وســيبحث القادة يف ما
يتعلــق بالهجــرة األوضاع
عــىل الحــدود بــني بولندا
وبيالروســيا ،حيث يستمر
تدفــق املهاجرين للشــهر
الثاين يف ما ســامه االتحاد
«حربا موجهة واســتغالال
للبرش» تقوم به بيالروسيا
ردا عىل العقوبات املفروضة
عليها.

عىل طريق الديار
ان تقريب موعد اجراء االنتخابات النيابية
اىل  27آذار  2022يحمل مخاطر كربى ألنه
من يضمن عدم حصول عاصفة ثلجية تقطع
الطرقات وتجعل الناخبني غر قادرين عىل
االنتقال اىل قراهم والتصويت ملرشــحيهم
خصوصاً ان لبنان موصوف بجباله العالية
والقريبة من البحر.
الرئيس العامد ميشــال عون عىل حق برد
قانون االنتخاب وااللتزام باملوعد االسايس
بـــ  8أيار يف شــهر الربيــع حيث انه يف
شهر نيسان سيكون شهر رمضان والناس

لــن تكون جاهــزة لالنتخابــات النيابية.
ان الهــدف من االنتخابــات يف  27آذار هو
استغالل الكارثة االقتصادية التي اضعفت
شعبية العهد والتيار الوطني الحر ألن األزمة
ستكون مستمرة او يف بداية التحسن بينام
يف  8ايار يكون التحســن قــد ظهر فعالً.
نحــن مع االنتخابــات يف  8ايار وال بد من
الطعن امام املجلس الدستوري بهذا القانون
ومبوعد  27آذار .2022

«الديار»

خ اب جعجع لم يرو ع ش الشارع «القواتي»..
المحلل السياسي

(التتمة ص)12

بايــــــدن :أميــــــر ا ســــــتدافع عــــــ تايــــــوان إ ا اجمتهــــــا ال يــــــ
بكيــــــ تدعــــــو واشــــــن الــــــى التــــــزام الحــــــ ر بشــــــ ن تايــــــوان
أكــد الرئيس األمريك جو بايــدن أمس األول الخميس أن
الواليات املتحدة ســتدافع عسكريا عن تايوان إذا شنت الصني
هجوما عليها ،يف وقت حثت فيه الصني الواليات املتحدة عىل
تجنب إرســال إشارات خاطئة للمؤيدين الستقالل تايوان.
وخالل لقاء انتخايب نظمته شــبكة «يس إن إن» ()CNN
التلفزيونية ،قال بايدن ردا عىل ســؤال عام إذا كانت الواليات
املتحدة مســتعدة للدفاع عســكريا عن تايــوان إذا تعرضت
الجزيرة لهجوم صيني« ،أجل لدينا التزام بهذا الشــأن».
وتابــع «يقولون إن بايدن يرغــب يف خوض حرب باردة
جديدة مع الصني .كال ،ال أريد هذا األمر ..كل ما أريده هو أن
تفهم الصني أننا لن نرتاجع ولن نغر أيا من وجهات نظرنا».
ورد بايدن باإليجاب أيضا عىل سؤال عام إذا كانت الواليات
املتحدة ســتكون قادرة عىل الرد عىل تطوير برامج عسكرية
يف الصــني ،مؤكدا أن الصني وروســيا وبقية العامل تعلم أن
لدينا أقوى قدرة عسكرية يف العامل.
وعقــب ترصيحات جو بايدن مســاء الخميس ،أكد البيت
األبيــض للصحافيني أن السياســة األمركية تجاه تايوان مل
تتغر .لكنه أعرب عن قلقه من احتامل انخراط دول منافسة
للواليات املتحدة يف نشــاطات قد ترتكب فيها خطأ فادحا.

(التتمة ص)12

شهد الشــارع املسيحي
عمومــا و «القــوايت»
خصوصــا ،ترقبا حذرا يوم
أمــس لكلمــة رئيس حزب
«القوات اللبنانية» ســمر
جعجع ،خصوصا أنّ إطاللة
«الحكيــم» جــاءت بعــد
خطاب االمــني العام لحزب
الله الســيد حسن نرصالله،
والذي أعاد من خالله رسم
قوانني اللعبة السياســية،
مطالبا «القواتيني» بالتأدب
و «يقعــدوا عاقلني» والتعلــم من تجاربهم
وتجارب الحزب السابقة.
ويف هذا االطار تلفت مصادر سياســية
مطلعــة يف حديثهــا للـ «الديــار» إىل أنّ
«الحزبيني كانــوا بانتظار خطاب تصعيدي

يعيد إليهم «نشــوة النرص الزائف» ألحداث
الطيونــة ،حيث توقعــوا أن يخرج جعجع
بكلمة تشــفي «غليلهم» ،وتكون استثامرا

(التتمة ص)12

بينيت وبوتي يبحثان امللفي السوري والنووي اإليراني

يجري الرئيــس الرويس
فالدمير بوتــني ألول مرة
مباحثــات مع رئيس الوزراء
اإلرسائيي نفتــايل بينيت
يف منتجع ســوتيش غريب
روســيا ،وتتطرق املباحثات
للوضع يف ســوريا وامللف
النووي اإليراين ،وقال بوتني
إن ة نقاط تقاطع وفرصا
للتعاون مــع «إرسائيل» يف
قضايا مكافحة اإلرهاب.
ورصح الرئيــس الرويس
يف مســتهل مباحثاته مع
بينيت بأنــه من املفيد تبادل
املعلومــات مــع الجانب اإلرسائيي بشــأن
تطورات األوضاع يف املنطقة.
وأضــاف بوتــني مخاطبــا بينيــت «لقد
طورنا عالقة آمنــة إىل حد ما مع الحكومة

(اإلرسائيلية) الســابقة ،أمتنى رغم املعارك
السياســية الداخليــة ،أن تنتهج حكومتكم

(التتمة ص)12
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َ
دع عدوك يستيقظ ...ميتا
ً

نبيه الربجي

اذا كان األوروبيــون
يرون أن املجانني وحدهم،
رمبا ،يفهمون كيف تفكر
أمــركا ،مــاذا ميكن أن
يقول العرب؟
أي عــرب؟ امــا دول
محطمة ،أو دول ضائعة،
أو دول تحت ادارة الجرنال
كينيث ماكنزي...
قــراءة بانوراميــة
للمشهد .نستذكر ســؤال السيناتور برين ساندرز «هل
يفرتض برئيس الواليــات املتحدة أن يكــون ارسائيلياً
ليكون أمركيا»؟ً الحظ أن بعض الرؤســاء يعتربون أن
الكتاب املقدس أمرهم بذلك.
يستدرك « كيهودي ،ال علم يل بأي صفقة ايديولوجية،
أو أي صفقة اسرتاتيجية ،بيننا وبني الله» .التعقيب جاء
من امللياردير النيويوريك شــلدون ادلسون «لعلك قرأت
التوراة بعيني ...ذبابة»!
هكذا ليك ال يســقط جو بايــدن يف الكونغرس .هنا
الهيــكل الثالث ،بعد الهيكل األول الذي دمره نبوخذ نرص
البابــي ،والهيكل الثاين الذي دمــره تيتوس الروماين.
الرئيس األمــريك الذي يحاول ،بكل الطرق ،الهروب من
شبح دونالد ترامب ،بدا وكأنه ظل له حني قال ان ادارته
ستبذل قصارى جهدها لتوسيع ميثاق ابراهيم.
ال أمرباطوريــة يف التاريــخ تأرجحــت ،هكذا ،بني
البارانويا والشــيزوفرانيا .الدولــة التي تربر وجودها،
وجود املحتل ،ووجود الغانغسرت ،عىل األرض السورية،
بالتصــدي ملقاتي «داعــش» ،هي التــي تنقل هؤالء
باألباتيش ،اىل أفغانستان ،و حتى اىل أذربيجان.
أيضاً هي موجودة هناك لحاميــة األكراد .حاميتهم
ممن؟ االدارة اياها (يا للســخرية!) تندد بعملية قام بها
األكراد ضد القوات الرتكيــة ،دون أن ترى دبابات رجب
طيب اردوغان عىل األرض السورية الدارة تلك الفصائل
التي طاملــا قلنا انهــا اآلتية من قاع األمــم ،ومن قاع
األزمنة.
أمركا تعبــث بالجميع ،وتســتخدم الجميع .ها هي
تراقص الرئيــس الرتيك كام تراقــص الفيلة الثعابني.
نظرهــا يف الزبائنية ميســك اآلن بالكثر من الخيوط
األفغانية التي تحتاج اليها الواليات املتحدة يف تعاطيها
مع ايران ،بعدما بات واضحاً من هي الجهة التي حركت
الخارصة االذربيجانية (أو اآلذرية).
ال أحد يدري مــا يف رأس آيات اللــه ان يف التباطؤ
يف املحادثــات مع الســعودية ،وحيــث الترصيحات
اللولبية حول النتائج ،أو يف استئناف مفاوضات فيينا.
األوروبيون يعتربون أن سياســة التباطؤ ليســت يف
مصلحة ايران التي تعلم أن هناك يف واشنطن ،ويف «تل
أبيــب» ،ناهيك عن عواصم اقليميــة ،من هو ضالع يف
تنفيذ الســيناريوات التي تنطلق من نظرية الربوفسور
ماكس مانوارينغ.
هذا الباحث املحرتف يف الشؤون االستخباراتية ،كام
يف الشؤون االســرتاتيجية ،يرى أن اســلوب الحروب
القدمية قد انتهى .حــروب الجيل الرابع تقوم عىل مبدأ
«االنهاك ـ التآكل الداخــي» ،وتحت هذا العنوان املروع
«دع عدوك يستيقظ ...ميتاً»!!
الواليــات املتحدة لــن تغادر املنطقة قبــل تفجرها
برصاعــات عبثية .بطبيعة الحال باســتثناء «ارسائيل»
التي قال ناعوم تشومســيك ســاخراً أنها يف «الفراش
األمريك « ،مستخدماً تعبر «يهوه األمريك»...
بالغطرسة االســبارطية اياها ،ودون أن يعرتض أحد
يف هذا العامل ،يعلن نفتايل بينيت أن مرتفعات الجوالن
الســورية ،مثل القــدس« ،ارسائيليــة» اىل األبد ،وأنه
سيلجأ اىل كل الوســائل الجتثاث االيرانيني من سوريا،
اضافة اىل اســتجالب نصف مليون يهودي من الواليات
املتحدة بعدما تبني أن اليهود يذوبون هناك بفعل التزاوج
املختلط.
ال داعي ألن نكون مجانــني لنفهم أمركا« .ارسائيل»
أوالً وأخراً .وبعدما كان جو بايدن يعتزم االنسحاب من
سوريا جاءه االنذار من تلة الكابيتول «لن تكون أكرث من
جثة يف البيت األبيــض» .الوجود األمريك حيوي جداً،
ورضوري جداً ،يف ســوريا« .االرسائيليون» يتساءلون»
أليس يف خطة بشــار األســد أن يجعل من بالده دولة
املليون صاروخ»؟
كيف ســيكون وضع «ارسائيل» يف هــذه الحال؟ اذا
كانت صواريخ حزب اللــه ،وهو حزب ال دولة ،ويتحرك
داخل تلك الخطوط (والتضاريــس) اللبنانية املتعرجة،
تثر الهلع يف «ارسائيل» ،ما بالكم بدولة مثل سوريا؟
رمبــا االجابة لدى املــؤرخ ،والباحــث ،يويس بلوم
هاليفي «االقامة األبدية يف املالجئ أو يف ...القبور»!!

صندوق النقد»
«الستئناف املفاوضات مع ُ

فـــرونـــتـــســـكـــا  :عـــــرضـــــت مـــــع عــــون
أجــــــنــــــدة اإلصـــــــــــاح واالنـــــتـــــخـــــابـــــات

غردت املنســقة الخاصة لالمم املتحــدة يف لبنان جوانا
فرونتســكا عرب «تويرت»« :أجريت نقاشــا مفيدا للغاية مع
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة ،وتطرقنا إىل االستعدادات
الســتئناف املفاوضات مــع صندوق النقد الــدويل وأهمية
الوصول إىل اسرتاتيجية إلرســاء االستقرار االقتصادي يف
لبنان».
أضافت «أشــكر املديــر التنفيذي لصنــدوق النقد الدويل
محمود محيي الدين عىل نقاشــنا حول التزام الصندوق مع
لبنان .اتفقنا عىل أن تطبيق إصالحات هادفة هو السبيل ألي
تعاف مايل واقتصادي يف لبنان.
وشكرا للمدير اإلقليمي للبنك الدويل ساروج كومار جا عىل
النقاش املمتاز حــول التعاون الوثيق بني األمم املتحدة والبنك
الدويل بشأن أجندة اإلصالح يف لبنان».
وتابعت «والتقيت بالرئيس ميشــال عــون وتطرقنا إىل
التطورات األخرة يف لبنان والعمل بأجندة اإلصالح الصعبة
واالنتخابات النيابية املقبلة .وأجريت نقاشا مثمرا مع السفر
املرصي يارس العلوي حول الوضــع يف لبنان وأهمية الدعم
اإلقليمي ،خصوصا يف قطاع الطاقة».

ســلــيــم عـــــون  :رئـــيـــس ال ــج ــم ــه ــوريّ ــة
ُ
غير مــوافــق على تعديل قــانــون االنتخاب

شــدد النائب ســليم عون يف حديث اذاعي ،عىل «رضورة
إعــادة انطالق عمــل الحكومة يف أرسع وقــت ممكن ألن
األزمات ال تنتظر» ،مضيفا «إننا يف أزمة نظام ال تطرح فيها
الحلول ،بل التســويات وذلك منذ أن سحبت الوصاية عنا يف
الـ .»2005
وعن تعديل قانون االنتخاب ،أكد أن «رئيس الجمهورية غر
موافــق عليه لكنه يدرس الخطوة املناســبة ،ويف حال وقع
عليه فستطعن الكتلة فيه».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
فـــتـــنـــة الـــــرئـــــيـــــس املـــــــدعـــــــوم !؟

عيىس بو عيىس

تجمعت يف االجــواء اللبنانية وبصورة تكاد تكون منظمة،
مختلــف االجواء الســوداء وعىل كافة الصعــد االقتصادية
واالجتامعيــة ،وصــوال اىل املنحى االمني الــذي طغى عىل
مصائب إرتفاع الدوالر وإســتحالة رشاء معظم الناس ألدىن
حاجاتهم املعيشية ،وكأن هناك من يريد «تهبيط» السامء عىل
رؤوس كل أهل لبنان دون متييز ،وتلفت أوساط مراقبة اىل ان
ما حصل يف الطيونة وســقوط الضحايا ما هو سوى مؤرش
واضح اىل تطور االوضاع بشــكل جذري نحــو إنهيار الدولة
والكيان بشــكل كامل ،لتتحدث هذه االوســاط عن إمكانية
حصول نزوح شــامل وهجرة من لبنان تفوق تلك التي حصلت
خالل الحروب العاملية.
يف هذا الوقت بالذات ،ومن خالل هذا املشــهد املأســاوي
تشــاهد هذه االوساط ان الساحة املســيحية املعنية االوىل
بالهجرة أدارت ظهرها نحو هــذا الرحيل الجامعي ،يك تبني
إشتباكا بني البيوت والعائلة نفسها يف سبيل ترميم زعيم من
هنا أو هناك عىل ما يشــبه الرساب الذي يالمس االنتخابات
النيابية والبناء عىل نتائجها التي لحظة «تقريشــها» تتشابه
مع «الخيــال» الذي يضعوه يف كروم العنب ســبيال إلخافة
الطيور ،وتقول االوســاط  :أنه بالرغم مــن ذلك فإن القوى
املسيحية السياسية ال ترى أمامها أي يش ٍء سوى االنتخابات،
وتبني كل حراكها ومواقفها السياســية عىل أساس الكسب
الشعبي بهدف زيادة مقعد نيايب من هُنا او منع خسارة مقعد
من هناك ،لكن ما برز يف األيام القليلة املاضية يعيد الســاحة
املســيحية اىل «املتاريس» التي ومن خالل نتائجها امللموسة
ســابقا أفضت اىل تقهقر البنية التحتية املســيحية املتمثلة
بالخرة من االطباء واملستشفيات والسياحة وتقديم الخدمات،
وطارت مستشفى الرشق وإنعدمت السياحة وأقفلت املنتجعات
والفنادق ،وهذه معظم أصحابها من املســيحيني فغادروا هذه
املرة اىل غر رجعة!!
وفق االوساط نفسها ،فإن الساحة املسيحية ستكون احدى
ساحات املعركة األساسية يف االنتخابات النيابية امل ُقبلة كام
بات معروفا ،لذلك فإن قواها تســعى بشــكل ثابت وواضح
لتجييش الناخبــني ضمن بيئتها الحاضنــة لتكون جزءاً من
هذه املعركة ،إ ّما لتخفيف بعض خسائرها أو لزيادة شعبيتها،
ويف كال الحالتــني ال تعويل يذكر عىل الربــح النيايب وقلب
االوضاع لصالح هــذا الفريق أو ذاك ،وفق الواقع القائم املبني

عــىل املعادلة الوطنيــة العامة
ومشــاركة أخوانهم يف الوطن
واإلمســاك يف قــراره ،وبالتايل
مهــام تعاظمت الكتــل النيابية
املســيحية وزاد عديدها لن تكون
عىل االطالق سوى ما تصفه هذه
االوساط مجرد «رشابة خرج» يف
املشهد العام! لكن عىل ماذا يتقاتل
املســيحيون يف لبنــان ما دامت
النتيجة مجرد عديــد من النواب
ال قيمــة «رشائية» لهــا أو من
يشرتي يف العمل التنفيذي ،وإذا
كانت الحسابات رئاسية وهي يف
الغالب تنحو بإتجاهها يبدو بشكل
جي أن املسلمني هم من يقررون
من هو رئيس الجمهورية املقبل،
إن كان من الحضن املامنع االيراين
أو غرميه االمريك والعريب!! وهذا الســباق مع جهل الهدف
سيقود اىل الفتنة أو تقاتل داخي ضمن البيت الواحد.
ويف عملية تبسيط وبسيطة يك يفهمها العامة من الناس
واهل السياسة أيضا ،الذين وفق تجاربهم يجارون يف عملية
الفهم والرؤية وبشكل نسبي وعىل مقياس التجارب السابقة
والفهم بســطاء القوم من املســيحيني الذين برهنوا ورفضوا
وباتــوا ال يصدقون كل ما ترفعه االحــزاب املتحكمة برقابهم
حتى اإلذالل ،لتعترب هذه االوساط ان «القوات اللبنانية» وبعيدا
عن كونها متو ّرطة أو غر متورطة يف مســألة إطالق النار،
فإنها وقبل اشــتباكات الطيونة تلعب عــىل وتر االنتخابات
النيابية بخطابها الســيايس العايل الســقف ،وبالتايل فهي
غر ملزمة بتكريس صورة منطية عنها بهدف كســب الشارع
املســيحي من خالل اإليحاء بأنها الحامية للمناطق املسيحية
واملدافعة الفعلية عن حقوقها.
ومحنة التيار الوطني الحر تتشــابه مــع «زركة القوات»
بالتــامم والكامل ،فالتيار الذي يتج ّنب أي صدام واســع مع
حة
حزب الله مهام كانت التكلفة السياسية ،نظراً لحاجته املل ّ
له يف االنتخابات النيابية ،ال يستطيع يف الوقت نفسه إرضاء
ملف املحقق العديل القايض طــارق البيطار ألنه
الحــزب يف ّ
يفكّر بتداعيات األمر عىل الشــارع املســيحي الذي لن يقبل
حيه أو تبديله
بتنازل التيار عن حاميــة وتغطية البيطار او تن ّ

تحت أي ظرف أو ســبب ،وبالتايل فإن حراك التيار السيايس
مرتبط أيضاً باالنتخابات املقبلة.
وتتساءل هذه االوســاط وفق هذا املشهد الحقيقي والذي
يجرت نفسه منذ أواخر الثامنينيات عن مفاعيله االيجابية عىل
ّ
املجتمع املســيحي؟ ويف أي وقت أو زمان أستطاعت القوى
املســيحية ،وطبعا معها حزب الكتائب الذي يتلطى مبسميات
الحراك والثورة إلخفاء عوراته التي يتجاوز عمرها حوايل مئة
ســنة منذ التأسيس! لتقول أال يعي هؤالء القادة عىل أي أرض
يقفون؟ أال يعرفون ما هي الدردشات داخل البيوتات املسيحية
واألفواه الجائعة يف الشوارع والتي تصب جام غضبها عليهم
وبالتأكيــد دون رحمة؟ وهل يعلمون عن امر أكيد أن العديد أو
املئات عىل االقل املســيحيني ينادون بالســيد حسن نرص الله
قائدا لهم ،وهذا أمر يحصل باملجاهرة عىل وســائل التواصل
االجتامعي مع أمنيات أن يرســل الله لهم قائدا مامثال؟ وهل
يعرفون ان جزءا من املســيحيني ينادون بويل العهد السعودي
االمر محمد بن سلامن ملهام لهم يف عملية «ضب» الزعران
سارقي املال العام؟ هذا هو واقع الحال دون أدىن مغاالة ومن
يجاهر بأمر معاكس يتحكم به العمى وإنعدام البصرة ،وعىل
القادة املســيحيني أن يعرفوا بشــكل جدي ودون مواربة أن
قلوب أهلهم مفطورة ومعذبة وتلفظهم جميعا ،ليكتمل النقل
بالزعرور ويطغى املشــهد العراقي أو السوري عىل مسيحيي
لبنان.

مــيــقــاتــي يــتــريّــث بــالــدعــوة لــجــلــســة ...ويــنــشــط عــلــى خــط الــلــجــان ال ــوزاري ــة

هيام عيد
يف ظــل انعدام املــؤرشات عىل احتــامل أن يبادر رئيس
الحكومــة نجيب ميقــايت إىل دعوة مجلس الــوزراء إىل
اإلنعقاد ،تستمر وترة العمل يف الوزارات كافة وفق اإليقاع
املعتاد ،فيام ينشط رئيس الحكومة عىل خط اللجان الوزارية
ملتابعة العناوين األساســية املطروحة اليــوم والتي تطال
قطاع الخدمات الحيوية بشــكل خــاص كقطاع املحروقات
والطاقة بالدرجــة األوىل ،بانتظار جهوزية مرتقبة للحلول
واملخارج التي يجري العمــل عليها وراء الكواليس الوزارية،
للخروج من نفق األزمة الحادة الناجمة عن أحداث الطيونة
األخرة.
وتؤكــد مصــادر وزارية مطلعــة ،أن تعليق جلســات
الحكومة ،ال يعني بالرضورة تعطيلها أو تجميد عمل الوزراء
 ،وإن كانت الجلسات مؤجلة ريثام يتخذ ميقايت قرار الدعوة
إىل جلســة للحكومة ،لكنها تكشف أن هذا الدعوة لن تتأخر
كثراً ،مشــددة عىل أن األجواء الحالية متيل نحو اإلستقرار،

وبالتايل فقد ينعقــد مجلس الوزراء قريباً ولكن من دون أن
يحدد مهلة زمنية لها األمر.
ويف هذا الســياق تلفت املصادر نفسها إىل أن الحكومة
تعمل ومــن خالل اللجان الوزارية عىل أكرث من ملف برصف
النظر عن غياب الجلســات يف الوقت الحايل ،وهو ما ينفي
عنهــا أي وصف بالشــلل أو التعطيل .وتوضح أن املشــهد
الحــايل يُخترص بقرار من ميقــايت ،بالرتيث بانتظار مرور
«العاصفة» واحتواء كل املناخات املتشــنجة عىل الســاحة
السياســية الداخلية ،وحامية الحكومة مــن أي تداعيات
سلبية قد تهدد التضامن الوزاري.
يف املقابل ،تعترب أوســاط نيابية يف كتلة بارزة أن غياب
ظل األزمــة اإلقتصادية الحادة ،من
العمل الحكومي ،ويف ّ
ً
شأنه أن يرفع من مستوى اإلحتقان يف الشارع خصوصا مع
عودة عمليات قطع الطرقات يف كل املناطق ،ولذا فقد أصبح
امللح مواكبة التطور الدراماتييك لألوضاع اإلجتامعية،
من
ّ
من خالل اجتامع للحكومة يبحث يف كل املســتجدات ،وذلك
شل
تحاشــياً الي تداعيات ســلبية قد تصل إىل مســتوى ّ

املؤسســات الخاصة ويف مقدمها املصانــع وكذلك القطاع
الرتبوي والصحــي مع ارتفاع فاتــورة املحروقات ،علامً أن
هذا الواقع مرشــح ألن ينسحب أيضاً عىل مؤسسات عامة ،
وذلك برصف النظر عن كل اإلجراءات «الرتقيعية» التي جرى
اتخاذها يف األشهر املاضية.
ووفق هذه األوســاط ،فإن األزمة مــا زالت يف مراحلها
األولية وهي مرشــحة بالطبع للتصاعــد وبالتايل فإن ما
يحصل اليوم ،هو مبثابة املقدّ مة لإلنهيار الذي جرى التحذير
منه منــذ العام  2019وتحديداً قبل «ثورة  17ترشين األول»،
يتم التحضر له
وأي اتســاع للتدهور املعييش يف ضوء مــا ّ
من تحركات واعتصامات عاملية ونقابية يف الشارع إعتباراً
من منتصف األســبوع املقبل ،ينذر بالوصول إىل ما يشــبه
«التفلــت امليداين» فيام لو اتفقت النقابات كلها عىل اإلقفال
إحتجاجاً عىل تفاقم األزمة املعيشــية ،ومــن أبرزها نقابة
موظفي املصارف والســائقني واإلتحاد العاميل واألســاتذة
يف القطاعني العام والخاص ،احتجاجاً عىل ارتفاع أســعار
املحروقات الذي سيؤدي إىل ارتفاع األسعار يف كل املجاالت.

ً
ً
ّ
إنــــمــــائــــيــــة
اســــتــــقــــبــــل نـــــــوابـــــــا وبـــــحـــــث مــــعــــهــــم شـــــــؤونـــــــا

عــــــــون أعــــــــــاد الــــــقــــــانــــــون الـــــــرامـــــــي الــــــــى تـــعـــديـــل
بـــــعـــــض مـــــــــــواد قـــــــانـــــــون اإلنــــــتــــــخــــــابــــــات لــــلــــبــــرملــــان
وقع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون بعد ظهر امس،
مرســوما حمل الرقم  8421تاريخ  22ترشين االول ، 2021
ويقيض بإعادة «القانون الرامي اىل تعديل بعض مواد القانون
رقم  44تاريخ ( 2017/6/17انتخاب أعضاء مجلس النواب)»
املصدق من مجلس النواب بتاريخ  2021/10/19والوارد اىل
الحكومة بتاريــخ  ،2021/10/20اىل مجلس النواب العادة
النظر فيه.
واستند رئيس الجمهورية يف املرسوم ،اىل دراسات قانونية
ودســتورية عدة ،واىل قــرارات صادرة ســابقا عن املجلس
الدستوري ،ومواد من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان ،لرشح
املخالفات التي يتضمنها القانــون املذكور ،خصوصا لناحية
تقصر املهلة الدستورية ملوعد اجراء االنتخابات وما ميكن ان
تتســبب به من عدم متكن ناخبني مامرسة حقهم االنتخايب
بســبب «العوامل الطبيعية واملناخية التي غالبا ما تسود يف
آذار )امطار وعواصــف رعدية وثلوج) ،ســيام يف املناطق

بــــري دعــــا لــجــلــســة ال ــث ــاث ــاء املــقــبــل
ّ
لـــــدراســـــة رد قــــانــــون اإلنـــتـــخـــاب

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اىل جلسة للجان
املشرتكة ،الثالثاء املقبل لدراسة ر ّد قانون اإلنتخاب.

الجبلية والجردية ،فيتعذر انتقال الناخبني اىل أقالم اقرتاعهم
يف تلك املناطق ،فضال عن االكالف التي ســوف يتكبدون عن
هذا االنتقال ،وعدم إمكانية تزود األقالم بالطقاة الكهربائية
العادية املحرزة او البديلة».
ولفت الرئيس عون يف املرســوم اىل ان «تقصر املهل من
شــأنه ان يحول دون متكن الناخبني املقيمني خارج لبنان من
مامرسة حقهم الســيايس املحفوظ يف القانون االنتخايب
الراهن بأن يقرتعوا ملمثلني لهم يف الدائرة االنتخابية املخصصة
لغر املقيمني يف الدورة االنتخابية التي نحن عىل مشارفها».
كام ان هــذا القانون «يحرم من حق االنتخاب  10685مواطنا
ومواطنة من جميع الطوائف ،يبلغون ســن الـ 21يف الفرتة
بني اول شباط والثالثني من آذار .»2022
من جهة ثانية ،استقبل رئيس الجمهورية قرص بعبدا قبل
ظهر أمس ،النائب ادي معلوف واجرى معه جولة افق تناولت
التطورات السياســية الراهنة واملســتجدات األخرة .وتطرق
البحث ايضا اىل حاجات منطقة املنت الشــاميل اإلمنائية ،ال
سيام منها ســد بقعاتا ورضورة استكامل االشغال فيه نظرا
لحاجــة املنطقة اليه ،علام انه لو كان اصبح جاهزا لكان حل
نسبة كبرة من أزمة املياه التي تعاين منها املنطقة حاليا.
وأوضح معلــوف ان «الرئيس عون اعطــى توجيهاته اىل
الجهات املختصة يف وزارة الطاقة ومجلس االمناء واالعامر
ملتابعة هذا امللف».
وعــرض الرئيس عون مع النائب ســليم خــوري حاجات

عون مستقبالً عكر

(تصوير دااليت ونهرا)

منطقة جزين اإلمنائية ،ال سيام املشاريع التي توقف تنفيذها
والتي تحتاج اىل متابعــة عاجلة .كام تناول البحث األوضاع
العامة يف البالد.
واســتقبل الرئيس عون النائبة الســابقة لرئيس مجلس
الوزراء الوزيرة الســابقة زينة عكر ،وتــداول معها عددا من
املواضيع ،ال سيام تلك التي كانت تولت متابعتها يف حكومة
الرئيس حسان دياب .واســتقبل الرئيس عون السفر ناجي
ايب عايص ملناسبة تعيينه رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية
يف باريس ،حيــث متنى له رئيــس الجمهورية التوفيق يف
مسؤولياته الدبلوماســية الجديدة» ،منوها بخربته وجهوده
يف الحقلني الدبلومايس والوطني.
ويف قرص بعبدا ،رئيس تجمع تجار لبنان الشــاميل اسعد
الحريري ،الــذي عرض مع الرئيس عــون الواقع االقتصادي
الراهن يف الشامل عموما ويف طرابلس خصوصا ،والظروف
الصعبة التي مير بها االقتصاد الشاميل اسوة باالقتصاد عىل
مستوى لبنان.

ّ

وجــــــه دعــــــوة ل ــب ــو حــبــيــب لــــزيــــارة مــوســكــو
الــــــــراعــــــــي اســــتــــقــــبــــل قــــــائــــــد الـــــجـــــيـــــش :
ســفــيــر روســــيــــا ب ــح ــث األوضـــــــــاع مــــع املـــولـــوي ل ــل ــح ــؤول دون الــفــلــتــان األمـــنـــي فـــي الـــشـــارع
عــرض وزيــر الخارجية
واملغرتبــني عبدالله بو حبيب
مع السفر الرويس الكسندر
روداكوف لالوضاع يف لبنان
واملنطقــة ،وجرى البحث يف
العالقــات الثنائيــة وكيفية
تطويرها ال سيام يف املجالني
االقتصادي واملــايل .وتناول
الجانبان الدعــم املتبادل يف
املحافل الدولية.
ووجه روداكــوف اىل بو
حبيب دعــوة رســمية من السفري الرويس يزور بو حبيب
نظــره الرويس ســرغي
والبلديات القايض بسام املولوي يف مكتبه،
الفروف لزيارة موســكو يف
وبحث معه األوضاع يف لبنان واملنطقة يف
وقت قريب.
والتقى الســفر الرويس وزيــر الداخلية ضوء التطورات الحاصلة.

الراعي مع قائد الجيش والوفد املرافق

استقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار
بشــاره بطرس الراعي قائــد الجيش العامد
جوزاف عون ،وكان عرض للتطورات االمنية
يف البالد وأوضاع املؤسسة العسكرية.

