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محمد بلوط

كل املؤرشات والتطورات اليوم تدل عىل ان البالد تتجه اىل 
مزيد مــن التصعيد والتأزم عىل وقع الخالفات والســجاالت 
النارية حول العديد من امللفــات والقضايا، اكان عىل صعيد 
مسار التحقيق يف انفجار مرفأ بروت، أو عىل صعيد تداعيات 
ما حصل يف الطيونة ومجريات التحقيق يف شأنها، ام عىل 

وقع الدخول يف اجواء االستحقاق االنتخايب.
وال يقتــر الخالف عىل هــذه امللفات بل يطــاول ايضا 
قضايا تتصل بكيفيــة التعاطي مع القضايا املتعلقة باالزمة 
االقتصادية واملعيشية وسبل مواجهتها، خصوصا مع الدخول 
يف املفاوضــات مع صنــدوق النقد الدويل الــذي لن تظهر 
»خراته« قبل االنتخابات النيابية كام اشــار وزير االقتصاد 

مؤخراً.
ويف ظل هذا التأزم الســيايس وانسداد االفاق امام الحلول 
واملعالجــات الفورية واآلنيــة يتفاقم الوضــع االجتامعي 
واملعييش بشكل مضطرد مع استمرار ازمة الكهرباء، وارتفاع 
اسعار املحروقات والغاز وجنون اسعار السلع واملواد الغذائية، 
كل القدرة الرشائية للمواطن والرواتب واملعاشات التي مل  وت

تعد تكفي لتأمن النقل والجزء القليل من الحاجات اليومية.

 مراوحة قضائية يف قضية البيطار 

ويف املعلومات املتوافرة لـ »الديار« ان ازمة املحقق طارق 

البيطار مل تجد حتى اآلن اي مخرج، حيث ان مجلس القضاء 
االعىل، الذي شجعه الرئيس ميقايت عىل اجرتاح الحل، مل يزل 

يف دائرة الدرس والتشاور يف ظل الحديث عن تباين يف الرأي 
بن اعضائه.

وتضيف املعلومــات ان املجلس يرتيــث يف االجتامع مع 
القايض البيطار الســباب عديدة غر معلنة، ويتفادى حتى 
اآلن االقدام عىل اية مبادرة بسبب التجاذبات والضغوط التي 
تشهدها هذه القضية، عدا عن موقف بعض اعضائه املتشدد 
لصالح اســتمرار القايض البيطار مبســك هذا امللف او ترك 

املبادرة له التخاذ املوقف املناسب.
ووفقا لواقع االمر فان القايض البيطار مســتمر يف ادائه 
الذي بدأه من دون اعطاء اية اشــارة عىل تعديله بدليل طلبه 
االســتامع اىل النائبن غازي زعيرت ونهاد املشنوق االسبوع 

املقبل.
ويف ظل املراوحة السائدة لدى مجلس القضاء االعىل تبقى 
الحكومة بانتظار الحل حيث ان الرئيسن عون وميقايت يف 
اجتامعهام األخر ابديا موقفا واحداً يتمثل بعدم الدعوة اىل 
جلسة ملجلس الوزراء يف ظل الوضع القائم وموقف الثنايئ 

امل وحزب الله من القايض البيطار وادائه.

 مجلس الوزراء باالنتظار 
وقالت مصادر وزارية لـ »الديار« امس ان شــيئاً جديداً مل 
يطرأ عىل الوضع الحكومــي، معربة عن أملها يف ان يحمل 
االســبوع املقبل تطورات ايجابية تؤدي اىل الدعوة النعقاد 

مجلس الوزراء.
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قــال خبر اقتصــادي، أنه لو طبقــت خطة التعايف 
االقتصــادي التي اقرت يف حكومة ديــاب بالتعاون مع 
اليوم  البنزين  آنذاك، لكان  ســعر صفيحة  رشكة الزارد 
60 الف لرة بدل 00 الف لرة لبنانية. ولكن لألســف، 
الفرص من  السياسية تحرتف تضييع  الطبقة  لبنان،  يف 
جميع أنواعهــا تارة حفاظاً ملصالحهــا الخاصة، وتارة 
عــن غباء او عدم اهليتها لقيــادة البالد. حكومة نجيب 
ميقايت اليــوم معطّلة نتيجة ازمــة تحقيق املرفأ بينام 

الدوالر تخطى الـ 20 الف لرة لبنانية، كام ان املحروقات 
بلغت اسعار ال قدرة للمواطن اللبناين عىل تحّملها، ومع 
هــذا الحكومة معطّلة. عىل الناخــب اللبناين ان يتذكر 
مر هذه الطبقة السياســية عىل  كل عذاباته وفشــل وت
الشــعب والوطن يوم يذهب اىل صندوق االقرتاع ليديل 

الكرة وينتخبهم من جديد. بصوته، فال يعيد 

عـــــــــىل طــــــــريــــــــق الــــــــديــــــــار

»الديار«

ــبـــطـــوالت األوروبــــيــــة : الـ
يلسي  لت نظيفة  سباعية 

ميوني لــبــايــرن  وربــاعــيــة 

وفــــــا حـــــــــاالت    : »كــــــــورونــــــــا« 
جــــــديــــــد إصـــــــــابـــــــــة   2 و 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 627  
حالة جديدة ُمصابــة بالفروس، لرتفع العدد الرتاكمي 

.»6 7 لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 12
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 607 إصابات بن 
املقيمــن و20 حالة بن الوافدين«، مشــرًة إىل أنّه »تّم 
تسجيل 4 وفّيات جديدة، لرتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8449«.
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تحــدث الرئيس األمريك 
الفرن  ونظره  بايدن  جو 
هاتفيا  ماكــرون  إميانويل 
ملواصلــة جهودهــام لحل 
بلديهام يف  الخالفات بــن 
الغواصات  أزمــة  أعقــاب 
األســرتالية، يف حــن أكد 
أن كاماال  األبيــض  البيــت 
هاريــس نائبــة الرئيــس 

ستزور باريس قريبا.
كــام بحــث الرئيســان 
لتعزيز  الرضورية  الجهــود 
مع  األوروبية  الدفــاع  قوة 
حلف  بن  التكامــل  ضامن 
شامل األطل »ناتو«، وفق 

جـــــــهـــــــود لــــــحــــــل أزمــــــــــــــة الـــــــغـــــــواصـــــــات
ــــــــــال بـــــــيـــــــن بــــــــــايــــــــــدن ومــــــــــاكــــــــــرون اتــــــــــ
ــــــــــاريــــــــــس تـــــــــــــــــزور بـــــــاريـــــــس وكــــــــــــامــــــــــــاال 

املتحدة  الواليــات  اتفقت 
خالل  أوروبية،  قــوى  و  
عىل  باريس،  يف  مشاورات 
رضورة عــودة إيران رسيعا 
النوويــة،  املحادثــات  إىل 
وســط قلــق متزايــد من 

التأخر.
باســم  املتحدث  وقــال 
الخارجيــة األمركيــة نيد 
برايــس إن مبعــوث البالد 
بشأن إيران روب مايل تحدث 
مــع نظرائه مــن بريطانيا 
كيفية  حول  وأملانيا  وفرنسا 
يف  الدبلوماسية  اســتمرار 
فاعلية  أكرث  مســار  توفر 

بشأن إيران.
وقال برايــس للصحفين

ــا ــ ــر ــ ــي ــ ــ ــ ــق مـــــتـــــزايـــــد مـــــــن ت ــ ــلـ ــ وســـــــــ قـ
اليــــــــــران أوروبــــــــــيــــــــــة  ـ  أمـــــيـــــركـــــيـــــة  ــا ســــريــــعــــاًدعــــــــــــو  ــ ــن ــ ــي ــ ــي ــ ـــــات ف الســـــتـــــئـــــنـــــاف مـــــبـــــاحـــــ

ما أوضحته الرئاسة األمركية يف بيان.
ومن بن املوضوعات األخرى التي أثارها الزعيامن الوضع 
يف منطقة الساحل بأفريقيا والتعاون يف منطقة املحيطن 

الهندي والهادي، وفق البيت األبيض.
ويأيت االتصــال الهاتفي الجمعة قبــل اجتامع بن بايدن 
وماكرون خــالل قمة مجموعة العرشيــن يف روما نهاية 
الشهر الحايل، عىل أن تليه زيارة كاماال هاريس نائبة الرئيس 

األمريك إىل باريس، التي أكدها البيت األبيض واإلليزيه.

وقال بايدن يف تغريــدة إنه يقّدر املحادثــة مع ماكرون 
ويتطلع إىل لقائه يف العاصمــة اإليطالية لتقييم »مجاالت 

التعاون الكثرة« بن البلدين.
ويف الســياق ذاته، أعلن البيت األبيض أن هاريس ستزور 
باريس يف 11 و12 ترشين الثاين املقبل، حيث تلتقي الرئيس 

. الفرن

استهدف الطران الحريب الرويس والسوري بغارات جوية 
مكثفة مقار ومســتودعات لـ »هيئة تحرير الشــام« ضمن 
تالل صخرية يف محيط قرى البارحة وكنصفرة وابلن بجبل 

الزاوية جنويب إدلب.
وأفادت املعلومات  »بغارات روســية وسورية مكثفة عىل 

مقار ومستودعات لهيئة تحرير الشام جنويب إدلب«.
يُشار إىل أّن هذه الغارات أتت بعد توّقف املقاتالت الروسية 

عن استهداف منطقة »خفض التصعيد« لنحو 3 أيام.
الجدير ذكره، أن روســيا وتركيا اتفقتا يف آذار 2020 عىل 

إجراءات لوقف التصعيد يف محافظة إدلب السورية.

 تركيا 

عىل صعيد آخر، أكّد وزير الدفاع الرتيك، خلو أكار، أّن 

بالده ستفعل ما يلزم يف الزمان واملكان املناسبن، »ضّد حزب 
العامل الكردستاين اإلرهايب شاميل سوريا«.

جاء ذلك يف تريــح للصحافين مبقــر البعثة الدامئة 
لرتكيــا لدى حلف شــامل األطل »الناتو« يف بروكســل، 
عقب مشــاركته يف اجتامع وزراء دفاع الحلف خالل اليومن 

املاضين.
وشــدد أكار عىل أّن »وجود قّوات بالده يف محافظة إدلب 
يُســهم يف منع حصول موجات هجرة جديدة«، مضيفاً أنّه 
»لدينا اتفاقيات مع الواليات املتحدة والروس بخصوص بعض 
املناطق شامل ســوريا، ولقد نفذنا دورنا يف هذه االتفاقيات 
بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعــل ذلك، ونُذكر نظراءنا

ــا ــ ــوري ــ ـــــال س ـــــم ــزم  ـــ ـــل ــ ي ــا  ــ ــم ــ ب ــوم  ــ ــق ــ ــن ــ : س كـــــــــار 
إدلــــــ عــــلــــى  ســــــوريــــــة  روســــــيــــــة   ــــــــــــارات 

طائرات تستهدف ادلب

االحتالل  اعتداءات  تواصلت 
القدس  يف  الفلسطينين  ضّد 
املحتلّة والضفة الغربية أمس.
واقتحمــت أعداد كبرة من 
ســلوان  بلدة  االحتالل  قوات 
يعتربها  والتــي  القدس،  يف 
الجنوبية  الحامية  املقدسيون 
والتي   ، األقــ للمســجد 
يتهــّدد 6 مــن أحيائها خطر 
البناء  بدعــوى  منازلها  هدم 
من دون ترخيص. وقد تصّدى 
الفلسطينيون لهذه االعتداءات 

باملفرقعات النارية.
فلسطينية  مواقع  وعرضت 
املقدسين  من  لعدد  مشــاهد 
جــراّء  من  أصيبــوا  الذيــن 
اعتــداءات قوات االحتالل يف 

سلوان، بينهم مسّنون.
هذا فيام دهمت هذه القوات 
العديد من املنازل وعاثت خراباً 

فيها واعتدت عىل أهلها.
قــوات  اقتحمــت  كذلــك 
االحتــالل اإلرسائيــيل منزل 
عائلــة صيــام يف بلدة جبل 
املكــرّب يف القــدس املحتلة، 

واعتقلت 5 من أفراد العائلة.
ووفق أحد افــراد العائلة، فقد اقتحمت قــوات معّززة من 
جيش االحتــالل منزل العائلــة واحتجــزت املوجودين فيه 
بغرفة واحدة بعدما اعتــدت عليهم بالرضب، حيث عاثت  يف 

محتويات املنزل.

وكانت قوات االحتالل قد اعتدت عىل متظاهرين فلسطينين 
ضّد عمليات اخالء نحو ثالثن عائلة من حّي الشي جراح.

واعتــدت قوات االحتالل بالرضب عــىل متظاهرين بينهم

ــ جــــــراح« ــ ــي ــ ــ ــ ــي »ال ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــداءات إسـ ــ ــ ــت ــ ــ اعـ

اعتداءات قوات االحتالل مستمرة يف »الشيخ جراح«
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

موسكو  و»الدببة العمياء« في لبنان
نبيه الربجي

عـــــنوان  تحــــت 
»ديبلوماسية الضوضاء«، 
ودورد،  بــوب  وصــف 
األمــريك  الصحــايف 
الشــهر، هرني كيسنجر 
يحرتف  الــذي  بـ«الرجل 
يف  القبور«.  بــن  اللعب 
يشــعر  »كم  أخرى  فقرة 
بعظام  يعبث  وهو  باملتعة 

املوىت«!

استعاد سؤال فرنكلن  الروس،  الخارجية  عن وزراء 
يالطا،  ابان مؤمتر  افريل هارميان،  روزفلت ملستشاره 
»من هذا الحائــط الذي كلام همــس يف أذن جوزف 
ســتالن تلمع عيناه«. وكان يقصــد أندريه غروميكو 
)وزيــر الخارجيــة الســوفياتية بــن عامي 1957 

و1985(.
ودورد تحدث عن »ديبلوماســية الجدران املقفلة«. 
الروســية؟ زميل  الديبلوماســية  هل هذه هي، حقاً، 
مــري نقل الينا مــا قالــه  ديبلومايس رويس يف 
القاهــرة  عن »الــدور األمريك البشــع« يف لبنان، 
الحدود  ترســيم  محادثــات  يف  باملرونــة  ناصحــاً 
البحريــة... »واال لن يجد اللبنانيــون مقعداً لهم حتى 

القطار«. من  الثالثة  الدرجة  يف 
الحظ تشــابك األزمات يف لبنــان، وكيف أن الدولة 
وجودية،  واشكالية  تاريخية،  اشكالية  عن  عبارة  فيه 
كاشفاً عن أن فالدمير بوتن تباحث مع كبارمعاونيه 
حول امكانية دعوة »األقطــاب اللبنانين« اىل مؤمتر 
»تناغامً مع  أو يف ســوتيش،  حــوار يف موســكو 
رهينة  البلد  يكــون  اللبنانية حتــى حن  الفانتازيــا 

القاتلة«. األزمات  من  كوكتيل 
الديبلومــايس الرويس توقف عند »الشــيزوفرانيا 
»طالبان«  مع  يتفاوضون  الذيــن  »هؤالء  األمركية«. 
التــي أخرجتهم بالحجارة من أفغانســتان، يتعاملون 
مع »حزب اللــه« كام لو أنه يحــارص البيت األبيض، 
مع أنه يفرتض أن يشــعروا باالرتياح الرسائه معادلة 
تحــد من ضغط الهيســتريا العســكرية االرسائيلية 
املنعطفــات، عبئاً عىل  التي طاملا شــكلت، يف بعض 

األمركية!« االسرتاتيجية 
يأخذ عىل  فيينــا،  اســتئناف مفاوضــات  يأمل  اذ 
غامضون  »غامضــون،  أنهم  االيرانيــن«  »أصدقائنا 
جدا، وان كان ما فعله دونالد ترامب يجعلهم يفكرون 
ألف مرة قبــل أن يقدموا عىل أي خطــوة نحو ردهة 

املفاوضات«.
الخوف عــىل فشــل املفاوضات ان عــادت، كذلك 
الخــوف من أن تبقــى عالقة هكــذا. األمركيون قد 
يضغطــون يف أمكنــة أخــرى. هم موجــودون يف 
سوريا، وداخل النسيج الســيايس اللبناين املوغل يف 
أي لحظة، لالنفجار بوجود  والقابل، يف  الهشاشــة، 
»أطراف لبنانيــة مجنونة وجاهزة للذهاب بالبالد اىل 
الزوال اذا ما تلقت الضوء األخرض من واشنطن أو من 

اقليمية«... عاصمة  أي 
اللبناين ـ اللبناين يف موسكو أو يف  مؤمتر للحوار 
سوتيش. تشــكيك مبوقف ادارة جو بايدن التي تتوىل 
اللبنانية، من املقاعد الخلفية  ادارة األزمة، أو األزمات 
أخــذاً بنظرية باراك أوبامــا يف التعاطي مع األحداث 

الساخنة...
 الروس الذين ينظرون اىل الرشق األوســط عىل أنه 
اللبنانية.  مستودع لآللهة، عىل بّينة من كل التفاصيل 
التي  السياسية  الطبقة  اجتثاث  اســتحالة  يرون  لهذا 

التاسع عرش. القرن  ترضب جذورها يف 
البلــد يف حالــة مــن التصــدع الدراماتييك. أهل 
السياســة الذين تنقصهم الرؤية »كام الدببة العمياء« 
يثرون ذهول العــامل، وهم يتعاملون، ببغائياً، مع تلك 
األعاصر الســوداء التي تهب عىل البالد من كل حدب 

وصوب.
ال ســبيل أمام هؤالء ســوى تلك املحادثات اللولبية 
الحالة، مل  »الــذي، بطبيعة  الدويل  النقد  مع صندوق 
ينتقل بــأي مجتمع آخر، من أرصفة جهنم اىل أرصفة 
الفــردوس«. ضاحــكاً قال »كل ما ميكــن أن يفعلوه 

جهنم«. يف  الهواء  لتكييف  أجهزة  تركيب 
الرهان عىل  الذي ســخر من  الرويس  الديبلومايس 
االنتخابــات النيابية كمدخــل اىل التغير )كل ما يف 
األمر أن املنظومة السياســية، والطائفية، تعيد انتاج 
نفســها(، يرى أن هذا الطراز من الساســة هو الذي 
يســتهوي األمركيــن الذين كل ما يعنيهــم أن تبقى 

سلتهم. يف  الرؤوس 
التحقيق  ان يف  الحقيقــة  اىل  الوصــول  يتوقع  ال 
املايل الجنايئ، أو يف انفجار مرفأ بروت ويف مجزرة 
هامدة  جثة  تســقط  لبنان  يف  »الحقيقــة  الطيونة. 

مجهولن«. برصاص  األخرى  الجثث  تسقط  مثلام 
مؤمتر للحوار يف موســكو؟ الفيتو األمريك جاهز 
ما دامت حكومة نفتايل بينيت تضغط ليســقط لبنان 
قطعة قطعة. هذا ما نخشــاه، حقــاً، أن يكون زوال 

لبنان الحقيقــة الوحيدة الباقية عىل قيد الحياة...!!

كامل ذبيان

مل يكن يُتوقع ان تتعطل الحكومة، 
بعد شــهر عىل تشــكيلها، وهي يف 
حكم تريف االعــامل ولو من دون 
اســتقالة دســتورية، امنا استقالة 
االنهيار  بوقف  واملحددة  مهمتها،  من 
املــايل واالقتصــادي واالرشاف عىل 

النيابة. االنتخابات 
فجلســات الحكومة ُعلقت بعد ان 
حصل خــالف داخلها حــول تنحية 
املحقــق العــديل يف تفجــر مرفأ 
بروت القايض طــارق البيطار، بعد 
ارصار تحالف حركــة »امل« و»حزب 
القضايئ  امللف  يسحب  ان  عىل  الله«، 
من يــده، الن اداءه يدخــل يف اطار 
تسييس  من  ويقرتب  االستنســابية 
القضيــة، وان االتصــاالت مل تتقدم 
بعد باتجاه ايجــاد حل لهذا املوضوع 
الدقيق، الذي انقســم لبنان حوله، اذ 
جرى التداول بصيغ ما،  بعد ان جرى 

التســليم بان مجلس الــوزراء ليس معنيــاً بتعين القايض 
لجرمية احيلــت اىل املجلس العديل، بل يعود االمر اىل وزير 
العدل بالتوافق مع مجلــس القضاء العديل، الذي يبحث عن 
صيغة تحفــظ كرامة القايض البيطــار خصوصاً والقضاء 
عموماً، حيث ترى مصادر قضائية، ان مجلس القضاء االعىل 
لن يخضع لرشوط السياســة، الن مطلب نزع التحقيق من 
القايض البيطار اىت من طرفن سياســين، يف وقت تطالب 
قوى سياســية باســتقالية القضاء وعدم تدخل السياسة 

بشؤونه او خضوعه للسياسة.
من هنا، اعلن رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت، موقفاً 
رصيحاً وواضحاً، بانه ال يقبل التدخل يف شــؤون القضاء، 
الذي يعود القرار له، وليس من صالحيات الحكومة ان تقيل 
قاضيــاً، بل الحل يأيت من بيت القضــاء، اذا ما اخطأ قاض، 
وتوجد اجهزة ودوائر يف القضــاء، منها التفتيش القضايئ 

واملجلس التأديبي، ومحاكم تنظر يف قضايا تعود املسؤولية 
فيهــا لقضاة، تقدم دعاوى بحقهم مــن قبل مترضرين من 
عملهم، وهذا ما حصل مع مدعى عليهم من القايض البيطار 
فلجأوا اىل املحاكم البطال قراراته، تحت عنوان الريبة والشك 

وعدم االختصاص.
لذلك، فان الرىئس ميقايت يقف مع ان يكون القضاء هو 
الجهة املعنية الوحيدة مبوضــوع املحقق العديل، يف وقت 
طالب تحالف »امــل« »حزب الله«، من مجلــس الوزراء ان 
يأخذ القرار ويقيل البيطار، حيــث مل يتوصل املعنيون بهذه 
املســألة اىل حل لها، مام ادى اىل عدم دعوة الحكومة اىل 
استئناف جلســاتها، والتي كانت معلومات ترسبت، عن ان 
»الثنايئ الشــيعي« ابدى مرونة بالعودة اىل حضور جلسات 
مجلس الوزراء، وفــق مصدر وزاري، وجــرى الرتاجع عن 
الســقف العايل الذي رفعه وزير الثقافة محمد مرتىض، يف 
جلسة الحكومة، التي طرح فيها وزراء »امل« و»حزب الله« 

اقالــة البيطار، بعد ان تبــن ان هذا املوضوع 
ليس من صالحيات الحكومة، وبدأ البحث عن 
مخرج النــزال »الحامر عن املئذنة«، وعىل من 
اصعده، ان يســاهم يف العمليــة، اذ ان عودة 
اكرث من رضوري، يف  االجتامع  اىل  الحكومة 
ظل االوضاع املالية واالقتصادية واالجتامعية 
والخدماتية الصعبة، واالنهيارات التي تتالحق 

يف كل القطاعات.
فمنذ عامن واكرث، والحكومات معطلة، منذ 
حكومة  اىل  الحريري،  سعد  الرىئس  حكومة 
حسان دياب التي استقالت بعد ستة اشهر عىل 
تشكيلها، واثر االنفجار يف العنرب رقم 12 يف 
مرفأ بروت، حيث بقيت حواىل عام وشهرين 
يف تريــف اعامل، اقل ما يقال فيه، انه كان 
تغطية لــرف نحو 16 مليــار دوالر خالله 
عىل الدعم، الذي زاد مــن الجوع والفقر، ومل 
تقم الحكومة بأي عالج، حتى ان اســتقالتها، 
كانت مقصودة، من اطراف سياســية داخلها، 
الجنايئ  بالتدقيق  له عالقة  ما  منها  والسباب 
املايل، وبعضه لــه عالقة بعودة الحريري اىل 
رئاســة الحكومة، واكرثه الضغط عىل رئيس 
الجمهوريــة العامد ميشــال عون، واظهار عهده فاشــالً، 
اضافة اىل الــرشوط االمركية املطلوب من لبنان ان ينفذها 
لتخفيــف الحصار عنه، وهو فك ارتبــاط الحكومة »بحزب 

الله«، واخراجه من القرار الرسمي والسيايس.
فالحكومــة كان ينتظرهــا اللبنانيــون ومعهم مجتمع 
دويل، لتبدأ باصالحات، والســعي اىل اخراج لبنان من ازمته 
الوجودية، والتي تزداد تعقيداً، وليس آخرها احداث الطيونة 
االمنية وانعكاساتها عىل الســلم االهيل، اىل ان اللغم الذي 
انفجر داخلها، الخراج القايض البيطار من التحقيق العديل، 
بتفجر املرفأ، ال يبدو ان حركة االســعاف نجحت يف تضميد 
جراح الحكومة، الن التشبث باملواقف من قبل اطراف االزمة، 
ال يؤرش اىل ان حلها رسيع، الن ال وســطاء داخلين فيها، 
وال وســاطات خارجية، بل االتكال عىل الضمر املفقود عند 

الحكام.