وأثنى الراعي عــىل «دور الجيش والقوى
األمنيــة يف ضبــط االمن والحــؤول دون
الفلتان االمني يف الشارع ،ما يهدد امن البالد
وسالمة املواطنني».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
ديبلوماسية مليقاتي في السراي
لقاءات

مــــ ــــادر ال ــث ــن ــائ ــي الــشــيــعــي  :س ــق ــط قـــنـــاع ســمــيــر جــعــجــع
محمد علوش
دخل ملــف التحقيق يف
جرمية الطيونة اىل امللفات
تهم املك ّون الشــيعي
التــي ّ
بالحكومة ،فصار مســار
التحقيق وجديتــه جزءاً ال
يتجزأ من موقف هذا املك ّون
الــذي مل يعــد يفــ ّرق بني
هذا امللف وملــف التحقيق
يف انفجــار مرفــأ بروت،
فاالمــران بالنســبة إليه
س ّيان ،والتقدم بأحدهام ال
يلغي رضورة التقدم باألخر.
يؤكــد املك ّون الشــيعي
بحســب مصادره  ،أن مسار
التحقيقات التي تحصل يف
جرميــة الطيونــة يعكس
جدّ ية كبــرة بالوصول اىل الحقيقــة ومعاقبة
املجرمني ،فاألمر بسيط للغاية ،هناك عمليات قتل
حصلت وينبغي محاســبة القتلة ،وتُشر املصادر
اىل أن الثنا الشــيعي ال يتدخــل بعمل القضاء
وينتظر النتائج ،وتحديد املســؤوليات ،كاشــفة
أن الثنا قدم للتحقيــق كل ما لديه من معطيات
ومعلومات واســامء للتدقيق بها والتحقيق معها،
متاماً كام حصــل يف حادثة خلــدة التي مل تعد
األحكام فيها بعيدة عن الصدور.
من يتابــع العمل يف قضية خلــدة يعلم جدية
التحقيقــات التي حصلت ،فاملجرمون ســينالون
ما يســتحقونه ،مع اإلشــارة هنا إىل أن األحكام
التي قيل أنها صدرت بحــق املوقوفني غر دقيقة،
فالقايض فادي صوان ال يزال يعمل عىل القضية،

وســتصل اىل خواتيمها قريبــاً .ويف هذا اإلطار،
تؤكــد املصادر القريبــة من الفريق الشــيعي أن
التحقيقات يف جرمية الطيونة مســتمرة ،وقرار
القضاء العسكري باستدعاء رئيس حزب «القوات
حــق للقايض الذي
اللبنانية» ســمر جعجع ،هو
ّ
وجد بعد اإلســتامع للموقوفني رضورة اإلستامع
لرئيس حزب «القوات» ،مشــرة اىل أن قرار مدعي
عام التمييز القايض غســان عويدات بتجميد قرار
مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القايض
باســتدعاء جعجع ملدة ثالثة ايــام ،يوحي وكأن
التدخالت السياسية يف هذه القضية بدأت.
تتوقــف املصادر عنــد «رشوط» جعجع لتلبية
قرار اســتدعائه ،مشــرة اىل أن مقابلة جعجع
كــامً من التناقضــات بدأها
التلفزيونيــة حملت
ّ
مبهاجمــة مفــوض الحكومــة لــدى املحكمة
العســكرية والتمجيد بقــايض التحقيق بانفجار

مرفأ بروت طارق البيطار،
فكان التحقيق الثاين مقدساً
والتحقيق األول مسيساً.
رفض جعجع تلبية طلب
اإلستامع إليه دون رشوط،
ورشطه كان االستامع ألمني
عام حزب الله الســيد حسن
نرص الله ،ألنه بحسب جعجع
مــن املتورطــني باألحداث،
وبالتايل حدد جعجع مسار
التحقيق الذي ينبغي للقايض
أن يسر عليه ،ومن ثم رفض
جعجع نفسه طريقة تعاطي
املطلوبني للتحقيق يف ملف
انفجار املرفأ ،عىل اعتبار أنه
ال يحق الحد أن يفرض عىل
القايض كيفية تأدية عمله،
لذلك اع ُتربت إطاللة جعجع
االخرة غر موفقة عىل اإلطالق.
بالنســبة للمك ّون الشــيعي ،فإن مواقف كهذه
تفضــح املزايدين ،وتُســقط األقنعــة ،فعند أول
استحقاق شتم جعجع القضاء واتهمه باالنحياز،
ما يُسقط كل مواقفه السابقة بشأن التحقيق يف
انفجار مرفأ بروت ،ويقــ ّوي موقف كل األطراف
التي تتهم البيطار بالتسييس.
الثنا الشــيعي حزب الله و»حركة
لن ير
أمل» بأقل مــن العدالة الهايل شــهداء الطيونة،
متاماً كام هو الحال لكل أهايل شهداء املرفأ ،لذلك
لن يساوموا عىل هذا امللف أو يقايضونه بأي ملف
آخــر ،عىل عكس ما يحاول البعض إشــاعته بهذا
الخصوص .أمــا عن املوقف مــع طريقة تعاطي
جعجــع مع التحقيــق ،فترتك املصــادر لقيادات
الفريقني أن ترسم املسار املناسب.

أحـــدا ال يونـــة فـــرز سياســـي ...ـــل تعـــود اإلص فافـــات القديمـــة؟
فادي عيد
بات مــن الواضح أنه من
الصعوبة مبــكان أن تعود
الصيغ السياسية التي ولدت
يف حقبة العــام  2005بعد
استشــهاد الرئيــس رفيق
الحريري ،ال سيام جبهتي 8
و 14آذار ،وهذا بات متع ّذراً
لــكال الفريقــني ،لجملة
اعتبــارات وخصوصيــات
وظروف محيطة باملنضوين
بالجبهتني املذكورتني ،األمر
الــذي بدأت معاملــه تظهر،
وفق معلومات مؤكدة ،بأن
رئيــس الحكومة الســابق
ســعد الحريري قد تواصل
مع أكرث من طرف سيايس،
ومن ضمهنم نواب حاليني محسوبني عىل الطرف
الســيايس املناهض لتيــار «املســتقبل» ،والذين
خاضوا اإلنتخابــات املاضية عىل لوائح تشــكّل
خصومة قدمية للحريرية السياسية.
وبنــا ًء عــىل هذه املعطيــات واألجــواء ،ة
معلومات ،عن أن املسألة تقترص عىل هذا املعطى،
بأن «تيار املســتقبل» ســيتخىل عــن تحالفاته
اإلنتخابية مع الحزب التقدمي اإلشرتايك يف إقليم
الخروب والبقاع الغريب والعاصمة ،وبالتايل ،فإن
ما جرى من أحداث يف الط ّيونة ،وما ســبقها من
تط ّورات سياسية وقضائية ،إىل أزمات إقتصادية
ومعيشية ،فكل ذلك مل يؤد اىل إعادة ملّ الشمل بني
هذه املك ّونات ،ال سيام بعد األحداث األمنية األخرة،
إذ لوحظ أن مواقف نواب وقيادات «التيار األزرق»
غابت كلياً عن السمع ،ومل يكن هناك من تعليقات

عىل مجريات هذه األحداث.
ويف غضون ذلك ،تكشف املصادر بأن محاوالت
قد جرت من قبل بعض القيادات السابقة يف فريق
 14آذار مع معظم األطراف والقوى السياسية التي
كانت ُمشاركة يف هذه املنظومة ،ولكنها أخفقت
يف إعادة جمــع الصفوف ،بحيث أن هناك تصفية
حسابات إما شخصية أو سياسية وانتخابية ،مام
يص ّعب عىل معظمهم كيفية إدارة هذا اإلستحقاق،
إال يف حال دفعت اتصاالت بعض سعاة الخر ،إىل
الوصول لقواسم مشرتكة من شأنها أن تنفّس من
اإلحتقان الســيايس الذي كان ســائداً بني أطراف
هذا الفريق .لذلك ،ومن هذا املنطلق ،ة معطيات
عن محاوالت قــد تحصل يف األيام القليلة املقبلة،
عرب حركــة موفدين تجول عىل املرجعيات والقوى
املؤثّرة للفريق املذكور ،بعدما برزت استحالة من أن
يخوض أي فريق اإلنتخابات منفرداً ،نظراً لصعوبة

ســـــويـــــ اســــتــــقــــبــــل الــــســــفــــيــــر الـــــرومـــــانـــــي:
ّ
ال بــــــد مــــ دعــــــم لـــبـــنـــان فــــي ــــــ الــــ ــــروف

الفوز دون تأمني حاصل عىل
األقل.
ّ
املؤرشات،
ّ
وربطاً بهــذه
ينقل زوار مرجعية سياسية،
بأنــه يستحســن يف هذه
الظروف الراهنة ،عدم إعادة
إحيــاء الصيــغ الجبهوية
القدمية ،ألنه ،ويف مثل هذه
الظروف السياسية واألمنية
واإلقتصاديــة ،ة مخاطر
وعدم تق ّبل ذلك من قبل بعض
القواعد الشعبية ،وحيث أن
الظروف قد تبدّلت بشــكل
جذري يف السنوات املاضية،
ما يعني أن هــذه املغامرات
دونها صعوبات كثرة أبرزها
غيــاب الغطاء الســيايس
اإلقليمــي أو الخارجي ،يف
ظل الواقع الســائد عىل الســاحة الداخلية ،وإمنا
من املمكن  ،وفق ما يقول املرجع املذكور ،التعاون
أو التوافق اإلنتخايب بني حلفاء سابقني يف بعض
املناطق ،إ ّما العتبارات وخصوصيات تتناول السلم
األهي ،أو عــدم إقحام بعض املناطق الســاخنة
سياسياً وطائفياً يف أي نزاعات يبدو البلد يف غنى
عنها يف الظروف الراهنة ،وتحديــداً أمام الواقع
اإلقتصادي واملايل املأزوم ،والذي بات يشكل بوادر
انفجار إجتامعــي نظراً لرتدّي األوضاع بشــكل
ومؤسسات
هســتري يف كل القطاعات ومرافق
ّ
البلــد ،ومعاناة الناس الحياتيــة اليومية .لذا يبدو
واضحاً أنه خالل اإلتصــاالت التي جرت يف األيام
املاضية ،وما ميكن أن يحصل يف األيام املقبلة ،ليس
يف األفق أية مالمح إلعادة ربط التحالفات السابقة
أو إقامة جبهات سياسية ألن الظروف غر مؤاتية
ألي طرف وفريق لهذه الجهة وسواها.

املــولــوي ويــاســيـ بحثا إعـــادة تفعيل
خ ة العمل املشتر ة بي وزارتيهما

ال اال ت

السفري الروما

يزور امل ران وي

إستقبل رئيس أســاقفة أبرشية طرابلس
املارونية ،املطران يوســف ســويف ،يف دار
املطرانية يف طرابلس ،ســفر رومانيا لدى
لبنان رادو كتالن مــرادري يرافقه القنصل
أدريان كوسمني هرتانو ورئيس جمعية تجار
لبنان الشاميل أسعد الحريري.
يف بدايــة اللقاء ،أكد ســويف أنه «رشف
لألبرشــية اســتقباله يف مدينة طرابلس
العريقــة ،التــي تظهر فيهــا العالقات بني
الكنيســة واملجتمع عامة بشــكل عفوي ال
ســيام يف فرتات األعياد واملناسبات الدينية،
ما يؤكــد أهمية املدينة كفســحة تالق بني
األديان والحضارات والثقافات املختلفة».
وشكر سويف للسفر الروماين «اهتاممه
وتضامنه مــع لبنــان بعامــة وطرابلس
بخاصة» ،مؤكــدا انه « لطاملــا كانت هناك
عالقات صداقة وتقارب حضاري واجتامعي
وتعاون تاريخي بني لبنان ورومانيا».

كام أشار ســويف اىل «الحاجة القصوى
لدعم لبنان يف هــذه الظروف الصعبة حيث
األمــوال مجمــدة والنقــص يف الحاجيات
األساسية يتفاقم» ،معتربا «اننا كمسيحيني
ومســلمني يف مدينة طرابلس نسعى لخلق
فرص العمل ووضع بعض الربامج واملشاريع
املشــرتكة بهدف خدمة ابناء املدينة وتلبية
حاجاتهم».
بدوره ،أكد الســفر مرادري ان «العالقة
الجيدة بني مختلف أبناء طرابلس تؤسســس
لنجــاح العمــل يف الشــأن العــام املتعلق
باملدينــة» ،مشــرا اىل ان «تجربة رومانيا
يف هذا املجــال تؤكد امكان مواجهة مختلف
العراقيل املمكنة ،اذ ان املسيحيني واملسلمني
يتعايشون معا يف رومانيا كمواطنني ينتمون
اىل وطنهم أوال وأخرا» ،كام أعرب الســفر
الروماين عن «جهوزية بالده للوقوف دا ا
اىل جانب لبنان».

عقد وزيرا الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي والبيئة
نارص ياسني اجتامعا قبل ظهر امس ،خصص للبحث يف امللفات
املشرتكة بني الوزارتني ،يف حضور فريقي العمل املعنيني.
وأكــد املولوي وياســني عىل «اعادة تفعيــل خطة العمل
املشــرتكة بني الوزارتني ،الســيام ما يتعلق مبلفات املقالع
والكســارات ،النفايات الصلبة ،نهر الليطاين وأحواض املياه
االخرى ،االمتداد العمراين العشوا  ،ونوعية الهواء ،والوقاية
من حرائق الغابات وتنظيم الصيد الربي».
واتفق املولوي وياســني عىل مواصلة التعاون والتنسيق
بشــكل دوري لحل املشــكالت البيئية اآلنية ،ووضع خطط
مستدامة ملا يف ذلك من مصلحة وطنية.

بحث الــت ـ ــورات مــع سفير الــعــراق

ّ
الـــداخـــلـــيـــة عـــــر شـــؤونـــا
وزيــــــر
ّ
إنـــمـــائـــيـــة مــــع درغـــــــام وع ـ ــالــلــه
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ً

استقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام مولوي يف
مكتبه قبل ظهر امس ،ســفر العراق يف لبنان حيدر الرباك،
وتم عرض للعالقات اللبنانية العراقية من جوانبها كافة.
والتقى الوزير السابق غسان عطالله ،وبحث معه يف شؤون
سياسية عامة وقضايا امنائية وخدماتية تهم منطقة الشوف.
كام بحث مع النائب اسعد درغام يف امور تتعلق مبنطقة عكار.

ّ
التمويليــــة ســــتب ر النــــور قريبــــا
البســــتاني :الب اقــــة
بقرادونيــان :نــاك بــوادر خيــر فــي شـ ن اجتمــاع املجلس

ً

شــهد الرساي الحكومي
سلسلة لقاءات ديبلوماسية
لرئيــس مجلس الــوزراء
نجيــب ميقايت ،اســتهلها
باستقبال ســفر اوكرانيا
ايهوراوســتاش ،وتم خالل
اللقــاء عــرض للعالقات
الثنائية بني البلدين.
واســتقبل ميقايت سفر
اليمن عبد اللــه عبد الكريم
الدعيــس الــذي قــال بعد
اللقاء« :نقلت مليقايت صورة ميقايت مستقبالً بقرادونيان
عن االوضــاع التي متر بها
البستاين الذي قال« :لقد وضعت ميقايت يف
الجمهوريــة اليمنيــة وما
تشهده من حرب ومساعي وجهود الحكومة أجواء عمل لجنة االقتصاد النيابية واطلعته
الرشعية للوصول اىل السالم .ومتنيت اخرا عىل عملنا يف ما يخص البطاقة التمويلية،
ان ينعم لبنان بالهدوء ويعود مركزا لألشعاع ونحــن نتابع تطــور االكتتاب ،وســتبرص
البطاقة النور يف وقت قريب  ،وكل االشاعات
الحضاري يف الرشق».
واستقبل ميقايت سفر بنغالدش جهنغر التي تصدر يف وسائل االعالم حولها ال صحة
املســتهيدور رحامن الذي قــال« :انها زيارة لها اطالقا».
واســتقبل ميقــايت النائــب هاغــوب
للتهنئة وكانــت املباحثات فيها جيدة وبناءة
نحن لدينا جاليــة بنغالية كبرة تعيش هنا ،بقرادونيــان الذي اعلن بعــد اللقاء« :بحثت
ونود ان نريس افضل سبل للتعاون فهذا مفيد مع دولته االوضــاع االجتامعية ،وهو ينكب
حاليا عىل العمل الجاد ،وعىل عقد اجتامعات
للبنان ولنا».
والتقــى ميقايت ســفر الربازيل هرمان للجان الوزارية ،واالولويــة هي للمواضيع
تيليس ريبيــارو الذي اعلن اثر اللقاء« :بحثنا اإلصالحيــة واملالية مــع املجتمع الدويل ال
يف توطيد العالقــات الثنائية ،وهناك جالية سيام صندوق النقد الدويل والبنك الدويل .ان
لبنانية كبرة يف الربازيــل ،واهتامم الكبر الكهرباء هي هم دولتــه االول ،وكام فهمت
من قبــل كل الفاعليــات السياســية فيها فإن هنــاك بوادر خر يف هذا الخصوص من
لتحسني العالقات ،وهي تكملة ملسار تاريخي العــراق واألردن ومرص .ولــدى دولته ايضا
بــني البلديــن .ان تعزيز العالقــات يتم من مرشوع إلعــادة اموال املودعــني وهو يأمل
خالل املساعدات االنسانية والتعاون التقني خرا .اما يف الشــأن السيايس فهناك قضايا
مرتاكمة من املايض والرئيس ميقايت بحنكته
والحوار السيايس والتجارة وغرها».
كام إجتمع مع سفر اسبانيا جوزيه ماريا وبصربه وبعمله الــدؤوب يعمل ملعالجة هذا
فري ديال بينــا ،حيث جرى عرض للعالقات املوضوع .اما بالنســبة إىل اجتامع مجلس
الوزراء فشعرت بان هناك بوادر خر يف هذا
الثنائية بني البلدين.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء النائب فريد الشأن».

قـ ــبـ ــان :ح ــم ــاي ــة ال ــع ــي ــش امل ــش ــت ــرك بـــنـــزع فــتــيــل
الــتــفــجــيــر  ..ولـــ نــقــبــل ّ
أي تـ ــبــيــع بـ ــعــم النفط

أكد املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد
قبــالن يف خطبة الجمعة التــي ألقاها يف
مسجد اإلمام الحســني يف برج الرباجنة ،أن
«املطلوب حامية البلد مــن أي انتحار أمني،
خصوصا وأن اللعب بالدم يف الشــوارع يعني
حربا أهلية .ولذلك بتنــا بحاجة إىل تواصل
وطني ،منعا ألي كارثــة ،وحامية لبنان متر
بحامية العيش املشرتك والسلم األهي ،وهذا
يتوقف إىل حد كبر عــىل رضورة نزع فتيل
التفجر ،ســيام فتيل القايض بيطار ولعبة
القتل يف الشوارع».
ويف ما يتعلق برتسيم الحدود البحرية بني
لبنان وكيان االحتالل ،من خالل جولة املبعوث
األمريك هولكشتاين ،شدد قبالن «عىل األخذ
مبا قدمه الوفد العســكري التقني للحدود»،
وقال« :نرفض بشدة ما أسموه الحقول املشرتكة
والعالقة الحرام ،فنحن لنا حق وطني نريده ولن
نقبل أي تطبيع بطعم النفط».
وبالنسبة للوضع املعييش ،اعترب قبالن أنه
«من غر املقبول تقســيم لبنان بني قلة متلك
كل يشء ،وكرثة تحــرتق بالفقر واملحروقات
وتخي السلطة وحاكم املرصف املركزي عنها»،

مشــددا عىل أننا «لن نقبل املزيد من تضييع
املوســم الدرايس الجامعي واملدريس ،وكفانا
ظلم وعدوان عىل الناس ،كفانا تجهيل وقتل
لهم .املطلــوب من الحكومة إنقاذ املوســم
الدرايس ،واملطلوب من األســاتذة جامعيني
وثانويني مالقاة الحكومة إلنقاذ األجيال».
وأكد أن «املطلوب مــن الحكومة أن تكون
قادرة عــىل التحكم باألســواق وبأســعار
املحروقات ،وأسعار املواد الغذائية والرضورية
إلنقاذ شعبها من هول هذه الكارثة» ،موجها
خطابه للحكومــة بالقول« :ليــس مقبوال
ترك الناس ألنيــاب الفقر والجرمية والبطالة
واالحتكار والدوالر ،بحجــة انتظار صندوق
النقد الــذي ينتظر بدوره نتائــج االنتخابات
النيابية» ،معتــربا أن «إنقاذ لبنــان يبدأ من
خيارات عديــدة ،تختلف عن الخيار األمريك.
فهناك خيارات رشقية ،مضافا إىل أن الرهان
عىل الغرب رهان عىل حاسوب سيايس فاقد
للضمر ،والتهديد مبنع التحويالت من الخارج
عن لبنان دليل آخر عىل أن خيار لبنان يبدأ من
الرشق ،واملزيد من اإلرصار عىل الخيار الغريب
يعني املزيد من إغراق لبنان».

فـــ ـــل الــــلــــه  :لــتــحــقــيــق شــــفــــاف فــــي حـــادثـــة
ً
ّ
ــائــفــيــة
الــ ــي ــون ــة بـــعـــيـــدا مــــ الــتــســيــيــس والــ

شدد الســيد عي فضل الله ،خالل القائه
خطبتــي صــالة الجمعة ،مــن عىل منرب
مسجد اإلمامني الحســنني يف حارة حريك،
«عىل القضــاء اإلرساع يف التحقيق بحادثة
الطيونــة ،والذي نريــده أن يكــون جادا
وشفافا ،وبعيدا من التسييس وأي حسابات
طائفية ،وأن تأخــذ بعد ذلك العدالة مجراها
بحق من تســبب بهذه الكارثة حتى يطم
اللبنانيون بأن منطق العدالة سيسود يف هذا
البلد ،وإن ما حصل لن يتكرر ولتتبدد عندهم
كل الهواجس واملخاوف التي أثرت وسوقت
بأن هناك من يريد اســتهداف مناطق معينة
أو هذا الفريق أو ذاك والذي إن استمر سيرتك
آثارا خطرة يف نسيج العالقات الداخلية بني
اللبنانيني ،وســيعيد إنتاج خطوط التامس
مجددا بني املناطــق اللبنانية .وهنا نأمل أن
يدعو ما جرى القوى السياســية إىل وعي
خطورة اســتخدام السالح يف الداخل لعالج
املشــاكل التي تحدث فيام بينها ،والذي لن
يكون فيه رابــح حتى لو خيل لــه ذلك بل
الكل فيه خارسون ،ومن هنا فإننا ندعو كل
هذه القوى ومهام بلــغ التأزم ،أن ترتك إىل
األجهزة األمنية معالجة أي ثغرة قد تحصل

من وراء ذلك».
وتابع «وهنا ندعو الدولــة إىل أن تكون
حازمة وعادلة يف اتخاذ اإلجراءات الرادعة
بحق كل من تســول له نفسه العبث بالسلم
األهي واستباحة األرواح واملمتلكات ،ويف
هذا اإلطار ،نعيد التأكيــد عىل كل من ميلك
منابــر أو مواقع إعالميــة ومواقع تواصل
إىل الرأفة بأعصــاب اللبنانيــني وبأمنهم
واســتقرارهم ،باعتامد الخطــاب املتوازن
والعقالين واملوضوعــي ،مضيفا «يف هذا
الوقــت ،يدخل البلد يف أجــواء االنتخابات،
والتي مع األســف صارت تعني أن نشــهد
تصعيــدا للخطــاب الســيايس والطائفي
والرتاشق اإلعالمي وتبادل االتهامات ونبش
امللفات القدمية واللعــب عىل الوتر املذهبي
والحزيب ،لينــىس الناس معهــا همومهم
املعيشــية وآالمهم ومعاناتهم ويعودون إىل
مواقعهم الطائفيــة واملذهبية ليتصدر بذلك
التصويــت الطائفي الغرائزي عىل التصويت
العقالين الذي يحاسب من تولوا املسؤوليات
يف الســابق ويدرس جيدا من يتقدمون إىل
مواقع املســؤولية ،ليختار من ينقلهم إىل
واقع أفضل».

بـــــــــو حـــــبـــــيـــــب اســــــتــــــقــــــبــــــل ســــــفــــــراء
ّ
وتـــــلـــــقـــــى رســــــالــــــة تـــهـــنـــئـــة مــــــ امل ــك ــس ــيــ

تلقى وزير الخارجيــة واملغرتبني عبدالله
بو حبيب رســالة تهنئة من وزير الخارجية
املكســييك ،متمنيا النجاح لحكومة الرئيس
نجيب ميقايت.
والتقى وزير الخارجية ســفر اليمن عبد
الله عبد الكريم الدعيس الذي ســلمه رسالة
تهنئة مــن نظره اليمني عــوض أحمد بن
مبارك ،كام أطلعه عــىل االوضاع يف اليمن،
وجرى عرض أفق حل االزمة اليمنية.
كام عرض بو حبيب مع ســفر املكسيك
خوسيه ايغناسيو مادرازو ،للعالقات الثنائية
وكيفيــة تفعيل االتفاقيات الثنائية وســبل
مساعدة املكسيك للبنان.

واستقبل سفر كوريا الشاملية مون جونغ
نام املعتمد لدى لبنان واملقيم يف دمشق الذي
هنأه بتوليه منصبــه ،متمنيا تعزيز التعاون
الثنا  ،طالبا بدعم لبنان لرتشــيحات بالده
يف املنظامت الدولية عمال باملثل.
واختتم بو حبيب لقاءاته باســتقبال املدير
االقليمي ملنطقة الرشق االوســط وشــامل
افريقيا يف اتحــاد جمعيات الصليب االحمر
والهالل األحمر حســام الرشقاوي ،وعرضا
لعمل االتحاد الذي يسعى اىل مساعدة الدولة
من خالل الجمعية الوطنية للصليب االحمر
اللبناين يف املجاالت االنســانية ال ســيام
الصحية منها.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
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أطــل األمني العــام لحزب اللــه ،متحدثــا يف احتفال
جامهري يف منطقة الضاحية الجنوبية ،مبناســبة عيد
املولد النبوي الرشيف ،ومولد اإلمام الصادق ،و «أســبوع
الوحدة اإلســالمية» ،وذلك بحضور دبلومايس وسيايس
واجتامعي حاشــد يف باحة عاشــوراء مبنطقة الحدث.
واعترب «أن من بــركات االمام الخمينــي وانتصار الثورة
اإلســالمية يف إيران أن النقطة التــي تبدو نقطة خالف
ولو شــكي ح ّولها إىل نقطة تالقي ووحدة ،ودعا العتبار
بني  12و 17ربيع األول أسبو ًعا للوحدة اإلسالمية».
وشدد نرص الله عىل أنه من «واجباتنا يف كل زمان وكل
جيل أن نعرف هذا النبي العظيم والرسول الكريم ،أن نعرف
شــخصيته وصفاته وســرته وأفعاله وأعامله وجزئيات
حياته ،يجب أن نبحث عن هذه املعرفة ،وأن نع ّرف األجيال
الحارضة بشخصية هذا اإلنسان العظيم» ،الف ًتا «إىل أنه ال
ميكن أن نعرف اإلســالم وال أن نعرف الرشيعة اإلسالمية
إن مل نعرف هذا النبي وأقواله وأفعاله وسرته».
ولفت «إىل أنه يجب أن نعرف الرســول ليكون رســولنا
قدوة وأســوة لنا يف حياتنا كام قال اللــه تعاىل ،من ّوها
إىل أن أعظــم االنجازات للرســول هو هــذا التحول الذي
أوجده باإلنسان وهو ما نسميه اإلنجاز اإلمياين اإلنساين
العظيم ،ألن اإلنســان هو األســاس يف خلق الله وحركة
التاريــخ وحياة املجتمعــات ،وكام يكون هذا اإلنســان
را «إىل أن اإلعجاز هو أن
وثقافته يكون مجتمعه» ،مشــ ً
الرســول حقق هذه النتائج الباهرة خالل  23سنة فقط».
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مبؤمتــرات مامثلة ،ولكان العراق دخــل يف التطبيع مع
الصهاينة».
وذكّر أنه «منــذ البدايات أخذنا موقفًــا يف ملف اليمن
را إىل أن
وقلنا هذا شــعب مظلوم ومعتدى عليه» ،مشــ ً
مجلس األمن واملجتمع الدويل يتحدث عن إرادة الشــعوب،
وقبل أيــام رأينــا باملدن الكــربى واملحافظــات اليمنية
مظاهــرات ضخمة جــدً ا وهؤالء موقف وإرادة شــعبية،
ً
متسائال  ،أال يجب أن تحرتم هذه اإلرادة؟
ربا
معت
اليمن»،
يف
النــار
إطالق
«لوقف
الله
نرص
ودعا
ً
«أن بقاء الحصــار يعني بقاء الحرب ،وأنــه عىل املجتمع
الدويل بدل إدانة الضحية يف هذا البلد االســتامع لإلرادة
الشعبية وإنهاء الحرب والحصار».

غريب وعجيب سكوت البعض
عىل جرائم داعش

وأســف األمني العــام لحزب اللــه ملا جنتــه «داعش»
باســم النبي محمد ،وقال« :كثر من هذا العامل ســاكتون
واألمركيــون يقولون نحن صنعنا «داعش» ونســتخدمها
لتدمر الدول ومتزيق الشــعوب وهنــاك من ال يريدون أن
يسمعوا».
وشــدد «عىل أنه من أوجب الواجبات دفا ًعا عن اســم

رســول اللــه أن يقــف
علــامء ونخب املســلمني
وعمــوم النــاس مبواجه
هذه الجامعة املتوحشــة
االرهابيــة والقاتلة ،التي
تقــدم أســوأ صــورة عن
اإلســالم والنبي محمد»،
مشرًا «إىل أنه من الغريب
والعجيب ســكوت البعض
عىل الجرائم الوحشية لهذا
التنظيم».

عندما نتعاون ننترص
وعندما نتنازع نفشل

وحول ملف الوحدة اإلســالمية ،اعترب نــرص الله «أن
املقصــود هنا التعــاون بني املســلمني والتقــارب بينهم
والتعاضــد والتنارص والتكامل عــىل قاعدة وتعاونوا عىل
الرب والتقوى وتجنب التقاتل والرصاع والسلبية».
وأشار «إىل أن املقاومة يف لبنان انترصت بهذا التعاون
والتعاضد ،واملقاومة يف فلســطني تنتــرص عندما تتوحد
داخل وخارج فلســطني مــع محور املقاومــة» ،مضيفًا
«عندمــا نتعاون ننتــرص وعندما نتنازع نفشــل وعدونا

إل ــــــــــــــاق الــــــبــــــ ــــــاقــــــة الـــــتـــــمـــــويـــــلـــــيـــــة بـــــــــ قـــــــــرب وقــــــت
واملــــوافــــقــــة ع ــل ــى رفـــــع بـــــدل ال ــن ــق ــل وإحــــيــــاء ال ــن ــق ــل الــــعــــام املــشــتــرك

يجب أن نتحمل املسؤولية
تجاه فلسطني

ّ
ّ
ّ
واإلعــــامــــيــــة
والـــشـــعـــبـــيـــة
الـــســـيـــاســـيـــة
يـــجـــب اســــتــــمــــرار اإلدانـــــــــة
ّ
يـــــــجـــــــروا لــــبــــنــــان الــــــــى الـــفـــتـــنـــة
ألولــــــئــــــ الــــــ يــــــ ــــــــــــادوا أن
ّ
ّ
املسلمون انت روا فــي ــل الساحات التي تعاونوا فيها وتــعــاضــدوا وتــوحــدوا

وتطرق نــرص الله يف جانــب من كلمته إىل الشــأن
الســيايس ،وأشــار «إىل أنه عندما نحيي ذكرى رســول
الله ،فإن أول ملــف يظهر أمامنا كأتبــاع للنبي هو ملف
فلسطني ،يف فلسطني شعب يضطهد ويعاين من الحصار
وملفات إنســانية ضاغطة ،منها ملف األرسى واملهجرين
داخل وخارج فلســطني وهناك أرض محتلة ومقدســات
منتهكــة» ،الفًتا «إىل أنه ال يســتطيع أي إنســان ح ّر أن
يقول أنه غر معني مبلف فلســطني ،هــذه أرض محتلة
وشــعب مظلوم ومقدســات منتهكة وعدو يشكل تهديدا
لألمة ،يجب أن نتحمل املســؤولية تجاه فلسطني».
واعترب «أن من أهم وســائل الصمود يف فلسطني اليوم
هو أن من لديه مال ويســتطيع أن يقــدم املال يجب عليه
أن يقدم هذا املال ،وأن موقف التأييد واملســاندة أمر واجب
أيضً ا أما الســكوت فهــو أمر غر جائــز» ،الفتا «إىل أن
أمركا وبعض األنظمة العربية تريد من شــعوبنا العربية
واإلســالمية حتى هذا البغض واإلنكار القلبي يريدون أن
يقضوا عليه ويزيلوه من خــالل التطبيع ،ويريدون لنا أن
ً
متسائال «أليس هذا
نحب «إرسائيل» وننظم فيها الشــعر،
ما يجري يف عاملنا اإلسالمي؟».
ً
قائال « :عندمــا نرى علــامء البحرين يصدرون
وتابــع
بيانــات اســتنكار وتنديد مبــا تقوم به الســلطات من
تطبيع وفتح ســفارات ،وقبل أيام شاهدنا شباب البحرين
يخرجون إىل الشــارع رفضا لزيارة وزير خارجية العدو..
عندما يــرص اليمنيون عىل التظاهر ألجل فلســطني ،هذا
تعبر عن التزام بالواجب واملسؤولية».

بقاء الحصار يف اليمن
يعني بقاء الحرب

كــام لفت نرص الله «إىل أن مؤمتــر التطبيع يف أربيل
جــس نبــض ،وأنه لو تم الســكوت عنه الســتببع
كان
ّ

ال

ود

باح عا ورا

ً ّ
بلدية عنجر اختتمت مشروعا مولته السفارة الكوريّة

ُ
ّ
ــــســــتــــمــــرون بـــالـــعـــمـــل مل ــس ــاع ــدة
دي ـــــــــوان :م
الـــبـــلـــديـــات ع ــل ــى الـــنـــهـــو بـ ــالـ ــواقـ ــع الــبــيــئــي
اختتمــت بلديــة عنجر
مرشوعا
حــوش مــو
إمنائيا مولته سفارة كوريا،
وشــمل تنظيــف االقنية
املائية والحدائق ،إضافة إىل
مرشوع تشــجر وتشحيل
ضمن تالل عنجر ،بالتعاون
مع منظمة االغذية العاملية
الفاو ووزارة الزراعة.
وأقامــت البلديــة حفل
االختتام يف «قاعة كالوسد
كلبنكيــان» يف عنجــر،
بحضور سفر كوريا يونغ
دي كــوان يرافقــه نائب
القنصل سيونغ هوان نام ،ممثل منظمة الفاو
يف لبنــان اتني كاريم ،املديــر العام للزراعة
املهنــدس لويس لحود ،وممثــي الجمعيات
البيئية يف عنجر .وتخلل الحفل كلامت ركزت
عىل أهمية تحصني الواقع البيئي ،مع التنويه
مببادرة كوريا التــي مولت بالكامل مرشوع
التشجر والتشحيل.
وشدد السفر الكوري عىل «استمرار العمل
ملســاعدة البلديات من أجل النهوض بالواقع
االمنــا والبيئي ورفع مســتوى الخدمات
للمواطنني املقيمني».
أما لحود فأكد «التشدد يف معاقبة املعتدين
عــىل الــرثوة الحرجية» ،وقال« :ســنكون
باملرصــاد للمعتدين عىل الــرثوة الحرجية،
وأناشد القضاء التشــدد واإلرساع يف إصدار
أحكامه ضد أي معتد ،ولــن نتهاون يف هذا
األمر .كــام قدر جهود بلدية عنجر يف مجال

تعزيز الواقع البيئي».
وأشار اىل «تحضر مرشوع مستقبي يف
عنجر ،مشرتك بني وزاريت الزراعة والصناعة،
يتعلق باملونة البيتية».
ونوه ممثل الفاو باختتام مرشوع التحريج
والتشحيل ،مقدرا «جهد البلدية يف الحفاظ
عىل الرثوة الحرجية».
وكان سبق االحتفال زرع شجرة الصداقة
بني كوريا وبلدية عنجر يف الحديقة العامة،
وأقيم استقبال شعبي للمشاركني يف الحفل،
واختتم النشاط بحفل غداء.

الـ ــعـ ــدو ألـــقـــى قــنــابــل م يئة
فــــــــــوق بــــــــوابــــــــة فــــا ــــمــــة

ألقت قــوات العدو اإلرسائيــي عددا من
القنابل املضيئة فــوق بوابة فاطمة ومحلة
العبارة مقابل بلدة كفركال.

ال د

يــــــاســــــيــــــ بــــــحــــــث و ـــــيـــــنـــــدل
سـ ــبـ ــل تـ ــعـ ــزيـ ــز حـ ــمـ ــايـ ــة الــبــيــئــة

التقى وزير البيئة نارص ياسني ،يف مكتبه بالوزارة ،وفدا من
صندوق النقد الدويل برئاسة املدير التنفيذي محمود محيي الدين.
وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي لوزيــر البيئة أنه «تم البحث
يف األولويات التي تهم الوزارة ويف خطة التعاون التي يعول
عليها لبنان مع صندوق النقد ملســاعدته عىل تجاوز األزمة
املالية واالقتصادية وتطبيق اإلصالحات الرضورية».
واجتمع ياسني مع السفر االملاين أندرياس كيندل ،وكان نقاش
يف «سبل تعزيز حامية البيئة واملبادرات التي تقوم بها السفارة
األملانية لتنظيف عدد من الشواطىء اللبنانية من التلوث».
إىل ذلك ،شارك وزير البيئة يف حفل توزيع جوائز ملسابقة
التصميم املستدام للشباب والشابات.

ّ
الجميل :يُمك ل مير يي أن يساعدوا
لبنان عبر الق اع الخا ودعم الجيش

أشــار رئيس حزب «الكتائب» ســامي الجم ّيل ،إىل «إننا
نتشارك وأعضاء الكونغرس همو ًما مشرتكة ،فقد صدر قرار
يؤكد عىل املباد التي نطالب بها ،وهي اســتقاللية القضاء
وحاميته من التدخالت السياسية ،سيادة لبنان واستقالله،
رفض اي سالح خارج إطار الدولة ،مواجهة الفساد ،وإجراء
االنتخابات يف موعدها وخالل حديث تلفزيوين ،لفت الجميل
إىل ان «األولويــات واضحة :إجــراء االنتخابات النيابية يف
موعدهــا ،دعم الجيش ،حامية القضاء واســتقالليته ،دعم
الشــعب اللبناين للصمود يف املرحلة الحالية والدفع باتجاه
حامية سيادة لبنان» ،مشــدداً عىل أن «دعم الجيش أسايس
بالنســبة لألمركيني لحامية االســتقرار وحامية اللبنانيني
يف الظــرف الذي منر به ،كــام تم الرتكيز عىل اســتكامل
املساعدات للبنان أكانت صحية أو اجتامعية وأوضح أنه «تم
الرتكيــز يف اللقاءات مع أعضاء الكونغــرس عىل املوضوع
الرتبوي واملستشــفيات واألدوية ،أي هموم اللبنانيني ،بحيث
تستطيع اإلدارة األمركية أن تساعد لبنان عرب املؤسسات غر
الحكومية والقطاع الخاص بشكل مبارش للوقوف اىل جانب
الشعب اللبناين يف هذه الفرتة الصعبة».

يريدنا دا ا أن نتنازع ونتخاصم».
كام شــدد «عىل أنه من أعظم املسؤوليات عىل املسلمني
اليــوم أن مينعوا ويحولوا دون أي عمــل يؤدي اىل الفتنة
والتمزق والتباعد ،رغــم كل مؤامرات األعداء ورغم الحقد
املوجود».
وأكد أن «محور املقاومة يضم ســنة وشــيعة من أجل
فلســطني» ،الفتا إىل وجود «اخــرتاق مخابرايت بريطاين
وغرهم يف الوسطني الســني والشيعي ويعمل ضد محور
املقاومة».

امللف اللبناين

وعىل الصعيــد اللبناين الداخي ،اكتفــى نرص الله مبا
قاله االثنــني يف ملف جرميــة الطيونة ،مؤكــدً ا «أننا
جميعــا نتابع التحقيق الجاد والدقيق والشــجاع واألمور
بخواتيمها ،ويجب أن تســتمر اإلدانة السياسية والشعبية
واإلعالمية للذين قتلوا واعتدوا وكادوا أن يجروا البلد إىل
الفتنة والحرب األهلية».
ولفــت «إىل أنه يجــب اســتمرار اإلدانة السياســية
والشــعبية واإلعالمية ألولئك الذين كادوا أن يجروا لبنان
إىل الفتنة» ،مجددًا «اإلشــادة بوعــي وبصرة وحكمة
عوائل الشــهداء املظلومني الذين سيســتمرون عىل هذا
املوقف».
وقــال نرص الله« :إذا كان العــدو يظن أنه يترصف كام
يشــاء يف املنطقة املتنازع عليها هو مشــتبه ومخطئ،
وبالتأكيد املقاومة يف لبنان يف الوقت واللحظة املناسبة
عندما تجد أن نفط وغاز لبنــان يف دائرة الخطر ولو يف
املنطقة املتنازع عليها ســتترصف عىل هذا األساس ،وهي
قادرة ان تترصف عىل هذا األساس».
وعن ترســيم الحدود البحرية ،قال« :ال نريد أن نتدخل
يف هذا امللف ،وهذا من مســؤولية الدولة ،ولكن نتابعه...
« ،منبها «العدو من االســتثامر يف هذا امللف يف املنطقة
املتنازع عليها فإن املقاومة ستترصف».
وحول املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل ،قال« :ال
مشــكلة لدينا يف أصل التفاوض ونأمــل أن يكون للبنان
وفــد موحد حقيقــي وأن يناقش من منطلق املســؤولية
واملصلحة ال من منطلق تلقي اإلمالءات».
وذكّر «برضورة إطــالق البطاقــة التمويلية يف أقرب
وقت واملوافقة عــىل ما يطالب به املوظفــون برفع بدل
النقل واحيــاء النقل العام املشــرتك للتخفيف من معاناة
الناس» ،كام ذكّر»حتــى األغنياء أنهم مســؤولون تجاه
الناس الذين يعانــون تحت خط الفقــر» ،مذكّرا «التجار
أن يخافوا الله يف الناس فال يحتكروا ويرفعوا األســعار
وأن هناك خيارات متاحة لكنها بحاجة إىل الشــجاعة يف
القرار عىل املستوى الرسمي والشعبي».
وختــم بالقــول «يف املقاومة نواصل الجهــاد والعمل
الدؤوب ونســتجيب لنداء الله ورســوله بتحرير األرض
واملقدســات ،ونتابــع بحكمة وحــزم كل الخطوات ملنع
االقتتال الداخــي ونحافظ عىل الســلم األهي والتعاون
إلخراج بلدنا من الشدائد واألزمات».

ً

الـــــدفـــــاع املــــدنــــي أخـ ــمـ ــد عــــــــددا مــــ الـــحـــرائـــق
يســيطر طقس خريفي
مســتقر عــىل الحــوض
الرشقي للمتوســط خالل
األيام املقبلة.
ويف الســياق توقعــت
دائــرة التقديــرات يف
مصلحة األرصــاد الجوية
يف املديرية العامة للطران
املــدين ان يكــون الطقس
اليــوم قليل الغيــوم اىل
غائــم جزئيــا دون تعديل
يف درجات الحــرارة عىل
الساحل وانخفاضها بشكل
محدود عــىل الجبال ويف
الداخــل ،مع بقــاء ظهور
الضباب عىل املرتفعات.
األحد :قليــل الغيوم اىل
غائم جزئيــا دون تعديل يف
درجات الحرارة عىل الساحل
وارتفاعها بشــكل محدود
عىل الجبال ويف الداخل مع
استمرار تكون الضباب عىل
املرتفعات.
اما اإلثنــني :قليل الغيوم
اجــامال دون تعديــل يف
درجات الحرارة.

يف املناطق

ب

حر البيدر

شب حريق يف السهل املمتد بني بلدة برسي
وبلدة تعييد.
وقام فريق برسي التابع لجمعية «األرض
لبنان» بإرسال فرقة التدخل الرسيع بآلية
مكافحة الحرائق «لقلق» ،ومتت الســيطرة
عىل النران فورا.
كام شــب حريق كبر يف بلــدة املطرية

عند حرش البيــدر ،وكادت النران تصل اىل
املنازل ،لكن فريق اطفــاء «الهيئة الصحية
االســالمية» مركز جبشــيت ،سارع اىل
تطويق الحريق واخــامده ،لتقترص االرضار
عىل احرتاق االشجار الربية.
ويف الهرمــل ،متكنت فــرق اإلطفاء يف
الدفاع املدين مبساعدة األهايل ،من السيطرة
عىل الحريق الذي اندلع ظهرا يف غابات بلدة
بريصا جرود الهرمل.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة

ـــلـــمـــات فــــي زمــــــ الــ ــرب ــة
فهد الباشا
1ـ الدعوة اىل االبراهيمية ،منطلقا لجمع املؤمنني ،عرب
االديان املجمعة عىل ابوة ابراهيم ملن ا قبله من انبياء،
هي ،يف حقيقتها ،دعوة رسمية اىل تهويد ما تبقى غر
مهود ،حتى اآلن ،من املسيحية واالسالم ،عىل حد سواء.
باملناســبة ،نذكر الذين قد ينجــرون اىل هذه الدعوة ،او
ينجرفون بطوفتها ،او يلبونها ،بدافع من ثقافة شوهاء،
نذكرهم مبا قاله املســيح موضحا وهاديا« :جميع الذين
أتوا ،قبي ،رساق ولصوص «.
2ـ كل محطــة تلفزيونية تســتقبل عىل شاشــتها
محلال محرضــا ،باجر مســبوق الدفــع أو متأخر ،او
متطوعا لقناعة ما ،هي شاشــة ممولة من عدو ،معلوم
أو مجهول .احذروا ،يف زمن املحــن ،احذروا اكرث اعالم
الفنت« .يأتونكم بثياب الحمالن وداخلهم ذئاب خاطفة».
(يسوع النارصي).
3ـ ليس مــن الرضوري ان يكــون «الحاخام» ،دا ا،
«يهوديا»« .الحاخاميــة» مفاهيم معينة ،كام يف الدين
كذلك يف شــؤون الدنيا  .هذه املفاهيم قد نراها متجسدة
يف رجال دين غر يهود.
4ـ اىل اصحاب املغامــرات التي ال تجلب اال الويالت...
ليتكــم ،ملرة ،تتبــرصون يف حقيقة ان لبنــان اكرب من
اية طائفة فيه ،اكرب مــن كل الطوائف مجتمعة .وأكرب،
بالتأكيد ،من املوارنة .ولكنه أصغر من ان يتسع للامرونية،
املنفتحة عىل كل حق وعدل ونور.

الــــــقــــــاضــــــي قــــــبــــــان صـــــــادق
على عدم ماحقة صليبا وابرا يم

صادق املحامي العــام التمييزي القايض عامد قبالن ،عىل
قرار مجلس الدفاع األعىل الــذي رفض إعطاء اإلذن للمحقق
العديل بجرمية انفجار مرفأ بــروت القايض طارق بيطار،
مبالحقة املدير العام ألمن الدولة اللواء طوين صليبا.
كام صادق قبالن عىل قرار وزير الداخلية بســام املولوي
الرافض إلعطــاء اإلذن ملالحقة املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم.

ّ
عـــراجـــي :الــلــقــاح ضـــــروري للحد
ّ
ُ
م ـ تفشي « ــورونــا» ومتحوراتها
غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عرب
حسابه عىل «تويرت»« :مليار جرعة من لقاح كورونا ،أعطيت
برسعة قياسية يف دولة الهند ،كانت لها انعكاسات إيجابية
عىل الحد من االصابات والوفيات ،بعد اشــهر شــهدت الهند
ماسأة من تفيش متحور دلتا .اللقاح رضوري للحد من تفيش
كورونا ومتحوراتها عامليا».

ً
اعت ام ملتقاعدي قو االمـ بقاعا:
لخ وات ت عيديّة حتى تحقيق امل الب

ال االعتصا
نفذ تجمع املتقاعدين يف قوى االمن الداخي البقاع ،اعتصاما
سلميا أمام رسايا زحلة «اســتنكارا لالرتفاع الهائل يف اسعار
املحروقات والغالء الفاحش للمواد الغذائية ورفضا لسياســة
الحكومة وانعدام القدرة الرشائية والســيام رواتب متقاعدي
األسالك العســكرية واألمنية» ،وســلم املعتصمون عريضة
احتجاج ملحافظ البقاع القايض كامل ابو جوده وللمســؤولني،
مهددين «باتخاذ خطوات تصعيدية يف حال مل تبادر الحكومة
لرفع الحد األدىن لالجور».
واعلن التجمع يف بيان انه «بعد ما وصلت االزمة االقتصادية
الخانقة إىل مرحلة خطرة تهدد لقمة العيش للمواطن اللبناين،
مبا فيها املتقاعدين بسبب سياسة الحكومة التي وعدت باالنقاذ
وباءت بالفشل ،وكانت أوىل خطواتها رفع الدعم عن املحروقات
والدواء والغذاء وانهيار اللرة اللبنانية ،وبعد تداول هذه املعطيات
باستبيان مفتوح عىل صفحات املجموعات واملرشفني ،أجمعت
غالبية األراء عىل بدء سلســلة خطــوات تصعيدية يف وجه
الحكومة يف البقاع تبدأ باالعتصامــات والتظاهر ومحارصة
املراكــز العامة وصوال اىل قطــع الطرق ،إلرغــام الحكومة
واملســؤولني عىل :العمل فورا عىل رفع الحد األدىن لألجور مبا
يتناســب مع ارتفاع مؤرش الغالء ،إصــدار البطاقة التمويلية
بالرسعة املمكنة لتشمل املتقاعدين العسكريني كافة ،استحداث
تعاونيات خاصة برجال قوى االمن الداخي يف الخدمة والتقاعد
تؤمن املواد الغذائية باسعار مدعومة ،اضافة اىل تغطية نفقات
الطبابة ملتقاعدي قوى االمن الداخي بنسبة مئة باملئة مبا فيها
املسلتزمات الطبية ،وذلك بعد ان بات املتقاعدون وعائالتهم تحت
خط الفقر».

ّ
ّ
جمعية
املحرري تدعو الى
نقابة
ّ
عمومية في االول م الشهر املقبل

تذكر نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه ،يف ضوء احكام
املواد  91و  80و  83من قانون املطبوعات ،واملواد  15و  17و
 18من النظام الداخي للنقابة ،يدعو مجلس النقابة الجمعية
العمومية العادية اىل عقــد دورة عادية للنظر يف موازنة
النقابةالسنويةواقرارهابعدمناقشةالتقريراملايلالذييعده
أمنيالصندوقعنحساباتهاوالوضعاملايل،ومناقشةالتقرير
االداري الــذي يعده أمني الرس ،وذلك نهار االثنني الواقع يف 1
ترشين الثاين 2021الساعة العارشة صباحاً يف مركز النقابة
يف الحازمية  .إذا مل تتوافــر األكرثية املطلقة من األعضاء
املسجلني الذين سددوا بدل اشرتاكهم يف الدورة االوىل ،تنعقد
الجمعية العمومية بتاريخ  15ترشين الثاين  2021يف دورة
ثانيــة  .وإذا مل تتوافر أكرثية الثلــث يف هذه الدورة تنعقد
الجمعية العمومية بتاريخ  29ترشين الثاين  2021يف دورة
ثالثة تعترب قانونية مبن حرض من االعضاء .

ما ا يح ل في رابلس؟ مسلسل دموي يومي؟؟ محاولة اغتيال الشي دقماق
ـــــل االمـــــــــ مــــمــــســــوك ام ـــــنـــــاك مـــــ يـــعـــبـــث بـــــ مـــــ املــــديــــنــــة؟

دموع االسمر

ما حصل مساء امس الجمعة يف ايب سمراء مؤرش خطر
اىل ما آلت اليه االوضاع االمنية يف طرابلس ...مسلسل دموي
يومي حيث يكاد ال مير يــوم يف طرابلس دون حادثة أمنية
او دون ســقوط ضحية ،وكأن هناك من يعبث بأمن املدينة،
يف شــوارعها وبــث القلق والرعب
ويحاول نرش الفو
والخوف يف اوساط املواطنني.
فمســاء امس كمن املدعو (ن  .ب) عند دوار ناجي يف ايب
سمراء للناشــط رئيس «جمعية إقرأ» االسالمية الشيخ بالل
دقامق الذي كان يقود ســيارته واىل جانبــه زوجته وابنه
وشــقيقه خالد ،وكان يتجــه نحو منزلــه ،فاطلق املذكور
الرصاص من رشاشــه الحــريب واصــاب الجميع بجروح
مختلفة ،وذكر ان اصابة الشــيخ دقــامق حرجة وهي يف
البطن ،اما زوجتــه فاصابتها طفيفة يف االذن وابنه اصابة
بكتفه ،اما شــقيقه خالد فاصيب يف فخــذه ،واثر ذلك اقدم
اقرباء دقامق عىل احراق منزل وسيارة الجاين وهو عسكري.
واشــارت املصادر اىل ان االسباب تعود لخالفات شخصية
وقعت بني دقامق و(ن .ب) واقدم حينها عىل اطالق الرصاص
من مسدســه فاصاب دقــامق يف فخذه واوقــف الجاين
حينها،وبعد االفــراج عنه عاد لينتقم مــن دقامق فكمن له
واطلق الرصاص عىل ســيارته واصيب جميع ركاب السيارة
مبن فيهم دقامق ...وحتى كتابة هذه السطور اشارت مصادر
طبية ان اصابة دقامق حرجة...
حادثة مســاء امس ،تأيت عقب العثور عىل الشــاب نور
نجارين قتيال بطلقة رصاص يف الرأس ،وكأنه اعدام متعمد
وعرث عليه يف امليناء وال يزال ممسكا مبسدسه الذي مل يتكمن
من اســتعامله ،والضحية يعمل حارسا أمنيا يف مستشفى
النيني.

وقبل يومني ســقط املواطن ابو عــي النمري يف حادثة
اطالق نار يف ايب ســمراء مع ســقوط جريحني ،واملذكور
النمري كان قد خــرس ولده عي منذ حوايل الشــهرين يف
جرمية قتل وقعت عند بحر ابو حلقة...
هذا عدا عن حوادث اطالق نــار متفرقة ،وحوادث فردية
تقع يف التبانة والقبة وباب الرمل واحياء عديدة من املدينة...
كل ذلــك يطرح عالمات اســتفهام حول هــذه الحوادث
واسبابها املتنوعة واملتفرقة والتي تتسبب يف إشاعة املخاوف
لدى املواطنني الطرابلســيني الذيــن رأوا فيها مؤرشات غر
مطمئنة ،رغم كل التأكيدات التي تتحدث عن أمن ممســوك،
وان القوى االمنية مســتنفرة لردع االنجــرار اىل الفو
الشاملة...
وتعتقد االوساط الطرابلســية ان لهذه الحوادث اسبابها
املحلية ورمبا اسبابها الخفية...
فاالســباب املحلية برأي هذه االوساط ،ان بعض الحوادث
لها منحى ثأري ،والبعض اآلخر نتيجة خالفات شخصية يتم
االحتكام فيها اىل السالح املتفلت واملنترش بكثافة بني ايادي
الناس .وتلك الحوادث ناجمة عن ضيق الحال املعيشــية التي
جعلت املواطن رسيع الغضب واالنفعال اىل درجة يغيب فيه
التعقل والصرب.
اما االسباب االخرى ،فتشر اوســاط مطلعة اىل شكوك
تراود بعض املصادر اىل جهات تســعى اىل اللعب بالساحة
الطرابلســية تحت حجة االنفعال والغضب والثأر ،وتجد انها
االمنية يف املدينة الرباك
ابواب تلج منها اىل نــرش الفو
القــوى االمنية وخاصة الجيش اللبناين وإشــغاله باحداث
امنية متنقلة من شارع اىل آخر ،ومن حي اىل حي آخر ،ولعل
املستهدف هو الجيش او نســف االنتخابات النيابية ،غر ان
املواطن الطرابل وحده يدفع الثمن ،ال سيام يف هذه االيام
العصيبة التي تعيشــها البالد عمومــا ،وطرابلس خصوصا،

ال ي دق

مصا

والتي تحولت اىل مدينة عاجزة يف كل ميادينها بعد ان كانت
املنارة بني املدن اللبنانية...
ويف املجالس الطرابلســية مل يعد من حديث ســوى تلك
الحوادث ومسلسل الضحايا الشبه يومية ،وكأن هناك حفلة
تصفيات لشباب املدينة.
ال تخفي شــخصيات طرابلســية قلقهــا املتزايد من هذه
الحوادث ،وخشيتها من ان تكون اياد تسعى للعبث بالساحة
الطرابلســية،وترفع الصوت لتطالب مبزيــد من االجراءات
االمنية ،ورفع مستوى االســتنفار ومالحقة املخلني باالمن
وحملة السالح الظاهر الذي اسقط هيبة الدولة...

ً

ق ــرداح ــي ــشـ عــ تــقــديــمــه بــرنــامــجــا عــ الــجــيــش فــي تــلــفــزيــون لبنان:
ّ
الب اقة التمويلية ت جلت للدر  ...ونح بحاجة ملليار دوالر لتثبيت ال رف
رضوان الذيب
رشح وزيــر االعــالم
جورج قرادحــي امام وفد
«رابطة خريجي االعالم»
واقع البالد بكل شــفافية،
االوضاع الصعبة ورضورة
التكاتــف للتخفيــف من
اوجــاع النــاس ،دون ان
يقلــل من حجم املشــاكل
القا ــة .الجلســة مــع
الوزير قرادحي «ممتعة»،
«بروتوكــوالت»
ودون
تطــرق فيها اىل مســار
عملــه يف مجــال االعالم
ورضورة نقــل االعــالم
الرســمي اىل مرحلــة
جديدة يف ظل االمكانيات
ريجي االعال
البرشية واالجهزة التقنية قرداحي مع وفد راب
املتطــورة يف تلفزبــون
فقلت لها «بدك تصربي القصة طويلة» ،واشــاد قرادحي
تلفزيون
يف
سيقدم
انه
كاشفا
لبنان واالذاعة الرســمية،
بحكمــة و»ديناميكية» ميقايت وقدرته عىل تدوير الزاويا
االســتقالل،
عيد
يف
اللبناين
الجيش
لبنــان برنامجا عن
ونســج افضل العالقات مــع الرئيس ميشــال عون عىل
الجمهورية
لرئاسة
مرشحه
فرنجية
ســليامن
واعلن «ان
اساس االحرتام املتبادل ،كام اعلن بان االتصاالت متقدمة
لن
«انه
الجميع
فرنجية
وابلغ
للوزارة»،
ســامه
وهو من
لعقد جلسة للحكومة االسبوع القادم.
رفضه
عىل
الوطني
التيــار
بقي
اذا
الحكومة
يف
يشــارك
واســتطرد قرادحي بالعودة للحديث عن االعالم فقال «انا
لتوزيري» ،وايــد الرئيس بري موقــف فرنجية ،واوضح من عائلة االعــالم ،ولدينا عمل كبر يجب ان نقوم به جميعا،
قرداحــي ان العالقة بينــه وبني جربان باســيل عادية وهذا يفرض التعاون بني االعالم الرسمي والخاص ،واالنطالقة
و»تصافحنــا» يف الجلســة الترشيعية ،ورفض وصف تبدأ من القانون االعالمي الذي ُيدرس يف مجلس النواب و يجب
الحكومــة بانها حكومة ترصيــف االعامل ،او دخلت يف ان يكون عرصيا .وطالــب باقرار قانون للمواقع االلكرتونية،
«الكوما» ،وعمرهــا طويل عىل ما يبــدو ،وقال مامزحا النه مهم جدا لضبط التفلــت االعالمي ،وهناك  1700موقع
زوجتــي صباحا،عاتبتنــي باننــا ال نراك و»عم تطول» ،الكرتوين واكرثبتهم ال عمل لهم ســوى توزيع الشــتائم ،وال

ُ
مــتــفــرغــو «الــلــبــنــانـ ّـيــة» :ال عـــودة ال ــى الــتــدريــس
ّ
ّ
لــلــتــحــرك حــتــى تــحــقــيــق امل ـ ــالــب
ونــســتــعــد
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة األســاتذة
املتفرغني يف الجامعــة اللبنانية اجتامعها
الــدوري ،برئاســة الدكتور عامــر حلواين
وحضور االعضاء ،وهنأت بذكرى املولد النبوي،
واسفت يف بيان لألحداث التي حصلت اخرا
مطالبة بـ «معالجة األمور من خالل الوسائل
والطرق الدميوقراطية وعرب القضاء املختص
والعادل».
وقالت« :ثالث أســابيع مرت عىل انطالق
إرضاب أســاتذة الجامعــة اللبنانية وتوقف
األعامل التدريســية كافة من دون أن يحرك
املسؤولون ســاكنا ،ثالث أســابيع تضاف
إىل سنوات من اإلهامل الرســمي واملواربة
يف التعاطــي مع قضايــا الجامعة اللبنانية
وأهلها ،اذا كنا قد صربنا سابقا عىل التقصر
واألهامل إال أننا اليوم مل نعد نقوى عىل الصرب
والتحمل».

وتابعت «لقد اســتبرشنا خرا بتشــكيل
حكومة جديدة كنا من أشد املطالبني بها ،إال
أنها إىل اليوم ال تريد سامع صوتنا ،وال نلمس
منها الجدية بالتعاطي مع مطالبنا» ،واكدت
ان «الحفــاظ عىل كرامة األســتاذ الجامعي
وصون حقوقه ،يجب أن تكون أولوية الدولة
وقياداتها ،فال تراهنــوا عىل الوقت وال عىل
قرص النفس ،لقــد اتخذنا هذه املرة قرارنا وال
عودة إىل التدريس اال بعد نيل املطالب ،وتأمني
ظروف العودة املناسبة لألساتذة واملوظفني
والطــالب ،حرصا عىل جامعتنا ومســتقبل
طالبنا».
وختمــت «نحيــي األســاتذة (يف املالك
والتفر واملتعاقدين) عىل التزامهم التام وقف
أعامل التدريس ،ونعاهدهم بأن الهيئة ستبقى
صوتهم املــدوي وتدعوهم اىل األســتعداد
للتحركات املقبلة حتى تحقيق املطالب».

تـــخـــريـــ ع ــس ــك ــري ــيـ ـ ًمـــــ لــــــــواء املـــشـــاة
ال ــخ ــام ــس نـــفـــ وا تـــدريـــبـــا مـــع «الــيــونــيــفــيــل»

اعلنت قيادة الجيش
عرب «تويرت» عن «حفل
تخريج وتوزيع إفادات
عــىل عســكريني من
لواء املشــاة الخامس
نفذوا تدريبا مشــرتكا
مــع عنارص مــن قوة
االمم املتحــدة املؤقتة
يف لبنــان يف مركــز
التدريب الخاص باللواء
الشواكر».

ال تس ي ال هادا ل سكري

ّ
رامي :ل الدعم
للجنة أ الي ال اب
في الخار

يوجد اي رادع او اطار لضبط هؤالء ،وال يجوز ان يبقى االعالم
متفلتا ،واملطلوب احرتام كرامات الناس ،واشار اىل ان طرح
فكرة الغاء وزارة االعالم خطأ يف لبنان ،والبديل يكمن باعادة
النظر بالهيكلية يف املرحلــة املقبلة ،وخطتي واضحة لجهة
تطوير االذاعة والتلفزيون واقرار قانون االعالم»...

املوضوع الحكومي

وكشــف قرادحي ايضا،عن وجود مؤرشات الســتئناف
عقد جلســات ملجلس الوزراء االســبوع القــادم ،منوها
بدور ميقايت لجهة تأمني االنســجام بني وزراء الحكومة،
الواضحة يف مجلس
وتطرق اىل مداخلة الوزيــر مرت
الوزراء ومطالبته بتنحية القايض بيطار ،مؤكدا ان الحل
يف القضاء وليس يف الحكومة التــي كلفت وزير العدل
ومجلس القضاء االعىل بالحــل ،واعتقد ان ال حلول اذا مل
منه.
يُقدم البيطار عىل التنحي بقرار شخ
وقال قرداحي :الحكومة تعمل وتجتمع ،وهي مل توقف
عملها مع توقف جلســات مجلس الــوزراء ،فاالجتامعات
املالية واللقاءات مســتمرة برئاسة ميقايت ،وهناك تحسن
طفيف يف موضوع الكهرباء.
وكشــف عن تأجيل موضــوع البطاقــة التمويلية اىل
املرحلة املقبلة ،الن املرشوع بحاجــة اىل الدرس ،اما يف
ملف ارتفاع الدوالر ،فقال :نحن بحاجة اىل مليار دوالر يف
السوق لضبط ســعر الرصف ،والطلب عىل الدوالر مرتفع
جدا ،كام ان املازوت يباع بالدوالر مام يزيد الطلب عليه.
ووصــف قرداحي الحكومــة الحالية بانهــا من افضل
الحكومات لجهة العمل واالنســجام ،والقلــوب الصافية
والتجانــس واالرصار عــىل االنتاجية ،وختــم حديثه عن
شــؤون املهنة ورضورة تعديل صالحيــات عمل املجلس
الوطنــي لالعالم ،مبديا «عتبا اخويــا « عىل الصديق عبد
الهــادي محفوظ الذي عقد مؤمتــرا صحافيا عن االعالم
االلكرتوين دون علــم الوزارة «فانــا بطبعي مع مركزية
العمل» ،واكد انه سيزور سوريا عندما تدعو االوضاع.