ــزلــه ــن ــي ل يـــتـــقـــّدم  أحـــــد  وال  ــة«  ــ ــذن ــ ــئ ــ امل ــلـــى  عـ زال  ــا  ــ م ــومـــة  ــكـ الـــحـ ــار  ــ ــم ــ »ح
ــاده عـــن الــســيــاســة ــ ــع ــ ــيــطــار وإب ــب ــاء لــقــضــيــة ال ــض ــق ــاً مـــن ال مــيــقــاتــي يــنــتــظــر حــ

هيام عيد

لألسبوع الثاين عىل التوايل، يستمر السباق ما بن التهدئة 
والتأزم عىل أكرث من محور سيايس وقضايئ،  فيام  مل تُحدد 
أية مواعيد لجلســة مجلس الوزراء املرتقبة يف األســبوع 
الجاري، وذلك يف حال قــرر رئيس الحكومة نجيب ميقايت، 
دعوة الوزراء إىل جلســة تعمل عىل مواكبة اإلســتحقاقات 
املعيشية الداهمة، حيث كشــفت معلومات عن أن الدعوة قد 
تحصــل يف أي لحظة، وعموماً فإن أي دعــوة ال توجه إىل 
الوزراء إالّ قبل أربع وعرشين ساعة أو 48 وليس أكرث. ولفتت 
املعلومات إىل املواقف املتعاقبة األخرة التي تحدثت عن قرار 
ثابت لدى رئيس الحكومة بالتأجيــل يف الوقت الراهن، ألية 
جلســات، بغية الحفاظ عىل حكومتــه »املتعرثة«، مع العلم 
أن املعطيات السياســية تؤكد مواصلة العمل ضمن كل وزارة 
وبشكل منفصل وذلك بانتظار ما ســتؤول إليه الجهود التي 
تُبذل عىل خط الحّل، يف ضــوء التوافق لدى املعنين من كل 
املكونات الحكومية، عىل »تفعيل اإلنتاجية« يف كل الوزارات.
ومن هنا فإن الحديث عن تعطيل للحكومة، ليس يف محله 
وال ينطبق عىل الوضع الحايل وفق املعلومات نفسها، والتي 
أشارت إىل تقاطع يف املقاربة للوضع الحكومي ما بن رئيس 
الجمهورية ميشــال عون والرئيس ميقايت، لتجّنب الخالف 
يف مجلس الــوزراء، وبالتايل نقل »الراعات السياســية« 
الحادة، خصوصاً وان كل ما طُرح من قبل »الثنايئ الشيعي« 
بتنحية قايض التحقيق العديل طارق البيطار، قد لحظ تحوالً 
بارزاً من خالل الدعوة راهناً إىل معالجة هذه املســألة ضمن 
الســلطة القضائية وليس داخل الحكومة، وذلك انطالقاً من 
مبدأ الفصل بن الســلطات. ومن ضمن هذا الســياق قالت 
املعلومات، أن الرئيســن عون وميقايت، قد اتفقا عىل تهيئة 
األجواء السياسية والعمل عىل تهدئة الخطاب السيايس، من 
خالل سحب فتيل أي تصعيد عىل نطاق واسع وبشكل خاص 

عــىل النطاق الحكومي، وهو ما قد يكــون محتوماً يف حال 
اجتمعت الحكومة اآلن.

أما بالنسبة لطبيعة املعالجة الجارية، فقد كشفت املعلومات 
السياسية نفســها عن صيغة حّل قانونية ودستورية يجري 
العمل عليها، ولكن من دون أن تُغفل اإلشارة إىل بروز واقع من 
اإلنقسام حتى داخل السلطة القضائية بالنسبة لهذه القضية، 
ومل يعد رّساً أن التأزم ما زال سيد املوقف عىل هذا الصعيد، وقد 
انعكس هذا املشهد عىل أكرث من مستوى، ماّم يُنذر باستمرار 
األزمة يف الوقت الراهن، خصوصاً وأن اإلنشغال بالتعديالت 
عىل قانون اإلنتخاب الحايل، سوف يؤدي إىل تحويل اإلنتباه 

عن أزمة تحقيقات املرفأ إىل اإلستحقاق اإلنتخايب النيايب.
ويف هــذا اإلطار فــإن املعلومات خلصت إىل أن ســباقاً 
محمومــاً قد بات يُســّجل اليوم ما بن التصعيد الســيايس 
ومحــاوالت التهدئة التــي يقودها أكرث مــن مرجع نيايب 
وحكومي، مع العلــم أن التهدئة ال تقتر فقط عىل ترسيع 
عودة الحكومة إىل العمل، بل ســوف تســاعد عىل تحويل 
املشــهد العام من مأزوم وخصوصاً عىل املستوى األمني، إىل 
مستقّر وداعم للحلول داخل املؤسسات الدستورية وليس يف 
الشارع نظراً ملا سرتّبه ذلك من تداعيات كارثية عىل معادلة 

اإلستقرار الداخيل.

ــحــكــومــة« ــد »ال ــي ــع ــة« تـــكـــّرس اإلســـتـــقـــرار وُت ــي ــات ــســويــة »مــؤســس تـــوافـــق عــلــى ت
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عــــــــــــــون أصــــــــــــــــــدر مـــــــرســـــــومـــــــاً
ــن أعـــــــضـــــــاء ُمــــنــــاوبــــيــــن ــ ــي ــ ــي ــ ــع ــ ــت ــ ب
ـــى لـــلـــجـــمـــارك ــ ــل ــ ـــي املـــجـــلـــس األعـ ــ ف

أصدر رئيس الجمهورية  ميشــال عون، مرسوماً، بتعين 
أعضاء مــناوبن يف املجــــلس األعىل للجامرك، وقد عّن 
الســــيدة رميا مكــــي كمراقب أول، والــسيدة وســام 
الغوش رئيســة مصلحة املراقبة، والســيدة باســكال إيليا 

كمراقب أول.
وقــد وافق عىل التعيــن كل من رئيــس الحكومة  نجيب 

ميقايت ، ووزير املالية  يوسف خليل .

مــــعــــلــــوف يــــــــــرّد عــــلــــى »أمــــــــــــل« :
ا تــــــــبــــــــدأو أن  األفـــــــــضـــــــــل  مـــــــــن 
ــاح ــ ــت ــ ــف ــ ــاإلن ــ ــاع جــــمــــهــــوركــــم ب ــ ــنـ ــ ــإقـ ــ بـ

رأى عضو تكتــل »لبنان القوي« النائــب  إدي معلوف، أن 
»أجمل شــــيء يف بيان » حــــركة أمل« جــــملة: »يف 
مواجهة منطق التعّصب واإلنعزال الطائفي الذي يعيشه التيار 

وجمهوره«.
ويف تريح عرب  مواقع التواصل اإلجتامعي، أشار معلوف 
إىل أنه »حن يكون شــعار جمهوركم كلام تحرّك يف الشارع 
»شــيعة... شــيعة«، من األفضل أن »تخّففــوا تنظر« عن 
التعّصب واإلنعزال، وتبــدأوا بإقناع جمهوركم باإلنفتاح، قبل 

أن تعطوا دروساً وعظات لآلخرين«.

أصــدرت حركة »أمــل« البيان اآليت: »مل 
يعد يخجل التيــار الوطني الحر يف بياناته 
من العيوب واملصائب التي أدخل فيها البالد 
خــالل عهده وصوال اىل قعــر جهنم، وفق 
ما بــرش رئيس الجمهوريــة اللبنانين يف 
التيار يف ظل  الشــهر. وبات هذا  خطابه 
البطالة واإلرباك الســيايس والشعبي الذي 
يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات 
للتغطية  املريض  عقله  من  وفاشلة  وهمية 
عىل واقعــه، وعىل ما ارتكبــه من جرائم 
وهو  اللبنانين.  ق  ح ب ومعيشــية  سياسية 
تفاهم سيايس يف  اســتغالل  يحاول  تيار 
مار مخايــل لزرع الفنت واملــس بالتحالف 
أمل  الحقيقية بن حركة  بالثنائيــة  املتمثل 
وحزب اللــه، والذي تعمد بدماء الشــهداء 
الذين ســقطوا يف الطيونة جنبا اىل جنب 
ليجســدوا عمقــه يف مواجهة تســييس 
القضاء عرب الغرفة الســوداء برئاسة سليم 
جريصايت، والتي تحرك وتدير عمل القايض 
طارق بيطار، ويف مواجهة منطق التعصب 
واإلنعــزال الطائفــي الذي يعيشــه التيار 
وجمهوره، وهو الذي يعــرف متاما أننا مل 
نية،  اللبنا القــوات  يوما مع حزب  نتحالف 
فيام ســارع الهثا التيار ورئيســه لتوقيع 
اتفاق معه لتقاســم الحصــص واملناصب 
والوصول إىل الرئاســة، يف تجاوز واضح 
يرفعها.  التي  السياســية  الشــعارات  لكل 
ونحن الذين رفضنــا وصوتنا بورقة بيضاء 
ألننا كنا نعلم يقينا أن تيــارا بهذه العقلية 
لن يوصل البالد اال ملا وصلت اليه من تراجع 
ســيايس واقتصادي، وحتى ىف أخالقيات 

الوطني«. العمل 
الحركــة كام كانت  البيــان: »إن  أضاف 
عىل الدوام، لديها الجــرأة والقدرة بالتعبر 

عن موقفها بشــكل واضح ورصيح، داخل 
املجلــس النيايب وخارجــه، وهذا ما عربت 
عنه يف الجلسة األخرة حيث أيدتها معظم 
الكتــل النيابية، ان كان لناحية موعد إجراء 
اإلنتخابات والذي اىت بشــبه إجامع سوى 
مــن التيار أو بحق املغرتبن يف املشــاركة 
التيار بشكل حثيث  بالتصويت، والذي يعمل 
عىل إســتغالل توقيع رئيــس الجمهورية 
وحقه الدســتوري من أجــل الهروب منها 
وتطير اإلنتخابات النيابية أساســا لخوفه 

بيئته«. الحاصلة يف  التحوالت  من 
وتابع البيــان: »وإن كل ما ورد يف بيان 
التيار ورد الرئيس ما هو اال تغطية وهروب، 
الدســتورية  الحقــوق  عىل  فالحريــص 
لألجيال اللبنانية ال يحرم الشــباب يف سن 
18 من املشــاركة يف االنتخابات وال يهرب 
للكوتا  املعجــل  صفة  عــىل  التصويت  من 
النواب  النســائية، والذي يشــهد جميــع 
التيار يف  نــواب  واإلعــالم عىل موقــف 
الجلســة األخرة حولها. وألن تيار الفساد 
وتشويهها،  املواقف  رسقة  يف  محرتفا  بات 
ها هو يحاول أن يرسق املوقف من تعديالت 
قانون القرض مــن البنك الدويل حول دعم 
األرس الفقــرة، والــذي تقدمت بــه كتلة 
التنميــة والتحرير عرب النائب عيل حســن 
خليــل لإلرساع يف البــدء بتطبيق البطاقة 
التمويلية ...ليتقدم التيار باإلقرتاح نفســه 

يف محاولة للحاق باألمر«.
مبن  »أخرا...األجــدى  البيــان  وختــم 
يســأل  أن  التمثيل  عــىل  الحــرص  يدعي 
مبوجباته  إخالله  عــن  الجمهورية  رئيس 
الدســتورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم 
الناخبــة إلنتخاب أحد عرش  الهيئات  دعوة 

الذين استقالوا«. النواب  نائبا بدال من 

ــي« بــاســتــغــال ــنـ ــوطـ ــار الـ ــيـ ــتـ ــت »الـ ــم ــه »أمــــــل« ات
ــتــخــابــات ــة لــتــطــيــيــر اإلن ــجــمــهــوريّ ــس ال ــي تــوقــيــع رئ

»التيار  السياســية يف  الهيئــة  عقــدت 
الوطني الحر«، إجتامعهــا الدوري إلكرتونيا 
برئاســة النائب جربان باســيل، وبحثت يف 
فيه  أعربت  بيانــا،  وأصدرت  أعاملها،  جدول 
عن »تقديرها ملبــادرة رئيس الجمهورية يف 
مامرسة حقه الدســتوري يف رد التعديالت 
قانون  عىل  النيابية  األكرثيــة  أدخلتها  التي 
البنود اإلصالحية  اإلنتخاب فأســقطت منه 

األساسية«.
واعتــربت أن »إلغاء الكوتــا اإلغرتابية أي 
املقاعد الســتة املخصصــة للمنترشين يف 
الدائــرة 16، أدى إىل حرمانهم من مكســب 
إســرتاتيجي ومن حق منحهــم إياه القانون 
ميثلونهم  بنــواب  الربملان  يف  يتمثلــوا  بأن 
وينقلون مطالبهم  اإلنتشار  دول  مبارشة يف 
ويرشعون لحاجاتهم، مــع العلم أن القانون 
بصيغته األساســية يحفظ لهم حق اإلقرتاع 
يف الدوائر اإلنتخابيــة ال 15 داخل لبنان إذا 
أرادوا ذلك«، الفتة اىل أن »الصيغة التي أقرتها 
األكرثية النيابية إللغاء هذا الحق وفق عبارة 
إســتثنائيا ملرة واحدة هــي فضيحة قامئة 

بذاتها«.
وأشــارت اىل أن »إلغاء البطاقة املمغنطة، 
يعكــس رغبة غــر إصالحية، أمــا حذف 
امليغاســنرت فيؤدي حكام اىل تراجع نســبة 
اإلقرتاع، وزيادة التأثر السيايس واملايل عىل 
املقرتعن، وتكبيدهم كلفة اإلنتقال اىل أماكن 
قيدهم يف ظــل اإلرتفاع الجنوين ألســعار 
املحروقات. مع التذكر بأن التعديل الذي أقرته 
األكرثية النيابية يخالف تعهد الحكومة املدون 
يف العام 2017 بأن وزارة الداخلية ســتعمد 
اىل إنجاز امليغاسنرت والبطاقة املمغنطة فور 

إنتهاء العملية اإلنتخابية يف العام 2018«.
وقالــت: »أســقطت األكرثيــة الرافضة 

للكوتا  املختلطة  اللوائــح  إدراج  لالصالحات 
النســائية يف منت القانــون كحافز لتمكن 
لذلك،  السياسية.  الحياة  يف  املرأة  مشــاركة 
تقدم تكتل لبنان القوي بإقرتاح قانون يهدف 
النيايب  التمثيــل  املــرأة يف  اىل ضامن حق 
باعتامد اللوائح املختلطة ترشــيحا بشــكل 
فوري وإلزامي ودائم، وبإعتامد كوتا نسائية 
يف الــدورة املقبلة من 16 مقعدا عىل دورتن 

متتاليتن لتحفيز املرأة عىل املشاركة«.
واعتربت الهيئة ان »تقديم موعد اإلنتخاب 
اىل 27 آذار يحمــل تعديــا عــىل صالحيات 
الســلطة التنفيذيــة التي أنيــط بها تحديد 
موعد اإلنتخاب مبرســوم عــادي يصدر عن 
رئيس الجمهورية ورئيــس الحكومة ووزير 
لبنانيا  أنه يحرم 10685  الداخلية، اىل جانب 
عىل  أســامئهم  إدراج  اإلنتخاب  بعــدم  حق 
اللوائح اإلنتخابية يف شهر آذار عىل الرغم من 
بلوغهم سن ال21 عاما، إضافة اىل تعريضه 
اإلنتخابية ملخاطر عديدة بســبب  العمليــة 
الطقس البارد خاصة يف املناطق الجبلية يف 
شــهر آذار، فيام الطبيعي، هــو إجراؤها يف 

مواعيدها العادية يف شهر أيار«.
وجددت »إدانتها مشهدية الفتنة امليليشوية 
التــي ظهــرت يف الطيونــة، والتي شــهد 
اللبنانيــون عىل تواطؤ وتناغــم كتلتيها يف 
مجلس النواب«، مؤكدة يف املقابل »متسكها 
مبشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية 
ملنع  الضامن  التفاهــم  هذا  الطيونة.  تواطؤ 
العودة اىل خطوط التــامس ومتاريس النار 
والدم«، الفتــة اىل أن »من تباهى زورا بدعم 
القضاء تهرب من املثول أمامه للشهادة ويعمد 
اىل حامية العديــد من املطلوبن، يف ترف 
أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياســة الهاربن 

املتعالن عىل القانون والدولة«.

ــد اإلنــتــخــاب  ــي« : تــقــديــم مـــوعـ ــنـ ــوطـ ــار الـ ــيـ ــتـ »الـ
ــة  ــذيّ ــي ــف ــن ــت ــات الــســلــطــة ال ــيـ ــاحـ تـــعـــٍد عـــلـــى صـ



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ر أ مناطق  الــى  الطّيونة  أحــدا  انتقال  وعــدم  األمني  االستقرار  على  باملحافظة  تن  األوروبــيــة  ــدول  ال
الوطن لحة  مل ــّرف  والــتــ أدائــهــا  تقييم  إعـــاد  ــزاب  األحـ وعلى  املرتكبين  ملحاسبة  التحقيق  فــي  ســراع  لــ

دوليل بشعالين

اللبناين يخ  بعد أحداث الطّيونة األخرة، بات املواطن 
من نشــوب مواجهات مامثلة يف مناطق أخرى، ســيام أّن 
التي تواجهت  السياســية  للقوى  العالية  الخطابات والنربة 
يف الشــارع ال تُبرّش بالخر. ويف بلد مثل لبنان يُعاين من 
التفقر والتجويع والبطالة واإلرتفاع الجنوين يف أســعار 
املحروقات والسلع الغذائية وجميع املستلزمات والحاجيات، 
أن يربز فيه وجود السالح، عىل ما ظهر يف 14 ترشين األول 
الجاري بكمّيات كبرة وبيد مجموعات مسلّحة تغلعلت بن 
املدنين، فإّن هذا األمر هو األكرث خطورة يف املوضوع. ولوال 
حكمة بعض القيادات السياسية ملا نجا البلد من الفتنة التي 
جرى إشــعالها بلحظة بهدف جّر البــالد اىل »حرب أهلية« 

طويلة يضيع فيها الحابل بالنابل.
وتقول أوساط ديبلوماســية مواكبة اّن ذهاب اللبنانين 
اىل »الحرب الداخلية« ُمجّدداً، بن املســيحين واملســلمن 
يــودي بالجميع يف البــالد اىل الفناء، وقــد نجحت بعض 
القيادات يف عدم اإلنجرار اىل الكمن املُفّخ يف الشــارع. 
ولكن يبقى املطلوب اليوم مللمــة الجراح وعدم تنّقل الفتنة 
مــن منطقة اىل أخرى. فالوعي الســيايس يؤثّر إيجاباً يف 
اللبنانيــن املنهكن مــن الوضع اإلقتصــادي املزري، فيام 
البالد اىل زعزعة اإلستقرار األمني.  املواقف املتشّنجة تقود 
فيام هذا اإلســتقرار يُعّول عليه اللبنانيون من أجل متابعة 
حياتهم الصعبة، كام تُعّول عليه دول الخارج ملساعدة لبنان 

عىل النهوض اإلقتصادي من جديد. 
وترى أّن اإلتهامات السياســية التي تهدف اىل عزل فريق 
سيايس ما، أو تخوينه، فضالً عن اإلستثامر بالدماء ونحن 
عىل أبواب اإلنتخابات النيابية، لن تكون محّصلتها ســوى 
ســلبية عىل املجتمــع اللبناين ككّل، الــذي يُهاجر باآلالف 
يومياً من جميــع الطوائف واألديان واألحزاب. فيام الخارس 
األكرب هو املســيحي الذي مل يتعلّم من تجاربه السابقة منذ 
العام 1948 وحتى اليوم.. ويبــدو واضحاً أّن جميع القوى 

السياسية تقوم بحساباتها اليوم.
يف الوقت الذي تقوم فيه جميع القوى بحســاباتها بعد 
أحداث الطّيونة، تجد األوســاط نفســها بــأّن جملة أمور 

مطلوبة، من قبــل دول الخارج التي تدعم لبنان، ال ســيام 
فرنســا واإلتحاد األورويب، التي يهّمها االستقرار يف البلد 

واملحافظة عىل السلم األهيل، وهي:
1« اإلرساع يف التحقيــق يف أحــداث الطّيونة يف 14 
ترشين الجاري، عىل أن يكون شّفافاً، والكشف عن حقيقة 
ما جرى ومحاســبة املرتكبن واملسؤولن عن قتل 7 ضحايا، 
وعدد من الجرحى.. علامً بأّن التحقيق قائم ومســتمّر وقد 
يصــل قريبــاً اىل خواتيمه، وقد قامت الســلطات بتوقيف 
19 شــخصاً من الطرفن املتشــابكن، بينهم سوريّان، عىل 
ما أعلن وزير الدفاع موريس ســليم أخراً، مشــراً اىل أّن 
الجيش ومديريــة املخابرات ال يخضعان لضغوطات متعلّقة 

بالتحقيقات.
2« عــىل القيادات السياســية إعادة تقييــم أدائها وما 
حصل عىل األرض، والذي فاجأها بشــكل كبر، وذلك بهدف 
تحسن هذا األداء يف املستقبل لئال يايت عىل حساب الوطن 
واملواطنن األبريــاء. عىل أاّل تكــون رّدات الفعل، الرّد عىل 
إطالق النار بالنار، إمّنا بالتهدئة، وبرتك زمام األمور للجيش 

اللبناين واألجهزة األمنّية املختّصة.
« حرص األحزاب السياســية عىل تجّنب انتقال رشارة 
الفتنة من منطقة اىل أخرى، كون عملية اإلنتقام لن تودي 
بالبالد، وباملنطقة بالتايل، سوى اىل أتون من نار، وهذا ما 
ترفضه الدول املانحة واملجموعة الدولية، ألّن عدم اإلستقرار 
ال يُشكّل أرضية مناسبة للمشــاريع واإلستثامرات املفيدة. 
كام أّن تهديد السلم الوطني من خالل اللجوء اىل العنف يف 

الشارع، من شأنه أن ينعكس عىل دول املنطقة ككّل.
4« تتمّنــى دول الخــارج أن يتعظ الجميــع من أحداث 
الطّيونة، والتســليم لحكم القضاء الــذي يُفرتض أن يكون 

عادالً ونزيهاً وشجاعاً، ومحّرراً من اي تدّخالت سياسية. 
ووصفت األوســاط عينها بأّن ما حدث يف الطّيونة هو 
خطأ عىل جميع املســتويات، وعندما يقول القضاء كلمته 
تُعرف الحقيقة وتتحّدد املســؤوليات، ولهذا ال بّد من التوّقف 
عن إدانــة هذا الفريق أو ذاك، وانتظــار انتهاء التحقيقات. 
وذكرت بــأّن املســارعة اىل اإلتهامات توتّــر األجواء بن 
منطقتن متقابلتن هي الشــّياح عــن الرمانة. علامً بأّن 
سكّان املنطقتن يعيشــون معاً كاالخوة، عىل ما أفاد بعض 

هــؤالء، منذ ما قبل الحرب وبعــد انتهائها. أّما إعادة منطق 
الحرب اىل النفوس، فلن تُجــدي نوعاً يف ظّل صلة القر 

بن عائالت املنطقتن. 
ويف ما يتعلّق بإمكانية حصول اإلتفاق بن الســعودية 
وإيران بعد أن قطع الحوار بينهام أشواطاً مهّمة وإيجابية، 
ال ســيام بعد البيان األخر للجامرك الســعودية عن عودة 
الداخل  إيران، وإمكانية تاثره إيجابــاً يف  اإلســتراد من 
املتشــّنجة بن بعض  السياســية  األجواء  بتهدئة  اللبناين 
القوى واألحزاب السياســية، لفتت األوساط اىل أّن البعض 
يف الداخل يتمّنى عدم حصولــه كونه يرّض مبصالحه. غر 

أنّه من شــأن هذا اإلتفاق يف حال تّم قريباً، أن يُرتجم عىل 
الساحة السياســية... عندها مُيكن الحديث عن كرس الجليد 
بــن املتنازعن، وليس بالرضورة عن الوئام والســالم فيام 
بينهم. كام عن فتح لألبواب بــن البلدين املذكورين، ما من 
شــأنه أن ينعكس إيجاباً عىل كّل دول املنطقة، وخصوصاً 

عىل لبنان.
ويف انتظار ذلك، فإّن املرحلة املقبلة تتطلّب من اللبنانين، 
عىل ما أكّــدت، الحذر خالل تنّقالتهــم لتجّنب الوقوع يف 
رش األفخا التي قد ينصبها املصطادون يف املاء العكر يف 

مناطق أخرى.