غرد النائب فيصل كرامي عرب
«تويــرت» « :كل الدعــم للجنة
اهايل الطــالب اللبنانيني يف
الخارج الذيــن يعانون لتأمني
اســتمرار صمود ابنائهم ،يف
ظل االرتفاع الجنوين لســعر
الدوالر والسطو الذي مارسته
املصــارف عــىل اموالهــم،
والواقــع اننا امام مشــكلة
كبرة تتخطى االزمــة املالية
وتهدد مستقبل جيل كامل من
الشباب».

أ الي ال اب في الخار ناشدوا
مـ ــيـ ــقـ ــاتـ ــي الــــعــــمــــل عــلــى
تــــنــــفــــيــــ الــــــــقــــــــرار

ناشدت جمعية أهايل الطالب اللبنانيني يف الخارج ،يف
بيان ،رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت إنقاذ ابنائهم
يف الخارج «الذين املوا يف تنفيذ قانون الدوالر الطالبي
الرقم  ،193الذي مل يطبق بســبب إهامل الدولة مراقبة
تنفيذ القوانني ،مام ســمح للمصارف إلستباحة القرار
املذكور والتهرب من تنفيذه ،غر آبهني بخســارة الطالب
مقاعدهم الدراسية لعدم قدرتهم عىل تسديد االقساط».
اضافت الجمعية «عملنا منذ عامني عىل إقرار القانون،
ونناشد الرئيس ميقايت الوقوف اىل جانب الطالب وإلزام
املصارف تنفيذه ،ودعم اإلقــرتاح الجديد للعام الدرايس
 2022 2021الذي ســلك طرقــه القانونية يف مجلس
النواب ،ووضعه عىل جدول أول جلسة ملناقشته».

ُ ّ
م ــع ــل ــم ــو عـ ــكـ ــار :إلعـــــــادة ال ــنــ ــر ب ــالـــروات ــب

عقد تجمع معلمي عكار (من مؤسســات
املؤمتر الشعبي اللبناين) ،اجتامعا شارك فيه
مدراء ومعلمو املحافظة ،بحث يف «املقومات
املطلوبة لعام درايس ناجح».
وشدد املجتمعون يف بيان ،عىل «رضورة
اعطاء املعلمني قسائم صفائح بنزين ،عىل أن
يشمل اإلجراء املثبتني واملتعاقدين باالضافة
اىل اعطاء الطالب مســاعدة مقطوعة من
خالل املدرســة» ،وطالبــوا ب»إعادة النظر
بالرواتب وأجر الســاعة ،بحيــث تتم زيادة
الرواتب للمثبتني وأجر الســاعة للمتعاقدين
وللمســتعان بهم يف قطاعات التعليم العام
والتقني وأن يشــمل ذلك جميــع موظفي
اإلدارة».
وتابعوا «بعد النقــص الكبر يف املثبتني
يف كل مراحل التعليم وأنواعه يجب استقبال
أعداد جديــدة من خالل مباريــات للتثبيت

يف املالك مام يســاهم يف استقرار املدارس
واملعلمني ويرتقي باملدرسة الرسمية» ،ودعوا
اىل «زيادة حصة تعاونيــة موظفي الدولة
من املوازنة العامة ،وتوفر املطلوب النتساب
املعلمــني املتعاقديــن واملســتعان بهم إىل
الضامن ليســتفيدوا من تقدمياته الصحية،
ريثام يصار إلجراء مباريات التثبيت».
ودعوا إىل «عدم التأخر يف دفع مستحقات
املتعاقدين واملستعان بهم يف قطاعي التعليم
العــام والتقنــي ،واإلرساع يف تقديم مبالغ
وافية لتســير العام الدرايس ،باالضافة اىل
تأمني الكتب والقرطاســية لجميع الطالب
وتأمني كميــات من املازوت لــزوم التدفئة
واإلنارة ،وتوفر شــبكة إنرتنت» ،مطالبني
بـ»اإلرساع يف تنفيذ مســاعدة الـ  90دوالرا
عىل أن تشــمل معلمي املدارس الرســمية
والخاصة».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
ُ
زيــــــــت الـــــــزيـــــــتـــــــون ...ـــــــل يـــــ ـــــنـــــع فــــــي لــــبــــنــــان؟؟
أســـــبـــــاب ارتــــــفــــــاع األســــــــعــــــــار ...و لــــــيــــــات الــتــ ــنــيــع
رجاء الخطيب
تكاد الخدمات والبضائع
كافــة يف لبنــان تشــهد
ارتفاعاً جنونياً يف ســعرها
األصي ،ويعــزي أصحاب
الشأن هذا اإلرتفاع ،إما إىل
كلفة اإلســتراد بالدوالر،
أو اســتراد املــواد األولية
بالدوالر أيضاً ،أو كلفة النقل
واملحروقات داخــل لبنان.
ولكن مــاذا عــن املنتجات
واملحاصيل اللبنانية املحلية
املنشأ؟
يشتهر لبنان يف أكرث من
منطقة من مناطقه بزراعة
الزيتون وإنتاج أفضل أنواع
زيــت الزيتــون البكر الذي
يزين املائدة اللبنانيــة ويتغنى به الجميع ملا له من
فوائد صحية جمة .هذا الجــزء من اإلرث الوطني
واإلنتاج البلدي يتعــرض اليوم لضغوط مثله كمثل
بقية البضائع ،إرتفاعاً جنونياً يف سعر كيلو الزيتون
من  3000لرة لبنانية إىل  35000ألف لرة لبنانية،
بينام بلغ سعر تنكة زيت الزيتون مليوين لرة ،بعد
أن كانت ال تتخطى  150ألــف لرة قبل األزمة التي
رضبت لبنان بدءا من ترشين من العام .2019
ماذا يقول مزارعو الزيتون عــن هذا اإلرتفاع...
وإىل ماذا يعزون األســباب؟ وما هــو دور وزارة
الزراعــة يف مراقبة إنتاج ومبيــع هذه املحاصيل
كيال تصبح مثيالتها من املستوردة أقل سعراً وأكرث
منافس ًة للسوق اللبناين الذي هو بأمس الحاجة إىل
الدعم املحي؟
للوقوف عىل أحــوال هذه الزراعــة ،قال رئيس
التعاونية الزراعيــة يف بلدة صيدون قضاء جزين،
الســيد رشبل خوند لـ «الديار» أن مزارعي الزيتون
هم من رشائح املجتمع اللبناين عىل الصعيد الفردي
ومن ضمن أهم سالســل التصنيــع الزراعي عىل
الصعيد اإلنتاجــي املحي ،حيــث إن االضطرابات
السياســية املرافقة لألزمــة االقتصادية الخانقة
فرضت تحديات قاسية عىل الشعب اللبناين بشكل
عام واملزارع بشــكل خاص .واعترب ان من التبعات

الســلب ّية لهذه األزمات ،معانــاة مزارعي الزيتون
من إنخفــاض لقدرتهم الرشائ ّية ،إرتفاع أســعار
املدخــالت الزراع ّية وعدم قدرة املزارع عىل رشائها،
مام ينعكس عىل جــودة وكمية اإلنتــاج ،ارتفاع
أسعار املحروقات املاكينات الزراعية ،ارتفاع كلفة
العامل
النقل واستخراج الزيت ،وأخراً ارتفاع أجور
ّ
اليوميني ،وبالتايل فكل مدخــالت القطاع ارتفعت
أسعارها مع هبوط قيمة اللرة مقابل الدوالر ،من
الطبيعي أن ينعكس ذلك عىل سعر اإلنتاج وحاجات
عائالت املزارعني ألن يتم مدخولهم مع التضخم
الحاصل ،وليحافظوا عىل قدرتهــم الرشائية عىل
مدار السنة.
واشــار اىل ان من ينظر اىل القطاع من الخارج،
يعتقد أن السلسلة اإلنتاجية للزيت هي محل ّية بحتة
ولبنانية ،بينــام الحقيقة إنه قطاع ال يشء لبناين
فيه سوى املياه .فاملحروقات ،والعامل ،واألسمدة،
واملبيدات ،وماكينات استخراج الزيت وقطع الغيار
الخاصة بها ،ونصوب أشجار الزيتون نفسها كلها
مســتوردة ،وبالتايل ،فان الدوالر العب أســايس
ومؤثر يف سلســلة إنتاج زيت الزيتــون اللبناين
وســعره ،وهو ما يفرس ان ما كان يف املايض يباع
مبئــة دوالر فانه من البديهــي ان يكون كذلك يف
يومنا هذا.
واعترب خوند انــه من املمكن وصف اإلقبال عىل

الــرشاء حتــى اآلن بالخجول
واملــرتدد ،وان األرقام صادمة،
ولكن دا اً للوقت دور أسايس
يف تنظيــم الســوق وتحديــد
أولويات املستهلك ،خصوصا إننا
نعتقد أن هذا القطاع ســيواجه
تغيــرات متنوعة وخاصة عىل
صعيد مواصفــات امل ُنتج ،فمثالً
من املمكــن أن يبدأ املســتهلك
بالتوجه نحو العبوات الصغرة
عوضا عــن الكبرة مثال ،ونفى
أي تغير كبر يف الوقت الحايل
يف ما خص األسعار ،ولكن من
املمكن أن ترتفع يف املســتقبل
عند إنخفاض الكميات املتوافرة،
فيخضع عندئذ الســعر لقانون
العرض والطلب.
ورأى ان الدولة يجب أن تويل
القطاع الزراعي أولوية يف اإلسرتاتيحية اإلنتاجية،
عرب رفع حصة املــزارع من امليزانية العامة للدولة،
دعم املدخالت الزراعية األساســية ،أخرا مساعدة
املزارع يف إيجاد خطوط تصديــر اىل دول الخارج
واإلغرتاب ،وخطة تسويق ّية لإلضاءة عىل املنتجات
الزراع ّية اللبنان ّية واملشاركة يف املعارض الخارج ّية.
وبالتايل يطلب الدعم املبارش من تعاونيات الوزارات
املعن ّية (الزراعة ،اإلقتصاد ،الســياحة )...،ووضع
خطة متكاملة لتحقيق الحاجــات املذكورة أعاله،
باإلضافة اىل الحاجــة الن تؤدي املنظامت املحل ّية
والدول ّيــة دورها وخاصــة عىل صعيــد تطوير
مهارات املــزارع اإلنتاج ّية والتصنيع ّية ،وأخراً ذكر
خوند بــرضورة الدعم غر املبارش من خالل تطوير
التعاونيــات الزراع ّية ونرش التوعيــة عن أهم ّية
العمل التعاوين يف تخفيف الكلفة الفرديّة وتوحيد
وتحسني النوعية ،ورفع قدرة املجتمع الزراعي يف
الوصول اىل األسواق الخارج ّية.
إذاً عوضاً عن لوم بعضنا بعضا ،وإتهام اآلخرين
بالجشع والطمع ،إنه ملن األجدى االتجاه إىل املسار
التصحيحــي الوحيد والبديهي وهــو التحول نحو
مجتمع إنتاجي ال اســتهاليك ،فكــام قال «أمني
الريحــاين» ذات يوم :األمة التي ال تنتج متوت ،ولو
كانت جبالها من فضة وسهولها من ذهب!

مــوســم الــتــفــاح ر ـ ـ ال ــع ــوام ــل الـ ــبــيــعــيــة وتــقــاعــس ال ــدول ــة!
ُ
«م ـ تنوري الــى الــبــتــرون» مــبــادرة فــرديــة لت ري بعض االنــتــا !
باميال كشكوريان
السمراين
الزراعي
مل ينتظر القطاع
ّ
يف لبنان األزمة اإلقتصادية
يك يبيك عىل أطالل أمجاد
زراعيــة تغ ّنى بهــا لبنان
يف القدم وصــدّ ر األطنان
مــن منتوجاتــه ،فاألزمة
الزراعيــة بــدأت منذ زمن،
واملزارعون يرفعون الصوت
منذ سنني من أجل ترصيف
إنتــاج املزروعــات كافة
من البطاطــا اىل البندورة
واملــوز ،وأه ّمهــا ال ّتفاح
الــذي يزيّــن يف ترشين
أســواق الخرض ويصبغها
بني األصفر واألحمرّ ،إال أنّ
األزمة الحقيقية تبقــى يف ترصيف أطنان هائلة
من التفاحّ ،
وإال افرتش املوسم األرض وبات لياليه
فيها حتى يفنى!
يعــاين التفاح اللبنــاين ارتفاع كلفــة اإلنتاج
واملنافسة يف األسواق املحل ّية والعربية ،وتقاعس
الدولــة يف متويله وتأمني بــرادات لحفظه لكيال
يباع بأبخس األ ان كام حصل يف األعوام املاضية
 ،كام يعاين بســبب التأثر الســلبي لعوامل املناخ
وظهور أصناف جديدة مرغوبة أكرث من األصناف
اللبنانية املعتادة.
باتت زراعــة التفــاح يف لبنان رئيســية يف
الخمســينيات من القرن املــايض ،خصوصا يف
املناطق الجبلية ،تبلغ املســاحة املزروعة بأشجار
التفاح يف لبنان حواىل  9411هكتا ًرا أي ما يعادل
املخصصة لزراعة األشجار
 4 16من املســاحة
ّ
املثمــرة ،وترتكّز هــذه الزراعــة يف محافظات
جبل لبنــان والبقاع والشــامل ،ويف بعض بلدات
(خصوصا قضاء ج ّزين) .وقد اشــتهرت
الجنوب
ً
يف األســواق العامليــة بجودتها العاليــة .ولكن
زراعــة التفاح تراجعــت الحقًا ألســباب عديدة
أبرزهــا قــدم األصنــاف املزروعــة وانخفاض
إنتاجيتهــا ،تشــ ّتت الحيــازات الزراعية وصغر
خصوصا يف مناطــق جبل لبنان ،ما أدّى
حجمها
ً
إىل ارتفــاع كلفة اإلنتاج وعوائق يف التســويق.
تحتل هــذه الزراعة اليوم املركــز الثاين يف لبنان
بعد زراعة الحمضيــات لناحية حجم اإلنتاج الذي
يبلغ حواىل  150ألف طن سنويًا حسب اإلحصاءات
املتوافرة لدى وزارة الزراعة ،ولكن حجم اإلنتاج قد
يزيد أو ينقص كام حصل بني العامني  2002و2005
حيث انخفض إىل نحــو  115ألف طن .أ ّما لناحية
التصدير فنسبة تصدير التفاحيات ال تتعدّ ى الـ 12
إىل  15من مجمل اإلنتاج ،وأهم البلدان املستوردة
هي مرص والســعودية والكويــت .ويحتل التفاح
املرتبة األوىل يف امليزان التجاري للفاكهة اللبنانية
حيث بلغت قيمة الصادرات نحو  6 11مليون دوالر
العام .2007

حملة «من تنورين اىل البرتون»

اإلقتصادي ســلطته عىل
ومع بســط اإلنهيار
ّ
البالد منذ عام ون ّيــف ،يتأثّر ترصيف إنتاج التفاح
اللبناين بشــكل كبر كغره مــن القطاعات التي
فقدت توازنها ،فكان ال بدّ من اإلتّكال عىل املبادرات

الفردية لنشل ما تبقّى من القطاع.
«مــن ت ّنورين اىل البرتون» بدأ املشــوار ،رحلة
مبادرة فردية لشباب البرتون دعامً ومساهمة يف
ترصيف اإلنتاج ،فقد قام شــباب وشابات البرتون
و مببادرة مــن فريق «برتون تاميــز» بتوزيع
كمية من التفاح عىل صيــادي البرتون وعدد من
عسال
عائالت املدينة ،حيث ّ
سلم املحامي اسطفان ّ
باســم املجموعة ،رئيس تعاونية صيادي االسامك
والســياحة والرتاث جورج مبارك التفاح يف مركز
التعاونية يف حرم مرفأ الصيادين يف املدينة.
ّ
خص بــه «الدّ يار» التــي واكبت
حديــث
ويف
ّ
الحدث ،أّكد عســال أن «الفكرة انبثقت من رصخة
مزارعي التفاح يف تنوريــن وجرد البرتون وأزمة
الترصيف والتربيد وكلفة االنتاج يف ظل غياب تام
للدولة واملسؤولني املعنيني .وقد قمنا بهذه املبادرة
وفقا المكاناتنــا املتواضعة بهدف الوقوف بجانب
املزارعني الذين نتشــارك معهم الهموم واملشــاكل
واملعاناة والوجع نفسه».
اضاف« :وبعد الكثر مــن الكالم والترصيحات
والدعم املعنوي الذي نســمعه من جميع مرجعيات
املنطقة للمزارعني والذي بقي كالماً يف الهواء مل
بأي تطبيق فعي ،أردنا أن تكون هذه اللفتة
ُيربهن ّ
تجاه مزارعي التفاح يف الجرد حيث اشرتينا كمية
من تفاح تنورين وسنقوم بتوزيعها عىل الصيادين
والجمعيات األهلية البرتونية عىل مدى خمســة
أ ّيام علّنا بذلك نكون قد ســاهمنا يف دعم املزارعني
والصيادين عىل حدّ سواء».
وعــام إذا كان شــباب املدينــة يتطلع إلطالق
ّ
عســال:
مبادرات مامثلة يف مجاالت أخرى يقول ّ
«بطبيعــة الحال ،تــأيت مبادراتنا بشــكل فردي
وبحجم بسيط نسبة لألصول التي يحب أن تُط ّبقها
الدّ ولة ،التي ال ميكننــا أن نأخذ دورها إمنّ ا ميكننا
التعويض عنه مببادرات صغرة لها معنى إنساين
وطني خاصة يف هذه املرحلــة الدقيقة التي من ّر
بأتم الجهوزية من
بها يف لبنان .وبالطبع سنكون ّ
تصب يف مصلحة أهل
أجل إطالق مبادرات عديدة
ّ
مدينتنا الغالية متامــاً كمبادرة توزيع التفاح التي
نقوم بها اليوم واملبادرات األخرى العديدة التي ك ّنا
قد قمنا بها سابقاً».

رصخة املزارعني تعلو

فارس ،وهو أحد املزارعني الت ّنوريني الذين ي ّتكلون
عىل موسم قطاف ال ّتفاح وترصيف انتاجه من أجل

العيش والتحضر ملوســم جديد
يف العام املقبــل ،قال بحرسة
«نصب الجهود كافّة
لـ»الديار»:
ّ
ونعتني بأشــجارنا من تلقيح
وتعقر وفلح وعناية مشّ ــددة
من أجل أن نحصد موسامً غنياً
ونحافــظ عىل نوعيــة عالية
الجودة اعتــاد لبنان أن يربزها
يف تفاحــهّ ،إال أنّ الزمن تبدّ ل
وخرس التفّــاح اللّبناين قيمته
ألنّه فقد دعم الدّ ولة منذ سنني
عديدة».
وعن املشــاكل التي يواجهها
مزارعو التفّاح يف لبنان يف ّندها
فارس بــاآليت« :نحن كمزارعي
تفاح نعاين من مشــاكل عديدة
تجعلنا عاجزين عن االســتمرار
يف الحفــاظ عىل هذا املوســم
املهــم ،إذ ان أتعابنا تذهب ســدى ونضط ّر إىل بيع
إنتاجنا بأقل من سعر الكلفة يف أحيان كثرة ألننا
نعاين من منافســة التفاح املستورد ،فيام األسواق
الخارجية شــبه مقفلة أمام سوق التفاح اللبناين
ألنه غر قادر عىل املنافســة الرتفاع كلفة اإلنتاج
أو بســبب اإلضطرابات يف أســواق عربية كانت
تشكّل وجهة رئيسة للتصدير مثل األسواق املرصية
والعراقية والليبية .كذلك يعاين التفاح اللبناين واقع
غياب الخطط الرســمية املدروســة يف ما يتعلق
بكلفة إنتاجه أو تخزينه وترصيف محصوله».
اضاف« :كام أنّنــا نعاين لوجيســتياً من عدم
وجود ب ّرادات لتخزين التفــاح فإنّ وجود برادات
يف جميع املناطق الزراعية اللبنانية يســاهم إىل
حد كبر يف تخفيض كلفة اإلنتــاج إذ يوفّر عىل
املزارعني نفقــات النقل ومشــتقاته ،واألهم من
ذلك ،أنه يؤمن الحفاظ عىل موســم التفاح بحيث
ال يضطر املزارعون إىل بيعه بســعر هو دون سعر
الكلفة بكثر كام حصل العام املايض وقبله.
فنحــن كمزارعني نقف مكتــويف األيدي أمام
مواســمنا التي تفنى أمامنا كمن يتفرج عىل ابنه
املريض وال ميلــك القدرة عــىل معالجته أو نقله
لالستشفاء».
وعن رســالته للدّ ولة وللمعنيني يقول فارس»:
ميسكمّ ،إال أنني سأشفي غليي
أعلم أنّ صويت لن
ّ
وأقوم بواجبي ،أنقــذوا قطاعنا الذي يد ّر للخزينة
اللّبنانيــة ماليني اللرات يف حــال متّت مراعاته
وبرمجته».
يف الجهة املقابلة ،يشــر عدد مــن الفاعلني
يف قطــاع تصديــر الفاكهــة إىل رضورة تغير
الروزنامة التقليدية واستبدالها بأخرى .عىل سبيل
املثال ،فالصنفان «غولدن» و»ســتاركن» مل يعودا
تغرت متطلّبات السوق ،وبات
مرغوبني عامل ًيا ،بل ّ
الطلب يرتكّز عىل أصناف أخــرى .يضاف إىل ذلك
عدم التقيد أحيانًا باملواصفات العاملية املطلوبة ،ما
مينع التفاح اللبناين من دخول بعض االسواق يف
ظل الحديث املتزايد عن تراجع أســهم سوق التفاح
ّ
اللبنــاين ،اال ان الذواقة يعرفون جيــداً أن مذاق
التفاح اللبناين التقليدي ال يضاهى بأي نوع أجنبي
آخر .فهل سيعمل السياسيون املعنيون عىل أجندة
زراعية لالصالح البيئي والزراعي يف لبنان؟ وإىل
متى ســيكافح املزارع وحيدا ليثبت يف أرضه وهو
يتكبد الخسائر سنة بعد سنة؟

م زحلة والبقاع ال ربي

ســبار « :مش رمال ســاعتي او يومي تندموا ســنتي »
بقاعي  :بمحبة...ا لب منكم ت ييد سبار النه رجل املرحلة
الجمــال  :بــاب مكتبه مفتوح ويعمل بخبرة وشــجاعة
زار املحامــي نــارض

كسبار ،املرشح ملركز عضو
ومنصب نقيــب املحامني
يف بروت محكمة زحلة،
حيــث اجتمــع يف مركز
النقابــة مع عدد كبر من
املحامني ،وقدم كتابه حول
القرارات الكربى للمحكمة
النقابية لهــم .ثم اجتمع
بهــم ،يف حضور مفوض
النقابــة املحامــي منر
بقاعي ،الذي اعلن وبشكل
واضح وثابت تأدييده للمحامي كسبار.

بقاعي

وقال بقاعي»:انتخاباتنا من الركائز واالمور الثابتة يف الوطن .نقابة املحامني ال تغر
عاداتها يف التعاطي .النقابة تهتم باملحامني وتهتم بالشأن العام .اقول مبحبة مبحبة
مبحبة .مررنا بفرتة كتر صعبة وان شــاالله ما نشوفها مرة ثانية .بدنا نقيب يعرف
بأمور النقابة .بدنا إنسان مهتم بالنقابة .يعرف شو بحاجة كل واحد منا .بدنا ناس مثلنا.
يحســوا معنا .منر بفرتة كتر صعبة .عندما يحدق الخطر بنقابتنا نفكر بالرجال الي
خرج يكونوا نقباء .عىل هذا االساس اقول لكم مبحبة وانا خي كبر الحسن ناس اطلب
منكم تأييد زميي وصديقي وخيي االستاذ نارض كسبار النه هو رجل هذه املرحلة».

كسبار

ثم تكلم املحامي نارض كسبار ،حيث شــكر مفوض النقابة املحامي بقاعي عىل
حسن االســتقبال ،وعىل هذا الكالم النابع من القلب ومن العقل .كام شكر زمالءه
الحارضيــن ورشح برنامجه االنتخايب تفصيليا وبنداً بنداً .مام القى ارتياحاً واضحاً
لدى الحضور الذي اثنوا «عىل مواقفه وعىل عالقته بزمالئه «الذين مل يرتكهم يوماً
بل وقف اىل جانبهم من دون تعب او متلمل او كلل».
بعدها انتقل قسم من املحامني الحارضين ممن مل تكن لديهم ارتباطات اخرى اىل
بلدة الخيارة ،حيث اقيم حفل غداء تكرميي للمحامي كسبار يف مطعم قرص امللوك.
وكان بانتظارهم عــرشات املحامني من منطقة البقاع الغريب .والقى البقاعي كلمة
بــرش فيها املحامني بأن موضوع موقف الســيارات يف زحلة قد انتهى .وان عضو
مجلس النقابة ايي بازريل الذي كان حارضاً يف حفل الغداء قد ابلغه قبل ساعة ان
قرار فك االختام قد صدر وانه سوف يجري فكها بعد حفل الغداء .وهذا ما حصل.

الجامل

تاله مفــوض النقابة امام محكمة جب جنني املحامي عمــر الجامل الذي قال ان
املحامي كسبار «حارض نارض» يف النقابة ويتابع جميع االمور بدقة وخربة وتقنية.
اضاف :دعوين اعطي شــهادتني :االوىل اننا نتصل به بشــكل دائــم لتزويدنا بآخر
االجتهادات وباآلراء القانونية فيلبي طلبنا فوراً دون متلمل .والثانية انه حصلت معي
حادثة منذ حواىل الشهرين وكان ال يزال مفوضاً لقرص العدل فتحرك فوراً .واتصل يب
املدعي العام .هو من اتصل اي املدعي العام وليس انا وتابع املوضوع بكل دقة.

الدسوقي

بعدها القــى املحامي صالح الدســوقي القصيدة التي ســبق والقاها يف «يوم
املحامي».

كسبار

واخراً تكلم املرشــح املحامي نارض كسبار فقال :أشكر اصحاب الدعوة عىل هذا
اللقاء العزيز يف البقاع الحبيب .كام اشكر حضوركم الغايل جداً عىل قلبي وخصوصاً
ان هذه اللقاءات تساعد يف متتني العالقة اكرث فأكرث ،وتتيح عرض وتبادل االفكار
بني الزمالء .اضاف :أعرف انه يقتيض االختصار يف مثل هذه املناســبات وخصوصاً
ان هذا املكان ليس لعــرض الربامج االنتخابية .ولكن وباختصار كي اقول انه يجب
متابعة عرشات امللفات يف النقابــة .وهذه امللفات جاهزة بحكم متابعتها من قبي
منذ سنوات وسنوات بشكل دقيق ويومي .واخص بالذكر:
 1ملف الصندوق ،وامللف الصحي واالستشــفا وســوف اطلب يوم الخميس
الواقع فيــه  2021/11/25من الزميلني ابراهيم مســلم وفادي ناصيف وغرهام،
اعتالء املنــرب يف الطابق الخامس يف بيت املحامي ،ورشح هذا امللف بأدق تفاصيله
واالجابة عن اســئلة الزمالء حتى ال يبقى اي التباس او تساؤل او جهل الي نقطة
قد تُطرح.
2ملف العالقة مع الكتاب العدل وهو ملف قديم ومل يحل حتى الساعة.
3ملف معهد املحاماة الذي انيطت به مهامت كربى .والذي سوف يتابع املتدرجني
خطوة بخطوة .والرتكيز عــىل مواضيع حيوية ومنها القضايــا النقابية وقانون
تنظيم املهنة واالنظمة الداخلية.
4ملف مركز التحكيم الذي تم تفعيله حالياً واضيفت اليه الوســاطة واالستعانة
بأصحاب الخربات يف هذا املجال.
 5ملف العالقة مع القضاء ومتابعته .ومع االدارات العامة والرســمية واالمن
العام والسجون والقوى االمنية وغرها وغرها ،وخصوصاً انها ال تزال غر سليمة
حتى تاريخه .وتحصل يومياً خروقات يقتيض وضع حد لها وحلها.
6ملف تأمني موارد للنقابة خصوصاً بعد انخفاض نســبة الواحد بااللف وتسجيل
الوكاالت وغرها .علامً بأن لدينا طاقات يف لبنان والخارج مستعدة للمساعدة واملساهمة.
7ملف الترشيع يف مجلس النواب ومواكبته وحضور اصحاب االختصاص وليس
من باب الصداقات.
8ملف اللجان يف النقابة وتفعيلها لتكون فعلياً استشارية ومنتجة وليس من باب
تعيينات االصدقاء واملقربني .كام آلية عملها التي اعددت لها ملفاً خاصاً بها.
9تفعيل املجلــس التأديبي ومحاولة توحيد االجتهاد فــال تحكم غرفة بعقوبة
وتحكم اخرى بالرباءة او بربع العقوبة مثالً.
10ملف االعالم والظهور االعالمي توضيح جميــع النقاط واتخاذ معيار واحد
محام ويُرتك آخر ليظهر كام يشاء عىل الشاشات.
للجميع من دون استثناء فال يالحق
ٍ
11تنقية الجدول بعد وضع آلية ومعيار محدد.
12ملف املودعني سواء من املحامني او من موكليهم واقاربهم ،وخصوصاً ان هذا
امللف بات يخضع لتجاذبات غر مقبولة.
13العالقة مــع الخارج من اتحاد املحامني العرب اىل بقية االتحادات يف العامل،
وتفعيلها عن طريق تعيني لجنة متخصصــة من اعضاء املجلس ومن غر االعضاء
للتواصل واملساعدة وتبادل الخربات.
14االهتامم باملناطق التي ال يجب ان يشــعر املحامون فيها بأنهم منســيون او
مهمشون .ال بل عىل العكس يقتيض زيارتهم بصورة دا ة واالطالع عىل اوضاعهم
وتأمني جميع املستلزمات مهام كانت.
15ملف اتعاب املحاماة التي يجب ان تتناسب مع الوضع ومع تدين قيمة النقد الوطني.
16ملف العالقة مع نقابة طرابلس .مبا يتعلق برســم االنتساب ،واملكاتب خارج
الشامل ،والتنسيق الكامل والتام بني النقابتني .ويف هذا املجال اسمحوا يل بأن اروي
ما اخربين به معايل النقيب رشيد درباس :كان يحرض جلسة امام املحكمة النقابية
يف بروت وكان النقيب ميشال ليان يحرض عن نقابة بروت فطلب النقيب درباس
الكالم قبل النقيب ليان .ففوجئ الجميع .وعندما أُعطي الكالم قال :انا رشيد درباس
نقيب املحامني يف طرابلس اتبنى ما سوف يقوله نقيب املحامني يف بروت االستاذ
ميشال ليان .وجلس.
17تطوير الجهاز االداري يف النقابة بشــكل عرصي مبــا يتوافق مع تطورات
العرص وتطلعات املحامني.
وتابع كسبار  :نعم...ملفات وملفات جمعتها بحكم خربيت ومامرستي الطويلة
يف العمل النقايب وتحديداً منذ العام  ،2006بحيث اطلعت عىل جميع املشاكل وعىل
مفاصــل االمور .لقد اعطينا الكثر ومطلوب منا الكثر .واملهم هو ان اكون كالعادة
قريباً من جميع املحامني دون اســتثناء او متييز عىل االطالق .وعىل مسافة واحدة
من الجميع .وان يكــون الرتكيز عىل املحامي وعىل عمــل املحامي وحياة املحامي
ومعيشة املحامي واتعاب املحامي ليعيش بصورة الئقة ومحرتمة هو وافراد عائلته
وزمالئه يف املكتب.
وختم»:مش كرمال ســاعتني او يومني نندم ســنتني .يف االيــام االخرة تكرب
االشــاعات واملؤامرات والدســائس والكالم التحريــيض و...و...ما ننتخب كرمال
ظروف ومرحلة عابرة او موقف مصطنع او خربية من هنا وخربية من هناك .الزم
ننتخب كرمال مواقف ثابتة ودا ة».

اقــــــــــــتــــــــــــ ــــــــــــاد

االســــمــــر دعـــــا الحـــتـــســـاب ت ــع ــوي ــض ال ــن ــق ــل م ــئ ــة ألـــــ لـــيـــرة يــومــيــا
«الــــهــــيــــئــــات االقـــــتـــــ ـــــاديـــــة» واالتـــــــحـــــــاد الــــعــــمــــالــــي الــــعــــام
يـــــجـــــهـــــدان عــــلــــى خــــــط تـــ ـــحـــيـــ األجــــــــــــور وبــــــــــدل الـــنـــقـــل
تشــهد الســاحة املطلبيــة
يف األيام املقبلة حركة ناشــطة
عىل جبهتي الهيئات االقتصادية
واالتحــاد العــاميل العــام ،إذ
موســع يف مق ّر
ســ ُيعقد لقاء
ّ
االتحاد األســبوع املقبــل يجمع
الهيئات االقتصادية ونقابات املهن
الحرة مبشــاركة رئيــس املجلس
االقتصــادي االجتامعي شــارل
عربيد ،كام ســيكون هناك لقاء
للهيئــات واالتحــاد مــع رئيس
الحكومــة نجيب ميقايت لوضعه
يف أجواء النقاشات الجارية حول
زيادة االجور وملحقاتها.
وكان ُعقــد اجتامع ظهر امس
يف مقر االتحاد العــاميل العام،
حرضه رئيس الهيئات االقتصادية الوزير الســابق
محمد شقر ،ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة يف بــروت وجبل لبنان نبيل فهد ،رئيس
االتحاد العاميل العام بشــارة االسمر ،نائبه حسن
فقيه ،واالمني العام لالتحاد ســعد الدين حميدي
صقر .وبحث املجتمعــون يف العالقة بني الهيئات
االقتصادية واالتحاد العاميل العام وأوضاع العامل
يف مختلف القطاعات االقتصادية يف ظل الظروف
الراهنة.
وإثر االجتــامع ،أدىل شــقر بالترصيح اآليت:
اجتامعنا اليــوم كان ايجابياً مع قيــادة االتحاد
العاميل العام ،اذ ال خالف عىل ان وضع البلد صعب
جداً ويفرض علينا التعاون إليجاد الحلول املناسبة.
موســع بني االتحاد العاميل
وأضاف :هناك لقاء
ّ
والهيئات االقتصادية ونقابات املهن الحرة االسبوع
املقبل ،ولقاء مع رئيس الحكومة للبحث يف الواقع
االجتامعي الذي متر به البالد وتأثراته يف الطبقة
العاملة وال ســيام موضوع االجــور والتقدميات
االجتامعية واملنح املدرســية والنقل ،اذ ممنوع ان
يكــون هناك ولد لبناين خارج املدرســة ألن العلم
هو املحافظة عىل البلد .ونحن مع حوار بناء وحل
رسيع جداً لتأمــني عيش كريم للعامــل اللبناين
يضمن كرامته ألنه يكفي الذل الذي شــهدناه يف
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ً

حتمية لجنة املؤرش

االسابيع املاضية وأمتنى ان يكون الحل قريب جداً.

العاميل

أما األســمر فقــال :دعونا اىل الحــوار الب ّناء،
فاســتجاب الرئيس شــقر فوراً .وآمل ان يكون
اللقاء مثمراً يف «لجنة املؤرش» مبشــاركة ممثل
الهيئات نبيــل فهد وانعقاد هــذه اللجنة رضورة
إلراحة الطبقة العاملة وتفعيل العمل اإلنتاجي يف
القطاع الخاص لوقف هجرة الرســاميل والخربات
واليــد العاملة الفنية يف كل املجــاالت ،وإنصاف
العامل والحفاظ عىل تعويضاتهم.
موســع ســ ُيعقد يف
وأعلن االســمر عن لقاء
ّ
االتحــاد العاميل العــام االســبوع املقبل يجمع
الهيئات االقتصادية ونقابات املهن الحرة مبشاركة
رئيــس املجلس االقتصــادي االجتامعي شــارل
عربيد« ،ســيكون رصخة لوقــف التدهور وايجاد
اســتقرار نقدي ،والرضب بيد من حديد للمخالفني
واملحتكرين».
وشــدد عــىل «رضورة تفعيل اللقــاءات مع
الحكومة وأن يكون العمل الحكومي عىل مدار 24
ساعة بالتشاور مع الهيئات االقتصادية واالتحاد
العاميل العام اصحاب الشــأن ،وسيكون لنا لقاء
مع رئيس الحكومة لوضعه يف اجواء النقاشــات
الجارية حول زيادة االجور وملحقاتها».

وطالب بشــارة األسمر يف بيان
له «باحتســاب تعويــض النقل
عىل اســاس مئة ألف لرة يومياً
يف القطاعــني الخــاص والعام،
حتى يتمكــن العامل واملوظف من
االلتحاق بعملــه والقيام بواجباته
الوظيفيــة كاملــ ًة بعــد الزيادة
الكارثية عىل أســعار املحروقات،
وإلعادة إحياء وتنشــيط ما تبقى
من الحركة االقتصادية».
وأكد «رضورة إنصــاف القطاع
العــام واملصالــح املســتقلة
واملؤسســات العامــة والبلديات
واملستشفيات الحكومية والقطاع
التعليمي الرسمي واملهني واملتعاقدين واملتقاعدين
والصندوق الوطني للضامن االجتامعي وتلفزيون
لبنان عرب منحهم مساعدة شهر كامل عن كل راتب
يتقاضونه ملدة ســنة كاملة عىل ان تحتسب هذه
املساعدة يف تعويضات نهاية الخدمة ملن يحالون
اىل التقاعد خالل هذه الفرتة ،وتطبق وتشمل هذه
املنح وزيــادة تعويض النقل ايضا ً كل االســالك
العسكرية واملتقاعدين فيها».
وشــدد «عىل حتميــة انعقاد لجنــة املؤرش
وخروجهــا بنتائج ايجابية يف رفــع الحد االدىن
لألجور والشــطور وملحقات األجر للعاملني يف
القطاع الخاص وحصولهم عىل مساعدات شهرية
اسوة بالقطاع العام ،يرصح عنها رسمياً للصندوق
الوطني للضــامن االجتامعي بحســب األصول،
وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة عىل مبدأ
ســعر املنصة  3900ل .ل .وضمنه املنح والزيادات
رصح عنها ،لتعويض املضمونني الخسارة الكبرة
امل ّ
الناتجة من انهيار العملة الوطنية».
ون ّو «بالدور الكبــر الذي يقوم به وزير العمل
القايض مصطفى برم ووزير املال يوســف خليل
إلنجــاح كل هــذه الطروحــات ووضعها موضع
التنفيذ يف هذا الوقت العصيب الذي مير به الشعب
اللبناين».

ــلــيــس  :األربـــــعـــــاء «يــــــوم غـ ـ ــب عــــــام» ل ــقـ ـ ــاع ال ــن ــق ــل ال ــب ــري
أعلن رئيس اتحــادات ونقابات قطــاع النقل
الربي بســام طليــس «أن يكــون يوم االربعاء
املقبل  27الجاري «يوم غضب عام» لقطاع النقل
الربي والسائقني عىل جميع االرايض اللبنانية».
عقدت اتحادات ونقابات قطــاع النقل الربي
اجتامعــاً طارئاً يف مقر االتحــاد العاميل العام
برئاســة طليس وحضــور رؤســاء االتحادات
والنقابات.
حب فيها بجميع
بدأ طليس االجتامع بكلمــة ر ّ
رؤســاء االتحادات والنقابــات يف قطاع النقل
الــربي وبرئيس االتحــاد العاميل العام بشــارة
االسمر ،مشــراً اىل سياسة التسويف واملامطلة
والكالم بدون نتيجة قــد يوصلنا اىل ما ال نريد،
ما تم االتفــاق عليه مــع الحكومة الســابقة
والحكومة الحالية بشأن دعم قطاع النقل الربي،
االتحــادات والنقابــات انجزت ما عليهــا للبدء
بتطبيق مــرشوع الدعم ألن يف ذلك دعام لجميع
اللبنانيني ،املوظفني ،العامل ،الطالب ،العسكريني
من جيش وقوى أمنية.
وسأل «وزير الطاقة واملياه ملاذا التربير للزيادة
الكبرة والبالغة ســتني ألف لــرة عىل صفيحة
البنزين  ،فكالمك فيــه تهديد للناس ،وخصوصاً
ان ليس هنــاك اي نص قانوين يتحدث عن جدول
تركيب أســعار املشــتقات النفطية متحور ،ماذا
يعني سعر صفيحة البنزين أكرث من  300،000ل.
ل .وبرأينا هي اذالل للشــعب واملواطن؟» ،وقال:

لقــد كان قطــاع النقل واالتحــاد العاميل العام
ســباقني وتقدمنا مبرشوعنا لدعــم هذا القطاع
لتمكينه من القيام بدوره الوطني يف نقل الركاب
وذوي الدخــل املحــدود من كل فئات الشــعب ،
صفيحة املــازوت  270،000ل .ل .قارورة الغاز
 240،000ل .ل .والشــعب «مطنــش» وعىل هذا
الشعب ان يقول لحكومته كفى!
وتابع :مــرشوع الدعــم وافق عليــه رئيس
الحكومة ووزير االشــغال مشــكورين وتناول
السيارا ت واالوتوبيســات العمومية واملوضوع
ال يحتاج ألي سياســة نريد حقنا بالدعم املؤقت
باالليــة التي اتفقنا عليهــا الن التعرفة الجديدة
للنقل ال يســتطيع الناس تحملها بحيث قد تصل
كلفة النقل شهرياً اىل ما ال يقل عن 1500 000
ل .ل .نحن ليــس لدينا النية لتحميل املواطن أكرث
من طاقته ،واالليــة املطروحة يف املرشوع هي
االسلم وال نريد الذهاب اىل تعرفة نقل عالية .
لذلك أطــرح عليكم اليوم أن يكون يوم االربعاء
 27ترشيــن االول يوم غضب عــام لقطاع النقل
جهاً
الربي عىل جميع االرايض» .وختم طليس مو ّ
رســالة انذار لرئيس الحكومة والوزراء للبت يف
املرشوع قبل الثالثاء املقبل .

األسمر

ثم تحدث االســمر فقال :نحن كأتحاد عاميل
عام نؤيد التوجه باالرضاب يوم  27ترشين االول
الجاري الذي تقوده اتحادات قطاع النقل الربي .

واعترب االسمر ان املعالجات تبدأ:
1ـ تثبيت سعر الدوالر
2ـ الغــاء الرضيبة عىل القيمــة املضافة عن
صفيحتي البنزين واملازوت .
3ـ حوار بناء مع الحكومة وارشاك ممثي عن
العامل يف لجنة جدول تركيب اسعار املحروقات .
4ـ مراقبة الرشكات املســتوردة للنفط والتي
تحتكر املحروقات .
5ـ دخول الدولة يف سوق املحروقات .
6ـ وجــوب اعــادة النظــر يف االجــور يف
القطاعيني العــام والخاص عــىل ان يكون بدل
النقل  100،000ل .ل .يومياً.
7ـ اعطاء راتب اضايف للقطاع العام والخاص
ملدة سنة .

القسيس

رئيــس نقابة اصحاب الشــاحنات شــفيق

القسيس أكد السر باالرضاب ليس حبا باالرضاب
امنا هناك حقوق لقطاع النقل الربي يجب اقرارها
والم رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت الذي بات
ملامً بامللف يف هذه الفرتة ألن قطاع النقل الربي
حيوي واسايس للدورة االقتصادية يف البالد .
وتحــدث شــفيق بو ســعيد عن الشــاحنات
العموميــة يف مرفــأ بــروت ،فأيّــد التحرك
واالعتصــام ملمحــاً اىل موضوع عــدم اعطاء
الشــاحنات العمومية اي دعم مام ينعكس سلباً
عىل حركة النقل وكلفته.

نـــقـــابـــة مـــو ـــفـــي املـــــ ـــــارف ت ـ ــالــب الــــــدوالر واملحروقــــــات يرفعــــــان األســــــعار
بـــتـــجـــديـــد عـــقـــد الـــعـــمـــل ال ــج ــم ــاع ــي ما م ير الســــــلع فــــــي «الســــــوبرمار ات»؟
عقد املجلس التنفيــذي لنقابة
موظفي املصارف يف لبنان اجتامعاً
بعد ظهر أمــس ،يف حضور رئيس
اتحاد نقابات موظفي املصارف يف
لبنان جــورج الحاج ،وأصدر رئيس
النقابة أسد خوري البيان اآليت:
أوالً :أمــام االرتفــاع الجنوين
للســلع والحاجيات عــىل كافة
املســتويات ،مل يعــد هنالــك من
طبق ٍة فقر ٍة فقط بــل أصبح من
الرضوري اإلضاءة عــىل أن العوز
أصاب أكرث من  80من الشــعب
اللبناين وبشــكل كار  ،فالبطالة
تتصاعد بشــكل نافــ ٍر وعائدات
موظفــي املؤسســات الخاصــة
والعامة واملصالح املستقلة وسائر
ٍ
معالجات
القطاعات تآكلت وال من
أكان عرب البطاقة التمويلية أو عرب
تصحيح األجور أو أي حلولٍ أخرىٍ .
من هنا نُطالب السلطة السياسية
التي هي املســؤول األول واألخر
العمل عىل إعادة التوازن للمستوى
املعيــيش الالئــق ألن االنفجــار
االجتامعــي واملعييش أصبح عىل
قاب قوســني وتــرك األمور عىل
بادرها ســتكون له ارتدادات أمنية
غر متوقعة وســيؤدي إىل ما ال
تُحمد عقباه .
ـ ثانيــاً :إن عمليات الرصف من
الخدمة التــي يتع ّرض لها موظفو
القطاع املــرصيف والتي كانت يف
املرحلة السابقة اختيارية مبعظمها
عرب تقديم حواف ٍز وعطايا  ،تحولّت
وخاصــ ًة خالل األشــهر األخرة
ٍ
إىل إلزاميــ ٍة تعســفي ٍة
وبعروض
زهيد ٍة ال ترقى إىل مالمسة الوضع

املعييش الذي وصلنا إليه .علامً بأن
اتحاد نقابات موظفــي املصارف
تقــدّ م يف بداية هــذا العام بطرحٍ
إىل ح ٍد ما مقبولٍ لعمليات الرصف
وخاص ًة يف إطــار عمليات إعادة
الهيكلة  ،وراســل املديرين العامني
كافة يف املصارف ملناقشــته بغية
اعتامد صيغ ٍة توافقيــ ٍة  ،فلم نلق
جوابــاً  .ومبوازاة هــذا  ،تقدمت
كتلة الجمهورية القوية مبرشوع
قانــونٍ لتعديل املــادة الرابعة من
قانــون االندمــاج املــرصيف إىل
املجلس النيــايب والتي تلحظ البدل
املقبول للذين يرغــب املرصف يف
االستغناء عن خدماتهم  .ومواكب ًة
لهذا املرشوع القانون  ،تواصلنا مع
املرجعيات السياســية كافة الذين
أبدوا جميعهم استعدادهم للموافقة
عليه يف املجلس النيــايب ،ولكنه
أحيل إىل اللجان النيابية املشرتكة
حيث وبكل أسف ال يزال عالقاً هناك
حتى يومنا هذا .
إننا وأمام هــذا الواقع  ،نطالب
إدارات املصــارف التــي عمدت إىل
ٍ
إجراءات تعســفي ٍة بالتوقّف
هكذا
عن هذه السياســة غر اإلنساني ٍة
واملجحفة وغر الالئق ٍة ريثام نتفّق
عىل صيغ ٍة موحد ٍة ،ونُح ّذر بأننا لن
نرتك زمالءنا يف مهب ريح الظالمة
وســيكون لنا مواقف وتحركات إذا
بقي األمر عىل هذا النحو .
ثالثــاً :نُطالب جمعية املصارف
املبارشة بإجــراء مفاوضات تجديد
عقد العمــل الجامعــي وتكليف
اللجنة االجتامعيــة يف الجمعية
لتحديد موعد بدء املفاوضات.

ح ّول سعر رصف الدوالر يف السوق
السوداء أسعار السلع الغذائية األساسية
والحيوية إىل هاجس للمواطنني .فبعد
أن انخفض إىل نحو الـــ  14000لرة
لبنانية عقب تشــكيل الحكومة ،عاد
لالرتفاع متجــاوزا عتبــة الـ 20000
لــرة .إال أن هذا العامــل مل يعد وحده
املؤثّر يف تحليق األسعار ،بل أضيف إليه
رفع الدعم عــن املحروقات حيث كانت
ألســعارها قفزة نوعية وصادمة عند
صدور جدول تركيب األســعار الرسمي
هذا األسبوع .فام مصر أسعار السلع
الغذائية واالستهالكية اليومية؟ وهل
بدأت الرشكات املستوردة بإعداد لوائح
األسعار الجديدة؟
نقيب مستوردي املواد الغذائية هاين
بحصي أفاد لـــ «املركزية» أن «عوامل
ثالثة تحدّ د األسعار :سعر املحروقات،
سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء،
ونسبة الدعم».
ولفت إىل أن «كل رشكة تعمل منفرد ًة
عىل إصدار اللوائح ،وحتامً ســرتتفع
ظل الظروف الراهنة ،لكن
األسعار يف ّ
من الصعب جدّ اً تحديد نســبة الغالء،
نظراً إىل وجود أكرث مــن عامل مؤثّر
يف اإلطار :أ ّوالً ،ال نعرف إن كان ســرد
أي تغير يف جدول أسعار املحروقات،
وخصوصاً أن االرتفاع الذي بلغ حواىل
 60000لــرة لبنانيــة يف صفيحــة
البنزين مل يكن منتظراً ،ويبقى السؤال
عام إذا كان السعر الحايل دقيقا أم فيه
دعم بنســبة قليلة قد يرفع يف الجدول
املقبل .ثانيــاً ،ال نعرف مدى تأثر إقبال
مستوردي املحروقات يف رشاء الدوالر
يف السوق الســوداء عىل سعره .وما
إذا كان ســيبقى يوازي  20500ل .ل.

أم سينخفض إىل  19000أم يرتفع إىل
 .23000وإذا ارتفع ســعر املحروقات
كثراً قد يرتاجع االســتهالك ما يعدّ ل
يف املقابل الطلب عىل الدوالر ويخفف
كل هذه العوامل ال
من الضغط عليــهّ .
ميكننا تكهنها ألن السوق يحددها يف
انتظار ما ستكشــفه لنا األيام املقبلة.
إال أن يف اإلجــامل ما مــن معطيات
مطمئنة إىل أن األسعار قد تنخفض فال
العمل بالبطاقة التمويلية بدأ ،ومجلس
الوزراء ال يلتئم ،وما زلنا يف إطار الكالم
مع صندوق النقد الــدويل من دون أي
خطوة عملية بعد إذ موعد التوقيع عىل
االتفاق الرسمي نهاية السنة من دون
مؤرشات للبدء بأي إصالحات ،وبعدها
يأيت االنشغال باالنتخابات النيابية.»...
خص الشــكاوى من رفع
ويف مــا
ّ
بعض التجار لألســعار مع كل ارتفاع
لســعر الرصف من دون أن يكونوا قد
خفّضوها يف األســاس ،علّق بحصي
قائــالً «ال ميكننا ســوى التمني عىل
التجار الرأفة بالنــاس .لكن ،نع ّول يف
املقابل عىل املنافسة حيث أن من يرفع
أســعاره اكرث من اللزوم لن يتمكن من
البيع» ،مضيفــاً «التســعر بالدوالر
قد يســاعد يف اإلطار ويعود بالفائدة
عىل املواطن ،يف هــذه الحالة ال يزيد
التاجر أســعاره بنســب غر عادلة إذا
ارتفع ســعر الرصف ،أما إذا تراجع فال
يقول أنه بانتظار صدور لوائح األسعار
الجديدة وبحاجة إىل حواىل ثالثة أيام
لخفضها .وبحثنا املوضوع يف اجتامع
لنا مع وزير االقتصاد إال أنه قرار شائك
وصعب ويجــب أن يكون إجامع حوله،
واملطلوب دا ــاً أن تتخذ القرارات من
باب البحث عن مصلحة املواطن».

بوشــــــكيان عــــــر

ت ويــــــر العاقات مــــــع العراق

اتفق وزير الصناعة جورج
بوشكيان وسفر العراق يف
لبنان حيدر الرباك يف اجتامع
عقداه قبل ظهــر امس ،عىل
تفعيل عمــل اللجنة الوزارية
املشــرتكة بني لبنان والعراق،
والســعي إىل عقد لها مطلع
العام املقبل.
وشارك يف االجتامع املدير
العام لــوزارة الصناعة داين
جدعــون ،القائــم باالعامل
يف اجتــامع الســفارة امني
النرصاوي وامللحــق التجاري بو كيان و فري ال را
محمد إسامعيل.
حيث يتابع نحو عرشين الف عراقي تحصيلهم
وشكر الوزير الســفر عىل وقوف العراق العلمــي يف لبنان ،فضال عــن اآلالف الذين
الدائم والداعم للبنان يف مختلف املجاالت ،وال يقومون بالسياحة العالجية واالستشفاءية.
سيام عىل صعيد اســتراد السلع واملنتجات
حب الوزيــر بالعراقبني يف لبنان بلدهم
ور ّ
الغذائية والخــرض والفاكهة وزيت الزيتون الثاين ،مشــددا عىل أنهم يلقون كل الرتحيب
ومواد طبية وتجهيزات خاصة باملستشفيات والتقدير من جانب اللبنانيني.
وغرها من املواد .وعرض املجتمعون أعامل
وأثر حجم الصادرات اللبنانية إىل العراق
املؤمتر العراقي اللبناين لرجال األعامل الذي الذي انخفض من  270مليون دوالر إىل نحو
عقد قبل اســبوعني ،وخرج بتوصيات مهمة  130مليــون دوالر ،مؤكــدا أن ذلك ال يلبي
تعزز العالقات املشرتكة.
طمــوح العراقبني ،متطلعــا إىل رفع حجم
وتم االتفاق عىل قيام وفــد لبناين رفيع االســتراد من لبنان إىل ما يزيــد عن املليار
املستوى بزيارة بغداد قريبا ،ويضم مجموعة دوالر سنوياً.
من رجال األعامل الصناعيني لتعزيز الروابط
وآثار بوشــكيان ايضا موضــوع تفريغ
وإزالة املعوقات .وتشــكل الزيــارة املرتقبة بــرادات الخــرض والفاكهة عــىل الحدود
متهيدا لوضع أساســات التفاهم الراســخة بــني ســوريا والعــراق وإعــادة تحميلها
واملســتقبلية ،عىل أن يرافــق الزيارة تنظيم بشــاحنات عراقية االمر الذي يؤدي إىل تلف
مؤمتر تطرح فيه كل األمور بني البلدين.
البضاعة .ووعد السفر مبراجعة السلطات
وتحدث الرباك عن تعلــق العراقيني بلبنان املختصة يف بالده لحل هذه املسألة.

ّ
الخليل يتبلــــــ دعم الـ «إســــــكوا» لتنفي االصاحات

التقى وزير املال يوسف
الخليل وفداً من اإلســكوا
برئاســة
))ESCWA
األمينــة التنفيذية للجنة
االقتصادية واالجتامعية
لغريب آســيا روال دشتي،
وتم البحــث يف األوضاع
املاليــة واالقتصاديــة
واســتعداد اإلسكوا لدعم
تنفيذ اإلصالحات املطلوبة
عرب تقديم الخربات الفنية
ال ي مع د تي
لوزارة املالية.

ّ
ّ
ــــــر ــــــي  :مــــــــددنــــــــا اســــــتــــــفــــــادة ـــــــاب
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استناداً إىل قرار رئيس الجامعة اللبنانية،
أصدر املدير العام للصندوق الوطني للضامن
االجتامعــي محمــد كريك مذكــرة بتاريخ
 2021/10/22حملت الرقم  81والتي ق
مبوجبها متديد استمرارية استفادة الطالب
الجامعيني الذين يتابعون دراستهم عىل عاتق
ذويهم حتى .2021/12/31
وجاء يف نص املذكرة« :إن األوضاع الراهنة
واملســتجدات التي تطرأ كل يــوم عىل حياة
املواطن اللبناين ،حالت دون متكينه من إمتام
معامالته بالشكل املعتاد .فبعد أزمة كورونا
وتع ّذر الوصول اىل املراكز الرسمية املناط بها
إنجاز االجراءات ،نواجه اليوم أزمة محروقات
حادّة إن لناحية صعوبــة تأمينها أو أرتفاع
أسعارها بشكل كبر.

وعليه ،وألن الصنــدوق الوطني للضامن
ّ
يتوىل مســؤولية صون األمن
االجتامعــي
حي واالجتامعي يف البــالد ،عمد مدير
الص ّ
عام الصندوق الدكتور محمد كريك اىل اتخاذ
القرارات واالجراءات الالزمة من أجل تسهيل
أمــور املضمونني والحؤول دون خســارتهم
حقّهم برعاية صحية الئقة.
من هنــا ،ومن وحي ما يدعــو اليه املدير
العام مراراً وتكراراً مــن تضافر وتعاون بني
مؤسســات الوطن كافّة ،واستناداً اىل قرار
رئيس الجامعة اللبنانية ،أصدر د.كريك مذكرة
بتاريخ  2021/10/22حملت الرقم  81والتي
مبوجبها متديد اســتمرارية استفادة
ق
ّ
الطالب الجامعيني الذين يتابعون دراســتهم
عىل عاتق ذويهم حتى .«2021/12/31

اجـــــتـــــمـــــاع افــــــتــــــراضــــــي بـــــيـــــ «إيـــــــــــــدال»
وصــــــــــنــــــــــدوق االســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــــروســـــــي

يف إطــار تعزيــز العالقــات الثنائيــة
والتعاون االقتصادي واالستثامري بني لبنان
وروسيا ،شــاركت املؤسسة العامة لتشجيع
االستثامرات يف لبنان (إيدال) ممثلة برئيس
مجلس إدارتها الدكتور مازن ســويد وعضو
مجلــس اإلدارة محمد املهتــار يف اجتامع
افرتايض نظمته السفارة اللبنانية يف االتحاد
الرويس مع صنــدوق االســتثامر املبارش
الرويس.
وأكد ســويد يف مداخلته أن ايدال تتطلع
إىل تعــاون مثمر عىل الصعيــد االقتصادي
واالســتثامري مــع روســيا ،خصوصا أن
العالقــات التــي تجمــع لبنان بهــذا البلد
تاريخية .وأوضح أنه عــىل الرغم من حالة
عدم االستقرار والوضوح التي مير بها لبنان،
ال يزال هناك الكثر من الفرص االستثامرية
الواعدة التي سوف تكافئ املستثمر الشجاع،
وهــذه الفــرص تتوافر بشــكل رئي يف

القطاعــات االنتاجية ذات القدرة التصديرية
العالية الســيام يف قطــاع صناعة األدوية
واملواد الطبية ويف قطاع الصناعات الغذائية
يف الضــوء املؤهالت العلميــة العالية التي
يتمتع بها العامل اللبناين من جهة وانخفاض
كلفة العمل من جهة أخرى.
كام تطرق إىل الفرص االستثامرية الواعدة
التي يوفرها لبنان يف البنى التحتية السيام
ما يتعلــق منها بإعادة إعــامر مرفأ بروت
وتوســعة املطار ومركز املعلومات ومعالجة
النفايات الصلبة .ودعا رجال األعامل الروس
إىل زيــارة لبنان واالطالع عىل ما يقدمه من
فرص اســتثامرية عن كثب ،مؤكدا استعداد
ايدال لتوفر املساندة وجميع انواع املعلومات
التي يطلبها املستثمرون.
وتم االتفــاق بني الطرفــني عىل مواصلة
التنســيق وعقد املزيد من االجتامعات لبلورة
أسس التعاون والرشاكة املستقبلية.

«الــو ــالــة األمــيــر ــيــة للتنمية الــدولــيــة» افتتحت
مـ ــشـ ــروع الـ ـ ــاق ــة املـــتـــجـــددة فـ ــي ــفــريــاشــيــت

إفتتحت الوكالة األمركية للتنمية الدولية
) )USAIDيف إطار مــرشوع «بلدي» لبناء
التحالفات للتقدم والتنمية واإلستثامر املحي
املنفذ من مؤسســة رينه معوض ،مرشوع
محطة توليــد الكهرباء من خــالل الطاقة
املتجددة يف قرية كفرياشيت يف قضاء زغرتا
يف شامل لبنان ،من ضمن  35مرشوع طاقة
متجددة يف كل لبنان ،يف حضور الســفرة
األمركيــة يف لبنــان دورو شــيا ،مدير
التنمية املحلية يف الوكالة كلود زولو ،الرئيس
التنفيذي ملؤسســة رينه معوض ميشــال
معوض ورئيس بلدية كفرياشيت.
واوضحت ،ان «املســاعدة ستوفر الطاقة
االحتياطية للمجتمع لتوفر فاتورة الكهرياء
عىل مستوى البلدية واملنازل ،وتحسني الطاقة
والتقليل من االعتامد عىل الوقود».
اضاف البيان»:قدمــت الوكالة األمركية
للتنمية الدولية ( )USAIDمســاعدة بقيمة
 232 656دوالرا امركا ،حتى تنشــئ البلدية
محطــة  60كيلوات لتوليــد الطاقة البديلة،

إىل جانب  144وحدة من سخانات املياه عىل
الطاقة الشمسية ،باإلضافة إىل اإلنارة عىل
الطاقة الشمســية .تقلل سخانات املياه عىل
الطاقة الشمســية فواتر الطاقــة املنزلية
بنســبة  30يف املئــة ،بينام تقلــل محطة
توليد الطاقــة املتجددة مــن االعتامد عىل
الوقود بنســبة  30يف املئة .وساهمت بلدية
كفرياشيت مببلغ  150ألف دوالر الستضافة
محطــة توليــد الطاقة املتجــددة ،مام يدل
عىل الرشاكة املذهلة بــني البلدية ،والوكالة
األمركية للتنمية الدولية».
وتابع»:تعمل الوكالــة االمركية للتنمية
الدوليــة ( )USAIDباإلضافة إىل مرشوعها
يف املنطقة عرب مؤسســة رينــه معوض،
عىل الحد مــن فيضانات ميــاه األمطار يف
كفرياشيت وبســبعل من خالل إنشاء شبكة
ترصيف لألمطار عرب برنامجها لدعم املجتمع
املحي ( )CSPيف لبنــان البالغ قيمته 155
ألف دوالر أمريك ،الذي سيستفيد منه حواىل
 3 800شخص».

السبت  23ترشين األول 2021

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الربيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الب ب ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء النتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وإعــــــــــــــــــــــــــــــادة االنتخابــــــــــــــــــــــــــــــات العراقيــــــــــــــــــــــــــــــة
عند بوابة املنطقة الخرضاء ،يتواصل اعتصام آالف العراقيني
للتنديد مبــا يعتربونه تزويراً لنتائج االنتخابات النيابية ،التي
جرت يف  10ترشين األول الجاري.
جامهر «تحالف الفتح» حارضة بقوة يف العاصمة وغرها
مــن املدن ،فالتحالف يعترب نفســه املســتهدف الرئي من
خالل النتائج املعلنة ،بحســب الق ّيمني عليه .فكيف سيتعاطى
«التحالف» إذا مل تتجاوب املفوضية مع مطالبه؟
املتحدث الســيايس باســم «كتلة صادقون» ،والقيادي يف
«تحالــف الفتــح» ،محمود الربيعي ،ذكــر أنّ «التحالف» ن ّبه
املفوضية العليا لالنتخابات ورئاســة الجمهورية لوجود ثُغر
كبــرة يف آلية االقرتاع ،وعــدت املفوضية بالعمل عىل وضع
معالجات لســدّ ها .لك ّن ما جرى يوم االقرتاع ،وما رافقه من
أحداث ُمريبة يف الساعة األخرة من هذا اليوم ،وما تالهام من
إرباك وتخبط واضحني يف عمل املفوضية العليا ،كشفت وجود
تالعــب كبر بالنتائج ،أدّى إىل ظهور نتائج غر منطقية ،وال
تتالءم مع أصوات الناخبني ،بحسب ما يؤكد الربيعي.
ســامه «الثالوث املشؤوم،
بالنســبة إىل الربيعي ،فإنّ من
ّ
والذي ال يريد للعراق اســتقراراً وال أمانــاً ،واملتمثّل بالواليات
املتحــدة وبريطانيــا وصنيعتهام إرسائيــل ،عمل ،عرب أموال
ومجموعات إماراتية أو مرتبطة بهذه الدول ،عىل إبعاد القوى
التي رفضت الهيمنة واالســتكبار ،ووقفت سداً منيعاً يف وجه
مشــاريع التطبيع واالحتالل والتقسيم ،ومحاوالت كرس ظهر
العراق عرب تفكيك الحشد الشعبي وإضعافه».
وأضــاف أنّ هذا «التالعب الخطر بأصوات الناخبني ،والذي
اســتهدف عرب معادالت محددة أســامء مرشحني وجهات من
أجل حجبها عن الوصول إىل الربملان ملنعها من املشــاركة يف
القرار الوطني العراقــي ،دفع الجامهر العراقية إىل الخروج
يف العاصمــة بغداد وعدد مــن املحافظات ،للتعبر عن رفض
النتائج .ويف هذا الســياق ،جاء تحرك قوى اإلطار التنسيقي،
التي عملت عىل توحيد موقفها الرافض للنتائج ،واملنسجم مع
مطالب أبناء الشعب العراقي ،واملتمثلة بكشف عمليات التزوير
وتعديل مسار النتائج»
وتابــع «أ ّمــا يف حال عدم وجود اســتجابة حقيقية ،فإنّ
مطالب قوى اإلطار وعدد من القوى الكردية والســنية ،ميكن
أن تذهب إىل املطالبة بإلغاء النتائج وإعادة االنتخابات إذا كان
هذا هو السبيل الوحيد إىل إعادة الحق إىل أهله ،وإبعاد األيادي
املتالعبة بالنتائج الحالية املرفوضة».