بــــــيــــــرم عـــــــن الـــــبـــــطـــــاقـــــة الــــتــــمــــويــــلــــّيــــة: 
ــات ــب ــق ــع ــّر ونـــعـــمـــل لــتــذلــيــل ال ــ ــق ــ ــد ُت ــ ــات ق ــديـ ــعـ تـ

ــدارس ــ ــن املـ ــي ــة ب ــ ــوازن ــ ــى امل ــي: نـــحـــر عــل ــب ــحــل ال
زيـــــادات  ّ أ دفــــع  ــى  ــل ــي ع ــ ــال ــ األ قـــــدر  وعـــــدم 

كشــف وزير العمل مصطفى بــرم، »أن لجنة 
املــؤرش التي تضمــه وأصحاب العمــل والعامل 
ستعقد اجتامعا األربعاء املقبل، الفتا إىل أن »رئيس 
الحكومة طلــب خالل اجتامع اللجنــة الوزارية 
الخميس املايض، إقرار حد أد لألجور يف القطاع 
الخاص، أمــا بالنســبة إىل التفاصيل فمرتوكة 

للنقاش العلمي«.
ولفت يف حديث اذاعــي، إىل أن »البحث خالل 
االجتامع، شــمل حزمة محفزات، منها بدل نقل 
ومســاعدات اجتامعية للقطاع العــام والقطاع 
الحكومية واملؤسسات  التعليمي واملستشــفيات 
واإلدارات العامــة، للتخفيف من وطــأة األزمة«. 
وشــدد عىل »رضورة إنقاذ العامل الذين هم األكرث 
تــرضرا«، متحدثا عن »الســعي إىل توفر فرص 
عمل عرب تعديل نسبة عمل اللبناين مقابل األجنبي 

يف القطاعات كافة. فلبنان يف مأزق كبر ونحن 
نفكر بطريقة متزنة بعيدا من الشعبوية.  التوازن 
والرؤية املتكاملة مطلوبان، وهذه االســرتاتيجية 

التي سيعمل عىل أساسها«.
وعــن البطاقة التمويلية، أشــار إىل أن »وزير 
الشــؤون االجتامعية تقدم بتعديالت قد تقر يف 
الجلســة النيابية املقبلة، وإىل أن العمل مستمر 

لتذليل العقبات رسيعا«.
وعن املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، سأل: 
»ملاذا الرتكيز عىل صندوق النقــد فقط؟ يجب أن 
تكون مصلحة لبنان هي املعيار األسايس، والتوجه 

وفقه إىل أي جهة، عدا العدو اإلرسائييل«.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا 
إىل »رضورة استثامر ثروات لبنان وعدم التنازل عن 

حقوقه«.

علّق وزير الرتبية عباس الحلبي، عىل موضوع 
أقســاط املدارس الخاصة، مؤكــًدا »حرصه عىل 
املوازنة بن حدين: مدارس ومؤسسات مغلوب عىل 
أمرها يف تأمن مصاريفها التشغيلية، وأهال غر 

قادرين عىل تحّمل دفع أي زيادات من أي نوع«.
ويف حديث صحايف، لفت الحلبي »اىل إن الحدود 
القانونية لوزارة الرتبية تتوقف عند مراقبة املوازنة 
املدرســية، وبالتايل فهي ال تتدخل يف االتفاقات 
التي ميكن أن يربمها الفريقان، أي املدرسة واألهل، 
وال سيام لجهة نجاح املدرسة يف االستحصال من 
األهايل عىل مبالغ ماليــة، باإلقناع أو بالرتايض، 

عىل سبيل التربع أو املساعدة االجتامعية«.
وأقر الحلبي بـ »أن بعض املدارس ال تدرج املساعدة 
ضمن القسط يف محاولة للتفلّت من رقابة الوزارة، 
مشراً إىل أن مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتباً 
إىل املــدارس التي تلّقت شــكاوى حولها يف هذا 
الخصوص، أو علمت به من مصادر مختلفة، تطلب 

فيها من اإلدارات أن تكون املبالغ اختيارية وليست 
إلزامية، باعتبار أن املعيار األساس هو منع الضغط 
عىل األهل وإنقــاذ التلميذ وعــدم تدفيعه الثمن 
بخسارة مقعده الدرايس، خصوصاً »أننا نعيش أزمة 
اجتامعية غر مسبوقة لناحية تدين سعر رصف 

اللرة مقابل الدوالر وارتفاع أسعار املحروقات«.
وأشار »إىل أن املشكلة األساسية تتعلق بغياب 
املجالس التحكيميــة الرتبوية، الجهة املخّولة يف 
الفصل يف النزاعات بن الجانبن«، مشــرا »اىل 
أنه ســيعّمم عىل املدارس إلجراء انتخابات لجان 
أهل جديدة، ضمن املهلة القانونية، أي قبل أن ترفع 
املوازنات إىل وزارة الرتبية يف نهاية كانون الثاين 

املقبل«.
وشــدد الحلبي عىل ان »األغلبية الساحقة من 
املدارس تعاين يف ظل األزمة وال سيام منها املدارس 
شبه املجانية التي مل تحصل عىل مستحقاتها من 

الدولة طيلة السنوات الخمس املاضية«.

وأمنه لبنان  تجاه  بوتين  مــواقــ  على  عّلق  زيــد  أبــو 
للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشــار  أعلن 
الروســية أمل أبو زيــد »أن املواقف التي أدىل 
بها الرئيس الرويس فالدمير بوتن شــخصيا 
تجــاه لبنان يف منتــدى )فالــداي( تعرب عن 
حجم االهتــامم من رئيس دولــة عظمى بهذا 
البلــد ومدى حرصه الشــديد عىل اســتقراره 
وأمنه وســالمه وتحييده عن رصاعات املنطقة 

امللتهبة«.
ورأى أبــو زيــد يف بيان »أن وعــد الرئيس 
بوتن بتقديم صور األقــامر الصناعية لتفجر 

مرفأ بروت ينم عن رغبة صادقة يف مساعدة 
الحقيقة وحسن  اللبنانية عىل كشف  السلطات 
ســر العدالة والتوقف عن إطــالق االتهامات 

العشوائية ضد هذا الطرف أو ذاك«.
وشدد عىل » أن دعوة الرئيس بوتن االطراف 
الحوار،  طريق  عن  النزاعات  حل  إىل  السياسية 
تؤكد املوقــف الرويس بنبذ العنــف يف لبنان 
ورفض االنجرار مجددا إىل أي شكل من أشكال 
الحرب األهلية، وتركيــزه عىل املصالحة وعدم 

االنحياز إىل فريق عىل حساب فريق آخر«.

ــاقــّيــة ــود إلـــــى األصــــــــول املــيــ ــ ــعـ ــ الـــــخـــــازن: الـ
ــة ــــؤون الــدول ــرعــى ســيــر  والـــدســـتـــوريّـــة اّلـــتـــي ت

أعــرب الوزير الســابق  وديع الخــازن ، عن 
اســتغرابه »كيف يحجم املســؤولون اللبنانّيون 
املُكلّفــون يف إدارة شــؤون البــالد، عن إنجاز 
مهّمتهم الدســتوريّة والوطنّية، يف وقت يزداد 
الوضــع املعييش يف لبنان تأزًّمــا، واإلقتصادي 
انهيــاًرا. ورأى يف ذلك نوًعا من خطف للحكومة 
وإنكفاء يرّض باملصلحة العاّمة، ويزيد يف إحباط 

املواطنن، ويف املوت البطيء للقطاعات كاّفة«.
وأبدى يف بيان، أسفه لـ«ما حصل يف  الطيونة  
األسبوع املُنرم من تفلّت أمني، وللضحايا املدنّين 
والشــهداء والجرحى، وللخســائر يف املمتلكات 
الخاّصة والعاّمــة وللتدمر املمنهــج«، رافًضا 
»ضبط ساعة إعادة تحريك العمل الحكومي عىل 

إيقاع التحقيقات القضائّية، إن كان حول حادثة 
الطّيونة أو زلزال  مرفأ بروت ».

والحظ الخازن أّن »الالمنطق يحكم أداء بعض 
املواطنن  احتياجات  املســؤولن يف مقاربتهم 
من دواء وغذاء ومحروقــات وغر ذلك. فرغم 
يس، مل نشــهد يقظًة وطنّيًة  حجم اإلنهيار وامل
وإنســانّيًة لدى بعض الســلطة، بل نرى مزيًدا 
الواجــب، وتقاذف  املكابــرة والتنّصل من  من 
املســؤولّيات يف وقت يسر الوطن إىل االنهيار 
الشامل«. ودعا إىل »العودة إىل األصول امليثاقّية 
والدســتوريّة الّتي ترعى سر شــؤون الدولة، 
الّتي تتالزم مع دّقــة املرحلة الخطرة الّتي ميّر 

بها لبنان«.

جول في املعمعة السياسية الكبر  الجبهة السيادية حضور 
والــعــاقــة مــع  الــعــهــد والــتــيــار تــحــتــا الـــى مــقــاربــة مختلفة

ـــع« ــي يـــســـتـــقـــّر الـــو ــ ــاكـــل ويـــجـــ أن يـــرحـــل ك ـ ــ ــاملـ ــا بـ ــ ــاءن ــ »بـــيـــطـــار ج
ــر ــب ــ ــا بــــفــــار ال ـ ــر ــظـ ــتـ ــنـ ــا ونـ ــنـ ــات  مـــطـــلـــ لـ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ حــــــزب الــــلــــه: االن
ــة لــُنــبــطــل كـــــّل اإلدعـــــــــــاءات والـــكـــذب ــ ــه ــواجــ ــ ــي ســـاحـــة امل ــ ــــزون ف جــــا

ابتسام شديد

تستمر الجبهة السيادية التي أبرت النور قبل 
أسابيع بإطالق املواقف واجراء اللقاءات السياسية 
يف محاولة للتوسع واالنطالق  متهيدا اىل حجز 
موقع متقدم عىل الساحة بن التكتالت واألحزاب 
الكربى، اال ان الزخم الذي تنطلق منه الجبهة ال يزال 
محدودا وخجوال مقارنة بالجبهات األخرى املشتعلة 

ويف بلد ينام عىل أزمة ويصحو عىل أخرى.
يف الشــكل نجح لقاء السوديكو يف ان يجمع 
عدد من الشــخصيات السياســية واألحزاب من 
تالوين طائفية مختلفة التقت تحت عنوان إنقاذ  
لبنان وإخراجه  من التعرث والستاتيكو الراهن ويف 
املضمون فان هدف اللقاء تحييد لبنان عن الراعات 
وتطبيق القرارات الدولية من خالل تأمن  مساحة 

للتالقي والحوار بن اللبنانين.
أهداف الجبهة تتضح من املنضوين فيها، فالغالبية 
للقوى الســيادية من مجموعات 14 أذار   اضافة 
اىل األحزاب واملجموعات التغيرية  التي تلتقي مع 
األفكار السيادية من دون ان تشمل حزب الكتائب 
او التيار الوطني الحر  بانضامم الفت للقوات إليها، 

والخطوة انطلقت من كون  األحرار حزبا ال يستفز 
أحدا  وله القدرة التي ال ميلكها غره عىل لعب دور 
 ســيايس جامع بعيد عن االصطفافــات الحادة.

يؤكد أفرقاء سياســيون يف جبهة  السوديكو ان 
الطريق ليس ســهال وان هناك حواجز  وعوائق 
كثــرة لكنهم يرون عىل املــ يف املحاولة 
واعطاء الجبهة الفرصة فاللقــاء تتوفر فيه كل 
املقومات من جهة توحيد املوقف وخلق اطار عمل 
مدعوم من املزاج الشعبي املنتفض عىل أداء الطبقة 
السياسية وارتهاناتها الخارجية كام انه ولد  بعد 

فشل مجموعات الثورة يف توحيد صفوفها.
لقاء السوديكو مر عىل خياراته ومبادئه  وهو 
يشبه 14 آذار بالعناوين السياسية ويختلف عنها 
بالتفاصيل والشكل فالجبهات السيادية جميعها 
تجتمع عىل رفض مصادرة قــرار الدولة من قبل 

فريق سيايس والدعوة اىل تنفيذ القرارات الدولية.
من دون شك فان مشــاركة حزب  القوات اىل 
جانب رئيس حزب الوطنين يعطي اللقاء أهمية يف 
ظل التجاذب السيايس واملوقع الحايل للقوات اليوم 
ويعوض بشكل واضح عن غياب الكتائب والكتلة 
الوطنية، ولكن  بالرغم من ان شعارات السوديكو 

تدغد املشــاعر املســيحية املنادية بدور الدولة 
واســتعادة القرار فان قوى مسيحية كثرة تجد 
نفسها خارج اللقاء وغر معنية به خوفا من فشل 
الحر  الوطني  الجبهات وتجمعات سابقا، فالتيار 
الذي شارك يف انطالقة الرابع عرش من آذار  ليس 
معنيا بجبهة السوديكو لكنه باملقابل ال يتحسس 
منها كثرا أيضا متسائال كام تقول مصادره عام 

يجمع الجالسن عىل طاولة السوديكو اليوم. 
باملقابل تبدي القوات حامســة  للجبهة ألنها 
تضم نسيجا سياديا موحدا بأهداف واضحة  لكرس 

الروتن السيايس.
مصــادر الســوديكو تعتــرب ان الخالفات 
املاضية وضعت جانبــا من اجل خوض معركة 
فكرة  املصــادر   ترفض  مختلفــة.  ســيادية 
الوطني  والتيــار  العهد  يســتهدف   اللقاء  ان  
الحــر او طرف محــدد  او مســألة الربط بن 
انشــائه وتوقيت االنتخابــات النيابية املقبلة 
وتؤكد ان العالقة مع التيــار والعهد يحددهام 
مستقبال نشــوء مقاربة سياســية مختلفة 
وال تعتــرب املصــادر ان هنــاك مــا يعرتض 
 التحالفات اإلنتخابيــة  والتالقي بن األفرقاء.

أشــار نائب األمــن العام 
الله   الشي نعيم قاسم  لحزب 

كل  لبنــان  »يف  أنــه  إىل   ،
الله  حــزب  كرس  ل املحاوالت 
محاوالت  كانت  ء  سوا فشلت، 
اجتياح كام فعل اإلرسائيليون 
سنة 2006، أو كانت محاوالت 
»داعش«  مــن   التكفريــن 
ســنة  وانكرسوا  والنــرة 
2017، أو كانــت محــاوالت 
لكل  الظامل  األمريك  الحصار 
مفاصــل الحيــاة، ومع ذلك 
استمرينا بكل شجاعة وتكافل 
خالل  من  كانت  أو  اجتامعي، 
مذهبية  تــارة  املتنقلة  الفنت 
وأخرى طائفيــة، وثالثة من 
خــالل بعض التحــركات يف 
التي تتحرش من أجل  الشارع 

أن يكون هناك فتنة ومعركة، وانترنا بصربنا 
وفوتنا عليهم كل هــذه األعامل ونجحنا، وكل 
املحاوالت التي ســتأيت ستســقط أيًضا ألننا 

منصورون دامئا«.
ولفت يف كلمة، خالل حفل تخريج طالبات 
ثانويــة البتول يف قاعة األبرار حارة حريك، 
إىل أن »آخــر محاوالت الفــنت ما حصل يف  

التي كانت  اللبنانيــة  بيد  القــوات   ، الطيونة 
مســتعدة بدليل القنــص الــذي افتتحت به 
عدوانها عىل املسرة السلمية التي كانت تريد 
أن تعــرتض عىل  املحقق العــديل، نحن أيًضا 
الفتنة  املواجهة، ألننــا وأدنا  نجحنا يف هذه 
يف مهدهــا بالصرب والحكمة، مــع العلم أننا 
من  واالقتصاص  ونتائجه  التحقيق  ســنتابع 
اللبناين املعتمد لنصل  املرتكبن بحسب النظام 
يف نهاية املطــاف لنضع حــًدا ألولئك الذين 
يعبثون بحياة الناس«، موضحاً أنه »لألســف 
القــوات وأمثالها من جامعات الســفارات ال 
يهمهــم إذا جاع النــاس وال يهمهم إذا خرب 
االقتصاد، ألن ال قلب وال حس اجتامعي لديهم 

بل مبصالحهم  النــاس  لح  يفكرون مبصا وال 
ولو كان عىل حســاب احرتاق الوطن، ونحن 
لسنا كذلك، نحن نصرب ونتحمل ويكون النر 

الصرب«. حليفنا بعد 
وأكد قاســم، أن »اليوم تحول املحقق العديل 
بيطار إىل مشكلة حقيقية يف لبنان، أردنا أن 
يكون هناك محقًقا عدلًيا من أجل أن يكشــف 
ما الــذي حصــل يف  مرفأ بــروت، ومل يعد 
العدالة وهو يستنســب ويسيس  مأمونًا عىل 
ومفضوحة،  كشــوفة  م بطريقة  التحقيقات 
ويف آخر ما سمعنا أن أهايل الضحايا أصبحوا 
يرتابون منه، وأنه بســببه كادت تحصل فتنة 
كبرة يف الطيونــة ويف املنطقة، األفضل أن 
يرحل من أجل أن يســتقر الوضع ومن أجل أن 
يحصل النــاس عىل عدالــة موصوفة ملعرفة 

الحقائق«.
وشــدد عــىل أن » االنتخابــات  النبيابيــة 
مطلب لنا، وننتظرها بفــار الصرب، لرنى هل 
ســيحققون آمالهم التي يدعونها، هم مساكن 
يعملون احصاءات عىل الفيســبوك ووســائل 

التواصــل االجتامعــي، عىل 
كل حال لــرن الناس من تختار 
ن  أ ونريد  مطمئنــون،  ونحن 
تجري االنتخابات يف موعدها 

الطبيعي ».
 أكــد رئيــس املجلــس 
اللــه  التنفيــذي يف حــزب 
هاشــم صفي الديــن، خالل 
رعايته احتفاال تكرميا ل 120 
تلميــذا وتلميــذة نجحوا يف 
امتحانات الشــهادة الثانوية، 
الحدت،  املهدي  ثانوية  أقامته 
وحفيده  النبوي  املولد  ملناسبة 
أهم  أن »من  الصــادق،  اإلمام 
إنجــازات عملنا املقــاوم، أن 
شــبابنا فاعلــون، مؤمنون، 
باذلــون وينتمــون بحق إىل 
راية محمد، وهــذا ما أعطانا 
القــوة والحكمة والشــجاعة، وحينام وصلنا 
إىل طرف العنايــة اإللهية كانت هذه املقاومة. 
اليوم تتغر األمور، حقيقة الراع يف املنطقة 
انتصارات ومشاهد ال يتحملها  ولبنان أن هناك 
اإلرسائييل واألمريك، وموقعنا يف هذا الراع 
أن نتحمــل مســؤولية الحضــور يف املعركة 
ليك نقــدم النموذج، فاملهــم أال يفتقدنا العدو 
يف أي جبهة. يف مواجهــة األمريك ممنوع 
الدفاع  بقاعدة  نؤمن  ونحن  والسكون،  الضعف 
والهجوم يف آن، ليك نقوض هذا العدو يف بلدنا 
ومنطقتنا، ونحن جاهزون يف ساحة املواجهة 
والفنت  والكذب  والدجــل  االدعاءات  كل  لنبطل 

وخداع الناس«.
 دعا النائب عيل فياض خالل لقاء سيايس 
يف بلدة حبوش يف ذكرى املولد النبوي، الدولة 
إىل  االمنية  واالجهــزة  والقضاء  والحكومــة 
»وضع يدها عىل ملف قضية جرمية الطيونة«، 
مضيفا »نريد معرفة من أمر بهذه الجرمية ومن 
ارتكبها ومن يتحمل املسؤولية، فعىل الجاين أن 

. ينال العقاب 
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زواره مـــــع  ــ  ــ ــح ــ ب املــــــولــــــو 
ــة  ــّيـ ــاتـ ــدمـ ـ أمـــــــــوراً إنـــمـــائـــّيـــة و

اســتقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي، 
يف مكتبه، وفدا من اتحاد بلديــات الضاحية الجنوبية، يف 
حضور النائب أمن رشي، وعرض الوفد واقع معاناة بلديات 

الضاحية عىل املستوين االمنايئ والخدمايت.
كام التقــى مولوي وفدا من اتحاد بلديــات البقاع الغريب 
والبحرة والســهل، وكان عرض ملتطلبــات البلديات يف هذه 

املرحلة الدقيقة التي مير بها لبنان.
وبحث مع وفد من اتحاد بلديات العرقوب شؤون املنطقة.

والتقى وفدا من االتحاد العاميل العام يف الشــامل وعامل 
بلديتي طرابلس وامليناء، وتناول معهم الضغوطات التي يعاين 
منها العامل نتيجة الغالء الفاحش، اضافة اىل امور مطلبية 

عدة.
واستقبل وفدا من املتقاعدين يف قوى االمن الداخيل الذين 

شكوا له وضعهم.
وكان املولوي قد اجتمع صباحا مع منسقي ملف النازحن 

السورين التابعن لوزارة الداخلية والبلديات.

البيطار   واستمرار  االنتخاب  قانون  عــون  ورّد  جعجع  إستدعاء   : جــديــد تعقيدات 
جلسة الى  بعد  يدع  لم  وميقاتي  الحكومية  إيجابيته  على  يعي«  ال نائي  »ال

عيل ضاحي

حتى الســاعة ورغم كل الترسيبات عىل 
لسان قيادات ووزراء حالين وسابقن ونواباً 
متحالفن مــع »التيار الوطنــي الحر« عن 
وزير  يؤكد  املقبل،  االسبوع  جلسة حكومية 
حايل يف تحالف حركة امــل وحزب الله لـ 
ء جديد  »الديار«، ان الوزراء مل يتبلغوا اي 
متعلق بالدعوة اىل جلسة جديدة للحكومة، 
ومل يدع رئيس الحكومة نجيب ميقايت حتى 
مســاء امس اىل اي جلســة، واالمر طرح 

اعالمياً فقط.
»الثنايئ  ان  اىل  املعنــي  الوزير  ويشــر 
الشيعي« عىل موقفه االيجايب من الحكومة، 
وهو يؤكد للمرة االلف، انــه اذا دعا الرئيس 
ميقايت اىل جلسة سيحرض وزراءه الخمسة. 
ولكن االجتهاد يبقى هــو يف اصل الدعوة، 
فهل يدعو الرئيس ميقايت اىل جلسة يف هذه 
البلد خضة حكومية  يحتمل  الظروف؟ وهل 

بعد ويف ظل هذه االوضاع املتفجرة؟
ويكشف الوزير املذكور ان االتصاالت كانت 
شــبه مقطوعة منذ يومن، وال ســيام بعد 
التطورات الســلبية يف ملف املحقق العديل 
يف قضية إنفجار مرفأ بروت القايض طارق 
البيطار ـ  وتردد رئيس مجلس القضاء االعىل 

يف دعوة البيطار لحضور جلســة قضائية 
ادائه  لالستفســار ونقاشــه حول طبيعة 

والذي يعرتض عليه »الثنايئ الشيعي«. 
ويقول ان بدل الدعــوة للبيطار برز مؤرش 
جديد عىل انقســام وخــالف داخل مجلس 
القضاء االعىل ومحاولــة البعض داخل هذه 
املؤسسة تحويل االنقسام السيايس والقضايئ 

حول اداء البيطار اىل طائفي وهذا مستهجن!
ونفــى الوزير نفســه ان تكــون اللجان 

الوزاريــة والتي تعقد يف الرساي برئاســة 
ميقايت، هي بديل عن الحكومة بل هي تدبر 
لعــدم توقف العمل الــوزراي وتُحرّض املواد 
لكنها  الوزراء،  داخل مجلس  للنقاش  االولية 
ال تغني عــن انعقاد الحكومــة وال ميكنها 
اتخاذ قرارات وهي يجــب ان تتخذ مبوافقة 

مجلس الوزراء مجتمعاً.     
ويشر اىل تعقيدات جديدة برزت ايضاً يف 
اليومن املاضين ويف ظل اســتدعاء مفوض 

الحكومة امام املحكمة العســكرية القايض 
فادي عقيقــي لرئيس حزب القوات ســمر 
جعجع لالســتامع اىل افادته ورفض االخر 
املثول وربط افادته بإفادة تسبقها لالمن العام 
لحزب الله السيد حسن نرالله، ويعرف جعجع 
ان ذلك مستحيل لكنه يرفع سقفه السيايس 
مع تيقن بالدليل واعرتافات املوقوفن انه وراء 

ما جرى وبأوامر مبارشة منه!
ويقــول الوزيــر ان اي تقصــر او تلكؤ 
قضــايئ او امني او عســكري يف الوصول 
اىل الحقيقة الكاملــة يف مجزرة الطيونة، 
سُيعرّض الحكومة واملسوؤلن عن هذا امللف 
اىل املحاســبة واالســتجواب الربملاين ولن 

يُسكت عن هذا االمر.
وعن رد رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون التعديالت الربملانية االخرة عىل قانون 
قراءتها  النواب إلعادة  اىل مجلس  االنتخاب، 
ونقاشها، يشر الوزير اىل انه سيوتر االجواء 
السياسية والربملانية ويزيد من التناقض بن 
الرئيسن عون ونبيه بري من جهة وبن بري 

والنائب جربان باسيل من جهة ثانية.
الثالثاء  ويلفت اىل ان تحديد بري لجلسة 
املقبل ملناقشــة التعديالت مــن جديد، يؤكد 
ســعي بري اىل قطع الطريق عىل اي تأخر 
ليكــون القانون املعدل جاهــزاً للتطبيق يف 

اقرب وقت ممكن.         

ــود ملــجــلــس الـــــوزراء ــعـ ــاســيــن مـــن عـــكـــار: الـ ي
ــواصــل عــلــى الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــّيــة ــعــمــل مــت وال

جال وزير البيئة نارص ياســن يف عكار 
يرافقه وفد من الوزارة، اســتهلها يف بلدية 
املحمرة، ثــم تفقد موقع التــرسب النفطي 
يف بلدة ببنن العبدة، والتقى ســكان املنازل 

املحيطن به، واستمع اىل معاناتهم.
وقال يف كلمة: »منذ شهر وأسبوع، نعمل 
عىل نقاط عدة. بدايــة يجب أن تكون هناك 
زيــارات ملناطق عدة ولقــاءات مع البلديات 
واتحادات البلديات، للتعرف إىل واقع املشاكل 
البيئية يف هذه املناطق، وال ســيام موضوع 
النفايات الصلبة، نتيجة األزمة التي يعانيها 
نحاول  البلديات.  تعانيها  التي  واملشاكل  البلد 
أن نجد حلوال لهــذه األزمة، علام بأننا مننع 
تفاقمهــا. الوزارة تعمل عىل حل مشــكلة 
النفايات الصلبة، وتســعى لحامية الغابات 
بالتعــاون مع الدفاع املــدين الذي نوجه له 
كل شــكر عىل جهوده الدامئة خالل األشهر 
املاضية يف إطفاء الحرائق، مع وزارة الداخلية 
والجيش، واليوم نعمل عىل برنامج وقاية من 
حرائق الغابات. هنــاك أيضا مواضيع أخرى 

كالتلوث وبخاصة املياه«.
وردا عىل ســؤال عن عقد جلسة ملجلس 
الوزراء، أجــاب: »كل وزير يقوم مبهامه يف 
وزارتــه، وعندما تصل الدعوة إىل الجلســة 
عندئذ من املمكن أن تعقــد، وعادة ما تكون 

الدعوة قبل 48 ساعة«.
البطاقة  عــىل  متواصل  »العمــل  وقال: 
التمويلية التي تســاعد الناس ولو بشــكل 
بســيط... ويف أقرب وقت ستوزع عليهم«، 

مضيفا »هناك نقاش دائم مع وزير الزراعة، 
ونعمل عــىل خطة ملعرفة طرق التشــحيل 
واالهتامم بالغابات والرثوة الزراعية والبيئية 

بإرشاف البلديات«.
بعد ذلك، زار وزير البيئــة بلدية القبيات، 
حيث التقى رئيســها عبدو عبــدو وأعضاء 
املجلس البلــدي والهيئات، وجال الجميع يف 
بيئية  لكارثة  تعرضــت  التي  القبيات  أحراج 

كبرة يف الصيف بسبب الحرائق.
ثم التقى ياســن رئيس مجلس البيئة يف 
بيئين يف  انطوان ضاهر وناشــطن  عكار 

القبيات.
بينو،  بلــدة  الثالثة يف  املحطــة  وكانت 
حيث زار وزير البيئة محمية النائب السابق 
لرئيــس الحكومة عصام فــارس والبحرة 
التابعة لها، واســتمع اىل رشح من رئيس 
الحاج  روين  املحامي  الجومة  بلديات  اتحاد 
والســياحية  البيئية  وأهميتها  املحمية  عن 

للمنطقة.
وعقد ياســن اجتامعا مع رؤساء بلديات 
أهلية  بلديات ومسؤويل جمعيات  واتحادات 
حاجات  يف  بحث  وكان  بيئين،  وناشــطن 
املنطقــة عىل الصعيــد البيئــي وبخاصة 
يف موضــوع النفايــات وحرائــق الغابات 

واملحميات.
بعد ذلك أكمل ياســن جولته اىل منطقة 
الجرد، حيــث تفقد غابة العزر يف القموعة، 
ثم انتقل اىل بلدة حرار ـ الشر لالطالع عىل 

واقع وادي جهنم وطبيعته.

ا الل جولت يف ع ا 

التقى وفداً من متطوعي الدفاع املدني
افهـــــــم كرامـــــــي: اســـــــتمعت ملطالبهـــــــم ووعـــــــدت بإن

ا ال  رام مست

النائب  الكرامــة«  »تيار  رئيس  اســتقبل 
فيصل عمر كرامــي يف دارته يف طرابلس، 
وفــدا من متطوعــي الدفاع املــدين، الذين 
رشحوا معاناتهم جراء عدم تنفيذ الوعود يف 
ظل األزمة االقتصادية واالجتامعية الصعبة 
الدوالر  رصف  لســعر  الجنوين  واالرتفــاع 

وأسعار املحروقات واملواد الغذائية وغرها.

بعد اللقــاء، قال كرامي: »اســتمعت اىل 
مطالبهــم املحقة واملزمنــة واىل االجحاف 
الالحق بهم ووعدتهم بالســعي إلنصافهم. 
الدور اإلنساين  كانت فرصة ليك أعيد تأكيد 
والوطني الكبــر الذي يقوم به الدفاع املدين 
وخصوصا املتطوعن الذين يشــكلون ركيزة 

من ركائز األمان الوطني«.

ــاً ــض الــحــكــومــة بــاقــيــة والــبــيــطــار أي
زياد العسل 

تعيش الساحة اللبنانية لحظات ترقب ملا ستؤول 
إليه االمور لناحية تداعيات املشــهد الدموي الذي 
الناس مبشاهد  الطيونة، والذي ذكّر  ارتســم يف 
الحــرب االهلية واعــادة االصطفــاف الطائفي 
واملذهبي واملناطقي مرة أخرى. فهل ينقص البالد 
االجتامعية  التفليسة  اىل  باإلضافة  مشهد دموي 
واالقتصاية والتي بدأت تتحّول ايضاً وتتمظهر يف 

البعد األمني؟
عن هذه االســئلة تؤكد مصادر متابعة لقضية 
الســاحة  ة من كان يريد تفجر  أن  الطيونة، 
الداخليــة، وهذا مــا لن تقبل بــه املقاومة عىل 
الســيايس  املشــهد  تفجر  أن  خاصة  االطالق، 
املقاومة  الداخيل هو مطلــب خارجي الحــراج 
التي غّرت مسار االحداث يف هذه األمة، واكدت 
املصادر أّن الرئيس ميشال عون مّر عىل تهدئة 
الشــارع، فهو من ناحية ال يريد اقصاء البيطار 
النه يدرك ان هذا االمر من شأنه أن يرخي بظالله 
عىل املشــهد برمته، وهذا ما ميكــن ان يرتك اثراً 
ســلبياً لجهة تعامل الخارج مع الوضع اللبناين، 
وبالتايل تأثر االمر عىل عدم مساعدة لبنان، وقد 
يؤدي االمر لنســف قروض صندوق النقد الدويل 
التي باتت مبثابة الرئة للبنان املنهك، والذي يرزح 
تحت وضع اقتصادي خانق ســببته السياســات 

االقتصادية الفاشــلة طوال عقود من 
الزمن.

ة  وشــددت املصــادر عــىل ان 
الحكومة  بدعــم  وواضح  صارم  قرار 
التي يعول عليها الجميع يف انتشــال 
االستحقاقات  واجراء  اللبناين،  الواقع 
الدســتورية املقبلــة، فــال ميكــن 
التضحية بالحكومة الحالية، بعد درب 
جلجلة طويــل لوصولها، وقد ال يكون 
هناك امكانية يف هذا العهد لتشــكيل 
الحايل،  الواقــع  حكومة اخــرى يف 
لذلك، فالرئيــس اليوم يقف يف موقع 
التشــبث والحرص عىل ابقاء البيطار 
ان  آن، مع حلول ميكن  والحكومة يف 
تكون وسطية وال تدفع لبنان لالنزالق 
الذي  االهلية،  والحــرب  املجهول  نحو 
يعمل عليه منذ بدء عهد العامد ميشال 
عون، وخصوصا من خالل ما جرى يف 
العهد  لرضب  اليوم،  وحتى  ترشين   17

والتيار.
واكــدت املصادر أن ال مشــكلة عند 
الرئيــس عون من احالــة القضية اىل 

املجلس العديل، وهذا ما يشفي غليل اهل الشهداء 
ومن ميثلهم، ويف الوقت عينه التالقي عىل نقاط 
ما مع املحقق العديل، رشط ان ترتســم يف االفق 

آلية واضحة يف االســتدعاءات تســتطيع اقناع 

ة ما يحاك  جميع اللبنانين، وال تشــعر طرفاً أن 

الخراج التفجر االكرب يف لبنان وكأنه من صنيعة 

طائفة وجهة دون أخرى...

ــاســـي ــيـ ــ سـ ــغــ ــ ـــان:  ــيــــمـ ـــلــ سـ
ــم الــقــضــائــي ــس ــائـــل عــلــى الــج ـ

شدد الرئيس العامد ميشال ســليامن خالل استقباله يف 
دارته يف الرزة، وفدا من »الجبهة السيادية من أجل لبنان«، 
عىل »أهمية رص الصفوف السيادية للحؤول دون تغير وجه 
لبنان ومنع انسالخه عن محيطه العريب«، داعيا إىل »رضورة 
تطبيق الدستور وتحصينه من خالل تحييد لبنان عن رصاعات 
املحاور وتطبيق القرارات الدولية التي تعزز سيادته عىل كامل 

أراضيه«.
كام حذر من »خطورة الكيــل مبكيالن من خالل الضغط 
السيايس الهائل الذي ميارس عىل الجسم القضايئ يف تفجر 
4 اب وأخرا يف حادثة الطيونة املؤسفة، التي أتت كاستكامل 

ملحاولة متييع التحقيق يف تفجر مرفأ بروت«.

ــدف  ــهـ ــاك مـــــن يـ ــ ــنـ ــ ـ ـــــم:  ـــــا
ــة ــ ــق ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ــس ال ـــ ـــمـ ـــ الـــــــــــى ط

اعترب عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشم 
يف تريح، أن »بعض املواقف التــي تحاول تحريف قضية 
مجزرة الطيونة عن حقيقتها ورمي التهم جزافا، بهدف طمس 
الحقيقة بل قلبها لخدمة أهداف سياسية وبناء شعبوية عىل 

حساب دماء االبرياء«.
وقال: »أما وان القضية أخذت مسارها يف التحقيق والتدقيق 
فلترتك الجهات املختصة تقــوم بواجبها بعيدا من محاوالت 
التهويل الســيايس وإنزال أشــد العقوبات بكل مرتكب أكان 
معتديا أو محرضا أو داعام، وأيا كان موقعه ودوره السيايس، 
وال ميكن ان تذهب القضية يف بازار ســيايس يحاول بعض 
املحرضن أقله االســتمرار يف اعتامد لغة التحريض واإلثارة 
لتمرير سياســتهم خدمة ملشــاريع وارتباطا ببعض الخارج 

واالستثامر عليها«.

ـــلـــيـــل: تـــقـــريـــ مـــوعـــد  أبــــــي 
االنــتــخــابــات اســـتـــهـــداف ســيــاســي

أكد عضو تكتل »لبنان القوي«  ســيزار أيب خليل ، أن »حزب 
الله وقف اىل جانبنا بقانــون االنتخاب، الن هذا حق يعطى 
بالقانون وال ميكن سحبه ونقدر موقفه«، معلًنا أن »تقريب 
موعد االنتخابات، هو اســتهداف سيايس للحد من املشاركة، 
ويقوم به املترضرين مــن االنتخابات، موضًحا أن »من اليوم 
وحتى االنتخابات، سوف يجدون األزمات، وهناك أزمة مازوت 
ومواصــالت يف الشــتاء، وكل ما يتم تقريــب االنتخابات، 

سيكون هناك أزمات أكرث والناس لن تنتخب«.
وأشــار يف حديث تلفزيوين إىل »أننا ســوف نطعن يف 
املــواد التي تراجعت عن االصالحــات يف قانون االنتخابات، 
وال ميكننا أن نطعن يف قانون االنتخابات بأكمله«، الفًتا إىل 
أن كل األحزاب ســوف ترتاجع يف االنتخابات، إال أن »القوات 
اللبنانية« ســوف ترتاجع بضعفي تراجــع »التيار الوطني 

الحر«.

ــــــــرا ــل«: إل ــرمــــ ــ الــــــهــــ ــبـ ــلـ ــعـ ــل بـ ــ ــت ــ ــك ــ »ت
ــذ ــي ــف ــن ــز الــت ــ ــي ــ ــة الـــتـــمـــويـــلـــّيـــة ح ــ ــاق ــ ــط ــ ــب ــ ال

ت الل اجت الت

عقد تكتــل بعلبك الهرمل النيايب إجتامعه 
الدوري، يف حضور أعضائه النواب: حســن 
الحاج حســن، غازي زعيرت، عــيل املقداد، 
إبراهيم املوســوي، إيهاب حــامدة، والوليد 
ســكرية، بحث يف التطورات التي شهدتها 

الساحة اللبنانية اخرا.
التكتل،  عن  الصــادر  البيان  املقداد  وتال 
فتوجــه بالتهنئة والتربيــك إىل اللبنانين 
املولد  ملناسبة  بخاصة،  واملســلمن  بعامة 
الذكرى  هذه  »اســتلهام  إىل  داعيا  النبوي، 
يف تأصيل الوحــدة واملحبة، واالبتعاد عن 
الفرقة والكراهية حيث ال بد من العمل عىل 
تحويل املحنة التي مير بها لبنان إىل منحة 
الداخلية  املخاطر  ربانية جامعة ملواجهــة 
التــي تتهدده«، مضيفا »نســتنكر جرمية 
مجــزرة الطيونــة التي ارتكبتهــا القوات 
اللبنانيــة ورئيســها، ويعتربهــا جرمية 
إىل  القوات  خاللها  من  تســعى  موصوفة 
زج الشــعب يف حــرب فتنويــة طائفية، 
األمنية  األجهزة  وبخاصة  الدولة،  ونطالب 
يف  باالستمرار  والقضائية،  والعســكرية 
ومشــغليهم  املجرمن  القتلــة  مالحقــة 
واملســؤولن عنهم وســوقهم إىل العدالة، 
فرصة  أقــرب  يف  للمحاكمة  وتقدميهــم 

السلم األهيل«. حفاظا عىل 
الحكمة  خطــاب  التكتل  »يحيــي  وتابع 
املفصيل لألمن العام لحزب الله حسن نر 
التي وجهها  لناحية مضبطة االتهــام  الله، 
للقوات ورئيسها، ولناحية الدعوة إىل التحيل 
الفرصة عىل  لتفويــت  بالصرب والبصــرة 

أعداء لبنان يف الخــارج والداخل املرتبصن 
التكتل إىل أن  به وباللبنانين رشا. ويلفــت 
لهذه  وطنية  محاســبة  يستدعي  األمر  هذا 
الجهة التي امتهنت وما تزال عمليات اإلغتيال 
والفنت والحروب الخارسة، وتفويت الفرصة 
عىل املــرشوع الصهيو أمريك الهادف دوما 
إىل خنق لبنان وإســقاطه يف حرب أهلية ال 

تبقي وال تذر«.
وجــدد املطالبة بـ »رفــع التعديات عىل 
محطات تحويــل الكهرباء وآبــار املياه يف 
املعنية من  الجهــات  املحافظة، وأن تتحمل 
وزارة الطاقة واملياه ومؤسسة كهرباء لبنان 
مســؤولياتها لناحية زيادة ساعات التغذية 
واملائية يف مختلف مدن وبلدات  الكهربائية 
املحافظة«، الفتا إىل »رضورة أن تقوم وزارة 
اإلقتصاد مع البلديــات وإتحاداتها ، بالعمل 
عــىل معالجة ملف مولــدات الكهرباء وفق 
القوانــن املرعية اإلجــراء، تخفيفا لألعباء 
املاليــة واإلقتصادية عــىل املواطنن الذين 
تأكلت قدراتهم الرشائية إىل نسبة تفوق الـ 

.»  80
وأكد »رضورة إخــراج البطاقة التمويلية 
إىل حيز التنفيذ، عىل قاعدة تخفيف املعاناة 
عن غالبية الشــعب الذي بات أسر األزمات 
اإلقتصادية واملعيشــية الكارثية، مبا يؤمن 
له الحــد األد من الصمــود يف مواجهة 
سياســة اإلفقار والعقوبــات التي فرضتها 
عليه وتفرضها منظومة الفســاد املدعومة 
من إدارة البيت األبيــض وتواطؤ بعض دول 

الخليج العريب«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االحد 24 ترشين االول 2021

ــايــ أبــــــي املــــنــــى الـــتـــقـــى مــ
ــة ــ ــادي ــ ــب ــ ــع ــ ـــمـــيـــه وال فـــــي بـــعـــلـــ

زار شــي عقل طائفة املوحدين الدروز الشــي سامي 
أيب املنى، خلوة الشــي أبو محمد صالح العنداري يف بلدة 
بعلشميه، حيث كان يف استقباله والوفد املرافق الشي أبو 

. صالح محمد العنداري وجمع كبر من املشاي
، مؤكدا »وحدة الكلمة  وطلب أيب املنى الدعاء من املشاي
الكبرين  والتوجه واملوقف«، مشددا عىل »املحبة واالحرتام 
ملشــايخنا األفاضل ووجوب التزام النهج التوحيدي الرشيف 
اليوم  الذي رســمه وحافظ عليه الســلف الصالح ليصبح 
القدوة والراعي  الذين ميثلون  يف عهدة مشــايخنا األجالء 

التوحيدي«. الصالح للمجتمع 
وكان ســبق الزيارة إىل بعلشــميه لقاء يف منزل الشي 
أبو حســن عادل النمــر يف بلدة العباديــة، ضم إىل جانب 
شــي العقل: القايض الشــي غاندي مكارم، الشي عزت 
عبد الخالق، الشــي نسيب مايض وعدد من أعضاء املجلس 
املذهبي لطائفة املوحدين الدروز، كام حرض اللقاء جمع من 

. املشاي
وأكد أيب املنى »رضورة التواصل الدائم بن الجميع ســعيا 
للم الشــمل وتوحيد الصفوف عىل طريق الخر والصالح«، 
مشــرا إىل »الدور اإليجايب الفاعل الذي يقوم به الشــي 
النمــر ونهــج الحكمة واالعتــدال الذي ميثلــه إىل جانب 

مجموعة خرة من املشاي املخلصن«.

قو األمن ُتعّمم سلسلة إجراءات
اإلنترنت مخاطر  من  للحماية 

عّممــت قوى األمــن الداخيل سلســلة إجراءات 
للحامية مــن املخاطر والجرائم الســيبرانية، عرب 
دليل صادر عنها. ويهـدف هـــذا الدليـل الـى رفـع 
أبـرز  أفـراد املجتمـع حـول  الوعـي لـدى  مستـوى 
املخاطــر والتهديدات والجرائم الســيربانية التي قد 
تواجههم وكيفيــة تأمن الحامية الالزمـــة منها 
جـراء  الفرديـة  الخصوصيـــة  توفيـــر  وضمـان 
واإلتصال  املعلومات  تكنولوجيـا  تقنيـات  استخـدام 

بشبكة اإلنرتنت.
باإلضـافـــة إلـى ذلـك، يعـرُض هـــذا الـدليـل 
اإلحتـرازيــــة  واإلجــــراءات  الـخـطـــوات 
إتباعـهـا  الواجـــب  الفضـلـــى  واملمـارســـات 
املعلـومـات  بغـيـة حمـايـــة  بشـكـل واضـــح 
والبيـانـــات الشــخصية من الرسقة، منع تعرض 
األجهزة اإللكرتونية لإلخرتاق، تجنب الوقوع ضحية 
لإلبتزاز االلكرتوين، وحاميــة األطفال وباقي أفراد 

العائلة أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت.