وشــدّ د الربيعي عىل أنّ اإلطار التنســيقي اآلن «ميثّل الثقل
األكرب يف العملية السياســية ،وقدرتــه عىل توحيد مواقفه
ســتجعله صانعاً للقرار ،وقادراً عىل رســم مالمح املستقبل
الســيايس للبالد .لكنه ،بالرغــم من ذلك ،فإنه مل يتم الحديث
عن ائتالف برملاين أو تشكيل الكتلة األكرب ،ألن اإلطار ال يعرتف
أصــالً بالنتائج املعلنة ،علامً بأن التيار الصدري رشيك يف هذا
اإلطار ،لكنه مل يحرض اجتامعاته األخرة التي جرت ،ومل يعلن
انسحابه الرسمي منه أيضاً».
وح ّمل الربيعي املســؤولية األكــرب لحكومة الكاظمي عن
«االرتباك والتخبــط املوجودين ،وخصوصاً يف ظل ترسيبات
صوتية كشــفت للــرأي العام العراقي دوراً مشــبوهاً قام به
مستشــار الكاظمي لشؤون األمن االنتخايب ،وأعلن فيها عدا ًء
واضحاً للقوى السياســية ،وعمالً مدبراً لتفكيكها وإضعافها
وإبعادها عن املشهد السيايس».
وبشــأن االرتباط الواضح بني مــا يحدث يف العراق ولبنان
وســوريا ،ومحاوالت إضعاف هذه البلــدان الرافضة للهيمنة
واالحتــالل ،أكد الربيعــي أنّ «املرشوع الصهيوين األمريك
الربيطــاين ،والذي ينفذ بأمــوال وأدوات خليجية وداخلية
مشــبوهة ،هو مرشوع واحد ويعمل عىل تنفيذ سيناريوهات
وأجنــدات تخريبية ،من أجل إضعاف هــذه البلدان املقاومة،
وثنيهــا عن مواقفها املبدئيــة .ونقول ملن يقومون بتنفيذ هذا
املــرشوع ،بصوت عالٍ وواضح :نحن رجــال املقاومة ،وهذه
بالدنا ،ونفديها بأرواحنا .وسنســتم ّر يف نهجنا املقاوم لكل
مخططاتكم».

ّ
ّ
الســـــــــــــــودان  :تجمـــــــــــــــع املهنييـــــــــــــــ يُهـــــــــــــــدد بالت عيـــــــــــــــد

أدى أنصــار «قوى الحريــة والتغيــر مجموعة امليثاق
الوطني» املعتصمون أمــام القرص الرئايس بالخرطوم صالة
الجمعــة يف ميدان االعتصام لتكــون أول جمعة لالعتصام
املطالب بحــل الحكومة االنتقاليــة ،ويف املقابل دعا تجمع
املهنيني السودانيني إىل مواصلة التصعيد الثوري لحني تسليم
السلطة للمدنيني.
ويطالب املعتصمون بحل الحكومة ،وتعيني حكومة جديدة،
وتوسيع قاعدة املشاركة يف الحكم ،إضافة إىل مراجعة عمل
لجنة إزالة التمكني ،وتشــكيل املجلــس الترشيعي االنتقايل
واملحكمة الدستورية.
ودعا خطيب الجمعة يف االعتصام ،محمد فضل الله محمد
زيــن ،املعتصمني إىل عدم اللجوء إىل االنتقام واألخذ بالثارات
الحزبية ،فضال عن الحفاظ عىل وحدة السودان ونبذ العنرصية
والسعي إىل الوفاق وجمع السودانيني عىل كلمة واحدة.
ودعا القيــادي مبجموعة امليثاق الوطنــي نور الدائم طه
«قوى الحرية والتغير مجموعة املجلس املركزي» إىل إيقاف
ما سامه «االستفزاز» ،والجلوس معا من أجل مصلحة البالد.
وأضاف طه أنه إذا مل تحل الحكومة نفســها فإن الشــارع
سوف يحلها ،حسب وصفه.
وهدد طه بأن مجموعة امليثاق الوطني ستذهب إىل تلفزيون
السودان غدا السبت إذا مل تأت إليها املجموعة األخرى ،الفتا إىل
أن االعتصام انترص وسيستمر.

مظاهرات الحكم املدين

وكانت وزارة الصحة الســودانية أعلنت إصابة  36شخصا
خالل مظاهرات التي شــهدتها الخرطوم للمطالبة بتســليم
الســلطة لحكومــة مدنية ،يف وقت أكد فيــه رئيس الوزراء
الســوداين عبد الله حمدوك أن املتظاهرين أثبتوا متســكهم
بالسلمية والتحول الدميقراطي.
وقالــت لجنة األطبــاء يف بيان إن «القــوات النظامية
استخدمت القوة والرصاص والغاز املسيل للدموع ضد األبرياء».
ويف وقت مل تقدم فيه الجهات الرســمية تفاصيل بشــأن
هويات املصابني ،أعلنت الرشطة إصابة اثنني من منتســبيها
من قبــل املتظاهرين مبدينة أم درمان غريب الخرطوم.وقالت
الرشطة إن «مجموعــة محدودة من املتظاهرين انحرفت عن
السلمية ،وهاجمت قوات األمن أمام الربملان».
وخرجت حشود ضخمة من املتظاهرين يف مناطق متفرقة
من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى يف احتجاجات
لرفض الحكم العسكري ،كام طالبت مظاهرة دعت إليها «قوى
الحرية والتغير املجلس املركزي» لدعم حكومة حمدوك.
وقــد أغلقت قوات األمن الطرق املؤدية إىل املقار الحكومية
واألسواق الرئيسية.
وأظهــرت مقاطع فيديو متداولة مشــاركة عدد من وزراء
الحكومة االنتقالية يف مظاهــرات الخرطوم تأييدا لالنتقال
الدميقراطي .وتوضح املقاطع مشــاركة كل من وزير شؤون
مجلــس الوزراء خالد عمر ،ووزير الصناعة إبراهيم الشــيخ،
ووزير النقل مرغني مو .

مظاهرات مدن أخرى

وتزامنــا مع مظاهرات الخرطــوم ،تجمعت أعداد كبرة من
املتظاهرين يف ميــدان الحرية مبدينة األبيض عاصمة والية
شــامل كردفان غريب الســودان .وطالب املتظاهرون مبدنية
الحكم وتســليم املطلوبني من قبــل املحكمة الجنائية الدولية
ملحاكمتهم مبقر املحكمة يف الهاي.
ويف مدينة بورتســودان شــامل رشقي السودان خرجت
مظاهرات شاركت فيها مجموعات من قوى الثورة.
وطالب املتظاهرون بتسليم الحكم للمكون املدين واستكامل
بناء مؤسسات السلطة االنتقالية .وسارت املواكب يف عدد من
شوارع املدينة وصوالً إىل األمانة العامة لحكومة والية البحر
األحمر ،يف وقت أغلقت فيه قوات الجيش جميع الطرق املؤدية

إىل مركز القيادة وسط املدينة.
يف مدينة بورتسودان شامل رشقي البالد خرجت مواكب
شــاركت فيها مجموعات من قوى الثورة ،اســتجابة لدعوة
املجلس املركزي ،للمطالبة مبدنية الدولة واستكامل مؤسسات
السلطة االنتقالية.
يف املقابل ،نظم مجلس نظارات البجا والعموديات املستقلة
مظاهرة أمام بوابة امليناء الجنويب مبدينة بورتسودان ،شامل
رشقي البالد.
وجدد املتظاهرون مطالبهم بإلغاء مسار رشقي السودان يف
مفاوضات جوبا ،وحل الحكومة ،وتشــكيل حكومة كفاءات
غر حزبية.

تسليم السلطة

بدوره ،قال رئيس الوزراء يف خطاب مبناســبة ذكرى 21
ترشين األول «إن املتظاهرين أثبتوا اليوم متسكهم بالسلمية
وبالتحول الدميقراطي» .وجدد تعهده بإكامل مؤسسات الحكم
االنتقايل ،مؤكدا أال تراجع عن أهداف الثورة.
مــن جهته ،دعــا تجمع املهنيني الســودانيني إىل مواصلة
التصعيد الثوري بعد أن قال الشارع كلمته.
وأدان التجمــع يف بيان ما وصفه بالهجوم عىل املواكب
السلمية التي خرجت يف شوارع املدن السودانية.
ورأى التجمع أن ما جرى إعالن ســافر من السلطة الحالية
بكل مكوناتها عن عدائها للثورة وتطلعات الثوار.
ودعا تجمع املهنيني املتظاهرين إىل عدم الرتاجع حتى تسليم
السلطة وجعل املواكب املليونية مبثابة صافرة النهاية وسقوط
سامها رشاكة الدم والسلطة البغيضة ،وفق تعبره.
ما ّ
كام طالب إبراهيم الشيخ وزير الصناعة السوداين والقيادي
يف تحالــف قوى الحرية والتغير مجموعة املجلس املركزي،
رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح الربهان بتســليم السلطة
للمكون املدين فورا.
وقال الشــيخ إن «ما حدث يف مدينة أم درمان من إصابات
بســبب عملية فض املظاهرات ،ليس بعيدا من املخطط الكي
لخلق خلل أمني».

حق التظاهر

من جانبه ،قال ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام
لألمم املتحدة إن املنظمة الدولية تؤيد حق جميع الســودانيني
يف التظاهر والتعبر عن آرائهم بحرية وسلمية.
وأكد دوجاريــك أن األمم املتحدة ملتزمة بدعم الســلطات
االنتقالية بالسودان يف انتقالها إىل الدميقراطية.
وتقاســم الجيش الحكم مع املدنيني يف سلطة انتقالية منذ
اإلطاحة بالرئيس عمر البشر عام  2019يف ثورة شعبية بعد
 3عقود له يف السلطة.
ومؤخــرا تحالف ائتالف من مجموعــات متمردة وأحزاب
سياســية مع الجيش ،الذي اتهم األحزاب املدنية بسوء اإلدارة
واحتكار السلطة ،ويسعى إىل حل مجلس الوزراء.
ويقــول قادة مدنيــون إن هذا من شــأنه أن يصل إىل حد
االنقــالب ،ويقولون إن الجيش يهــدف إىل تنصيب حكومة
ميكنه السيطرة عليها.

ّ
ت ـــــــــــــــورات جديـــــــــــــــدة فـــــــــــــــي أزمـــــــــــــــة ســـــــــــــــد النه ـــــــــــــــة

كشف خبر املياه املرصي عباس رشاقي ،أن األقامر الصناعية
كشفت تطورات جديدة يف أزمة سد النهضة.
وأوضح الخبر املرصي اســتمرار تدفق مياه أمطار شــهر
ترشين االول مع جزء من التخزين املؤقت أثناء شهرى الفيضان
اب وايلول و  10مليون مرت مكعب من بحرة تانا من أعىل املمر
األوســط ،ولكن بكميات أقل تصل إىل حواىل  350مليون مرت
مكعب يوم ،وما زالت بوابتا الترصيف (يســار املمر األوسط)
مغلقتــني منذ منتصف اب املا  ،كــام أن بوابتى التوربينني
املنخفضني مغلقتان.

ووفقــا له تراجعت ميــاه البحرة بعيدا عن الســد املكمل
(املقوس) بحواىل  500مــرت ،وتراجعت مياه البحرة مبقدار
حواىل مليار مرت مكعب واحد ويتضح ذلك بهالة فاتحة اللون
حول البحرة.
وقال الخبر املرصي إن إثيوبيا مل تتمكن من االستفادة من هذه
املياه توليد الكهرباء ،واملليار الثاين االسبوع القادم ،والوقت
مير وال يوجد توليد كهرباء حتى اآلن رغم الترصيحات اإلثيوبية
املتكررة بالتشــغيل يف ترشين االول ليك تكتمل املرحلة األوىل
التي كان مقررا لها نهاية عام  2014ومل تتم حتى اآلن.

تــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــق إضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب أســــــــــــــــــــر
«حــــــــــــر ــــــــــــة الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــاد» عــــــــــــ الـــــــ ـــــــعـــــــام
أكد نادي األســر الفلســطيني أن أرسى «حركة الجهاد»،
«علقــوا خطواتهــم النضالية التي رشعوا بها منذ ما يزيد عن
الشهر ،وكذلك إرضابهم عن الطعام الذي استمر ملدة  9أيام بعد
أن حققوا مطالبهم» .نادي األســر يؤكد تعليق إرضاب أرسى
«حركــة الجهاد» تعلن تفاصيل تعليــق إرضاب األرسى الذي
استمر لـ 9أيام
وأوضح نادي األسر يف بيان أن «أبرز مطالب األرسى كانت
وقف الهجمة املضاعفة عىل أرسى الجهاد اإلســالمي وإلغاء
العقوبات الجامعية التي فرضت عليهم منذ عملية نفق الحرية،
وإعادة كافة املعزولني مبا فيهم من قيادات التنظيم إىل األقسام
العامة ،وإلغاء الغرامات املالية التي تقدر مباليني الشــواقل،
والســامح لهم بالزيارة ،وااللتــزام بعدم فتح ملفات لألرسى
الذين واجهوا الســجان بحرق الغرف ،واألهم هو الحفاظ عىل
البنية التنظيمية ألرسى الجهاد ،مبا شــكل ذلك حامية ألهم
منجزات الحركة األسرة تاريخيا».
وقال النادي إن «هذا االنتصار الذي ارتكز عىل وحدة الحركة
األسرة ،جاء يف أعقاب برنامج نضايل نفذته الحركة األسرة
مــن خالل لجنة الطــوار العليا لألرسى الذي اســتند عىل
العصيان والتمرد عىل قوانني إدارة الســجن ،وكذلك بعد حوار

مضني وشاق خاضته كافة مكونات الحركة األسرة مع إدارة
سجون االحتالل عىل مدار أكرث من شهر».
ورأى أن «وحدة الحركة األسرة يف هذه املعركة ،أثبتت مجددا
أنها الســالح األقوى يف وجه السجان ،حيث أن ما جرى عىل
مدار الشــهر من تكاتف واشــتباك يومي فرض انتصارا للكل
الفلسطيني».

إســــــــرائــــــــيــــــــل تــــســــتــــ نــــ «تـــــــدريـــــــبـــــــات إيــــــــــــران»

بــــــــــــــــعــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــ لــــــــــعــــــــــامــــــــــيــــــــــ

ذكرت تقارير إعالمية أن الجيش اإلرسائيي استأنف تدريبات
لهجوم محتمل عىل منشــآت نوويــة إيرانية ،يف وقت أكدت
األمم املتحدة أن األســابيع املقبلة حاســمة يف مسألة عودة
املفاوضات النووية بني طهران وواشنطن ،مع تزايد التحذيران
من اقرتاب إيران من سالح الدمار الشامل.
وقالت القنــاة الـ 12يف التلفزيون اإلرسائيي إن رئيس
األركان الجــرنال أفيف كوخايف أمــر بتخصيص ميزانية
لتدريبــات تحايك هجوما عىل إيران ،بعد توقف دام عامني.
وأضافت أن كوخايف أمر ســالح الجو اإلرسائيي بالتدرب
بشــكل مكثــف ملحاكاة رضبة تســتهدف منشــآت إيران
النووية.
وبحســب التقرير ،فإن األوامر صدرت خالل اجتامع عقده
كوخــايف يف مكتبــه يف األيام األخرة.ومل يــرش التقرير
اإلعالمــي إىل مصدر بعينه ومل يصــدر تعقيب عن الجيش
اإلرسائيي.
وكانت وســائل إعالم إرسائيلية ذكرت يف وقت ســابق أن
الحكومة اإلرسائيلية تخطط لتخصيص مبلغ  1 5مليار دوالر
لهجوم محتمل عىل إيران.
ودافع وزير الدفاع اإلرسائيي ،بيني غانتس ،عن الزيادة يف
ميزانية الجيش ،مؤكدا أن األموال املخصصة للجيش رضورية
من أجل االستعداد لهجوم وارد عىل املواقع النووية اإليرانية.
يف غضــون ذلك ،قــال وزير املالية اإلرسائيــي ،أفيغدور
ليربمان ،إن املواجهة مع إيران مسألة وقت ،معربا عن اعتقاد
أن الدبلوماسية لن تتوقف من وقف الربنامج النووي لطهران.
ويف اب املــايض ،ذكــر الجرنال كوخــايف أن الجيش يعد
«خططا عملية» لتوجيه رضبة عســكرية ضد طهران ،خاصة
مع تسارع التقدم يف الربنامج النووي اإليراين.

أسابيع حاسمة

ويف سياق آخر متصل بالربنامج النووي ،أكد رئيس الوكالة
الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس ،أن األســابيع القليلة
املقبلة ستكون «حاسمة» يف تحديد ما إذا كان بإمكان الواليات
املتحــدة وإيران العــودة إىل املفاوضات غر املبارشة ،من أجل

االتفاق النووي املربم بينهام عام .2015
وقال غرويس يف مقابلة مع صحيفة «واشــنطن بوست»
األمركية ،أن جميع األطراف األخرى املشــاركة يف االتفاقية،
وهــم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســا وأملانيا وروســيا
والصني ،واالتحاد األورويب الذي يقوم بدور تنســيقي ،أكدوا
له أنه إذا مل تتم اســتعادة نظام املراقبة بالكامل «سيكون من
الصعب للغاية الحصول عىل اتفاق من هذا النوع».
وتوقع كثرون عــودة االتفاق النووي إىل الحياة مع تويل
الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم يف الواليات املتحدة ،يف يناير
املايض ،خاصة مع تشــديد بايــدن عىل رغبته يف العودة إىل
االتفاق.
لكن ذلك مل يحدث يف األشــهر املاضية ،خاصة مع تسارع
خطوات إيران نحو امتالك سالح نووي ،وسط تقدير بأن الوقت
الذي يفصل طهران عن سالح الدمار الشامل ال يزيد عن أشهر.
وصارت إدارة بايدن تتحدث عن فرصة إحياء االتفاق النووي
آخذة يف النفاد.
وقــال وزير الخارجية األمريك أنتــوين بلينكني إنه إذا مل
تغر إيران مســارها ،فإن الواليات املتحدة مســتعدة «للتوجه
إىل خيارات أخرى».

الســــــــــــــــــــــعودية  :الجبــــــــــــــــــــــري فاقــــــــــــــــــــــد للم داقيــــــــــــــــــــــة

وصفت الســعودية املسؤول األمني السابق سعد الجربي
بأنه «فاقد للمصداقية» ،وذلك يف بيان لربنامج « 60دقيقة»
الذي سيبث األحد املقبل عرب شبكة  CBSأول لقاء مع الجربي
منذ فراره عام .2017
الســعودية تصف املســؤول األمني السابق سعد الجربي
بأنه مديرة االســتخبارات األمركية تتدخل اســتثنائيا يف
قضية السعودي الجربي
وقالت السفارة السعودية يف واشنطن ،يف بيان أصدرته
لربنامج « 60دقيقة» إن الجربي «مســؤول حكومي سابق
فاقــد للمصداقية وله تاريــخ طويل من التلفيق ومحاوالت
التشــتيت إلخفاء الجرائم املالية التــي ارتكبها والتي تبلغ
قيمتها مليــارات الدوالرات ،لتوفر أســلوب حياة مرسف
لنفسه وألرسته».
وأضــاف البيــان« :الجربي مل ينكر جرا ــه ،بل إنه يف
الحقيقة يشــر إىل أن الرسقة كانت مقبولة يف ذلك الوقت.
لكنهــا مل تكن مقبولة وال قانونية يف ذلك الوقت ،وال اآلن».
وكان خالد ،نجل ســعد الجربي ،قد كتب عرب حسابه عىل
«تويــرت» ،أن والــده قرر كرس صمته بعد فشــل محاوالته
عىل مدار  4ســنوات يف إطالق رساح طفليه عمر وســارة
من اململكة العربية الســعودية ،إذ يتهم الجربي ويل العهد
الســعودي األمر محمد بن ســلامن باحتجاز عمر وسارة

البتزازه وإعادته للسعودية.
وفــر الجربي من الســعودية إىل تركيا ثــم إىل كندا عام
 ،2017وكان الجــربي يعــد الرجــل الثــاين يف فريق ويل
العهد الســابق األمر محمد بن نايف ،وعزز االثنان عالقات
وثيقة مع مســؤويل املخابرات األمركية عىل مدى سنوات
من العمل ســويا يف مكافحــة اإلرهاب ،خاصة ضد تنظيم
«القاعدة» بعد هجامت  11ايلول ،ويتهم بن ســلامن بإرسال
فرقة اغتيال إىل كندا بعد أيام من اغتيال الصحفي السعودي
جامل خاشقجي.

ُ
وصـــــــــــــــول أول مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــ مراقبـــــــــــــــي وقـــــــــــــــ
إ ـــــــــــــــاق النـــــــــــــــار الدولييـــــــــــــــ الـــــــــــــــى ليبيـــــــــــــــا

أعلنت روزمــاري ديكارلو ،وكيل األمني العام لألمم املتحدة
للشؤون السياسية ،عن وصول املجموعة األوىل من املراقبني
الدوليني إىل ليبيا ملراقبــة وقف إطالق النار يف البالد.وقالت
ديكارلو يف تغريدة عىل حســاب بعثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا« :يرسين أن أعلن ،بأنه متاشيا مع طلب السلطات الليبية
والتفويض الصادر عن مجلس األمن ،فإن املجموعة األوىل من
املراقبــني التابعني لألمم املتحدة وصلوا لدعم آلية مراقبة وقف
إطالق النار بقيادة الليبيني أنفسهم».
وجاء إعالن ديكارلو بعد ســاعات من مشاركتها الخميس
يف مؤمتر استقرار ليبيا الذي عقد يف طرابلس ،حيث خاطبت
ديكارلو الحارضين مكررة دعوة األمم املتحدة إىل انســحاب
املقاتلني األجانب واملرتزقة من ليبيا.
ولطاملا كان الخالف حول املرتزقة واملقاتلني األجانب عقبة،
خاصــة قبل االنتخابات العامــة الليبية التاريخية املقررة يف
كانون االول املقبل.
ويف وقت ســابق من الشــهر الجاري ،قالــت بعثة األمم
املتحدة يف ليبيا ،إن لجنة عســكرية مشــرتكة من  10أعضاء
تضم خمســة ممثلني من كل جانب ،وافقت عىل بدء انسحاب
«تدريجي ومتوازن» للمقاتلني األجانب.
وأدت املحادثــات بني األطراف الليبية ،برعاية األمم املتحدة،
إىل وقف إطالق النار يف ترشين االول العام املايض ،وتشكلت
حكومة مؤقتة برئاســة عبد الحميــد الدبيبة من أجل تنظيم

االنتخابات.
وقال رئيس الوزراء الليبي ،يف انطالق مؤمتر استقرار ليبيا،
إنه يؤيد إجــراء االنتخابات يف موعدها املقرر يوم  24كانون
االول وفقا لخطة السالم التي تدعمها األمم املتحدة.
وأضــاف الدبيبة يف حديثه أمام املؤمتر أنه من املمكن إنهاء
األزمــة الطويلة التي تعانيها البالد منذ االنتفاضة التي دعمها
حلف شامل االطل وأطاحت مبعمر القذايف يف عام .2011
وعــرب الدبيبة عن دعمه للجهــود التي تقوم بها املفوضية
العليــا لالنتخابات إلجراء التصويــت يف املوعد املقرر ،داعيا
الليبيني إىل املشاركة فيه بفعالية.

روســــيــــا  :إحــــبــــا

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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ـــجـــوم إر ـــــابـــــي لــتــن ـ ــيــم «داعــــــش» روســـيـــا تـــدافـــع عـــ قـــــرار تــعــلــيــق الــــحــــوار مـــع «ال ــن ــات ــو»

أعلن جهاز األمن الفيدرايل الرويس ،إلقاء القبض عىل
شــخص ينتمي إىل تنظيم «داعش» ،كان يخطط لتنفيذ
هجوم إرهايب يف إقليم ستافروبول ،جنوب البالد.
وأكــدت الهيئة أن املوقوف كان ســينفّذ الهجوم عىل
منشآت تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل يف اإلقليم،
وذلك باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وأوضــح األمن الفدرايل أنه عرث عىل متفجرات ومواد
يتم اســتعاملها لصنع العبوات الناســفة خالل تفتيش
مقر سكن املوقوف ،مشراً إىل أنه تم رفع دعوى جنائية
بحقّه وال تزال التحقيقات مستمرة.
وتعلن الســلطات الروسية تكراراً إحباط خطط لشن
عمليات من قبل تنظيم «داعش» كانت تســتهدف العديد
من املناطق يف البالد.
يف عــام  ،2017تب ّنى تنظيم «داعــش» هجوماً راح
ضحيته رشطيان يف مدينة اسرتاخان جنوب روسيا.
ويف حزيــران  2020أعلن جهاز األمــن الفيدرايل الرويس
متكنه من منع هجوم يف فالديكافكاز ،كان يعدّ له أحد أنصار
تنظيم «داعش» ،ويخطط بعد ذلك للمغادرة إىل الرشق األوسط
للقتال يف صفوف اإلرهابيني.

كــام أعلن الجهاز يف آذار الفائت اعتقال مواطن رويس يف
منطقة كالينينغراد ،يخطط لهجوم إرهايب يف منشــأة لتوليد
الطاقة.
وكانت روسيا قد ص ّنفت «داعش» تنظيامً إرهابياً عام ،2014
وحظرت جميع أنشطته داخل األرايض الروسية.

طلبت الصني ،من واشــنطن «الترصف بحذر بشأن تايوان»،
رصح الرئيس األمــريك جو بايدن بأن الواليات
وذلــك بعدما ّ
املتحدة ســتدافع عن الجزيــرة املتم ّتعة بالحكم الذايت من أي
هجموم محتمل من بكني.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ،وانغ وينبني ،إن
«الصني لن تفسح يف املجال ألي مساومة بشأن القضايا التي
تتعلق مبصالحها الجوهرية» ،مح ّذراً من أن واشــنطن «ينبغي
أن تترصف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان».
ويف وقت سابق  ،أكد الرئيس األمريك جو بايدن أنّ الواليات
املتحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان «إذا ما ش ّنت الصني هجوماً»
عىل هذه الجزيرة التي تعتربها جزءاً ال يتجزأ من أراضيها.
يذكر أنّه عىل ال ّرغم من أنّ الواليات امل ّتحدة والصني ،الدولتني
النوويّتني والقوتني االقتصاديتني األوليني يف العامل ،تخوضان
حرباً باردة يف عدد من امللفات الخالفية بينهام ،إال أنّ خالفهام
بشــأن تايوان يُعتــرب القضية الوحيدة التــي يُحتمل أن تثر
مواجهة مسلّحة بينهام.
كام يُشار إىل أنّ الواليات املتحدة قطعت عالقاتها الدبلوماسية
مــع تايبيه يف  1979لالعرتاف ببكني ممثالً رســمياً ووحيداً
للصني ،لك ّن واشنطن ال تزال أقوى حليف لتايوان ومز ّودها األول
باألسلحة ،ال بل إنّ اإلدارة األمركية ملزمة من قبل الكونغرس
ببيع الجزيرة أسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.
وتعهد الرئيس الصيني يش جني بينغ ،يف التاسع من الشهر
الحايل ،بتحقيق «إعادة التوحد» مع تايوان ،وذلك خالل حديثه
يف قاعة الشعب الكربى يف بكني.

وقال يش يف الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت آخر ساللة
إمرباطورية يف  ،1911إن الشعب الصيني لديه «عادة مجيدة»
مبعارضة النزعة االنفصالية.
من جانبها ،كانت رئيســة تايوان ،تساي إينج وين ،قد قالت
يف الثامــن مــن ترشين األول الحايل ،إنّ «تايوان ال تســعى
إىل مواجهة عســكرية ،لكنها ســتفعل كل ما يلزم للدفاع عن
حريتها» ،عىل حدّ قولها.
وأضافت إينــج وين أمام منتدى أمني يف تايبيه أنّها «تأمل
تعايشاً ســلمياً ومستقراً ميكن التن ّبؤ به وتتبادل فيه املنفعة
مع جرانها ،لك ّن تايوان ســتفعل أيضاً كل ما يلزم للدفاع عن
حريتها وحياتها الدميقراطية».

شــدد األمــني العام لحلــف الناتو ينس
ســتولتنرب  ،عىل «رفض امتالك أي دولة
عضو يف الحلف منظومة الدفاع الروسية
الصاروخية إس .»400
وخــالل مؤمتــر صحفــي يف ختــام
اجتامعــات وزراء دفاع حلــف الناتو ،قال
ســتولتنرب « :ال ميكن قبول أن متتلك دولة
عضو يف الحلف منظومة الدفاع الروسية
الصاروخية إس .»400
ويشر ستولتنرب بحديثه إىل تركيا ،التي
تواجه دعوات من عدة قوى دولية ،تدعوها
إىل التخــي عن «إس  ،»400بدعوى أنها ال
تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شــامل
األطل .
من جهتــه ،يكرر الرئيــس رجب طيب
أردوغان تأكيده أن تركيا ليست لديها أي نية
يف الرتاجع عن صفقة الصواريخ الروسية.
يف املقابل ،ذكر ستولتنرب إىل أنه «يجب علينا القيام بإعالن
مشــرتك جديد بني الحلف واالتحاد األورويب» ،مضيفا« :يجب
كذلك مراجعة السياسة النووية لكل الدول يف الحلف».
وفيام يخص االنسحاب من أفغانستان ،أوضح األمني العام
لحلف الناتو« :اتخذنا قرار الخروج من أفغانستان بعد مشاورات
مكثفة بهدف عدم سقوط املزيد من الضحايا».
وأضــاف« :نعمل مع رشكائنا ملراقبة حركة طالبان وضامن

التزامها بعدم تحول أفغانستان لبؤرة للتنظيامت اإلرهابية».
والنظــام الصاروخي الــرويس «إس  »400هو أبرز ملفات
الخالفات بني واشــطن وأنقرة ،لكون األخرة عضو يف الناتو،
وامتالكها ســالحا روسيا متقدما بهذا الشكل قد يلحق أرضارا
بأسلحة الحلف.
وكانت تركيا قد أبرمت مع روســيا صفقة صواريخ «إس
 ،»400وتســلمت دفعات منها منذ عام  ،2019لكن ذلك تسبب
يف طردهــا من مرشوع طائــرات «إف  »35التي يعول عليها
سالح الجو الرتيك يف العقد املقبل.