ــطــيــة ــب ــن ــاًمــــفــــرز ال ــوبـ ــلـ ــطـ ــ مـ ــ ــوقـ ــ تـ
االمن  لقوى  العامة  املديرية  أعلنت 
الداخيل ـ شعبة العالقات العامة يف 
بال  لها انه: »بتاري 2021/10/16، 
ونتيجــة املتابعة امليدانيــة الحثيثة 
وعمليات والرصــد والتعقب، أوقفت 
القضائية  النبطية  مفرزة  من  دورية 
يف وحدة الرشطة القضائية مبؤازرة 
القضائية يف  الضاحيــة  من مفرزة 
الجنوبية،  الضاحية  الصفر   محلة 
املدعو: أ. م. )من مواليد العام 1976، 
لبناين(، بجــرم تهديد وابتزاز. وتبن 
 /15 أنه مطلوب للقضــاء مبوجب 
مالحقــة قضائية بجرائــم: تزوير، 
رسقة، احتيال، إساءة أمانة، استعامل 
املعنية  القطعة  املوقوف  أودع  مزور. 
إلجــراء املقتىض القانــوين حياله، 
القضاء  بــإرشاف  جــار  والتحقيق 

املختص«.

ــة ــ ــ ــة وزاريّ ــرب ــج ــه: ت ــلـ ــ الـ ــ ــم حــســن وح ــري ــك ت
ــنــاعــة« ــحــة« و«الــ ــ مــقــاومــة ونــاصــعــة فــي »ال

ي ر تس الد الت حس 

تيــار »رصخة وطــن« جهاد  رئيس  أكد 
ذبيــان، خالل حفــل تكريم حاشــد تخلله 
عشاء وتقديم دروعاً تذكارية وتكرميية يف 
دارته يف مزرعة الشوف، »ان جهود وزيري 
الصحة  والصناعة الســابقن حمد حســن 
وعامد حب الله، ســاهمت يف رفع مستوى 
كان  بينام  املُقاومــن  والصناعــة  الصحة 
لبنان يعيش االنهيــار واالزمات االقتصادية 
واملالية والسياسية واملعيشية«، مشددا عىل 
ان »جهود حســن نجحت يف منع املنظومة 
الصحية يف لبنان يف وجه جائحة كورونا، 
يف حن عجزت دول كــربى امام الفروس 

القاتل«.
وشــكر الدكتور حســن، ذبيان عىل هذا 
التكريم، وأكــد ان »اجتامعنا رصخة محبة 
من  ومواطنيه  البلــد  النقاذ  جهود  وتكاتف 
هذه االزمات. واالنقاذ املطلوب يف حاجة اىل 
ورشة طارئة شاملة، وليس حلوالً ترقيعية، 
وال تقوم عىل املحاسبة ومساءلة املرتكب«، 
مضيفا »تجربتنا يف وزارة الصحة ما كانت 

لتنجــح، لوال وجــود قوة سياســية وهي 
املقاومة التي دعمت بفريق متكامل، للجهود 

التي بذلناها يف وزارة الصحة«.
وشكر بإسم فريق وزارة الصحة الذي عمل 
معه، حزب الله عىل الدعم للتجربة، و15 الف 
متطوع خدموا يف كل لبنان ملواجهة جائحة 
كورونــا. وطالب باســم شــهداء وجرحى 
مجزرة الغــدر يف الطيونة، برخة وطنية 
الدانة الجرمية املوصوفة وقول الحق ودعوة 
القضاء اىل االقتصاص من الجناة الواضحن 

واملعروفن«.
بدوره، دعا حــب الله اىل »رصخة وطنية 
الظلم والفاسدين  وشعبية جامعة يف وجه 
واملرتكبن، فلبنان يف حاجة اىل كل الجهود 

املخلصة والصادقة النقاذه وشعبه«.
وشكر لذبيان هذا التكريم، وقال: »حاولنا 
يف وزارة الصناعــة ان نقــاوم مــن خالل 
صناعــة االنتاج وصناعــة، تحمي الصحة 
وســالمة االنتاج، وتؤمن الدواء لكل الناس 

من دون استنسابية او هدر او فساد«.

»نحّذر من إجراء مقايضة بين تفجير املرف وأحدا الطيونة«
دافـــــع  مـــــن  يــــتــــحــــّول  أن  ــل  ــبـ ــقـ نـ ال  الـــــــراعـــــــي: 
ــا ــ ــه مـــكـــســـر ع ــتـ ــئـ ــيـ ــه وأمـــــــــن بـ ــ ــتـ ــ ــرامـ ــ عــــــن كـ

املاروين  البطريرك  ترأس 
بشــارة  مار  الكاردينــال 
بطــرس الراعــي قــداس 
افتتاح مســرة سينودوس 
األســاقفة عىل مســتوى 
يف  املارونيــة  الكنيســة 
الرح  يف  السيدة  كنيسة 
البطريــريك يف بكــريك، 
فيها:  قــال  عظة  والقــى 
»يشــكو لبنــان اليوم من 
من  القانون،  دولــة  غياب 
التضامــن املجتمعــي، من 
التخاطب  مســتوى  انحدار 
تــدين  مــن  الســيايس. 
القيم، مــن إخضاع العدالة 
الربيء  أخذ  للنافذين، مــن 
مــن  املذنبــن،  وتحييــد 
األحقاد بن  ارتفاع نســبة 
التي  املحبة  رغم  املسؤولن 
تجمع الشــعب. كان يجدر 
السياســين  باملســؤولن 

يف الدولــة والحكومة أن يســتدركوا أحداث الغبرة  عن 
الذي  الرمانة عــوض تركها تصل إىل املســتوى املســلح 
أوقع قتىل وجرحى وخســائر ماديــة يف املنازل واملتاجر 
والســيارات هي من جنى العمر. ولذلك إن مســؤولية ما 

أصالة«. الدولة  تتحمله  جرى 
القــوى تهدد  أن مواقف بعض  املؤســف  أضاف »مــن 
مصلحة لبنان ووحدته، وتعطل مسرة الدولة ومؤسساتها 
الدميقراطيــة وقضائهــا،  ودســتورها واســتحقاقاتها 
ويحورون دور لبنان وهويته ورسالته، ومينعون شعبه من 
الحياة الطبيعية. فجميع املغامرات ســقطت يف لبنان، ولو 
ظن أصحابهــا، يف بعض مراحلها، أنها قابلة النجاح. ليس 
لبنان مغامرة، بل هو رهان عىل الســر معا بإخالص. وإذ 
توافقنا عىل الســر معا يف ظل نظام دميقراطي، يجدر بنا 
أن منارس الدميقراطية باحرتام اســتحقاقاتها االنتخابية. 
التغير، يتمســكون بإجراء  التائقن إىل  اللبنانين،  لذا، إن 
االنتخابــات يف مواعيدهــا ويرفضــون تأجيلها تحت أي 

كانت«. ذريعة 
وقال: »الســر معــا يقتــ عدالة تحمــي الحقوق 
والواجبات باملســاواة بن املواطنــن. إن الدولة برشعيتها 
ومؤسســاتها وقضائها مدعوة إىل حامية شــعبها ومنع 
التعدي عليه، إىل الترف بحكمــة وعدالة وحيادية، فال 
تورط القضاء وتعرض الســلم األهــيل للخطر إذ أن الظلم 
يولد القهــر، والقهر يولد االنفجــار. إن القضاء هو عالج 

األحداث ال املســبب لها. ال نقبل، ونحــن املؤمنن بالعدالة، 
أن يتحــول من دافع عن كرامته وأمن بيئته لقمة ســائغة 
ومكــرس عصا. هؤالء، مــع غرهم، حافظــوا عىل لبنان 
وقدموا يف ســبيل وحدته وســيادته ألوف الشهداء. نريد 
عدال يف الســوية والرعية وال ظلام يف أي مكان. ابتعدوا 

الفتنة«. عن نران 
وأكد أن »موقفنا هذا هو دفــاع عن الحقيقة واملواطنن 
اآلمنــن يف جميــع املناطق املتــرضرة. ونتمنى أن يحرتم 
التحقيق مع املوقوفن حقوق اإلنســان بعيدا من الرتهيب 
والرتغيب وما شــابه. ال نريد تربئة مذنب وال اتهام بريء. 
لذلك، ال بد من ترك العدالة تأخذ مجراها يف أجواء طبيعية 
ومحايــدة ونزيهــة. ونحرص عىل أن تشــمل التحقيقات 
جميع األطــراف ال طرفا واحــدا كأنه هو املســؤول عن 
األحداث. إن الجميع تحت القانون حن يكون القانون فوق 

الجميع«.
وقال: »أحــداث الطيونة عن الرمانــة عىل خطورتها 
ال ميكــن أن تحجب التحقيق يف تفجــر مرفأ بروت. فال 
. إننا  ميكن أن ننــ أكرب تفجر غر نــووي يف التاري
نحذر من محاولة إجراء مقايضة بن تفجر املرفأ وأحداث 
الطيونة عن الرمانة. فمواصلة التحقيق يف تفجر املرفأ 
نينة. نريد كلمة  يبقى عنــوان العدالة التي بدونهــا ال ط
الحق من خالل العدالة. شــعبنا ليس شعبا ينتقم، بل شعب 

مقاوم«.

دا الراع  ال

ر قي عقوبات  ــنــاءات  إســتــ مــن  االســتــفــاد   : بـــز
ناشــد النائب  عــيل بزي ، 
خالل لقاء حواري يف مدينة 
تّصة  املخ هزة  األج بنت جبيل، 
من أمنّية وقضائّية »اإلرساع 
يف تحقيقات جرمية مجزرة  

الطيونة ، واتّخــاذ اإلجراءات 
القتلة  حّق  ة املشّددة ب العقابّي

واملجرمن«.
إصدار   »أهمّية  عىل  وشّدد 

البطاقــة التمويلية  يف هذه 
ميّر  الّتي  الصعبــة  الظروف 
بها املواطن اللبنــاين، ما دام 
جلس  القانون من م إنجاز  تّم 

النواب منذ عّدة شــهور«، معربًــا عن أمله أن 
. »تبر النور قريبا 

ويف شــأن رّد رئيس الجمهوريّــة  قانون 
االنتخاب ، لفت بزي إىل أّن »رئيس مجلس النواب  

نبيه بري  حّدد جلسًة يوم الثلثاء املقبل، واملجلس 
إّما يأخذ بأســباب الرد، أو يصّوت مجّدًدا عىل 
القانون باألغلبية املطلقة«، مجّددا دعوة املغرتبن 
إىل »التسجيل يف االنتخابات والتصويت، كتعبر 
ذي كفلته  عن مامرسة حّقهم الدســتوري الّ

األنظمة والقوانن«.
كام طالب بزي، املعنّين بـ«االستفادة من منح 
لبنان استثناءات من عقوبات قير، الّتي طرحها 
بري أمام املوفد األمريك من أجل استجرار الغاز 
من مر والكهرباء من األردن عرب ســوريا«، 
مؤكًّدا »رضورة وحدة املقاربة اللبنانّية يف ملف  
الحدود، باالستناد إىل السنوات العرش  م  ترسي
الّتي فاوض من خاللها بري باســم اللبنانّين 

للدفاع عن الحقوق السياديّة والوطنّية«.

ا ا م  تم  م

: ـــاد ــار املـــالـــي واالقـــتـــ ــيـ ــهـ ّ ريـــــاح االنـ ــ ـــمـــال فـــي مـــهـ الـــ
التدفئة ــواد  ومـ ــتــاء  الــ مــونــة  مين  ت عــن  زون  جــ ا عــ ــالــي  األ

دموع االسمر

عىل  اللبنانيــون  يقبــل 
اســتقبال فصل شتاء جديد 
بعــد ايام ، لكن هــذا العام 
وفحم  الشــتاء  مونة  دون 
وحطب، الن االسعار مل تعد 
سيام  ال  الجميع  متناول  يف 

اصحاب الدخل املحدود.
اللبنانين  دعــا  من  ة 
للتوجــه اىل عادات وتقاليد 
االجــداد، يف اقتناء الحطب 
والفحــم بديال عــن تدفئة 
بعدما  والكهربــاء،  املازوت 
املشتقات  اســعار  اصبحت 
وجهت  وكذلك  جدا،  مرتفعة 
نصائح اىل االستعانة مبونة 
الشتاء التي كان يتفاخر بها 

االجداد. 
لكن عىل ارض الواقــع كل الكالم يبقى مكانه 
الحطب، حيث  باســعار  املواطنون  يتفاجأ  عندما 
يحتــاج كل رب منزل اىل اكرث من ســبعة مالين 
لرشاء حطب. هذا يف القرى واالقضية الشاملية ما 
اضطر البعض البحث عن اغصان يابسة وتجهيزها 

للتدفئة بديال عن الحطب.
امــا يف املدن فكانــت وســائل التدفئة االكرث 
شيوعا عرب قوارير الغاز او الكهرباء ومبا ان هاتن 
الوســيلتن اصبحتا من املايض بعد ارتفاع اسعار 
املولدات والغاز وكل املشــتقات، فــان املنازل غر 
مهيأة ملواقد الحطب او الفحم الذي اصبح سعرها 
كذلك مرتفعا جدا ويجري الحديث حاليا ان التدفئة 
ستكون عرب املالبس واالغطية ألنه ال توجد حلول 

اخرى.
اما عن املونة الشــتوية حيــث كان املواطنون 
يتفرغــون يف الصيف لتعليــب وتحضر مؤونة 
الشــتاء من مكدوس وكشك وزعرت وزيتون وزيت 
ودبس رمان وبندورة ومــي زهر وورد ومرطبات 
وشــنكليش وانواع من اللبنة وغرها. حتى هذه 
املؤونة لن تكون متوفرة يف املنازل بسبب ارتفاع 
االســعار حيث وصلت كلفة كيلو الكشك اىل 150 
الف لرة وكيلو الشــنكليش اىل اكرث من 180 الف 
بسبب ارتفاع سعر الحليب وايضا املكدوس بسبب 

ارتفاع الزيت والجوز.
 بات املواطن شــاهدا عىل خلــو منزله من كل 
الحوارض التي كانت تعترب الوجبة الرئيســية يف 
فصل الشتاء اضافة اىل الحبوب التي كانت تزين  

املوائد. 

هذا الشــتاء ال تدفئة وال 
وال  مكــدوس  وال  حبــوب 
كشــك، وبــات الحديث عن 
البديل لهذه االطعمة الرتاثية 
نعمة  تعتــرب  كانت  التــي 
الفقراء  اللــه واكل  من نعم 
ســلع  اىل  تحولت  اليــوم 
لتوفرها،  املاليــن  تحتاج 
بن  نا  االغىل  اصبحت  بل 

املوائد الغذائية.
بعــض  ان  الفتــا  وكان 
الشــعبية  االحياء  عائالت 
ملوقدة  العــودة  اىل  عمدت 
اغصان  بجمــع  الحطــب 
اثر  يابســة، للطب  اشجار 
ارتفاع ســعر قــارورة اىل 
50 ألف لرة اي نصف الحد 
االد لألجــور، ورشائــح 
شعبية شاملية واســعة بالكاد تحصل عىل مورد 

رزق ال يتجاوز الـ 800 ألف لرة.
يتلمسها  املواطنن يف شوارع طرابلس  شكوى 
املرء اينام ذهبت، وبات الجوع متغلغال لدى معظم 
العائالت التي تعجز عن توفر قوت يومها يف ظل 
الرواتب واالجور  االرتفاع املتواصل لالسعار بينام 
نا لقارورة غاز او صفيحة  عىل حالها غر كافية 
بنزين او اشرتاك كهرباء، حتى البطاقة التمويلية 

يف حال اقرارها مل تعد كافية لسد عجز.
وما ال تعلمــه الطبقة السياســية ان مناطق 
الشامل هي االكرث تأثرا باالنهيار املايل واالقتصادي 
نظرا للحرمان التاريخي واملزمن الذي تعيشه هذه 
املناطق منذ زمن بعيد، وترك هذا االنهيار آثارا بليغة 

يف معظم القرى والبلدات واملناطق الشاملية.

ــلـــس ــرابـ ــــجــــول فـــــي طـ ــي  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ حــــــــراك إن
ــــــبــــــابــــــي ـــــهـــــد الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات  ومـــــ

جهاد نافع

مدينة  يف  سيايس  حراك 
طرابلس غــر منفصل عن 
االســتحقاق االنتخايب يف 

آذار املقبل ..
البعــض  يصــف  قــد 
بالخجول،  الحــراك  هــذا 
صورة  بعــد  تتبلــور  إذمل 
عدا  املحتملة،  التحالفــات 
املعيشية  الهواجس  طغيان 
عىل  والضاغطة  الخانقــة 
يرزحون  الذيــن  املواطنن 
من  الخــوف  اثقال  تحــت 
املجهــول، واللهــاث خلف 
لقمــة العيــش والقــوت 
غليان  ظــل  يف  اليومــي، 
غر مســبوق لجميع انواع 

البنزين  الخاص وصفيحة  الكهرباء  السلع، وارتفاع فاتورة 
الدخل املحدود.. التهمت رواتب اصحاب  التي 

يف املدينــة املقهورة جدا من يعتقــد ان التجويع يؤدي 
اهدافه املرســومة اىل حن االســتحقاق االنتخايب، حيث 
مل يعد من هاجس لدى الناخــب اال بضعة دوالرات لتأمن 
قوت عائلتــه، وال هم له يأيت من يأيت مــا دامت الطبقة 
السياســية هي ذاتها تستولد نفسها وتفرض باموالها التي 

. االنتخابية  للمعركة  وفرتها 
ميكــن قراءة هذا املشــهد الطرابلــ راهنا من خالل 
رشائح شــعبية فقدت الثقــة بنواب املدينــة، وافتقدتهم 
يف الزمن الصعب الذي يعيشــه املواطنون ، ويئنون جوعا 
حقيقيا وفقرا موجعا ، وســط اغالق املكاتب السياســية 
ابوابها بحجة الهجامت التي تعرضت لها منذ اندالع فو 

17 ترشين واىل اليوم.
غر ان مواطنن طرابلســين الحظــوا ان النائب فيصل 
كرامي وحــده انفرد بن زمالئه نــواب املدينة، فخرج اىل 
الرمل  الشــارع يجول االحياء ويلتقي املواطنن مــن باب 
اىل االســواق والتل متجوال بن النــاس، رغم تعرض دارته 
ملرات عديدة اىل هجامت املتظاهرين ورشق الدار بالحجارة 
والنفايات مرتافقة مع سيل من الشتائم يف  كل مرة تخرج 

.. فيها تظاهرة 
بينام النواب اآلخرون والقيادات السياســية آثرت الغياب 
واالختفاء ، خشية االحتكاك مع الغاضبن يف الشوارع ...

هذا املشــهد الذي تشكل يف االيام القليلة املاضية بحركة 
كرامــي، تزامن مع اقدام بضعة شــبان عــىل رفع صورة 
لرئيس حزب القوات ســمر جعجــع يف محلة قرب الزيني 
بباب الرمل، لكــن مل تصمد الصورة اكرث من ســاعة، اثر 
تدخل النائب محمد عبد اللطيف كبارة شــخصيا وعمد اىل 

ازالتها، منعــا الي احتكاك بن منــارصي كرامي ورافعي 
الصــورة الذيــن اقدموا عــىل فعلتهم نكاية بحــزب الله 
وبحلفائه يف طرابلس، وجــاءت ازالة الصورة قطعا لدابر 
الفتنة يف املدينة حسب ما قالته مصادر النائب كبارة الذي 
يعرف ب »مونته » عىل رافعي الصورة، وهو الرجل الذي مل 

بينهام. السيايس  التباعد  ببيت كرامي رغم  يقطع صالته 
يف املقابل  سجلت يف طرابلس حملة واسعة شملت اللواء 
ارشف ريفي جراء زيارته معــراب واجتامعه بقائد القوات 
ســمر جعجع، حيث اعلن عن نيته تأسيس جبهة معارضة 
سياسية مع القوات ملواجهة حزب الله وما اسامه االحتالل 
االيراين، واوحى اللقاء بن ريفي وجعجع بتنســيق انتخايب 
محتمل بــن الرجلن،وقد يجد جعجع يف ريفي البوابة التي 
والشاملية،حيث  الطرابلســية  الســاحة  اىل  عربها  يدخل 
يجمعهام قاسم مشــرتك يف الخصومة الشديدة نحو التيار 

الوطني الحر وتيار املستقبل عىل حد سواء.
التي  الواســعة  الطرابلســية  الشــعبية  الحملة  ان  اال 
اســتعرت يف وجه ريفي، كانت الفتة بحجمها، وشــكلت 
اشــارة اىل ان البيئة الطرابلسية مبعظمها غر قادرة عىل 
هضم القوات يف االســتحقاق االنتخــايب املقبل، خاصة 
ان اصواتا طرابلســية خرجت تعلن ان املقعد املاروين يف 
طرابلس ليــس للبيع، وان الطرابلســين جربوا نوابا من 
خارج النســيج الطرابل وان التجربة لن تتكرر، وتشر 
مصــادر طرابلســية اىل ان طرابلس لن تتقبل مرشــحا 
قواتيا وال تســتطيع قوى سياسية طرابلسية حمل مرشح 
قوايت عــىل لوائحها، والرأي املذكور ليــس وقفا عىل آل 
كرامي وحســب ، بل عىل مستوى بقية القوى السياسية، 
وما قام به كبارة بازالة صورة جعجع اشارة واضحة اىل 
الذي خرقه ريفي وحيدا بن هذه  العام  الطرابل  املوقف 

... القوى 
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الفائقة العناية  ول  د يستدعي  ا  وحد فاء  اإلست فواتير  ء  ع
بــاإلقــفــال ــّوح  ــل ت عـــّد  فيات  ومست ــوت  ــ امل وإاّل  ــوداء  ســ ســـو 

باميال كشكوريان السمراين

فتيل اإلنفجار الصحي اقــرتب، القنبلة الصّحية املوقوتة 
تتأرجح يف مالعب املستشــفيات بن مرمى املر وشباك 
الضامنــة عىل مقاعد  الجهات  لتبقى  املحاســبة  صناديق 

التبديل تساهم بخجل.
مل تعــد خافية أزمــة القطاع الصحــي يف لبنان بكافة 
مجاالته. فبعد أّن صّدت املستشــفيات مرضاها، باســتثناء 
الحاالت الطارئة منهم، وقّننت موافقات االســتقبال متاشياً 
مع قــرار الجهات الضامنــة، وحــرت خدماتها بحملة 
أبوابها الســتقبال جميع  الدوالرات فقط عــادت ورشّعت 
الحاالت املرضية بعد إعادة جدولة التســعر واعتامد سعر 
رصف 900 لــرة لبنانيــة مقابل الدوالر فيــام الجهات 
الضامنــة كافة ال زالت تغطي النفقات اإلستشــفائية عىل 
أســاس 1500 لرة للدوالر الواحد. فتســّجل املستشفيات 
اليوم الهدف يف مرمى املواطن املرهون إّما للمرض أو لألمر 

الواقع.
أنطوان )61 عاماً( موظّف يف إحدى اإلدارات الرسمية يف 
الّدولة اللّبنانية، استشــفائياً وطبابًة يخضع أنطوان لحكم 
تعاونية موظّفي الدولة التي كانت رحمًة يف السابق فباتت 
نقمــة بعد األزمــة اللبنانية. تعرّض أنطــوان لنوبة قلبية 
استدعت نقله اىل طوار إحدى املستشفيات الشاملية التي 
إشــرتط املعنيون فيها عىل تأمن مبلغ  خمسة مالين لرة 
كرعبون استشــفايئ من أجل إدخاله املستشفى بالرغم من 
وضعه الخطر جّراء النوبة القلبية وبالرغم من استشــفائه 
عــىل نفقة تعاونية الّدولة، وبعد تأمــن التأمن، أُدخل اىل 
العناية الفائقة من أجل املراقبة ليصار اىل إخضاعه لتمييل 

القلب يف اليوم التايل.
بعد عملية التمييل، يرشح الطبيــب لألهل بأّن الحالة مل 
فالرشاين   »Ressort القلبية  »الّدعامات  اســتخدام  تستدع 

 .»Ballon« تقنية  واســتخدام  التمييل  لطبيعتها عرب  عادت 
لتطلب املستشــفى مبلغ ســتة مالين لرة أجــرة الطبيب 
التي صدرت  النهائية  الفاتــورة  التمييل عىل هامش  وكلفة 
8 لــرة لبنانية كفارق للتعاونية  450 يف اليوم التايل 000
4 لــرة لبنانية فقط فيكون مجموع  000 التي غطّت 000
1 لرة  000 الفاتورة باســتثناء أجرة الطبيب بحدود 000
لبنانيــة ال يعلم الفقر يف لبنان من أين يأيت بها لتســديد 
فواتر املستشفيات التي انقلبت القاعدة فيها فبات املواطن 
يدفع أكرث مــن 80 فيــام الجهات الضامنــة ال تتخطّى 

 !. تغطيتها 10
فالجهات الضامنة الرســمية ال تزال تحتسب الدوالر عىل 
أساس سعر الرف الرســمي 1515 واملستشفيات تعّوض 
الفــارق يف الفاتورة من املريض، دون أي ضوابط ووســط 
فو تسعرات. أما الجهات املعنّية الرسمية فتقف عاجزة 
أحياناً كثرة عن حامية املر وليــس لديها القدرة املالية 
عىل حّل األزمة مع املستشــفيات التــي بدورها بدأت تهّدد 
بوقف اســتقبال املر املضمونن يف حــال مل يتم تعديل 

التعرفة لدى الجهات الضامنة.
مستشفى البرتون يطلق صّفارات اإلنذار...!

نقابة عامل ومســتخدمي  أصــدرت  الســياق،  يف هذا 
مستشــفى البــرتون بيانــاً، أعلنــت فيه أّن مستشــفى 
البــرتون قد يضطــر للتوقف عن اســتقبال املر خالل 
األســبوع املقبل، وذلك يعود لعدم توافر الســيولة الاّلزمة 
واملحروقــات  الطبيــة  واملســتلزمات  األدويــة  لتأمــن 
املســتخدمن«. رواتــب  الغذائيــة وعــدم دفع   واملــواد 
وأضاف البيان »أّن ضياع هوية مستشفى البرتون بن انتهاء 
العقد مع الضامن األجتامعــي منذ نهاية عام 2015 وحتى 
تاريــ اليوم، مل يصــدر قرار عن أي مــن مجالس الوزراء 
املتعاقبة إلعادة املستشــفى ملالكه أي وزارة الصحة العامة 
واستالم إدارته رسميا وتأمن مســتلزماته املاديّة والعينّية  

مستحقات  تســديد  فعدم 
الجهات  مــن  املستشــفى 
والخاصة  العامة  الضامنة 
مبليــارات  تقــدر  والتــي 
اوصل  ذلــك  كل  اللــرات، 
للمستشــفى  املايل  الوضع 
اىل مــا وصل اليــه وعدم 
الرواتب  دفــع  عىل  قدرتها 
فيه،  للعاملــن  الشــهرية 
تســديد  عــن  وعجزهــا 
منذ  املســتحقة  متأخراتهم 
عام 2019 والتي أصبحت ال 

قيمة رشائية لها«.
وختمــت النقابــة بيانها 
باعطاء الفرصة األخرة قبل أن 
يكون أعضاؤها مجربون وبكل 
اســف اىل التوقف عن العمل 
صباح يوم األربعاء الواقع يف 
2021/10/27 وعدم استقبال 

، عىل ان يستثنى من ذلك قسم الطوار وقسم غسل الكيل .  املر
يف حديثــه لـ«الديّــار« أكّد أحد موظّفي مستشــفى البرتون 
مفّضالً عدم ذكر اســمه أّن كافة املوظفــن يعانون من عدم 
تقــايض الرواتب  فاملظّف يتحّمل الوضــع اإلقتصادي الصعب 
وغالء املعيشــة وارتفاع كلفة النقل فــكل ذلك دفع بنا كنقابة 
عامل ومستخدمي مستشفى البرتون اىل أن نرفع صوت لحض 
املســؤولن رضورة تأمن الســيولة الاّلزمة لنا وللمستشفى 
لتسديد رواتبنا واملتأخرات وتأمن املستلزمات الرضورية من أجل 
إعــادة العمل برصانة وجّدية واملحافظة عىل املســتوى العايل 
للمستشــفى. فقد فنينا عمرنا يف خدمة املستشــفى وأهلها 
وناس البــرتون وبطبيعة الحال يصعب علينا التوّقف عن العمل 

 إاّل أننا بأمّس الحاجة لخطوة مامثلة عّل املسؤولن يتحركّون«.
من جهة أخرى، أشــارت مصادر مضطلعــة يف وزارة الصّحة 
لـ«الديار«، أن الوزارة تتابع عمليات التغطية اإلستشفائية وتسدد 
عىل سعر الرف الرسمي 1515 اىل حن صدور مراسيم رسمية 
عن الحكومة اللبنانية تق بزيادة التغطية، وأشارت املصادر اىل 
أّن املساعي جّدية ورسمية من أجل تسديد مستحّقات املستشفيات 

إمّنا اآللية مل تصدر بعد.
ان تقاعص  يتحّتــم عىل املواطــن اللبناين أن يدفــع أ
السياســة واأللعاب الدولية، فيكون حّتى يف مرضه كبش 
محرقة، إّمــا أن يتعالج إّما أن ميوت... فإىل متى ســيبقى 
اللبنانيون معلّقون بشباك مصر يتبّدل يوماً يف الوقت الذي 

ء إاّل الصّحة! يتنازل فيه اإلنسان عن كّل 

املستقبل« لبنان  افة  لـ«ك قــائــداً  الحرير  بهّية 

انـــــخـــــفـــــا بــــــــدرجــــــــات الــــــــــحــــــــــرار
ــد حـــريـــقـــاً فـــي عــكــار ــمـ ـ والــــدفــــاع املـــدنـــي أ

ي م اد ال الل ا ر  ر هي ال

ا ي  ع دة ال حر يف جد

أعادت الهيئة العامة لـ«جمعية كشــافة 
لبنــان املســتقبل« انتخــاب النائبة بهية 
الحريري قائــدا عاما للجمعيــة بالتزكية. 
وجاء ذلك خالل الجمعية العمومية لكشافة 
دارة  انعقــدت يف  املســتقبل، والتي  لبنان 
مجدليون، وجــرى خاللها عرض التقريرين 
الجمعية عىل مدى  اإلداري واملايل وأنشطة 
قدامى  األخرين وإطــالق هيئة  العامــن 
كشــافة لبنان املســتقبل وتقليد أوســمة 

تكرميية ألعضاء الهيئة العامة.
وعــرض امن الصندوق العــام للجمعية 
ثم  املــايل.  التقرير  صبــا  مــازن  القائد 
تلت امينــة الرس العامة القائــدة املحامية 
مايا غســان املجذوب قــرار املصادقة عىل 
الذمة،  التقريريــن اإلداري واملايل وابــراء 
فصــودق باالجامع لتلتئم بعد ذلك جلســة 
انتخاب القائد العــام للجمعية وفقا للنظام 
الداخيل، حيث أعيــد انتخاب الحريري قائدا 

عاما لكشــافة لبنان املســتقبل بالتصويت 
برفع األيدي وفازت بالتزكية.

كلمة  الحريري  القت  انتخابها،  إعادة  واثر 
شكرت فيها ألعضاء الجمعية العامة ثقتهم، 
معربة عن »اعتزازها بهم ومبا يعربون عنه 
من حس املســؤولية وحب للعمل التطوعي 
وخدمــة املجتمع«. وقالت: »لقــد مر علينا 
عامان استثنائيان مبا قا فيهام اللبنانيون 
من أزمات كان من بينها جائحة كورونا، التي 
بالتعايش معها، ونحن  تنته ومحكومون  مل 

نعود اىل النشاط الحضوري«.
بعد ذلك، قدم القائد رياض األسر بإلسم 
القيــادة العامة درعا تكرميية اىل الحريري 
بصفتها مؤسســا وراعيا ملســرة كشافة 

املستقبل. لبنان 
ثم قلدت الحريــري أعضاء الهيئة العامة 
األوسمة الكشفية، تكرميا لجهودهم طوال 

سنوات تطوعهم يف الجمعية.

يســيطر طقــس خريفي مســتقر مع 
درجــات حرارة ضمن معدالتها املوســمية، 
عىل الحوض الرشقي للمتوسط خالل األيام 

املقبلة.

مصلحة األرصاد الجوية

توقعت مصلحة األرصاد الجوية يف إدارة 
الطران املدين أن يكون الطقس اليوم )األحد( 
غامئا جزئيا، قليل الغيوم اجامال دون تعديل 
وارتفاعها  الســاحل،  عىل  الحرارة  بدرجات 
بشكل بســيط عىل الجبال ويف الداخل مع 

بقاء ظهور الضباب عىل املرتفعات.
 األحد: قليل الغيوم اجــامال دون تعديل 
بدرجــات الحرارة عىل الســاحل وارتفاعها 
بشكل بســيط عىل الجبال ويف الداخل، مع 

بقاء ظهور الضباب عىل املرتفعات.
الغيــوم اىل غائم جزئيا  اإلثنن: قليــل 

الســاحل  عىل  الحرارة  بدرجات  تعديل  دون 
وارتفاعها بشكل اضايف وبسيط عىل الجبال 
ويف الداخل مع استمرار تكون الضباب عىل 

املرتفعات. 
أما الثالثاء: قليل الغيوم اجامال دون تعديل 

يذكر بدرجات الحرارة.

يف املناطق

اندلع حريق يف خراج بلدة جديدة القيطع 
الّعكاريّة، والتهم أعشابًا يابسًة وامتّد بفعل 

الرياح ليطال أشجاًرا حرجّية.
وقد متكّن عنارص الدفاع املدين بعد جهود 
مضنية، من تطويق الحريق والسيطرة عليه 
وإخامده، كام اســتعانوا بــأدوات اإلطفاء 
اليدويّة بسبب وعورة املنحدرات وعدم توافر 
الطرقــات يف املنطقة، وثّم عملوا عىل تربيد 

مكان الحريق خوًفا من اشتعاله مجّدًدا.

والــبــحــ ــ  ــيـ األبـ زار  ــه  ــل ــدال عــب
فاء واإلست ــدواء  ــ ال اكل  م تــنــاول 

د ال ال ع ي مست اال

زار عضو »اللقاء الدميوقراطي« النائب بالل عبد الله وزير 
الصحة العامة فراس األبيض.

واشار عبدالله اىل ان »اللقاء كان مفيدا ومنتجا مع الوزير 
أبيض، حيث تم الرتكيز عىل مشــاكل الدواء واإلستشــفاء، 
وسبل دعم املستشــفيات الحكومية وتعزيز وضع العاملن 

فيها«.

حـــة« فـــي عـــكار: وفـــد مـــن »ال
ـــديد علـــى عـــدم تجـــاوز النظـــام ت

بتكليف مــن وزير الصحة العامة فــراس األبيض، توجه 
مدير العناية الطبية يف الوزارة جوزف الحلو ومستشار وزير 
الصحة العامة األستاذ نادر حطب إىل منطقة عكار، للوقوف 
عــىل حقيقة ما تردد حول عدم التزام مستشــفيات ومراكز 
استشــفائية معنية بالنظام الذي تطبقه الوزارة يف معالجة 
مر غسيل الكىل بناء عىل قرار وزاري بدأ العمل به مطلع 
هذا الشــهر، وينص عىل تحديد تكلفة جلســة غسيل الكىل 

مببلغ خمسمئة ألف لرة لبنانية.
وشــدد الوفد خالل لقائــه الجهات الطبيــة املعنية عىل 
»رضورة التقيــد بأحكام هذا القرار، وبناء عليه مينع عىل أي 
مستشفى أو مركز عدم اســتقبال املر او تقايض مبالغ 

.» وفروقات مالية إضافية من املر
وتم إبال هــذا األمر لعدد من أهايل املــر الذين كانوا 
موجودين ويرتقبون نتيجة االتصاالت. علام أنه من املقرر ان 
تتم متابعة املوضوع مبجمل تفاصيله يف اجتامعات اضافية 

ستعقد يف وزارة الصحة العامة االسبوع املقبل.

الرمانة  عين  في  مطلوب  توقي 
ــة ــي عــدل ــات  ــ ــق ــاحــ ــ م بـــحـــقـــه  

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل شعبة العالقات 
العامة يف بال لها انه: »بتاريــ 2021/10/15، وبنتيجة 
التحريات واالســتقصاءات املكثفة التــي قامت بها عنارص 
مكتب مكافحة جرائم الرسقــات الدولية يف وحدة الرشطة 
القضائية، متكنــت من تحديد مكان تواجــد أحد املطلوبن 

للقضاء، يف محلة عن الرمانة.
عىل الفور، قامت قوة مــن املكتب املذكور مبداهمة املكان 
.ط )من مواليد عام  وتوقيف املشتبه فيه، وتبن أنه يدعى: 
1976، لبناين( بحقه أربع مالحقــات عدلية بجرائم رسقة 

ومخدرات وتهديد.
أودع املوقــوف املرجــع املعني، بناء عىل إشــارة القضاء 

املختص«.

ــ »حــــــراك املــتــعــاقــديــن« طــال
نين « بدء التعليم اال انو »رابطة ال

طالب »حراك املتعاقدين« يف بيان »رابطة 
الثانــوي بإعالن بدء العام الــدرايس، وبدء 
التعليم نهــار االثنن املقبــل«. كام وطالب 
الحــراك وزارة الرتبية »التدخــل فورا وعدم 
جعل التعليم الرسمي ومستقبل طالب لبنان 
حســابات  بتصفية  رهنا  املتعاقدين  وأرزاق 

سياسية.

»اللبنانّية«: في  ين  امُلتفّر رابطة 
»التربية« أمام  نين  اإل ام  لاعت

األســاتذة  لرابطة  التنفيذية  الهيئة  دعت 
املتفرغن يف  الجامعــة اللبنانية، يف بيان، 
»كافة األســاتذة الكرام )مــالك، متفرغن 
ومتعاقدين( إىل اإلعتصام يوم اإلثنن يف 25 
:9 أمام  وزارة  ترشين أول 2021 الســاعة 0
 ،)Gلسفيل ا )املدخل  العايل   تعليم  وال الرتبية 

وذلك دعامً ملطالبها املحقة«.

ــفــيــذ ــن ــة مـــعـــلـــمـــي األســـــــاســـــــي«: ت ــ ــ ــط ــ ــ »راب
ــي ــدراسـ ــام الـ ــعـ ــتـــمـــرار الـ ــل إسـ ــاب ــق ــود م ــوعــ ــ ال

معلمي  لرابطة  اإلداريــة  الهيئة  عقدت 
لها  اجتامعا  الرســمي،  االسايس  التعليم 
للمطالب  التقدميــات  مســار  يف  وبحثت 
الدرايس  العام  انطالقة  التي رفعتها منــذ 
وأصدرت البيــان التايل: »إن الرابطة ويف 
التي  الصعبة  االقتصاديــة  الظــروف  ظل 
املعيشــية  األزمة  ظل  ويف  البالد  بها  متر 
املواطنن ال ســيام  التي جعلت  الخانقــة 
ذوي الدخــل املحــدود يف أد درجــات 
أسعار  يف  الجنوين  اإلرتفاع  وزادها  الفقر 
املحروقات وانعكاســها عىل لقمة العيش، 
تدعو الحكومــة إىل اإلرساع بوضع خطة 
يك  التنفيذ  موضــع  والتعايف  النهــوض 

بكرامته«. يعيش  أن  املواطن  يستطيع 
املتعددة  اللقاءات  خــالل  »ومن  أضافت 
رئيس  مع  آخرهــا  وليس  املســؤولن  مع 
الحكومــة مــن خــالل هيئة التنســيق 
النقابيــة، أكــدت عىل مطالــب املعلمن 

اإلنتقال  أعباء  تحمــل  عىل  قدرتهم  وعدم 
اىل مدارســهم، وقــد ملســت تجاوباً من 
وزير الرتبية ورئيــس الحكومة من خالل 
املعلمون  عليها  ســيحصل  التي  التقدميات 
من الــدول املانحة 90  ومــن الحكومة 
اللبنانية اســتمرار املســاعدة االجتامعية 
أســاس  نصف  بقيمة  املالك  ملعلمي  املالية 
الراتب ورفع بــدل النقل اىل 60 ألف يومياً 
للمتعاقدين  الســاعة  أجــر  ومضاعفــة 
العاملن  أجور  ومضاعفة  بهم،  واملستعان 
املالية  املنحة  مــن  وإفادتهم  الخدمة،  يف 

أيضاً«. املكننة  عامل  كام 
ودعت الرابطة »جميع املســؤولن ويف 
مقدمهم وزير الرتبية الذي ملســنا حرصه 
وســعيه الــدؤوب لتحقيــق املطالب إىل 
املتفق  التقدميــات  رصف  يف  املســارعة 
الرســمية  املدرســة  عىل  حرصاً  عليهــا 

الدرايس«. العام  إستمرار  ومقابل 

ــات الــنــقــابــة ــخــاب ــت ــراء ان ــ ــراكـــي« رفـــ الــتــهــّرب مـــن إجـ ــتـ ـ اال ـــ ــاء بـ ــبـ ــاع األطـ ــط ق
الخّريجن  جمعّيــة  يف  األطبــاء  قطاع  أعرب 
التقدمّيــن، عن رفضه »تأجيــل انتخابات نقابة 
األطباء يف بروت للمرّة الثالثة عىل التوايل، تارًة 
تحت شــعارات صحّية وطوًرا ألسباب مشبوهة 
بحجج قانونّية أو استشــارات وآراء غر مقنعة، 
علاًم أّن نقابة املمرضن أجرت انتخاباتها )يف بيت 
الطبيــب(، وكذلك نقابتا األطباء واملهندســن يف 

الشامل ضمن املهل القانونّية«.
ولفت يف بيان، إىل أّن »منذ العام 2019 وحّتى 
املالّية  التقارير  النقابة  تاريخه، مل يصدر مجلس 
الّتي ينّص عليها القانون، لتنضّم هذه الســنوات 

إىل سابقاتها يف عدم الحصول عىل براءة الذّمة، 
الّتي تســود النقابة«، مشّدًدا  ويف ظّل الفو 
عــىل »أنّنا إذ نرفــض هذا التهرّب املســتمر من 
االســتحقاق االنتخايب، كذلك نرفض ما يســعى 
إليه نقيــب األطباء بإجــراء االنتخابات النقابية 
مرًّة كّل ثالث سنوات، ونعترب ذلك خطّة إلضعاف 
دور املجلس املنتخب املتغّر، وتقوية لدور املوظّف 
الفو ومحاولة لإلطباق عىل  الثابت وترشيع 

النقابة«.
مايل  تحقيق  بـ«إجــراء  األطباء  وطالب قطاع 
جنايئ منذ العــام 2014 وحّتى تاريخه، باالرتكاز 

إىل ما توّصل إليه تقرير مستشــار وزير الصّحة 
يف العام 2019«، داعًيــا »أصحاب فكرة الوصفة 
اإللكرتونيــة« إىل »إقناع األطباء بجدواها، قبل أن 

تصبح عبًئا ماليا جديًدا«.
ورأى أّن »عدد موظّفــي النقابة يفوق الحاجة 
وكذلك املستشــارين، وهذا جزء أسايس من الهدر 
الحاصــل، إضافًة إىل انعدام الشــفافّية، وقد آن 
األوان لرتشــيد اإلدارة وإنهاء زمن املستشــارين 
األطباء عىل اختالف  داعًيا »زمالءنا  الطلب«،  غّب 
مشاربهم، إىل أن يهّبوا الستعادة نقابتهم، فكلّام 

أرسعنا بذلك كلّام قلّت الخسائر«.

ــدا ــات صــي ــم ــي ــخ ــي م ــ ــوم صـــحـــي مـــجـــانـــي ف ــ يـ

نظمــت الهيئة الصحية اإلســالمية يف 
حزب اللــه بالتعاون مع لجنة دعم املقاومة 
املخيامت،  يف  العمل  ولجان  فلســطن  يف 
يومــا صحيا مجانيا يف قاعــة مضافة آل 
ومستشــفى  ومية  املية  مخيم  يف  كعوش 
القدس يف مخيم عن الحلوة، ملناسبة ذكرى 
اإلسالمية،  الوحدة  النبوي وأســبوع  املولد 
شمل األهايل يف املخيمن حيث بلغ مجموع 
املســتفيدين 608، وتم توزيع 1148 وحدة 

دواء.
وشــارك يف هذا النشاط الصحي 7 أطباء 
واألطفال  العامة  الصحــة  يف  متخصصن 
و17 ممرضة، وأرشف عــىل الحملة حركة 
صيدا  منطقــة  مســؤول  الله«،  »أنصــار 
لجان  زيد ضاهــر،  الشــي  الله  يف حزب 
العمل باملخيامت وعنــارص الهيئة الصحية 
األنشطة يف  اإلســالمية يرتأســهم مدير 

الهيئة جنوبا محمود سليم.
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شــدد وزير البيئة نارص ياسن يف حديث 
الذي تعده  »لبنان يف أســبوع«  برنامج  اىل 
الزميلة ناتــايل عي عرب »إذاعة  وتقدمه 
يعملون  »الــوزراء جميعهم  أن  لبنان«، عىل 
مبلفاتهم بشكل طبيعي، رغم عدم عقد جلسة 
ملجلس الــوزراء، وكذلك العمــل طبيعي يف 
اللجان الوزارية كافــة، وتواكب كل القضايا 

إلدارتها بشكل أفضل ليبدأ مسار التعايف«.
وتحدث عــن »رضورة العودة إىل مجلس 
الــوزراء ألن هناك قضايا ال تتخــذ القرارت 
بشــأنها إال يف مجلس الــوزراء مجتمعا«. 
وقال: »نحن يف انتظار األسبوع املقبل الذي 
نعول عــىل أن يحمل تغرات تؤدي إىل دعوة 
مجلس الــوزراء لالنعقاد، ولكن ال معلومات 
واضحة حتى اآلن عن موعد الجلســة، وان 
الله االيجابية تطبع األجواء األسبوع  شــاء 

املقبل«.
وأكد أن »التعاون مســتمر بــن الوزراء، 
والتناغم يطبع العالقة بينهم إليجاد حلول«، 
الفتا إىل أن »الجلســة األخرة مل تؤثر سلبا 

عىل هذا التعاون«.
ولفــت إىل أن »األولويــة يف خطته لحل 
معضلة النفايــات التي تتجدد كل عام، ومنذ 
التسعينات، تتعامل الدولة مع هذا امللف بشكل 
مســتدامة«.  خطة  إقرار  دون  من  طوارىء 
وقال: »بدأت منذ أسبوعن العمل عىل معادلة 

جديــدة إلدارة امللف، ونتابع األمر مع مجلس 
اإلمناء واإلعامر، وإن شاء الله يحمل األسبوع 
املقبل نتائج جديدة للتعاطي مع امللف بشكل 

طارىء، عىل أمل التوصل لحل مستدام«.
وعن تلوث الليطاين قال: »الخطط موجودة 
لرفع األذى، لكن هناك تباطؤ شــديد ألسباب 
عدة منها سياسية وأخرى صحية، لكن حجة 
التمويل موجود  التمويل غر موجــودة ألن 
وهناك قــرض ب 55 مليون دوالر مؤمن منذ 
فرتة وعملية رصفه مل تتعد 17 منذ 5 سنوات، 
وهناك إمكانية لزيــادة التمويل برفع الرضر 
عن الليطاين، وباملوجود، ميكن تحريك امللف 

من جديد بالتعاون مع وزارة الطاقة«.
وبالنســبة إىل البطاقــة التمويلية قال: 
»يف األمر شقان، األول متعلق بخطة األمان 
االجتامعــي والوزيــر حجار يعمــل عليه، 
والشق املتعلق بالعائالت اللبنانية التي تدخل 
والجميع  أيضا،  عليــه  يعمل  األول  الربنامج 

حريص عىل إنجاز البطاقة رسيعا«.
ويف ملف املفاوضات مــع صندوق النقد، 
ختم ياســن: »العمل جاد، وهناك تطور يف 
الطلــب لتحديث املعلومــات. العمل ممنهج 
يقوم بــه نائــب رئيس الحكومة ســعادة 
املقبل  العام  بداية  أن ندخل  الشامي، ونتوقع 
بنتائج عىل هذا الصعيد، تزامنا مع بناء خطة 

تعايف فعالة«.