وافق النواب األمركيون ،عىل إطالق مالحقات قضائ ّية ضد
ستيف بانون ،الحليف املق ّرب من الرئيس السابق دونالد ترامب
ومستشاره الســابق ،بتهمة عرقلة عمل الكونغرس ،لرفضه
االمتثال ألمر اســتدعاء يف التحقيــق يف الهجوم عىل مبنى
الكابيتول يف السادس من كانون الثاين يناير املايض.
وصــوت النواب ملصلحة إحالة بانون إىل النيابة الفيدرالية،
لتبت مســألة اتهامه رسمياً .وقال رئيس اللجنة الدميوقراطي
بيني تومســون إن «بانون يقف وحيداً يف تحدّ يه ،ولن ندافع
عنه».
وأضاف النائب الدميوقراطي بيني تومسون« :لن نسمح ألي
شــخص بزعزعة مسار عملنا ،ألنه مهم جداً» ،وهو يهدف إىل
«جعل مستقبل الدميوقراطية األمركية قوياً وآمناً».
ويشــر عدد من أعضاء الكونغــرس إىل تعليقات أدىل بها
بانون يف مد ّونته الصوتية (بودكاست) يف األيام التي سبقت
التمرد وصباح اليوم الذي حدث فيه.
وقال بانون يف هذه التعليقات« :كل الجحيم سينفجر غداً...
هذا ليس يوماً خيالياً ،بل هو مخصص للرتكيز بهوس .الرتكيز
والرتكيز والرتكيز» .وأضاف« :نحن نقرتب من الهدف مبارشة...
هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها دا اً».
وصوت كل النواب الدميوقراطيني الذين يبلغ عددهم  220يف
املجلــس ،ملصلحة القرار الذي يقيض بأن يعهد إىل املدعني أمر
النظر يف اتهام ستيف بانون.
وقالــت الرئيســة الدميوقراطية ملجلس النــواب ،نان
بيلويس« :بحسب معلومات منشورة ،كانت لدى ستيف بانون
معرفة دقيقة بأحداث السادس من كانون الثاين قبل وقوعها،
وأدى دوراً مرتبطاً بالهجوم بأشكال عديدة ،وكان رصيحاً جداً
يف هذا الشأن».
رصح ســتيف بانون بــأن محامي دونالد ترامب
من جهتهّ ،
نصحوه بعدم املثول أمام اللجنة ،اســتناداً إىل حق الرؤســاء
يف اإلبقاء عىل رسية بعض الوثائق واملناقشــات ،لكن لجنة
التحقيق يف مجلس النواب ترى أن هذه الحامية ال تنطبق عىل
ترامب ،ألنه مل يعد رئيساً ،وال عىل بانون.

وطلب الزعيم الجمهوري يف مجلس النواب كيفن مكار ،
الذي كان قد دعا أوالً إىل إجراء تحقيق ،لكنه سعى يف األشهر
التاليــة إىل إحباط خطــوة من هذا النوع ،مــن نواب حزبه
التصويت ضد القرار.
ويف نهاية املطاف ،أيّد القرار  9جمهوريني ،بينهم ليز تشيني،
نائبة رئيس لجنة التحقيق وأحد األصوات املعارضة يف حزبها
لدونالد ترامب.
وقالــت النائبة عــن والية وايومينغ ابنــة نائب الرئيس
السابق الجمهوري ديك تشيني إنها تعتقد أن الرئيس الخامس
واألربعــني للواليات املتحدة «متورط شــخصياً» يف تخطيط
وتنفيــذ أعامل الشــغب يف الكابيتول ،التــي أدت إىل مقتل 5
أشخاص عىل األقل.
وقالت تشــيني ملجلس النواب إن «ترصيحات بانون العلنية
توضح أنه كان عىل علم مسبق مبا سيحدث» .وأضافت« :ال بد
من أنه كان عىل علم بذلك ،ورمبا شارك يف التخطيط لكل يشء
حدث يف ذلك اليوم» ،وأكدت أن «الشــعب األمريك يستحق أن
يعرف ما كان يعرفه (بانون) وماذا فعل».
رصح النائب الجمهوري اآلخر آدم كينزينغر الذي
من جهتهّ ،
صــ ّوت أيضاً ملصلحة القرار ،بأنه ال يشــكّك يف ازدراء بانون
استدعاءه ليديل بإفادته.

ال ـ ــي ـ  :عــلــى واشــنــ ــ ال ــتـ ـ ـ ّـرف ب ــحــ ر ب ــشــ ن ت ــاي ــوان

دافع املتحدث باسم الكرملني دميرتي
بيسكوف ،الجمعة ،عن القرار الرويس
القايض بتعليق الحوار مع حلف شامل
األطل «الناتو».
وقال بيســكوف إن «اســرتاتيجية
الناتو الحتواء روســيا تدل عىل صحة
قرار موســكو بإنهاء الحوار الرسمي
مع الحلف».
وأضاف بيسكوف أن هذا األمر «يشر
بشكل واضح إىل صحة القرارات التي
اتخذتها روسيا قبل بضعة أيام بشأن
إنهــاء الحوار الرســمي .الحوار بكل
بســاطة ال لزوم له مثل هذه الظروف،
وعقيدة الناتو تكرس ذلك».
كام شــدد املتحدث باسم الكرملني
عىل أن موســكو «مل تكن لديها أوهام
بشأن ما هو حلف الناتو وجوهره».
وأوضح« :الحلف مل يجر إنشاؤه من
أجل السالم بل من أجل املواجهة» ،الفتا
إىل أن «روســيا تتخذ إجراءات لضامن مصالحها القومية عىل
نحو دائم».
وقبل أيــام قليلة ،أعلن وزير الخارجية الرويس ســرغي
الفــروف تعليق عمليات روســيا يف الناتو ،بعد تصاعد التوتر
بني الطرفني يف األسابيع األخرة.
وقال الفروف« :ميكن للناتو التواصل مع روسيا عرب سفارته
يف بروكسل إذا لزم األمر».
وكان حلف النــــاتو قد طرد  8أعضاء من البعثة الروسية
لدى الحلف العســكري ،قبل أســابيع ،قائال إنهم يعملون رسا

كضباط استخبارات.
كــام خفض الناتــو عدد أعضاء بعثة موســكو يف مقره.
وقال مسؤول يف الناتو« :ميكننا أن نؤكد أننا سحبنا اعتامد 8
أعضاء يف البعثة الروسية لدى الناتو ،كانوا ضباط استخبارات
روسيني غر معلنني».
وتصاعدت التوترات بني الناتو وروســيا منذ ضمت موسكو
شــبه جزيرة القرم األوكرانية يف عام  .2014وتقوم خالفات
بينهام حول تطوير الصواريخ النووية الروسية ،واالخرتاقات
الجوية للمجال الجوي لدول الحلف ،وتحليق الطائرات املقاتلة
فوق سفن الحلف.

بــــــوتــــــيــــــ  :نـــــتـــــجـــــه نــــــحــــــو رفـــــــــــع « ـــــــالـــــــبـــــــان»
مــــــــــ قـــــــائـــــــمـــــــة الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات اإلر ــــــــابــــــــيــــــــة

ّ
«
رد قـــــــــوي مـــــــ «الـــــــنـــــــاتـــــــو» بــــــشــــــ ن «أ
بـــــــــــ «رســــــــــــالــــــــــــة مــــــــشــــــــفــــــــرة» الـــــــــــــى تـــــر ـــــيـــــا

ُ
الــــــكــــــونــــــ ــــــر األمــــــيــــــر ــــــي يُـــــ ـــــلـــــق مـــــاحـــــقـــــات
ُ
قـــــــ ـــــــائـــــــيـــــــة ضـــــــــــــــد مــــــــســــــــتــــــــشــــــــار تــــــــرامــــــــب

قال الرئيس الرويس فالدمير بوتني إن بالده تتجه نحو رفع
حركة طالبان من قا تها للجامعات اإلرهابية ،وأضاف خالل
مشاركته أمس يف منتدى «فالداي» يف مدينة سوتيش (غريب
روســيا) أن موســكو تتعاون مع حركة طالبان وتتوقع منها
أن تعمل عىل تطوير األوضاع يف أفغانستان بشكل إيجايب.
وربط الرئيس الرويس بني رفع طالبان من قا ة التنظيامت
اإلرهابية وطريقة إدارتها ألفغانستان ،وقال «نتوقع من حركة
طالبان التي متسك مبقاليد السلطة يف أفغانستان أن تطور
األوضاع يف البالد ،وبناء عىل ذلك سنتخذ قرارا جامعيا بشأن
استبعاد طالبان من قا ة املنظامت اإلرهابية».
غر أن الرئيس بوتني شدد عىل أن قرار رفع طالبان من قا ة
التنظيامت اإلرهابية يجري اتخاذه داخل األمم املتحدة.
وكانت روســيا وصفت طالبان عــام  2003بأنها «منظمة
إرهابية» ،لكنها استقبلت ممثلني عنها يف محادثات مبوسكو
مرات عدة ،قبل أن تستويل الحركة عىل السلطة يف أفغانستان،
واستقبلتهم بعد ذلك أيضا.
وجــاء ترصيح بوتني بعد يوم من إجــراء محادثات رفيعة
املستوى يف موسكو بني املسؤولني الروس ووفد من الحكومة
األفغانية املؤقتة التي شــكلتها طالبان عقب ســيطرتها عىل
السلطة يف منتصف آب املايض.
وعقدت يف العاصمة الروســية مباحثات دولية بخصوص
أفغانســتان ،بحضــور وزراء خارجيــة  10دول ،ووزراء من
حكومــة طالبــان لترصيف األعامل .وقال وزيــر الخارجية
الرويس ســرغي الفروف يف افتتاح املشــاورات إن موسكو
تعــرتف بالجهــود املبذولة لتحقيق االســتقرار العســكري

والسيايس يف أفغانستان.
وكان عبد السالم حنفي نائب رئيس الوزراء األفغاين بالوكالة
قال يف آخر أيلول املايض إن عىل العامل االعرتاف بالحكومة التي
شكلتها حركة طالبان إذا أراد القضاء عىل املخدرات واإلرهاب،
مشــرا إىل رغبة الحكومة يف إقامــة عالقات مع الواليات
املتحدة.
ويف الســابع من أيلول املايض ،أعلنت حركة طالبان تشكيل
أول حكومة يف أفغانستان بعد انسحاب القوات األجنبية ،وقال
املتحدث باســمها ذبيح الله مجاهد إنها لترصيف األعامل ،وإن
وظيفتها الخروج من الحالة الراهنة للبالد والســعي العرتاف
دويل وإقليمي بالحقبة الجديدة لطالبان.

السبت  23ترشين األول 2021

ب ولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي ـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلة :
( 2ف ــــــــوز أ ل ــــــــس عل ــــــــى الهومنتمــــــــ

ضمن منافسات االسبوع
الثاين لبطولة لبنان يف كرة
الســلة  ،حقق فريق اطلس
فوزاً مستحقاً بنتيجة - 73
 62وبفــارق  11نقطة عىل
فريق هومنتمــن يف لقاء
اقيم عىل ملعب مزهر.
وبســط اطلس سيطرته
يف الربعــني االولني وانهى
االول ب ن ت يج ـ ـ ة 21 - 15
وبتقــدم  6نقــاط قبل ان
بنتيجة
ينتهي ال رب ع ا ل ث اين
م اول تسجي
 27 39وبفــارق  12نقطة
ملصلحة اطلس.
ويف الربــع الثالث ،صنــع فريق اطلس
الفارق املريح قبل انهاء املباراة ملصلحته يف
الربــع االخر رغم محــاوالت هومنتمن يف
الدقيقتني االخرتني بنتيجة  62 - 73وبفارق
 11نقطة.
وكان افضل مســجل يف اللقاء من اطلس
الالعب ربيع ديب بـ  14نقطة بينام االفضل
يف هومنتمن كان دانيــال باغداديان برصيد
 14نقطة.
واتت ابرز احصاءات املباراة عىل الشــكل
اآليت:

ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة
بــ ــولــة لــبــنــان فـــي ــــرة الــ ــاولــة
لـــفـــرق الــــرجــــال لـــلـــدرجـــة األولـــــى

فريق الجيش ال ب ا

حد العبي
نســبة نجاح التســديدات مــن جميع
املسافات 38 :الطلس و 33لهومنتمن.
نسبة التسجيل من مسافة النقطتني35 :
الطلس و 42لهومنتمن.
نسبة التســجيل من مسافة الـ 3نقاط:
 44الطلس و 10لهومنتمن.
الكرات املرتدة «ريباوند» 38 :الطلس و55
لهومنتمن.
التمريرات الحاســمة 17 :الطلس و13
لهومنتمن.
الفــرص الضائعــة 14 :الطلــس و21
لهومنتمن.

املون ال ا

بــ ــول ــة األنــــديــــة ا ســـيـــويـــة فــــي ال ــت ــاي ــك ــوان ــدو
بـــرون ــزي ــة لــلــمــون الســـــال عــبــر ألــكــســنــدر حبيقة
و ــــــ الـــــــروح الـــريـــاضـــيـــة لـــلـــنـــادي الــلــبــنــانــي
أحرز العب نادي املون
السال ألكســندر حبيقه
(وزن تحت الـــ 68كلغ)
ميداليــة برونزيــة يف
بطولة األندية اآلسيوية
العــارشة بالتايكوانــدو
التي اســتضافها االتحاد
االيــراين للعبــة يف
العاصمــة االيرانيــة
طهران.
كام نال النادي اللبناين
كأس افضل روح رياضية
وتســلّمه مــدرب نادي
املون السال املاسرت فرزاد
عبداللهــي مــن رئيس
االتحــاد االيراين ســ ّيد
بوالتكار.
وكانــت بعثــة نادي
املون الســال شاركت يف
البطولة اآلسيوية وض ّمت
بطــل العــامل االيــراين
املاســرت فرزاد عبداللهي
(مدرباً) ورالــف حنينه
(وزن تحــت الـ  63كلغ)
وألكســندر حبيقة (وزن
تحت الـ  68كلغ) ومارك
زينون (وزن تحت الـ 74
كلغ) (العبني).

وم ت

حبيق (ا الي

ال وا

) ع م ص التتوي

مدر املون ال ا عبدال هي يتس

اف

رو ريا ي

بــــعــــثــــة االتـــــــحـــــــاد الــــلــــبــــنــــانــــي ل ــل ــس ــب ــاح ــة
الــــــــى الــــبــــ ــــولــــة الــــعــــربــــيــــة بـــــ بـــــو ــبــي

غــادرت بعثــة منتخب
لبنان للسباحة ايل أبو ظبي
(االمــارات العربية املتحدة)
قبل ظهــر أمــس الجمعة
للمش ـ ـ ارك ة يف البطولــة
العربية التي ستقام من 24
ولغايــة  27ترشيــن األول
الجاري.
وتأل ف ـ ـ ت البعثــة مــن
امني رس االتحــاد فريد ايب
رعد(رئيساً) ،فرنسوا غطاس
(مدرباً وطنياً) ومن الالعبني :ب السباح
جاد غزيري الذي سيشارك
يف ســباقات  50مرت و 100
مرت و 200مرت صدر و 200مرت فردي متنوع.
احمد صفيا الذي سيشارك يف سباقات50
مــرت و 100مرت ظهــر و 100مرت و 200مرت
متنوع.
تالني مراد التي ستشــارك سباقات  50مرت
و 100مرت و 200مرت ظهر و 50مرت فراشة.
وســتلتحق بالبعثة قادمة مــن الواليات

م ار رفيق ال رير الدو
املتحدة األمركية الس ّباحة سيمون كباره التي
ستشــارك يف ســباقات  200مرت و 400مرت
متنوع و  200مرت ظهر و 200صدر.
وعىل هامش البطولة،سيشارك األمني العام
فريد ايب رعد يف اجتامع الجمعية العمومية
لالتحاد العريب الذيســينعقد يوم  24ترشين
األول الجاري يف فندق «هيلتون»( أبو ظبي)
ممثالً االتحاد اللبناين.

بــــعــــد سـ ــق ـ ـ ـ ــة مــــوريــــنــــيــــو الــــقــــيــــاســــيــــة...
ــــزائــــم أوروبـــــيـــــة فــــي تــــاريــــ رومــــا
أثـــقـــل

تجرع روما اإليطايل مرارة أول هزمية يف
تاريخه بــدوري املؤمتر األورويب ،وذلك عىل
يد بودو غليمت الرنوجــي بنتيجة  ،6-1أول
من أمس الخميس.
فريق العاصمة اإليطاليــة دفع ن قرار
مدربه الربتغايل جوزيــه مورينيو بخوض
املباراة بتشــكيلة احتياطيــة ،بعدما فضل
إراحة العبيه األساسيني.
وذاق مورينيو كذلك أثقل هزمية عىل مدار
مســرته التدريبية ،بعدما قاد خاللها الفرق
التي دربها يف  1008مباريات.
وتفوق الفريق الرنوجي عىل برشــلونة،
الذي كان صاحب أكرب فوز عىل فريق يدربه
مورينيو ،حينام اكتســح غرميه ريال مدريد
يف كالســيكو الدوري اإلسباين عام 2010
بنتيجة .0-5

تاريخ من الهزائم
األوروبية الثقيلة

واعتادت جامهر روما مشــاهدة فريقها

يتلقى هزائم مذلة عىل مدار مشــاركاته يف
املسابقات األوروبية املختلفة.
وال تعــد الهزميــة أمــام بــودو غليمت
األثقل يف تاريخ مشــاركات الجيالورويس
األوروبية ،حيث سبق له أن تلقى أكرث من 6
أهداف يف مباراتني سابقتني.
وذاق رومــا أثقــل هزميــة يف تاريخه
األورويب عىل يد مانشسرت يونايتد اإلنكليزي
بنتيجــة  7-1يف دوري أبطــال أوروبا عام
.2007
النتيجة ذاتها تكررت مجددا بعد  7سنوات
عىل يد بايرن ميونيخ األملاين بدوري األبطال
أيضا.
ويف املوســم التــايل (،)2016-2015
اكتسح برشــلونة نظره اإليطايل بنتيجة
 ،1-6املشابهة لهزمية الليلة ،وذلك يف دوري
أبطال أوروبا كذلك.
ويف املوســم املايض ،سقط روما عىل يد
مان يونايتد مجددا ،لكن هذه املرة يف نصف
نها الدوري األورويب بنتيجة .2-6

بريو

يدا

تتابعــت بطولة لبنان لكرة الطاولــة لفرق الرجال (درجة
أوىل) التي ينظمها االتحاد اللبناين للعبة عىل طاوالت نادي
املون الســال (عني ســعاده) بحضور رئيس اإلتحاد جورج
كوبي وأعضاء من الهيئة اإلداريّة وتحت إرشاف الحكم العام
كميل مرعب واللّجنة الف ّنية برئاسة فادي قسيس وبالتنسيق
رس اللّجنة الف ّنية إيي رحباين.
مع أمني ّ
ويف ما يي آخر النتائج املسجلة:
فاز الفادي األقدس عىل أنرتانيك أنطلياس ( )0/3والجنوب
تول عىل الريايض بروت ( )1/3وشــاريتيه دار النور عىل
املون الســال (  )0/3والغدير جبشــيت عىل الجيش ((1/3
والجنوب تول عىل أنرتانيك أنطليــاس ( )1/3واألهي صيدا
عىل هومنتمن بروت ( )2/3والغدير جبشيت عىل الريايض
بــروت ( )0/3وأنرتانيك بروت عىل اللّــواء صيدا ((2/3
واألهي صيدا عىل املون السال ( )0/3وأنرتانيك بروت عىل
هومنتمن بروت ( )1/3وأنرتانيــك أنطلياس عىل الريايض
بروت ( )1/3والجيش عىل الفــادي األقدس ( )2/3واللّواء
صيدا عىل شــاريتيه دار النور ( )1/3والجيش عىل الجنوب
تول ( )1/3والغدير جبشــيت عىل الفــادي األقدس ((1/3
واللّواء صيدا عىل املون الســال ( )0/3وأنرتانيك بروت عىل
األهي صيدا (.(0/3
ويف ما يي ترتيب املجموعة األوىل:
 1الغدير جبشــيت  2الجيش اللبناين  3الفادي األقدس
 4الجنوب تول  5أنرتانيك انطلياس  6الريايض بروت
..وترتيب املجموعة الثانية:
 1أنرتانيك بــروت  2األهي صيدا  3اللّــواء صيدا -4
هومنتمن بروت  5شاريتيه دار النور  6مون السال.
قاد املباريات الحكّام ميشــال ســمعاين إيي سليامن
دانا شــحيمي راما دعبول فادي الراعي مروان العميل
وجوزيف مرعب.

ــــــــلــــــــوب  :صــــــــــــاح أفـــــ ـــــل
مــــ رونــــــالــــــدو فــــي ــــــ املـــيـــزة
حسم يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،موقفه بشأن املقارنة
بني محمد صالح مهاجم الريدز ،ونظره كريستيانو رونالدو،
نجم مانشسرت يونايتد.
وقال كلوب يف مؤمتر صحفــي أمس الجمعة «ما الداعي
للمقارنة بني صالح ورونالدو؟» ،مضيفا «كالهام من الطراز
العاملي».
وتابع املدرب األملاين «ميكن القول إن القدم اليرسى لصالح
أفضل من رونالدو ،بينام يتفوق كريســتيانو بقدمه اليمنى
ويف األلعاب الهوائية».
وواصل «الثنا يتســاوى يف جانب الرسعة ،وكذلك فيام
يتعلق بالتعطش لتسجيل األهداف».
واســتدرك يف ختام ترصيحاته عن هذا الشأن «لكن آسف،
لست مهتام باملقارنة بينهام».

رونـــالـــديـــنـــيـــو :لــــم أت ــخ ــي ــل رحــيــل
مـــــيـــــســـــي عـــــــــ بـــــرشـــــلـــــونـــــة
كشف الربازيي رونالدينيو ،أسطورة برشلونة ،أنه تفاجأ
إىل صفوف باريس ســان
برحيل األرجنتيني ليونيل مي
جرمان ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية.
وقال رونالدينيو ،خالل ترصيحاته لصحيفة «لو باريزيان»
الفرنسية« :مي ونيامر أصدقاء ،وكلام سنحت يل الفرصة
ألكون معهم أستغلها ،ألنها لحظة خاصة جدا».
وبســؤاله عــام إذا كان بإمكانه تحقيــق املزيد خالل
مســرته ،لو غر من أســلوب حياته ،أجاب« :ال ،أنا سعيد
متاما بكل ما حدث يل ،والله أعطاين الكثر ،وأنا محظوظ
ألنني مــررت بلحظات ســعيدة للغاية ،لذلــك لن أغر أي
يشء».
وعن مسرة مي  ،علق« :حني وصلت إىل برشلونة ،كان
هناك حديث بالفعل عن هذا الشاب الرائع (مي ) ،وبعد ذلك
تدربت معه ورأيت كفاءته».

ً
الـــكـــاســـيـــكـــو االســـــبـــــانـــــي غــــــــــدا :ب ــرش ــل ــون ــة
ي ــس ــتــ ــيــ ريــــــــال مـــــدريـــــد فـــــي « ـــــامـــــب نـــو»

يتطلع فريق برشــلونة لكرس صيامه عن
االنتصــارات يف معقله «كامــب نو» عندما
يســتضيف غرميه ريال مدريد غداً األحد يف
الجولة العارشة من الدوري اإلسباين «الليغا».
ومل يحقــق بلوغرانــا أي انتصــار يف
الكالســيكو يف ملعبه منــذ ترشين األول
 ،2018عندما ســحق الفريق املليك بخمسة
أهــداف مقابل هدف واحــد ،يف مباراة تألق
فيها األوروغوياين لويس ســواريز بتسجيل
«هاتريك» يف شباك كتيبة جوليان لوبيتيغي،
املدير الفني للريال آنذاك.
ومنذ ذلك الحني ،التقى الغرميان يف معقل
برشلونة يف ثالث مناسبات ،انتهت بتعادلني
وانتصار لريال مدريد يف زيارته األخرة.
وكان بطل ذلك االنتصار الســاحق (،)1-5
الذي مل يشارك فيه األرجنتيني ليو مي  ،هو
مهاجم أتلتيكو مدريد الحايل ،لويس سواريز،
بينام افتتح الربازيي فيليبي كوتينيو التهديف
وأنهى الحفل التشيي أرتورو فيدال.
وتســببت الهزميــة الثقيلــة يف إقالة
لوبيتيغي يف اليوم التــايل للمباراة وتعيني
سانتياغو سوالري.
وبعد  4أشــهر تقريبا ،يف  6شباط ،2019
حقق ريال مدريد التعادل بهدف ملثله يف ذهاب
نصف نهــا كأس امللك ،لكــن تلك النتيجة
مل تســاعده يف بلو النهــا  ،ألن الفريق
الكتالــوين يف مباراة اإلياب ،التي أقيمت يف
 27من الشهر ذاته ،فاز ( )0-3بثنائية لويس
ســواريز وهدف للفرن رافائيل فاران يف
مرماه ،بقيادة املدرب إرنستو فالفردي.
ويف الجولة العارشة من موســم -2019
 ،2020وتحديــدا يف  18كانون األول ،2019
انتهى الكالسيكو بتعادل غر معتاد من دون
أهداف.
زين
وفاز الفريق األبيض بقيادة الفرن
الدين زيدان يف املوسم املايض ،يف  24ترشين
األول  ،2020بثالثة أهداف مقابل هدف أحرز
للمليك فيدي فالفــردي ورسجيو راموس
(من ركلة جزاء) والكروايت لوكا مودريتش،
بينام أحرز أنسو فايت هدف برشلونة الوحيد.
ويذهب ريال مدريد إىل هذه املباراة بثالثة
انتصارات متتالية يف الكالســيكو ،الذي مل
يفز به برشــلونة منــذ  2آذار  ،2019عندما
فاز بهــدف نظيف يف الجولة  26من الدوري
اإلســباين (ال ليغا) بهدف للكــروايت إيفان
راكيتيتش عىل ملعب سانتياغو برنابيو.

النجوم الصاعدة تجذب األنظار
يف الكالسيكو

وســيتصدر العبان صاعدان العناوين يف
أول مباراة قمة بني برشــلونة وريال مدريد
إىل باريس ســان
منذ انتقال ليونيل مي
جرمــان إذ تتجه األنظار نحــو املوهوبني
فينيسيوس جونيور وأنسو فايت يف املواجهة
الكالســيكية التي تجمع عادة أفضل نجوم
اللعبة.
وال يزال أمام الثنــا الكثر لتقدميه يف
املالعب لكــن بفضل مواهبهــام تحوال إىل
الواجهتني الجديدتني للناديني.
ففي برشــلونة يبقى فايت مــن النقاط
اإليجابية القليلة يف املوسم الذي بدأ بفقدان
مي الذي فطر القلوب وســط أزمة مالية
أدت أيضــا إىل عودة أنطــوان جريزمان إىل
أتلتيكو مدريد.
وبعد غيابه ملدة عام تقريبا بســبب إصابة
قوية بالركبة اليرسى تطلبت الخضوع ألربع
جراحات عاد املهاجم اإلســباين ( 18عاما)
للعب يف آخر خمس مباريــات وكان أفضل
العب بالفريق يف هذه الفرتة.
وســجل هدفا يف غضون عرش دقائق بعد
نزوله بديــال يف أول مبــاراة عقب عودته
أمام ليفانتي كام أحرز هدفا رائعا بتســديدة
من خارج منطقة الجــزاء خالل الفوز عىل
فالنسيا بعد انتفاضة يوم األحد املايض.
ونال مكافأة عىل جهده بإعالن برشلونة
متديد عقــده حتــى  2027ليتضمن رشطا
جزائيا بقيمة مليار يورو ( 1 17مليار دوالر).
وسطع اسم فايت ،الذي ورث القميص رقم
 10من مي  ،يف النادي الكاتالوين يف سن
 16حني أصبح ثاين أصغر العب يســجل يف
تاريخ دوري الدرجة األوىل اإلسباين.
وفرض نفســه رسيعا ضمن أكرث املواهب
الواعدة يف العامل وبــات أصغر العب يحرز
هدفا يف دوري أبطــال أوروبا وكذلك أصغر
العب يسجل مع منتخب إسبانيا.

تهديد رئي

وسيشكل فايت عىل األرجح مصدر التهديد
عىل ريال مدريــد بجانب ممفيس
الرئي
ديباي وســرجيو أغويرو العائد من إصابة
بربلة الساق منذ فرتة اإلعداد للموسم وشارك

لوقت قصــر أمام فالنســيا ودينامو كييف
بدوري أبطال أوروبا األربعاء.
أما يف ريال مدريد يقيض كريم بنزميا عىل
األرجح أفضل موسم مبسرته وبات مرشحا
للفوز بالكرة الذهبية.
ويتصــدر بنزميا ترتيــب الهدافني بدوري
الدرجة األوىل اإلسباين برصيد تسعة أهداف
كام قدم ســبع متريرات حاســمة لكن رغم
املستوى املمتاز لالعب فرنسا ركزت العناوين
يف مدريد عىل زميله يف الهجوم.
وأحرز الربازيي فينيســيوس ( 21عاما)
ثنائيــة يف فــوز ريال  0 -5عىل شــاختار
دونيتســك بــدوري األبطال هذا األســبوع
وبتســجيله ســبعة أهــداف يف  11مباراة
هذا املوسم تحســنت أرقامه بالفعل مقارنة
بحصيلة املوســم املايض بأكمله حني سجل
ستة أهداف يف  49مباراة.
وغالبا ما تعرض النتقادات يف الســنوات
املاضية بســبب غيــاب الدقة يف اللمســة
األخرة لكنه تحسن تحت قيادة املدرب كارلو
أنشــيلويت وهز الشباك ســبع مرات من 17
محاولة فقط عىل املرمى.
وسيحصل فينيســيوس عىل فرصة غداً
األحــد يف كامب نو للمواصلة يف إســكات
املنتقدين.
وتألق يف آخر مواجهة ضد برشــلونة يف
ســانتياغو برنابيو يف آذار  2020حني أحرز
هدفا رائعا وسيكون من الصعب إيقافه هذه
املرة أيضا.

من يرفع لواء االستفزاز
يف ريال مدريد بالكالسيكو؟

ويضع برشــلونة وريال مدريد اللمسات
األخرة عىل استعدادتهام.
ومتثــل املباراة أهمية قصــوى للفريقني،
حيث ستمنح الفائز بها دفعة معنوية هائلة
يف طريق تحســني النتائــج ،يف ظل تخبط
الفريقني هذا املوسم.
ويحتل ريال مدريد املركز الثاين يف جدول
ترتيب الدوري اإلســباين برصيد  17نقطة،
بينام يتواجد برشــلونة يف املركز الســابع
برصيد  15نقطة.
واعتاد عشــاق الكالســيكو عىل وجود
املناوشــات يف أرض امللعــب بــني نجوم
الفريقني ،يف محاولة للتأثر عىل قرار الحكم
واستفزاز الخصم.
ومن أبــرز الالعبــني الذين رفعــوا لواء
االســتفزاز يف ريــال مدريــد كان القائد
الســابق للفريق ســرجيو راموس ،والذي
تلقى  5بطاقات حمراء طوال مســرته يف
الكالسيكو.
ومــع رحيل راموس الصيــف املايض إىل
صفوف باريس سان جرمان الفرن  ،يوجد
بعض الالعبــني القادرين عىل خالفة املدافع
اإلسباين ،يف رفع لواء االستفزاز من صفوف
ريال مدريد يف الكالسيكو.
ومن أبرز هــؤالء الالعبون الظهر األمين
داين كارفخــال ،وذلــك يف حــال نجح يف
التعايف من اإلصابــة العضلية التي تعرض
لها الشــهر املايض ،ودخل يف قا ة الفريق
للمباراة.
وميلك كارفخال واقعة سابقة مع جامهر
برشلونة يف موسم ( ،)2017 -2016بعدما
احتفل بهدف التعادل الذي سجله راموس يف
الدقيقة  90يف الكامب نو ،بالتوجه بإشارات
مسيئة لجامهر العمالق الكاتالوين.
كام سبق وأن تعرض للطرد يف كالسيكو
موســم ( )2018 -2017يف ســانتياغو
برنابيو ،بعدما حاول إبعاد تصوية من عىل
خط املرمى باستخدام يده.
وهناك العبني آخرين بإمكانهم اســتفزاز
العبي البارسا سواء بالتدخالت العنيفة يف
أرض امللعــب أو من خالل شــخصياتهم يف
التحدث ،ومن أبرزهم كاســيمرو وفيدريكو
فالفــردي ،يف ظل تواجدهام يف وســط
امللعب وتوكل إليهم مهمة إفســاد الهجامت
ومراقبة أخطر العبي الخصم.
فهل يجد ريــال مدريد خليفة لراموس يف
حمل لواء االســتفزاز يف الكالســيكو؟ أم
تهدأ األجواء بني الفريقني يف ظل رحيل أبرز
النجوم وآخرهم رامــوس من الريال وليونيل
مي من برشلونة؟
ويلتقي املتصدر الحايل ريال سوســيداد
مع حامل اللقب أتلتيكــو مدريد يوم األحد.
ويتســاوى فريق املدرب دييغو سيميوين مع
ريال وإشبيلية وأوساسونا برصيد  17نقطة
بفارق ثالث نقاط عن القمة.
ويحل مفاجأة املوسم رايو فاليكانو ضيفا
عىل ريال بيتيس يف إشــبيلية .ويحتل رايو
املركز الســادس ولديه  16نقطــة متقدما
بنقطة واحدة عىل برشلونة السابع وبيتيس.