الــنــفــايــات معضلة  لــحــل  ــة  ــويـ األولـ  : الــبــيــئــة  ــر  ــ وزي

القياديات عن  الســيدات  أعلنت جمعيــة 
تأسيسها رســمياً تحت علم وخرب رقم 787 
كمنظمة غر حكومية مركزها بروت بعد أن 
كان بدأت تزاول عملها تحت مســمى املجلس 
اللبناين للســيدات القياديات يف العام 2018 
بدعم من غرفة التجــارة والصناعة والزراعة 

يف بروت وجبل لبنان.
واعتربت رئيســة الجمعية مديحة رسالن 
يف بيان أن التأسيس »هو خطوة اسرتاتيجية 
تسمح لنا بالتوســع يف تحقيق أهدافنا عىل 
جميع األصعــدة االقتصاديــة واالجتامعية 
والثقافية يف لبنــان وخارجه وباألخص يف 

العامل العريب«.
الجمعية ويتألف  وتشغل رسالن رئاســة 
مجلــس اإلدارة مــن إيزابيل منصــور نائباً 
للرئيس، ورندىل قاســم أمينة عامة، ومراي 
قراب أمينة للامل، فضالً عن عضوية الدكتورة 
جامنة عالمة، وانغرد رعد، وسوزان تلحوق، 
ونادين خوري، وزكية االلطي، ونرمن املفتي.

وأضافت رســالن أن التأســيس الرسمي 
للجمعيــة »يســهم يف تحقيــق رؤيتنــا 
واســرتاتيجيتنا وأهدافنا التي تعزز مشاركة 
املرأة يف الحيــاة االقتصادية وعامل األعامل 

وقدرتها عىل صناعة املستقبل«.
يُسّجل للمجلس اللبناين للسيدات القياديات 

الفائتة  عدداً من اإلنجازات يف خالل األعوام 
تتضمن خلق شــبكة متينة لســيدات أعامل 
وتنظيــم مهرجــان Changemaker  بهدف 
تشــجيع املرأة عىل االســتثامر كان نتاجه 
إنشــاء مفهوم  Jazzmin الفريــد من نوعه 
وافتتــاح فرعــه األول يف ABC األرشفيــة 
ليقدم منتجات متنوعة بغية خلق فرص عمل 
املجلس  وأجرى  الرياديات.  للسيدات  وتصدير 
عدداً من ورشــات التدريب وبرامج توجيهية 
وإرشادية لتزويد النســاء بخربات ومهارات 
مهنية تســتهدف االرتقاء بتنافســيتهن يف 
مجتمــع األعامل. وتدعو جمعية الســيدات 
القياديــات إىل االنضامم إىل صفوفها ملا لها 
من أهمية يف تعزيز حضــور املرأة يف عامل 
أعامل  فرص  خلق  بهدف  واالستثامر  األعامل 
جديدة خاصة للشباب وتكبر حجم االقتصاد 

الوطني.
وتنظم الجمعية يف كانــون الثاين املقبل 
مؤمتراً ومعرضــاً بعنوان »أنا لبنانية عربية« 
يف إكســبو ديب مبشــاركة وحضور نخبة 
من ســيدات ورجال أعامل ومستثمرين عرب 
لخلق فرص استثامرية جديدة وتعزيز التبادل 
التجاري بن لبنــان والعامل العريب واإلضاءة 
مســرتهن  خالل  من  متيزن  ســيدات  عىل 

السباقة يف عامل األعامل.

لبنان ــي  ف ــقــيــاديــات  ال ــدات  ــســي ال جمعية  ســيــس  تــ
ــة ــاديّ ــ ــت ــا االق ــحــي ــرأ فـــي ال ــ ــة املـ ــارك ــ دعـــمـــاً مل

اقرتح رئيس جمعية تجار جونيه وكرسوان 
الفتوح ســامي العراين ان يرفع الحد االد 
لالجور اىل  ماليــن لرة لبنانية وتعويض 
النقل اىل 0 الف لرة نظرا لالوضاع التجارية 

املاساوية التي يعانيها القطاع التجاري.
جاء ذلك يف تريح للعراين وفيه :

ال شــك ان الوضع املعييش يستدعي اعادة 
النظــر يف الرواتب واالجــور يف القطاعن 
العام والخاص حيــث ان الحد االد املعمول 
بــه مل يعد ذو قيمة مقارنــة بالغالء الناتج 
الدعم  املالية والنقدية وعن رفع  عن االزمات 
عىل الســلع الرضورية، العالجية والغذائية 
واملحروقــات والتي تتصل بحياة االنســان 
باضعاف  فاقت  التــي  تلك  مبارشة،  اليومية 

الحد االد .
لكن القطــاع التجاري الذي نحن جزء منه 
، اصبح منهكاً، ويرزح تحت وطأة وضغوط 
هــذه االزمــات ومعظمه يعــاين االفالس 
التي  واالغالق، مل يعد مبقدوره، نظراً ملوارده 
تقلصت اىل العرش، ان يرفع من اجور عامله 
ومســتخدميه بالقدر الذي يطالب به االتحاد 
العاميل للقطاعن الخاص والعام، اي سبعة 
مالين لــرة كحد اد معنى ذلك الســعي 
اىل احداث خلل كبر بن مداخيل القــــطاع 
وعجز  التشــغيل،  ومــــصاريف  التجاري 
الخزينــة للفروقات الشاســعة التي تحدثه 
الزيــادة يف القطاع العام ، مام يســتدعي 
النقدية  الكتلة  طباعة تريليونات تضاف اىل 
التي تقدر بنحو اكرث من 40 الف و800 مليار 
لرة ما ســيزيد من التضخــم والغالء كام 
ســيؤدي اىل مزيد من انهيار اللرة وارتفاع 
مؤرش الغالء مام يعني ان الذي سوف يعطى 
لالجر بيد ســيعاد ويؤخذ منه باليد االخرى 
وهكذا دواليك )ونكــون بعدنا محلنا ونعاين 
نفس املشكلة بل ســتتفاقم اكرث(. هذا عدا 
رصف متزايد للعــامل واملوظفن مام يحدث 
بطالة غر مســبوقة وحافز اضايف لهجرة 

الشباب.
لجنة مؤرش  التمني عىل  املتوازن،  املقرتح 

تصحيــح االجــور التي تضــم وزارة العمل 
العاملية  واالتحادات  االقتصاديــة  والهيئات 
املزيد من الرتيث والرتوي ودراسة واقع البلد 
الزيادة عىل ان  بامكاناته املالية قبل اقــرار 
ال تتجاوز 40 مــن مجموع الدخل القومي، 
وللتأســيس لبيئة حاضنة للعمل تتيح دفع 
اليد العاملة الشــابة للبقاء يف البلد ومسعى 

للتوجه لبناء نظام اقتصادي جديد .
والحــل االمثــل والواقعي واســتناداً اىل 
املؤرشات املالية واملداخيل القومية مع غياب 
اعتامد ثالثة  اقــرتاح   ، الجدية  املعالجــات 
اد بدون مفاعيل رجعية  مالين لرة كحد 
متس بتعويض نهاية الخدمة يضاف اليه بدل 
انتقال 0 الف لرة عــن كل يوم عمل. نرى 
يف ذلك الخروج نسبياً من التدهور املجتمعي 
القدرة الرشائية لدى  خر  او ب وتحفيز بشكل 

املستهلكن بالحد االد .
وال ننكر ان ســوق العمل يخضــع حالياً 
املؤسســات  لدى  خاصة  والطلــب  للعرض 
الناهضة التي مل تتأثــر كثراً باالزمة، حيث 
انه يربمج ذاته وفقاً للنقص الحاصل لديه يف 
الوظائف املطلوبة، ومدى حاجته مللء الفرا 
بالراتب الذي يريض به االجر، فالحاجة هنا 
تربر الزيادات يف االجور التي تتخطى حاجز 

الذي كان معموالً به قبل 2019 .

ــور  ــاج ــرح رفــــع الـــحـــد االدنــــــى ل ــت ــق الـــعـــيـــرانـــي ي
لير ــ  ألـ ــى   الـ ــقــل  ــن وال ــر  ــي ل مــايــيــن  ــى   الـ

جوزف فرح 

الجولة التي قام بها املدير التنفيذي لصندوق 
الدين عىل  الــدويل محمــود محيــي  النقد 
املســؤولن يف لبنان وصفها بالجيدة مقارنة 
بالزيارات التي قام بها سابقا بعد ان تم وضع 
الصندوق  مــع  للمفاوضات  خارطة طريــق 
للحصول عىل مليــاري دوالر كام رصح بذلك 
وزيــر االقتصاد والتجارة امن ســالم مؤخرا 
وبعــد ان ايقن محيي الدين عــىل وجود لغة 
واحدة لدى املسؤولن وتحديد موحد للخسائر 

التي تعرض لها القطاع املايل واملريف.
واذا كان محيي الدين قد وضع خطة الطريق 
االقتصاد  وزير  فــإن  الصندوق  مع  التفاوض 

كشــف ان هذه االموال لن تصل قبــل االنتخابات 
النيابية التــي حددت يف 27 اذار املقبل وان تطبيق 
االصالحات ســيكون عىل يــد الحكومة الجديدة 
التي ستتشــكل بعد االنتخابات النيابية وهذا يعني 
ان آالم لبنان مســتمرة ملا بعد االنتخابات النيابية 
خصوصا ان صندوق النقد يضع رشطن اساسين 
املفاوضــات، الرشط االول وجــود حكومة  لبدء 
كاملــة الصالحيات ولديها القــدرة والقرار للبدء 
باالصالحات، لكن هذا الــرشط خرق النه تبن ان 
الوزراء لديهم مرجعيات سياســية عليهم التشاور 
معها وان الحكومة اوقفت اجتامعاتها الســباب 
يعقدها  التي  االجتامعات  رغم  وقضائية  سياسية 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت استعدادا للتفاوض 
مع الصندوق لكن بالتأكيد هذه االجتامعات بحاجة 
اىل ختم الحكومة مجتمعــة، والرشط الثاين هو 
وفد لبنــاين موحد يتحدث لغــة واحدة خصوصا 
يف ما يتعلق بالخســائر التي تعــرض لها القطاع 
املريف وهــذا ما تعمل عليــه الحكومة ووجود 
خطة تحدد الــرؤى والخيارات وهذا ما يعمل عليه 

رئيس الحكومة.
لعل ابرز املرتكزات التي متحور الحديث عنها بن 
محيي الدين واملسؤولن اللبنانين وخصوصا رئيس 

لجنة التفاوض مع الصندوق نائب رئيس الحكومة 
سعادة الشامي ووزير املالية يوسف الخليل وحاكم 
مرف لبنان رياض ســالمة موضوع الخســائر 
يف القطــاع املــايل واملــريف ورضورة توحيد 
هذه االرقام قبل البــدء باملفاوضات واعادة هيكلة 
القطاع املريف وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين 
مزاريب  واعداد موازنة موضوعيــة تخفف  العام 
الهدر والفســاد واالنفاق العام، ولعل محيي الدين 
قد تطرق اىل موضوع ضبط سعر الرف وتوحيده 
وليس تركــه متفلتا من اية ضوابــط تتحكم فيه 
السوق السوداء دون اي منطق، صحيح ان صندوق 
النقد قد طالب بتحرير ســعر الرف ولكن هذا ال 
يعني تحويل ســوق القطع اىل ســوق فوضوية 

تتحكم فيها بعض مواقع التواصل االجتامعي.
الرتكيز عىل  بالنســبة لالصالحات فقد تم  اما 
االصالحات يف الطاقة واملالية العامة وغرها من 
االصالحات التي باتت معروفة مع العلم ان بعض 
املطالب التي كان يطالب بهــا الصندوق قد نفذت 

ومنها الغاء الدعم عن املحروقات.
لقــد كان محيــي الدين حريصــا عىل رضورة 
االرساع يف انجــاز خطــة التعــايف االقتصادي 
وتحديد الخسائر للبدء باعادة االقتصاد اىل دورته 
االقتصادية خصوصا ان املســؤولن يعون اهمية 

االتفاق مع الصنــدوق املمهد لفتح املحال امام 
املؤسســات الدولية لعودة االستثامر يف لبنان 
وان اعن هؤالء مركزة عىل ما ميكن ان يجنيه 
لبنــان مام تبقى مــن مؤمتر ســيدر باعتبار 
ان الدعــم كلف لبنان حــواىل 7مليارات دوالر 

بشطحة قلم.
تؤكد مصــادر مالية مطلعــة ان الحكومة 
الحالية وان كانت تتحرك ببطء لتأمن التعايف. 
االقتصــادي تعرقلها السياســات التي ما تزال 
متبعة دون النظر اىل ما يعانيه هذا الوطن من 

مايس وفقر وجمود.
الجدير ذكره ان وفدا من الهيئات االقتصادية 
برئاســة الوزير الســابق محمد شقر قد نقل 
هواجســه اىل نائب رئيس الحكومة ســعادة 
الشــامي من ان يكون االتفاق مــع صندوق النقد 
الدويل عىل حســاب القطاع الخاص من حيث ان 
الستنهاض  الصندوق  مع  املوعودة  الخطة  تفرض 
االقتصاد الوطني فرض املزيد من الرضائب عىل هذا 
بينام هدفنا تكبره كام  االقتصاد  لتصغر  القطاع 
يقول رئيس جمعية تراخيص االمتياز )الفرانشايز( 
يحيــى قصعة وان نريح القطــاع، كام نقل الوفد 
نظــرة القطاع اىل امكانية ايجــاد الحلول التي مل 
تظهر حتى االن واىل احــداث صدمة ايجابية من 
الحكومــة كان تعمد الحكومة مثــال اىل اجراء 
تســويات مع القطاع الخاص نظــرا ملا تعرض له 
خالل الســنتن املاضيتن وان تعمد الحكومة اىل 

تثبيت العملة.
اتفاقا  الشــامي توقع حصول  ان  وذكر قصعة 
مكتوبا قبل نهاية العام الحايل لكنه ابدى خشيته 
من الوضع السيايس القائم وانعكاسه السلبي عىل 
الوضع الحكومي. وقد اعترب شــقر ان اللقاء كان 
ملتطلبات  االستجابة  لجهة  وايجابيا السيام  مثمرا 
عافيته  واستعادة  تنشيطه  بهدف  الخاص  القطاع 
وتكبر حجــم االقتصاد كون ذلك يشــكل ركيزة 
اساســية يف معالجة االزمــة االقتصادية ومنع 

هجرة املؤسسات والطاقات البرشية والنهوض.

ــامـــي ـ ــ ــه الــــــى الـ ــ ــس ــ ــواج ــ ــا نـــقـــل  ــ ــخـ ــ ــاع الـ ــ ــط ــ ــق ــ ـــعـــة : ال ــ قـ
« بين املســــــؤولين اللبنانيين ومدير صنــــــدو النقد الدولي ات »جيــــــد محاد
ياب اجتماعات الحكومة محيي الدين: لخارطة طريق لكن السياسة تعرقلها و

ي الد ا  تم ي م ال

محاصر الســــــياحي  القطــــــاع   : ــــــقر  اال
ربه م في  واحــــــدا الطيونة ستســــــا

النقابات الســياحية نقيب أصحاب  شــدد رئيس إتحاد 
الفنادق يف لبنان بيار األشــقر يف بيــان، عىل أن »القطاع 
السياحي هو من أكرث القطاعات اإلقتصادية حساسية تجاه 
األحداث األمنية، ليــس فقط يف لبنان إمنا يف مختلف دول 

العامل«.
ولفت اىل أن »القطاع الســياحي اللبناين اليوم محارص 
نتيجة عدة مشاكل وآخرها الحوادث األمنية وارتفاع أسعار 
املحروقات، ويعيش اليوم مرحلة ركود ال سيام يف املناطق 

النائية«.
وأشــار إىل أن »بعض املؤسسات الســياحية كاملطاعم 
واملقاهي واملالهي يف املدن الكربى تشهد بعض الحركة، أما 
يف املناطق البعيدة فالوضع مأســاوي ال سيام بعد تخطي 

سعر صفيحة البنزين الـ00 الف لرة«.
ورأى أن »القفزات التي شــهدها ســعر صفيحة البنزين 
شــكلت رضبة قاضية للســياحة الداخلية، حيث أن حركة 
الســياح من املدن باتجاه املناطق الجبلية ســتكون شــبه 
متوقفة، فعبء سعر صفيحة البنزين أصبح ثقيال جدا عىل 

كاهل املواطن«.
وكشــف عن أن »أحداث الطيونة وما رافقها من مشاكل 
أمنية وتوترات سياســية، ستساهم أيضا يف رضب القطاع 
الســياحي إذ أن بعض من كان يفكــر يف الهجرة من لبنان 
أضحى يــرسع يف معامالته، أما البعــض اآلخر الذي كان 
يخطط لزيارة لبنان ال ســيام خالل فرتة األعياد، فقد ألغى 

حجزه«.
وأعلن األشــقر أن »هذه األحــداث األمنية دفعت ببعض 
الدول إىل تحذير رعاياها مــن زيارة لبنان، فيام دول اخرى 
طلبت من رعاياها املوجودين أصال داخل لبنان مغادرة البلد 

يف حال مل يكن لديهم أي مسائل رضورية يقومون بها«.
وقال: »هذه العوامل تؤثر بشــكل مبارش وســلبي عىل 
القطــاع الســياحي، وال أحد يعلم إىل أين ســتتجه األمور 
كون لبنان يصح وصفه ببلــد العجائب، فال أحد يعلم كيف 
تخلق املشــاكل فجأة، ويف الوقت نفسه ال أحد يعلم كيفية 
التخلص منها«. أضاف: »الوضع كان ســيئا واليوم أصبح 
أسوأ، القطاع كان يأمل خرا بتأليف الحكومة لتتبنى حلوال 
للمشــاكل اإلقتصادية، لكن اليوم الحكومة مشلولة والبلد 
مشــلول والجميع يعيش حاال من اليــأس يف ظل الوضع 

األمني املتوتر«.
وختم: »خــاب أملنا بعمل الحكومة بعــد أن تبن لنا أنه 
حتى األطراف املشــاركة فيها تعطل عملهــا وتحول دون 
الوصول إىل الحلول املطلوبة للتخفيف من معاناة القطاعات 

اإلقتصادية«.

مسؤوليتها من  تتهّرب  الســــــلطة   : طليس 
املحروقــــــات بملــــــ  أعظــــــم  تــــــي  وا

أكد رئيس اتحــادات ونقابات قطاع النقل الربي بســام 
طليس  يف حديــث اذاعي ، االرصار عــىل الذهاب باتجاه 
القانون وتخفيف األعباء عن املواطنن فيام السلطة تتهرّب 
من مسؤوليتها، مضيًفا:« وصلنا للمحظور واآليت اعظم مبا 
يتعلّق مبلف املحروقات من هنا يأيت تحّركنا األربعاء املقبل«.

وتابع:« عىل الحكومة ورئيسها ان تأخذ القرار اليوم قبل 
الغد الن الناس ال تتحمل تعرفة كبرة، فإما السر مبرشوع 
الدعم املتفــق عليــه واال تعرفة جديــدة للرسفيس، فهل 
يســتطيعون تحمل تجاوز التعرفة لـ 20 الف لرة واكرث؟ 

واملهلة التي نعطيها لن تتجاوز األسبوع«.

مســــــاعد اجتماعيــــــة للقطــــــاع العــــــام 
نين  املال واملوازنــــــة اال في اجتمــــــاع 

تعقد لجنة املال واملوازنة النيابية، الحادية عرشة من قبل 
ظهر األثنن يف 25 ترشين األول الحايل جلسة، يف املجلس 

النيايب، وعىل جدول أعاملها ثالثة إقرتاح قوانن، هي:
1ـ  اقرتاح القانون الرامي اىل السامح للمكلفن برضيبة 
الدخل عىل أســاس الربــح الحقيقي وعىل أســاس الربح 

املقطوع بإجراء إعادة تقييم ملخزونهم.
2  اقرتاح القانون الرامي اىل إعطاء مساعدة إجتامعية 
ملدة ســنة للعاملن يف القطاع العام وللمتقاعدين، وتعديل 

قيمة تعويض النقل املوقت.
ـ  إقرتاح القانون الرامي اىل اســرتداد األموال النقدية 
واملحافظ املالية املحولة إىل الخارج بعد تاري 20/10/17.

رغم األمال، ولو الضئيلة، التي كانت معقودة 
عىل الحكومة الجديدة حيث كان من املفرتض 
بها لجم رسعة االنهيار الذي تغرق فيه البالد، 
عىل األقل يف القطاعات الحيوية، لتأمن الحّد 
األد من مقومات الحياة يف مرحلة انتقالية 
تسبق موعد االنتخابات النيابية، يبدو أن وجود 

الحكومة مثل عدمه.   
الحاكمــة مل تكتــف بإفالس  فالطبقــة 
مؤسســة كهرباء لبنان، وقطع خدماتها عن 
اللبنانين، بل ال تكرتث أيضاً للحل البديل، عنينا 
املولدات. إذ بات هذا  القطاع  يؤمن ما بن 22 
2 ســاعة من الكهرباء، يف حن أنه ينزف  و
منذ اشهر ويحاول تفادي أكرث من سبب يغرق 
البلد يف العتمة الشــاملة عرب بذل كل الجهود 
املمكنة، لكن هذه املرة اصبحت العتمة التامة 
أمرا واقعا ال مهرب منه بعد ان تم القضاء عىل 
قطاع كان يلفظ أنفاســه األخرة من دون أن 

يرف للمسؤولن جفن.
هذا الكالم يأيت بعد تقّدم »أصحاب املولدات 
يف بروت )األرشفية، املدّور، الرميل، الصيفي، 
املرفأ( بكتب إىل وزارة الطاقة واملحافــــظة 
التوقف عن تشــغيل  والبلدية يعلنــون فيها 
مولداتهم خالل مهلة أقصاها نهاية الشــهر 
الجاري، عىل أن تســجّل الكتب اإلثنن املقبل 
يف الوزارة«، وفق ما كشفه رئيس تجمــّــع 
أصحاب املولدات الخاصة عبدو ســعادة، الفتاً 
إىل ان »كتابا آخر مشــابها جّهز أيضاً من قبل 
مولدات طريق الجديــدة«، مؤكّداً أن »املناطق 
األخرى عىل خطاهم ســائرة، واألزمة ستمتد 
إليها«. وذكّر أن »ســبق لنا ونّبهنا من أن بعد 
15 الجاري ســيبدأ »كرس القطــاع« بالتجيل 

والظهور إىل العلن«.  