بــــــــاألرقــــــــام ...ــري ــس ــت ــي ــان ــو رونــــــالــــــدو يــتــفــوق
عـــــلـــــى يـــــوفـــــنـــــتـــــو وعـــــمـــــالـــــقـــــة أوروبـــــــــــا

أضاف األســطورة الربتغايل كريستيانو
رونالــدو ،نجم مانشســرت يونايتد ،انتصارا
جديدا إىل سجل مشاركاته يف بطولة دوري
أبطال أوروبا.
صاحب الـ 36عاما متكن من تسجيل ثالث
أهدافه للمبــاراة الثالثة عىل التوايل يف دور
املجموعات ،وذلك بإحرازه هدف فوز يونايتد
القاتل عىل أتاالنتا اإليطــايل بنتيجة ،2-3
األربعاء املايض.
االنتصــار منح الشــياطني الحمر فرصة
اعتالء صــدارة املجموعة برصيــد  6نقاط،
وذلك بعد الفوز يف آخر مباراتني عىل فياريال
وأتاالنتا بفضل «الدون».
وكشــفت صحيفة «صن» الربيطانية عن
إحصائية جديدة تظهر مــدى براعة الهداف
التاريخي لكرة القدم عىل مدار مســرته يف
دوري األبطال ،وذلك بعــد وصوله إىل 114
انتصارا يف البطولة.

وأشــارت الصحيفة إىل احتالل رونالدو
املركــز الخامس يف قا ة أكــرث من حقق
انتصارات عىل مــدار تاريخ «األبطال» ،حيث
يأيت بعــد  4أندية كربى ،فيام ال يتفوق عليه
أي العب.
وال يتقدم عىل رونالــدو يف هذه القا ة
سوى الثنا اإلســباين ريال مدريد ((166
وبرشــلونة ( )160انتصــارا ،باإلضافة إىل
بايــرن ميونيخ ( )155ومانشســرت يونايتد
(.(125
يف املقابــل ،يتقدم رونالــدو عىل فريقه
الســابق ،يوفنتــوس ،الذي يحتــل املركز
السادس بواقع  107انتصارات ،يليه تشيل
اإلنكليزي بـ 91فوزا ثم بورتو الربتغايل ((90
انتصارا.
وانضم أرسنال وميالن لقا ة األندية التي
يتفوق عليها رونالدو ،حيث اكتفيا باالنتصار
يف  83و 82مباراة عىل الرتتيب.

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

م و
م ي؟

السبت  23ترشين األول 2021

؟

روا وطبيب اســكتلندي راحــل ،وكاتب معروف
بتأليفه القصص البوليسية ،التي وجدت شهرة واسعة،
حيث ابتدع شخصية خيالية مشهورة.
إسمه مؤلف من  13حرفا .إذا جمعت:
 8+12+2+11+5دولة يف رشق آسيا.
 9+10+7+13عاصمة أوروبية.
 1+10+7+5دولة أمركية.
 4+1+5+10عاصمة افريقية
غني.
12+2+3
ّ
 7+1+5مدينة فرنسية.
 9+6+13شكل وهيئة.
 11+5خرق يف الحائط.

الحل السابق
افقيا:

عموديا:

1ـ دولــة مــن جزر
االنتيــل الكربى ،إســم
حصان عنرتة بن شدّ اد.
جــل شــجاع،
2ـ ر ُ
يسقط رصيعا ،من ملوك
إنكلرتا.
3ـ ظُلم ،قضاء لبناين،
مدينة لبنانية.
4ـ يق ّبلون ،أنجال.
5ـ تُــردّد يف لعبــة
طاولة الزهــر ،ممثلة
مرصية راحلة ،شــاعر
اندل .
نشــاهدكم،
6ـ
يخصني ،دولة يف رشق
افريقيا.
7ـ ميرض ،متثاقل عن

األمــر ،الفطن واللبيب،
وكالة أنباء عربية.
8ـ اعىل وسط الصدر،
الــربق املتتابع اللمعان،
قليل الوجود.
9ـ أول رئيــس لرتكيا،
إكتمــل ،رشب ،غــر
مطبوخ ،صب املاء بكرثة.
10ـ مدينة روســية،
أقوم مقام.
11ـ شــد الحبــل،
أراسلهُ .
12ـ حســب ،مدينة
يف أملانيــا ،فيلم لفريد
شوقي ،نام.
13ـ نبــات طيــب
الرائحة ،يواصلون.

الحل السابق
1ـ فاروق ،هافانا
2ـ ريقه ،باريس ،مال
رب ،النرس
3ـ ند ،ي ّ
الهدي
4ـ نجو ،عب،
ّ
5ـ يفل ،بلس ،أناناس
رسحناه ،الف ّران ،نا
6ـ ّ
7ـ بن ،ين ،أجر ،زوربا
8ـ يســعفّ ،
أدل  ،يوجب،
يلقي

1ـ مؤرخ وصحايف لبناين راحل،
هرول.
2ـ ممثل مــرصي راحل ،بارش
العمل.
3ـ قناة تلفزيونية عربية ،الباب.
4ـ من أوراق اللعبُ ،عمرك ،أشار
براسه ،حرف نصب.
جل ،غ ّنوا وط ّربوا.
5ـ أر ُ
6ـ طبيعتــه وخليقته ،ما ،
ديوان ألن الحاج.
7ـ مل يف بوعده ،مرشد ،متيش
متبخرتا.
8ـ االســم الثاين لوزير لبناين
سابق ،يف العود ،عاصفة بحرية.
9ـ ح ّب العنــب ،الفقر الذي ال
يشء له.
وحسن الشعر ،ممثلة
10ـ رقّق
ّ

افقيا:

عموديا:

9ـ كامــــرون ،وزير،
ب ّراقة
10ـ رك ،موله ،عاون
11ـ نلومهــا ،ارتيــايب،
صام
12ـ طــــه ،مرت ،أمت،
الدا
13ـ ميــــارس ،كان،
الديار

االبراج

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

وفنانة مرصية.
حكم بالعدل ،أفادوا.
11ـ ُ
12ـ غــر ُمذنب ،متشــابهان،
االســم الثاين لفنان وموســقيار
لبناين راحل.
13ـ ُعنق ،االســم الثاين لوزير
خارجيــة بريطاين ســابق ،دولة
افريقية.
جة الب ّينة الفاصلة ،ندم.
14ـ الح ّ
15ـ بحرة يف جنوب السودان،
االسم الثاين ملطرب مرصي.
16ـ هــ ّر ،رئيــس وزراء هندي
راحل.
17ـ قصد ومطلب ،نهر أورويب،
مأوى الدجاج.
18ـ مغنيــة لبنانيــة صاحبة
الصورة.

1ـ فرنسيس بيكون
2ـ ايد ،فرنسا ،لطم
نلح ،ع ّمروها
3ـ رقّ ،
4ـ وهيج ،ننفيكم
5ـ بوباي ،همس
6ـ بر ،له ،أومأت
7ـ ها ،عس ،أدنو ،رك
8ـ أرأب ،أجل ،ال
ي ،وهران
9ـ فيل ،ج ّ

الثور
) 21نيسان  21أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23متوز)

اســباب بديهية معروفة متنعك من تنفيذ
يحيطونــك بالثناء واالطــراء وتعرف انك
تســتحق هذا بالفعل .أنت تخفي وراء مظاهر املرشوع الذي يف رأســك .كن متفهام للواقع
اللطف شخصا فطنا يعرف ماذا يطلب ويريد .وتق ّبله بروح رياضية .احفظ لســانك واكتف
باملراقبة.

االسد
) 24متوز  23آب)

العذراء
) 24آب  23أيلول)

تعرف كيف تحفظ االرسار ،لكنك خائف من
برهن عن التفاؤل والثقة بامكاناتك الكبرة،
وارصف انتباهك اىل نفسك وارستك .الخطوة مواجهــة جديدة ،ومرتدد باالقرتاب من ضوء
الجريئة التي أنت مقدم عليها ستكون ناجحة .ساطع يجذبك .التبديل فيه الكثر من السعادة.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 23ت21 1ت(2

قــد تضطــر هذه اآلونــة اىل وضع بعض
عليــك أن تتخطى ميولك الشــخصية حتى
تستطيع االنسجام الكامل مع رشيكك .الوقت القواعد البســيطة ،ولكن دع النوايا الحسنة
غر مناسب للقيام بأعامل مالية مبهمة وغر تتكلم .حياتك العاطفية تســر نحو التحسن
واالستقرار.
واضحة.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

قــد يطرأ هذه الفرتة بعض التحســن عىل
كن متســامحا لبعض أخطــاء الغر .ناور
بليونة أمام أشــخاص خبثاء يواجهونك .لقاء وضعك املايل .باســتطاعتك انشــاء عالقات
يعيد إليك األمل ،ويســاعدك عىل اتخاذ القرار جديدة بهيجة مع أشخاص يكنون لك عاطفة
صادقة.
السليم.

الدلو
) 21ك 19 2شباط)

اخترب معلوماتك
1ـ ما اســم الوالية األمركية التــي يطلق عليها لقب
الحدود األخرة يف أمركا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو الوزير اللبناين الذي كان ضمن لجنة التحكيم
السداســية التي إختارت قصيدة أمر الزجل رشيد نخلة :
كلنا للوطن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة بدأ التلفزيون اللبناين بنقل الوقائع
الحية لجلسات املناقشة العامة ملجلس النواب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار لونغي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية ســنة أعطي أول ترخيص ألول جهاز تربيد
أو ثالجة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما اســم املدينة اليابانيــة التي يرتفع فيها حواىل
 1700جرس ،وتُلقّب بـ فينيز الرشق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية سنة ُمنحت أول ميدالية عسكرية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم اليوبيل الذي يطلق عىل  26سنة زواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم املغني القديم الذي كان املطرب املفضل لثالثة
خلفاء يف العهد العبايس ،وهو أول من إشتهر باستخدام
الناي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عموديا:

افقيا:
1ـ من ملوك رومانيا.
2ـ الجهة والناحية.
3ـ مهر وحذق يف.
4ـ حفظتنــا وصانتنا
من.
5ـ من الحمضيات.

1ـ عاصمــة دولــة
آسيوية.
2ـ الصعود والتقدم يف
األمور.
3ـ ُعدتُم من.
4ـ ضعــف ،عاصفــة
بحرية.
5ـ دولة آسيوية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ الحوت.

1ـ أوسلو.

2ـ ويليس.

2ـ ليندل.

3ـ سنابل.

3ـ ّ
حالين.

4ـ لدن.

4ـ ويب.

5ـ وليام.

5ـ تسليم.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ سنة 1963
2ـ رينه الينك.
3ـ سنة .1949
4ـ  16سنة.
5ـ محمد داود خان.
6ـ يف بوليفيا.
7ـ ح ّيان بن عبدالله.
8ـ انكيتاتس.
9ـ بوسيفالوس.

من سبعة حروف:

تغلب الجدية عىل طبعك هذه الفرتة مام يزيد
مشــاكلك اليوم ليست أمرا جديا يشغل بالك
ُحل اذا من صعوبة مزاجك .ال تأخذ قرارات مترسعة،
اىل هذا الحدّ الكبر .املســائل الصعبة ت ّ
وتحفّظ يف ترصيحاتك أمام الخبثاء.
عرفت كيف تترصف بروية وحكمة.

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

10ـ اسنا ،فريز ،تم
11ـ سلّور ،ويشيتا
12ـ أمره ،أزجر
13ـ دانوب ،عبيد
14ـ العني ،باي
15ـ البرو ،ال
16ـ األنصار
17ـ آن ،ق ق ،اد
18ـ سامية جامل

زكريا القزويني

ال ــش ــب ــك ــة الــ ــ ــيــرة

الحوت
) 20شباط  20آذار)

تحاول توثيق عالقات الصداقة مع أشخاص
بعــض األمور الخاصة التي تظنها ثابتة قد
يطرأ عليها بعض التغير الطفيف .ســتقوم تعرفت عليهم مؤخرا .حافظ عىل ثقتك بنفسك
بكامل مســؤولياتك رغم العوائق الج ّمة التي وخصوصا انك عىل وشــك الخضوع المتحان
كبر.
تعرتضك.

دولة عربية
اعالن
اكتشاف
أنظار
ابتهاج
املجر
ابناء
أرزة
احفاد
اطفال
برص
براءة
بطولة
بهاء
تعب
ترقية
تحيات
ثبات
حظ
حنان
حرية
خفايا
دانوب
دورية
دالل
رقة
روايات
زق
زهو
زئر
زينة
زمرد
سهم
شبل
شاهق

SU D OK U

صعود
ضفة
طالب
طبارة
طعم

عظيم
عصافر
فوائد
فلوران
فابيوس

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرة
واملربع الكبر.

قاديشا
قرين
البالس
مارسيل
هندام.

الحل السابق

الحل السابق
لوساكا

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

السبت  23ترشين أول 2021

عــــــــون يرفــــــــض تقريــــــــب موعــــــــد االنتخابــــــــات… االســــــــتحقاق النيابــــــــي فــــــــي مهــــــــب الريــــــــ !
تخبــط داخــل مجلــس الق ــاء االعلــى فــي مقاربــة ملـ البي ــار ...وخشــية مـ تحــول الحكومــة لت ريـ االعمــال
بكر ـــــي تدخـــــل علـــــى خـــــط تحقيقـــــات «ال يونـــــة» ...لبنـــــان للموفـــــد االمير ـــــي :بدنـــــا نـــــا ل عنـــــب!
مهلة شهر تقريبا للبت به» ،مضيفا« :ال شك ان املهل بخطر
اذا مل تسارع كل جهة معنية للبت مبا يخصها من امور».

(تتمة ص(1

عون يف بكريك

نفى عويدات يف وقت الحق هذا املوضوع.
واوضــح يف بيان ان اشــارة مفــوض الحكومة لدى
ولفت يوم امس الزيارة التي قام بها قائد الجيش العامد
املحكمة العسكرية بتكليف مديرية املخابرات لالستامع
جوزف عون للبطريرك املاروين بشارة بطرس الراعي والتي
اىل رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من
افيــد انه تم خاللها عرض للتطــورات االمنية يف البالد
قبل الســلطات املعنية ملعرفة مــا اذا كان التكليف يرتب
والوضاع املؤسسة العسكرية .واثنى خاللها الراعي عىل
اســتجوابا يف فرع املخابرات ام عنــد القايض صاحب
دور الجيش والقوى االمنية يف ضبط االمن والحؤول دون
التكليف دون ان يكون هناك اي تحديد الي مهلة زمنية».
الفلتان االمني يف الشــارع االمر الذي يهدد امن كل البالد
يف هذا الوقت بدا الفتا مســارعة البطريركية املارونية
وسالمة كل املواطنني.
لدعم جعجــع باعالنها رفضها «العودة إىل الشــعارات
وقالــت مصادر اطلعت عىل اجواء االجتامع لـ»الديار»
الجاهزة ومحاوالت العزل وتسويات الرتضية ،واالتهامات
انــه يندرج باطار اللقــاءات الدورية بني البطريرك وقائد
الفتنوي».
الطائفي ،واإلعــالم
االعتباط ّيــة والتجييش
ّ
ّ
الجيــش الذي كان يخطط للصعود اىل بكريك قبل احداث
ويف تغريــدات عىل صفحتها عىل موقع «تويرت» ،أكدت
الطيونة لكن انشــغاله مبا حصــل جعله يؤجل زيارته.
البطريركية رفض العــودة إىل «اختالق امللفّات ضد هذا
واوضحت املصــادر ان العامد عون وضع الراعي يف آخر
أنــاس أكباش محرقة ،وإحالل
ٍ
الفريــق أو ذاك ،واختيار
املستجدات وبالتحقيقات املستمرة بالحادثة.
االنتقام مــكان العدالة» .وكان جعجع اكد يوم امس انه
أكل العنب ال قتل الناطور!
«كرئيس حزب لبناين رشعي تحت القانون .ولكن لتستقيم
يف هذا الوقت ،مل تتضح نتائج زيارة كبر مستشــاري
العدالة ،عىل القضاء ان يتعاطى مع كل األطراف يف البلد
وزارة الخارجية األمركية ألمن الطاقة الوسيط األمريك
عىل أساس انهم تحت القانون .يظهر ان الطرف األسايس
الجديد يف عملية التفاوض غر املبارش يف شــأن ترسيم
يف أحداث عني الرمانة يعترب نفسه فوق القانون ،ولألسف االنتخابات وما ميكن ان تتسبب به من عدم متكن ناخبني مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف ،يبلغون سن الـ21
الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين اىل بروت.
يجاريه القضاء العسكري حتى اآلن بهذا االعتقاد».
من مامرسة حقهم االنتخايب بسبب «العوامل الطبيعية يف الفرتة بني اول شباط والثالثني من آذار  .»2022وسارع
ففيام تحدثت بعض املعلومات عن «توافق مسبق للرؤساء
االنتخابات بخطر؟
واملناخية التي غالباً ما تســود يف آذار (امطار وعواصف رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة اىل جلســة للجان الثالثة عىل عدم املوافقة عىل التشارك يف املوارد النفطية
وأعلنت رئاســة الجمهورية يوم أمس ان الرئيس عون رعدية وثلوج) ،ســ ّيام يف املناطــق الجبلية والجردية ،املشرتكة يوم الثالثاء املقبل لدرس رد قانون اإلنتخاب.
وتقاســمها ،وإبال هوكشــتاين ن ّيــة الجانب اللبناين
بإعادة «القانون فيتعــذر انتقــال الناخبني اىل أقــالم اقرتاعهم يف تلك
وقّع مرســوماً حمل الرقم  8421ق
واعترب رئيس منظمة «جوستيسيا» والحقوقية الدكتور بالتنازل عن الخطّني  23و 29والبدء بالتفاوض عىل نقطة
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الرامــي اىل تعديــل بعض مواد القانــون رقم  44تاريخ
جديدة لالنطالق منها بعملية االستكشــاف والتنقيب»،
( 2017/6/17انتخــاب أعضاء مجلس النواب)» املصدق االنتقال ،وعدم إمكانية تز ّود األقالم بالطاقة الكهربائية انــه «اذا مل يجتمع مجلس النواب فورا العادة التأكيد عىل نفــت مصادر قريبة من الرئيس عون عرب «الديار» ما يتم
مــن مجلس النواب بتاريــخ  2021/10/19والوارد اىل العادية املحرزة او البديلة».
القانــون او التصويت عىل قانون معدل وارســاله مجددا تداوله يف هذا االطار ،وقالت ان هوكشتاين جاء مستطلعا
الحكومــة بتاريــخ  ،2021/10/20اىل مجلس النواب
ولفت عون اىل ان تقصر املهل من شأنه ان يحول دون للرئيــس نكون تعدينا املهلة املعقولة لتمكني املرشــحني املوقف اللبناين من استعادة املفاوضات ،وقد كان موقفنا
العادة النظر فيه .واستند عون يف املرسوم ،اىل دراسات متكن الناخبني املقيمني خارج لبنان «من مامرسة حقهم والناخبني من معرفة القانون بوضوح عىل اساســه يتم واضحا بأننا نسر بحل يحفظ حقوقنا كاملة .واضافت
قانونية ودســتورية عدة ،واىل قرارات صادرة سابقاً عن الســيايس املحفوظ يف القانــون االنتخايب الراهن بأن الرتشيح واالنتخاب» .واشار مرقص يف حديث لـ»الديار» املصادر »:هو مل يتحدث مبهل زمنية ،ونرجح انه سيحدد
املجلس الدســتوري ،ومواد من اإلعــالن العاملي لحقوق يقرتعوا ملمثلني لهم يف الدائرة االنتخابية املخصصة لغر اىل ان امكانيــة طعن رئيــس الجمهورية بالقانون امام خطوته التالية عىل ضوء االتصاالت التي ســيجريها مع
االنسان ،لرشح املخالفات التي يتضمنها القانون املذكور ،املقيمني يف الدورة االنتخابية التي نحن عىل مشــارفها» .املجلس الدســتوري يف حال اعاده اليه مجلس النواب كام الجهة املقابلة وبعد مع ادارته» ،معتربة ان الطرف اللبناين
خصوصاً لناحية تقصر املهلة الدســتورية ملوعد اجراء كام ان هــذا القانون «يحرم من حــق االنتخاب  10685كان ،علام ان ذلك يتطلب ايضا وقتا ولدى املجلس الدستوري يريد بنهاية املطاف اكل العنب وليس قتل الناطور.

القم ــــــــة األوروبي ــــــــة :ملــــــــ الهج ــــــــرة يت ــــــــدر النقاش ــــــــات الداخلي ــــــــة
(تتمة ص(1
وكان اليوم األول للقمة الخميس ،تناول عدة ملفات ،أبرزها
مواجهة جائحة كورونا فضال عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وخالل هذه القمة ،صفــق القادة األوروبيون وقوفا أمس
الجمعة للمستشــارة األملانية أنجيال مركل يف بروكسل يف
قمتها الـ 107واألخرة بعد  16عا ًما يف الحكم ،بحسب مصدر
حرض االجتامع املغلق.
ونقل املصدر عن رئيس املجلس األورويب شارل ميشال قوله
ملركل «أمتنى أال تســتائني من هذه االحتفالية مبناسبة ق ّمتك
األخرة» .وأضاف ميشــال أن اجتــامع دول االتحاد األورويب
«بدون أنجيال يشــبه روما بدون الفاتيــكان أو باريس بدون
برج إيفل».
ويف معرض تشبيهها بـ»الرصح» ،قال ميشال إن «رحيلها
عن املشهد األورويب ميسنا جميعا سياسيا ،ولكن ميلؤنا أيضا
بالعاطفة».
وقال رئيس الوزراء البلجييك الســابق إن «رزانة وبساطة
(مركل) الشــديدتني كانا ســالح إغواء قويا للغاية» ،مضيفا
«أنت بوصلة ،ونقطة ضوء ملرشوعنا األورويب».
وقوبلــت كلامته بتصفيق حار ،وفقا ملا قاله مصدر أورويب
مطلع عىل املحادثات.
وكان رؤساء الدول والحكومات قد أشادوا يف السابق بروح
التســوية التي تتحىل بها املسؤولة األملانية عند رحيلها ،منهم
النمساوي ألكسندر شالنبر الذي وصفها بأنها «صانعة سالم

يف االتحــاد األورويب»
واللوكسمبورغي كزافييه
بيتيــل الذي قال إنها كانت
تتميز بقدرتها عىل إيجاد
حلول وسط.
ويف هذه القمة األخرة
ملــركل ،كانــت بولنــدا
ُمحرجة بسبب انتهاكاتها
لســيادة القانون يف حني
تركت أملانيا بصمة جديدة
بالدعــوة إىل الحوار مع
وارسو.
وقــدّ م الـــقـــــادة
األوروبيون للمستشــارة
هدية متثل املبنى الذي تقام
فيه القمم األوروبية.
تشــتهر مركل بكونها
صانعة صفقات ماهرة ،إذ
لديها القدرة عىل الحصول
عىل موافقة كل الــدول األعضاء الـ 27واتخاذ قرارات مهمة
رغم الخالفات الشديدة.
وقــال الرئيس الليتــواين جيتاناس نوســيدا إن مركل
«سياسية رائعة» تدخلت يف اللحظات الحاسمة وساعدتنا
عىل التوصل إىل حل.

بايــــــدن :أميــــــر ا ســــــتدافع عــــــ تايــــــوان إ ا
(تتمة ص(1
بدوره رحب املتحدث الرئايس التايواين كزافييه
تشــانج أمس الجمعة بترصيحات بايدن ،قائال إن
أمركا أظهرت دعام «راسخا» لتايوان منذ أن توىل
بايدن السلطة يف كانون الثاين املايض.
ويتناقــض ترصيــح الرئيــس األمريك مع
السياســة األمركية القا ة منذ مدة طويلة فيام
يعرف بـ»الغموض اإلســرتاتيجي» ،التي تساعد
واشــنطن مبوجبهــا تايوان يف بنــاء دفاعاتها
وتعزيزها دون التعهد رصاحة بتقديم مســاعدتها
يف حال حدوث هجوم.
وخالل مقابلة هذا الصيف عىل محطة «إيه يب
يس» ( ،)ABCقدم بايدن وعدا مامثال ،متحدثا عن
«التــزام مقدس» بالدفاع عن حلفاء حلف شــامل
األطلــ «ناتــو» ( )NATOيف كنــدا وأوروبا،
باإلضافة إىل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وتواجه إدارة بايدن دعــوات متزايدة لتوضيح
االلتــزام األمريك للدفاع عــن تايوان ،يف حني
يصعــد الرئيس الصينــي يش جني بينغ الضغوط
الدبلوماسية والعسكرية ضد تايوان.
يف املقابــل ،طلبت الصني أمــس الجمعة من
واشــنطن التزام الحذر بشأن تايوان .وقال الناطق

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

باســم وزارة الخارجية وانغ وينبني إن «الصني لن
تفســح املجال ألي مســاومة بشأن القضايا التي
تتعلق مبصالحها الجوهرية».
وحــذر وانغ وينبني يف إفــادة صحفية من أن
واشــنطن ينبغي أن تترصف وتتحدث بحذر بشأن
قضية تايوان.
وخالل مؤمتر صحايف الخميس ،أكد الســفر
الصينــي لدى األمم املتحدة تشــانغ جون ردا عىل
ســؤال عن القضية التايوانية ،أن بالده ليست يف
موقع هجــوم ،بل يف موقــف «دفاعي» ،مؤكدا
«نحــن نكافح مــن أجل الحفاظ عىل ســيادتنا
وسالمة أراضينا».
وتابع «لســنا من يســبب املشــاكل .بل عىل
العكس ،تتخــذ بعض الدول خصوصــا الواليات
املتحدة إجراءات خطــرة تؤدي إىل وضع خطر
يف تايوان».
وقــال الدبلومــايس الصيني «يجــب أن ندعو
الواليات املتحدة إىل وضع حد ملثل هذه املامرســة.
إدخــال تايوان يف حائط ليس يف مصلحة أحد».

نذر الحرب

ورغــم أن الواليات املتحــدة والصني ،الدولتني
النوويتــني والقوتــني االقتصاديتني األوليني يف
العامل ،تخوضــان حربا باردة يف عدد من امللفات

مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون
مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص
مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

بينيــــت وبوتي ـــ يبحثــــان امللفي ـــ
الســــــــوري والنــــــــووي اإليرانــــــــي
(تتمة ص(1

ورغم اإلشادات ،فلقد وجه قادة آخرون انتقادات حادة ملركل
يف بعض األوقات .فانتقدت املجر وبولندا مركل عىل موقفها
الليربايل نسبيا خالل تدفق هائل لالجئني عام .2015
كام أن اســمها مرتبط عن كثب بسياســات التقشف غر
الشعبية يف عرص أزمة الديون يف اليونان وإيطاليا.

اجمتهــــــا ال يــــــ

الخالفية بينهام ،فإن خالفهام بشأن تايوان يعترب
القضيــة الوحيدة التي يُحتمــل أن تثر مواجهة
مسلحة بينهام.
ويف آذار املــايض حذر قائــد القوات األمركية
يف منطقة املحيطــني الهندي والهادي األدمرال
فيليب ديفيدسون من أن الصني قد تغزو تايوان يف
غضون  6ســنوات لتحقيق هدفها املعلن بالحلول
محــل الواليات املتحدة كأكرب قوة عســكرية يف
املنطقة.
وتايوان البالغ عدد ســكانها حوايل  23مليون
نسمة ،يديرها منذ  75عاما نظام لجأ إىل الجزيرة
بعد ســيطرة الشــيوعيني عىل الحكم يف الصني
القارية إبان الحرب األهلية الصينية.
وقطعت الواليات املتحدة عالقاتها الدبلوماسية
مع تايبيه يف  1979لالعرتاف ببكني ممثال رسميا
ووحيدا للصني ،لكن واشــنطن ال تزال أقوى حليف
لتايوان ومزودها األول باألســلحة ،بل إن اإلدارة
األمركية ملزمة من قبل الكونغرس ببيع الجزيرة
أسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.
وتعتــرب بكني تايوان جزءا ال يتجزأ من األرايض
الصينية ،مؤكدة أنها ستستعيد الجزيرة عاجالً أم
آجال ،وبالقوة إذا لزم األمر.

مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو
مسؤول قسم االخراج سمر فغايل
رئيس القسم الفني وجيه عي

سياسة االستمرارية يف العالقات».
من جانبه ،أشــاد رئيس الــوزراء اإلرسائيي بالعالقات بني
تل أبيب وموســكو ،مضيفا أنه سيبحث مع بوتني الوضع يف
سوريا ،وجهود إيقاف ما وصفها باألنشطة النووية اإليرانية.
وقبيل توجهه إىل روسيا ،قال بينيت إن العالقات بني تل أبيب
وموســكو لبنة مهمة يف السياسة الخارجية اإلرسائيلية ،ملا
متثله روسيا من أهمية إقليمية ودولية.
ومــن املتوقع أن يناقش بينيت وبوتني ،إىل جانب العالقات
الثنائية ،آخر تطورات األوضاع اإلقليمية ،وعىل رأســها ملف
إيران النووي ،وما تســميه إرسائيــل تعاظم قوة طهران يف
املنطقة ،وســعيها ملواصلة متركزها العسكري عىل األرايض
الســورية ،فضال عن مناقشة تعزيز منظومة التنسيق املبكرة
بني تل أبيب وموســكو ،والتي تقوم بدور أســايس يف سياق
الهجامت التي تشنها إرسائيل عىل أهداف إيرانية يف سوريا.
وقد يكــون اجتامع أمس مع بينيت اللقــاء األخر لبوتني
مع مســؤول أجنبي وجها لوجه قبل بــدء تطبيق اإلجراءات
االحرتازية التي فرضتها موسكو لكبح انتشار جائحة فروس
كورونا ،إذ قال الكرملني إن بوتني ســيلغي االجتامعات وج ًها
لوجه خالل اإلجازة عىل مســتوى البالد ملدة أســبوع ،اعتبارا
مــن  30ترشين األول الحايل للحد مــن الوفيات الناجمة عن
«كوفيد .«19

خ اب جعجع لم يرو ع ش الشارع «القواتي»..
(تتمة ص(1
دســام لهم وله يف االنتخابات ،فتعيد شــدّ
العصب يف شــارعهم املسيحي ،الذي بدأت
ترتاجع فيه شعبية جعجع ،بسبب «زحطات
القــوات» املتكررة بدءا مــن اتفاق معراب
ومرورا بعدم استقالتهم من املجلس النيايب
بعــد انفجار املرفأ ووصــوال إىل محاولتهم
تز ّعم الثورة ،ففضيحة محروقات الصقر».
إال أنه وبحسب املصادر «جاءت الرياح مبا
ال تشتهي السفن» ،فجعجع الذي تخ ّيل لدى
وصفته زعيام
البعض أنّ أحــداث الطيونة ّ
عىل املسيحيني والحامي واملدافع الوحيد عن
حقوقهم بوجــه حزب الله ،ال بل يف بعض
الشــوارع الســنية ص ّنف بـ»البطل» ،ظهر
مبظهــر الضعيف ،مبدداً كل تلك التوقعات».
ويف قــراءة لخطابــه وانعكاســه رأت
املصادر «خيبــة أمل لدى جمهوره الحزيب،
الــذي توقّع خطابا يــوازي أو يتفوق عىل
مواقــف الســيد نرصالله ،خطابا مشــ ّبعا
باملواقف التصعيدية والقوية ،خطابا شبيها
بالرئيس بشــر الجميــل ،إالّ أنّ «الحكيم»
أخفق و»بشــر  »2مل يظهر ليل أمس!».

املـدير املايل عــامد معـلوف
ـ املدير املسؤول دولي بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار هشام زين الدين
مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

مــن ج ّهة ثانية تعترب املصادر أنّ «الحالة
العاطفيــة التي ظهرت بعد أحداث الطيونة،
ومــا تبعهــا من تضامن ضمني مســيحي
مــع جعجع ،حتى من قبل غــر الحزبيني،
والذين ظنوا للحظة أنه قادر عىل حاميتهم
ومواجهــة «حــزب الله» ،تبــددت يف أقل
من  72ســاعة بظهــوره ضعيفاً عاجزاً عن
التصدي واملواجهة».
فرستهــا املصادر عىل
وهذه الظاهــرة ّ
أنهــا «تأكيد واضح بــأنّ املطالب الحقيقية
للمســيحيني تتمثل بالسلم األهي والعيش
املشــرتك وتبــادل املصالــح واملنافع بني
اللبنانيــني كافة ،وعدم الرغبــة بالذهاب
مجــدداً نحو الحــرب األهلية والتقســيم
والفدراليــة» ،معتربة أن ّ»األيــام املاضية
كشفت أنّ الغالبية الساحقة من املسيحيني
ال تؤيــد جعجع يف خياراتــه الدموية ولن
تســمح بعودة عقارب الســاعة إىل الوراء،
ولــن تقبل بعودته زعيام للمســيحيني عىل
دماء فئة معينة من اللبنانيني».
هذا وشــددت املصادر عــىل أن «حادثة
الطيونــة أطاحــت بأي فرصــة محتملة
لوصول جعجع إىل رئاسة الجمهورية وهو
االنطباع الذي أكدته املقابلة».
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