وأوضح ســعادة أن »مل يعد مــن إمكانية 
خدماتها«،  تقديم  يف  باالســتمرار  للمولدات 
املادية  والخســائر  القاهرة  الظــروف  مفنداً 
التي أدت إىل اتخاذ قرار اإلطفاء »فالتســعرة 
الرسمية مجحفة، والجباية ال تكفي لتغطية 
كلفة تشــغيل أســبوعن إذ إن معّدل الكلفة 
الشــهرية يرتاوح ما بن الـــ 400 والـ 500 
مليون لرة لبنانيــة، أما صاحب املولد فعاجز 
عن تأمن املبالــغ الكافية لرشاء املازوت حيث 
. وأكرث من ذلك يتم  فاق ســعر الطن الـ 700
إلزامه برتكيب عداد عــىل نفقته، مع العلم أن 
نه.  يف مؤسسة كهرباء لبنان يسدد املواطن 
ن املولدات وأكالف  مع اإلشارة أيضاً إىل أن 
والفالتر  والزيــوت  الغيار  وقطــع  صياتنها 
تحتســب بالدوالر، ما يعني أن صاحب املولد 
التشغيلية بالعملة الصعبة  يسدد كل األكالف 
مقابل تسعرة باللرة اللبنانية وهو ملزم عىل 
تقايض الفواتر بالعملة الوطنية. هذا عدا عن 
عدم قدرة املشــرتكن عىل تسديدها وتالعب 
عدد منهم بالعدادات والقواطع ورسقة الطاقة 
والتعليق عىل كابالت املولدات ويتم غض النظر 
يف  االستمرارية  تضمن  »كيف  سائالً  عنهم«، 

ظّل هذا الواقع؟ من أين نأيت باملال؟«. 
»ومنــذ رفع الصوت بداية الشــهر الجاري 
مل تتخــذ وزارة االقتصاد أي مبــادرة ملحاولة 
التوصل إىل حل«، حســب ســعادة، مضيفاً 
»تأملنــا بالحكومة الجديدة عىل أســاس أن 
تبّدي التبادل يف وجهات النظر خالل تعاملها 
مع القطاع، لكن ما مــن أمل فيها حتى. رغم 
الساعات الطويلة التي نؤمن خاللها الكهرباء 
ال نسمع من يســألنا عن مشاكلنا وهواجسنا 

ملساعدتنا عىل مواصلة نشاطنا«. 

ــار ــجــ ــ ــهــر ال ـــى الــعــتــمــة نــهــايــة الــ بـــيـــروت إل

تّتجه األنظار إىل الحلــول املرتقبة التي قد 
التغذيــة بالتيار الكهربايئ،  تزيد من معدالت 
ومنها وصول الغاز املري إىل معمل دير عامر 
عرب خــط الغاز العريب ما يســاهم يف تأمن 
زيــادة يف اإلنتاج عند 460 ميغــاواط أي ما 
يعادل 4 أو 5 ساعات من التيارالكهربايئ. وما 

1 مليون دوالر سنوياً عىل الخزينة. يوفر 0
ومن املتوقع  االنتهاء من اإلجراءات الالزمة 
لتزويد لبنان بالغاز املــري يف األيام املقبلة 
بعد اكتــامل اإلجــراءات الفنيــة والتجارية 
والتعاقديــة وآلية االســتراد وموافقة لبنان 
الدفع باإلضافة إىل  عىل الئحة األسعار وآلية 
استكامل اإلجراءات مع األردن وسوريا متهيداً 

ملرور الغاز عرب أراضيهام.
إطالع  االســتجرار،  التعجيل يف هذا  وعّزز 
كبر مستشــاري وزيــر الخارجية األمركية 
ألمن الطــاقة أموس هوكشتاين وزير الطاقة 
واملياه وليد فيــاض عىل »خرب جديد جّيد« بأن 
اإلدارة األمركيــة قد أصدرت رســالة تطمن 
تؤّمن حامية املرشوع واألفرقاء املشاركن فيه 

من تداعيات عقوبات »قانون قير«.
عىل خط مواز، برزت حامسة أمركية لتقديم 
مرشوع جديد يف قطاع الطاقة، وتُرجمت يف 

إطالق »الوكالــة األمركية للتنيــة الدولية« 
USAID مرشوعــاً بقيمــة 29 مليون دوالر 
لتوفر طاقة موثوقــة عىل األرايض اللبنانية 
كافة، إذ منحت رشكة IMC Worldwide  عقداً 
لتنفيذ النشــاط االبتــكاري يف مجال الطاقة 
املتجددة وبأســعار معقولة. وكشفت مصادر 
متابعة لـ«املركزية«  أن املرشوع قد يســتغرق 

6 أشهر من التحضر قبل وضعه يف التنفيذ.
ويف هذا اإلطار، تســعى الوكالة االمركية 
إىل زيادة إمدادات توفيد الكهرباء عىل مستوى 
املجتمــع وزيادة الفعالية مــن حيث التكلفة 
وموثوقية  واالســتدامة  البيئيــة  واملالءمة 
إمــدادات الطاقة، مــع تقديــم التوضيحات 
وتعزيز البيئة املؤاتية لتوليد الطاقة الكهربائية 

القامئة عىل الطاقة املتجددة.
يُذكر أن منــذ العام 2012، نفــذت الوكالة 
األمركيــة للتنمية الدولية أكــرث من 15 حالً 
املنازل  الخرضاء إلبقــاء  الطاقة  إىل  يســتند 
والرشكات مضــاءة، والتقليل من اســتهالك 
الوقود بنســبة 0 يف املئة، وتقليل نســبة 
التلّوث لحواىل مليون شــخص. وال يزال هناك 
أكرث من 20 مرشوعاً قيــد التنفيذ يف جميع 

أنحاء لبنان لتوفر الكهرباء.

ـــــ كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان ــى  ــ ــل ــ ــــنــــطــــن ع وا
ــجــدد ــطــاقــة املــت ــال ــمــار ب ــ ــي لــاســت ــرك ــي ـــروع أم ــ مـ

ــد ــ ــدي ــ ج أزمــــــــــات   : ــس  ــ ــراكـ ــ ــبـ ــ الـ
غرّد عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات 

جورج الرباكس عرب حســابه عــىل »تويرت« 

وكتب: توقف مــرف لبنان عن تأمن الدوالر 

للرشكات الستراد البنزين، يؤدي الرتفاع سعر 

الرف وغالء اسعار شــامل وانهيار اضايف 

يف القــدر الرشائية عند املواطن ويخلق ازمات 

جديدة.

ــل سعر  تــ ان  ــع  ــوق ات  : جـــان حــاتــم 
ــيــر ل الــــ   2 الــــى  ــارور  ــ ــقـ ــ الـ

أشــار رئيس نقابة موّزعــي قوارير الغاز 
جان حاتم، امــس  إىل أّن »سعر قارورة الغاز 
سيصل إىل الـ280 ألف لرة، يف ظّل رفع الدعم 

كلًيا«.
ولفت إىل أّن »املخزون متوّفر يف الرشكات، 

لكّن األزمة يف التسعرة«.

ال رئا  ا  يادات يف ل ي السيدات ال جم

ا ام ال
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سوريا فــي  الــقــاعــد   مــن  قــيــاد  مقتل  نطن:  وا

أعلن الجيش األمــريك قتل القيادي يف 
تنظيم القاعدة »عبد الحميد املطر« ، بطائرة 

مسرة شامل غريّب سوريا.
املركزية  القيــادة  املتحدث باســم  وقال 
األمركيــة، جون ريغســبي، إّن »القيادي 
يف تنظيــم القاعدة، عبــد الحميد املطر تّم 

بنجاح«. استهدافه 
وأوضــح ريغســبي إّن »القاعدة ال تزال 
تشــكّل تهديداً للواليات املتحدة وحلفائنا«، 
مضيفاً أّن »التنظيم يســتخدم سوريا كمالذ 
آمن إلعادة تشــكيل نفســه والتنسيق مع 
فــروع خارجية والتخطيــط لعمليات يف 

الخارج«.
ونُفــذت الرضبة يف منطقة »ســلوك« 
شاميل سوريا، الخاضعة للسيطرة الرتكية.

القيــادة األمركية الوســطى أعلنت من 
جهتهــا أّن »القضــاء عىل املطر ســيعطل 
قــدرة التنظيم عىل تنفيــذ هجامت عاملية 

الواليات املتحدة  تهدد األمركيــن ورشكاء 
زعمها.وأشارت  بحسب  األبرياء«،  واملدنين 
القيادة الوســطى إىل أّن »الواليات املتحدة 
ستســتمر يف استهداف أعضاء القاعدة وما 
وصفتهــا باملنظامت اإلرهابية األخرى التي 

تريد إلحاق الرضر باألرايض األمركية«.
يُشار إىل أّن وزارة الدفاع األمركية أعلنت 
يف 20 أيلــول املايض تنفيــذ رضبة جوية 
بطائرة مســرة قرب مدينة إدلب ضّد قيادي 

القاعدة. تنظيم  يف 
ويف الســياق، أكّدت مصادر ميدانية يف 
وقت ســابق أن قاعدة التنــف التي تّتخذها 

الســورية الحدود  األمركية عىل  القوات 
لجنودها ولبعض  األردنية مقــراً  العراقية
عنارص الجامعات املسلحة، تعرضت لقصف 
صاروخي ما أدى إىل أرضار مادية، من دون 
معلومات عن خسائر أو إصابات يف صفوف 

املنطقة.  املوجودين يف  التحالف  عنارص 

ــة« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابّيـ ــة »إر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطينية مدنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات  فلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  منظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ّنـ ــرائيل« ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ »اسـ
»حامس«،  حركــة  دانت 
الفلســطينية،  والســلطة 
أخرى  حقوقية  ومؤسسات 
االحتالل اإلرسائييل  تصنيف 
6 منظامت مدنية فلسطينية 
»إرهابيــة«. كمنظــامت 

حركة  باســم  الناطق  وقال 
يف  قاسم،  حازم  »حامس«، 
بيــان له أمــس الجمعة، إّن 
»قرار وزير الحرب الصهيوين 
وطنية  مؤسسات  بتصنيف 
واجتامعيــة  حقوقيــة 
وتنموية كمنظامت إرهابية، 
املسعورة  الحرب  أشكال  أحد 
الفلســطيني،  الوجود  عىل 
يرضب  إرهــايب  وســلوك 
القوانن  بكل  الحائط  عرض 

واألعراف الدولية«.
وأضــاف أّن »هــذا القرار 

محاولة إلنهاك الحالة الفلســطينية عرب استهداف 
مؤسســاتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا عىل 
الصمود عرب حرمانه من خدمات هذه املؤسسات«.

كام ناشــد املجتمع الدويل »عــدم التعاطي مع 
الروايــة الصهيونيــة الكاذبــة، وفضح اإلرهاب 
الصهيوين الذي يقف خلف قرارات كهذه«.من طرفه، 
دان عضو املكتب السيايس للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطن، كايد الغول، القرار اإلرسائييل معترباً أنّه 
مبثابة اســتمرار للعدوان عىل مؤسسات الشعب 
الفلســطيني، وعىل منظــامت العمل األهيل التي 
تقوم بدورها وواجبها تجاه الشــعب الفلسطيني 

بقطاعاته املختلفة.
وبــّن الغول أّن هذا القرار، جاء إلرباك املنظامت 
الحقوقية وحرف األنظــار عن الجهود التي تقوم 
بها يف مالحقة قــادة دولة االحتالل يف املحاكم 
األوروبية ومتابعة جرائــم االحتالل مع محكمة 

الجنايات الدولية.
كام بّينت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطن، 
أّن القرار مبثابــة اعالن حرب عىل املجتمع املدين 

الفلســطيني وخاصة املؤسســات الحقوقية منه 
وتلــك التي تعنى بشــؤون االرسى وتوثيق جرائم 
االحتــالل وانتهاكاته الجســيمة للنيل من دورها 
التاريخــي الوطني واالجتامعي يف فضح وتعرية 
االحتــالل أمام املجتمع الدويل والرأي العام العاملي 
ومالحقته أمام القضاء الدويل واملحكمة الجنائية 

الدولية
وأكــدت الجبهة زيف »ادعــاءات االحتالل تجاه 
هذه املؤسسات التي تقوم بواجبها مبهنية عالية، 
وتنظــر للقرار اإلرسائييل عىل انه قرار ســيايس 
بامتياز، ويأيت يف سياق حملة تحريضية مستمرة 
مسعورة وغر مسبوقة وعىل نحو ممنهج من قبل 

سلطات االحتالل وحكومته«.
لجان املقاومة الفلســطينية، من جهتها قالت 
إّن »العــدوان الصهيوين الجديد عىل املؤسســات 
الفلسطينية هو تواصل لحلقة اإلجرام واالستهداف 
املتواصــل لكّل مكونات الشــعب الفلســطيني«.

وأضافــت أنّه »ندعــو كافة املؤسســات الدولية 
والحقوقية إىل رفض هذا القرار اإلرهايب ومواصلة 
دعم مؤسساتنا املدنية واملجتمعية التي تخدم عموم 

الفلسطيني والدفاع  املجتمع 
أمام هذا االســتهداف  عنها 

الصهيوين«.
ويف السياق، رفض رئيس 
الوزراء الفلســطيني، محمد 
»إرسائيل«  قــرار  اشــتية، 
اعتبــار 6 منظــامت مدنية 
فلسطينية منظامت إرهابية، 
داعياً املجتمع الدويل وجميع 
منظامت حقوق اإلنسان يف 
العامل إىل »إدانة هذا اإلجراء 
املنايف للقــرارات والقوانن 

الدولية«.
الســلطة  ودانــت 
القــرار  الفلســطينية 
وزارة  ورفضت  اإلرسائييل،  
الخارجية يف بيان صحايف ما 
وصفته بـ »االعتداء املسعور 
عىل املجتمع املدين الفلسطيني ومؤسساته من قبل 
سلطات االحتالل اإلرسائييل، وال سيام قرار إعالن 
ســت منظامت حقوقية رائدة ومنظامت مجتمع 

مدين كإرهابين«.
بدورهــا، أكّــدت شــبكة املنظــامت األهلية 
الفلســطينية، والتي تضّم املؤسســات الـ 6 التي 
صّنفهــا االحتالل اإلرسائييّل، عىل أنها »إرهابية«، 
خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب يف »تدمر 

مؤسسات املجتمع املدين«.
وقالت الشبكة يف بيان لها إّن »االحتالل هو أحد 
أشــكال اإلرهاب مبا ميثله من مامرسات وجرائم 
بحق الشعب الفلســطيني، وسياسات االستيطان 
االستعامري، والتطهر العرقي بحق املدنين العزل 
والحصار وتصاعد االعتداءات التي يقوم بها يف كل 

األرض الفلسطينية«.
بدورها، منظّمتا »هيومن رايتس ووتش« والعفو 
الدوليــة، أكّدتا أن إخفاق املجتمع الدويل يف تحّدي 
االنتهاكا شّجع السلطات اإلرسائيلية عىل »الترّف 

بهذه الطريقة الوقحة«.

ارع امات في ال على وقع االعت

ريحـــــــــــــــات حـــــــــــــــول االتفـــــــــــــــا علـــــــــــــــى حـــــــــــــــل املجلســـــــــــــــين الســـــــــــــــودان: تضـــــــــــــــارب الت
الــوزراء  رئيــس  علــق 
الســوداين عبد الله حمدوك 
عىل أنبــاء بوجود اتفاق مع 
العســكري عىل حل  املكون 
وسط  وذلك  الوزراء،  مجلس 
تضــارب يف التريحــات 
الواردة من الخرطوم بشــأن 
االتفــاق عــىل حل مجل 

السيادة والوزراء.
وقــال املكتــب اإلعالمي 
لرئيس الوزراء السوداين عبد 
املعلومات  إن  حمــدوك  الله 
التي نرشت حول حل مجلس 
الــوزراء غر دقيقة يف إيراد 
املختلفة. األطــراف  مواقف 

وأفــاد املكتب بأن حمدوك ال ميتلك حق تقرير مصر 
مؤسسات االنتقال، وهو يواصل اتصاالته ولقاءاته 

مع مختلف األطراف.
وأضــاف أن حمــدوك التقى  املكون العســكري 
يف مجلــس الســيادة، فضال عــن ممثيل املجلس 
املركزي لقــوى الحرية والتغير، وأن الهدف من كل 
هذه اللقــاءات هو حامية عمليــة االنتقال املدين 

الدميوقراطي وحامية أمن البالد وسالمتها.
وقد تضاربت التريحات من الخرطوم أمس بشأن 
االتفاق عىل حل مجل الســيادة والوزراء، وسط 
تنامي االحتجاجات املطالبة بحل الســلطة القامئة 

واإلرساع يف وترة اإلصالحات الدميقراطية.
وكشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن 
عبد الفتاح  أن رئي مجل الســيادة والوزراء 
الربهان وعبد الله حمدوك توافقا عىل حل املجلسن.

وقال حاكم دارفور  لوكالة األناضول إن »الربهان 
وحمدوك اتفقا عىل حل املجلســن، كانت هناك عدة 

اجتامعات لحل األزمة السودانية«.
ونقلت مصادر إعالمية عن مناوي قوله إن »الربهان 
وحمــدوك توافقا عىل حل الحكومة مبجلســيها، 
واختلفا بشأن اإلجراءات«. ومل يوضح مناوي الخطوة 
القادمة، كام مل يقدم مزيدا من التفاصيل، يف حن 

مل يصدر تعليق فوري من مجل السيادة والوزراء. 
وقال عضو مجلس السيادة السوداين محمد سليامن 
الفيك إن حل مجل الســيادة والوزراء غر ممكن 
بالطرق السياســية العادية والوثيقة الدستورية، 
نافيا تريحات مناوي.وأضاف الفيك أن رغبة عبد 
الفتاح الربهان ومني أركو مناوي واضحة منذ اليوم 
األول، وهي إعادة تشــكيل املشــهد السيايس وفقا 

لتحالفهام الجديد، حسب قوله.
ونفى وزير االتصاالت والتحول الرقمي السوداين 
يف حديثه للجزيرة وجود  هاشــم حسب الرسول 
أي اتفاق بن رئي الوزراء والسيادة لحل املجلسن.

وشــدد الوزير عىل أن الحديث اآلن هو عن تســليم 
الســلطة للمدنين فقــط، ويف املواقيت املعلومة، 

وليس هناك تنازل عن ذلك، حسب وصفه.
وتــأيت هــذه التطورات يف وقــت تتواصل فيه 
االعتصامات واملظاهرات يف السودان احتجاجا عىل 

األزمة السياسية وتردي األوضاع االقتصادية.
وطالب عرشات اآلالف من املتظاهرين املعتصمن 
أمام القر الجمهوري بحــل الحكومة االنتقالية 

واإلرساع يف وترة اإلصالحات الدميوقراطية.
ويتهم املحتجــون الحكومة االنتقالية بعدم إجراء 
إصالحات دميوقراطية، وهم محبطون جراء تدهور 

األوضــاع االقتصادية والفقر 
املتزايد.

صالة  املعتصمــون  وأدى 
الجمعــة يف محيط القر 
يواصلون  حيث  الجمهوري، 
ودعا  املفتــوح.  اعتصامهم 
الجمعة محمد فضل  خطيب 
الله محمد زين املعتصمن إىل 
السودان  الحفاظ عىل وحدة 
إىل  والسعي  العنرية  ونبذ 
الســودانين  وجمع  الوفاق 

عىل كلمة واحدة.
يف املقابل، قالت مجموعة 
املجلس املركزي لقوى الحرية 
والتغيــر إن مســألة حــل 
الحكومة غر مطروحة، ودعت رئيس مجلس السيادة 
إىل تســليم الســلطة للمدنين. وأشادت الخارجية 
األمركية بـ »مئات آالف الســودانين الذين مارسوا 
حقهم الســلمي يف حرية التعبــر«، ودعت أعضاء 
السلطة االنتقالية يف السودان إىل »االستجابة إلرادة 
الشعب«.وقالت إن عىل هذه السلطة »االلتزام بأحكام 
اإلعالن الدســتوري واتفاق جوبــا«، كام أثنت عىل 
»التزام الشعب السوداين املستمر بالتعبر السيايس 

غر العنيف«.
وبحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق 
يف لقاء عقدته اليوم بالخرطوم مع بيتون  املهدي 
نوف نائب املبعوث األمريك للقرن األفريقي تطورات 
األوضاع السياســية يف البــالد وجهود الحكومة 
االنتقاليــة يف تحقيق التحــول الدميقراطي، وفق 
اللقاء استكامل  بيان للخارجية السودانية.وناقش 
هياكل الحكم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسالم وغرها 

من القضايا التي تواجهها الحكومة االنتقالية.
وحسب البيان، فقد أشاد نائب املبعوث األمريك 
بجهــود الحكومــة االنتقالية لتحقيــق التحول 
الدميوقراطــي، داعيــا إىل توافق كل رشكاء الحكم 
لضــامن نجاح الفرتة االنتقاليــة وصوال إىل نظام 

. دميوقراطي كامل وراس

بغـــــــــــــــداد: نجحنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي تحقيـــــــــــــــق 
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودية وإيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارب بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقـ

أفــاد مصدر يف الحكومــة العراقية،  بأن 
بغداد نجحت يف إيجــاد تقارب بن الرياض 

وطهران بعد سنوات من الخالفات.
وقال املصدر إن »العاصمة العراقية احتضنت 
خالل األشــهر املاضية أربع اجتامعات بن 

البلدين أنتجت تقاربا كبرا بينهام«.
وأضــاف، أن »االجتامعــات كانــت عىل 

مستويات عالية، دبلوماسية ومخابراتية«.
وأشار املصدر إىل أن »هذا التقارب واالتفاق 
يف االجتامعات، سينتج خالل الفرتة املقبلة 

إعالنا من البلدين عن انتهاء التوتر بينهام«.
ويف وقت ســابق، أعلن الرئيس العراقي، 

برهــم صالح، أن بغداد اســتضافت أكرث من 
جولة حوار واحدة بن السعودية وإيران خالل 

الفرتة املاضية.
وكان املتحدث باسم الوزارة سعید خطيب 
زادة، أعلن ســابقا، أن طهران مستعدة إلجراء 
محادثات مع اململكة العربية السعودية عىل 
أي مستوى، وستشهد دول املنطقة والدولتان 

نتيجة هذه املحادثات.
وهنــاك توتر كبر بن الســعودية وإيران 
بسبب خالفات حادة كثرة، خاصة الحرب يف 
اليمن، وال توجد عالقات دبلوماسية رسمية 

بينهام منذ عام 2016.

ــد يــؤكــد الــتــزامــه بــالــقــانــون الــحــ  : الـــعـــرا

يواصل أنصار األحزاب والفصائل املعرتضة 
عىل نتائــج االنتخابات الربملانية اعتصامهم 
قــرب املنطقة الخرضاء وســط بغداد لليوم 
الخامــس عىل التوايل. مــن جانبها أعربت 
هيئة الحشد الشــعبي عن التزامها بالقانون 
وحامية البالد مــع تأكيدها االعرتاض عىل 
نتائج االنتخابات.ويطالب املعتصمون بإعادة 
عــد األصوات يدويــا لالنتخابات الترشيعية 
التي أجريت يف العارش من الشــهر الجاري، 
ومحاســبة من وصفوهم باملتالعبن بنتائج 

االنتخابات، وإحالتهم إىل القضاء.
كام طالب شيو عشــائر من محافظات 
الوســط والجنوب يــوم الجمعة، يف مؤمتر 
صحفي بســاحة االعتصام يف بغداد، بإعادة 
االنتخابــات، وأكدوا مواصلــة االحتجاجات 

حتى تحقيق مطالبهم.

 مطلب املعرتضن 

وقالت معلومــات صحافية إن املعتصمن 
قرب إحدى بوابات املنطقة الخرضاء شــديدة 
التحصن يرون عــىل مطلب رئي وهو 
إعادة عّد وفرز األصوات بشكل يدوي يف عموم 
العراق، وتقول قيادات يف اإلطار التنســيقي 
الــذي يجمع كافة القوى الشــيعية ما عدا 
التيار الصــدري  إن 20 من مراكز االقرتاع 
يف عموم العراق مل يجر احتســاب أصواتها، 
وإن احتسابها سيغر نتائج االقرتاع وتوزيع 

املقاعد عىل األحزاب املتنافسة.
ودخــل االعتصام يومه الخامس وســط 
توقعــات بتوافد أعداد إضافية إىل ســاحة 
الحسنن يف بغداد والتي تنترش فيها الخيام 
وترفع فيها الشــعارات املطالبة بإعادة العّد 

يدويا. والفرز 
وكانت قوى معرتضة قد حّذرت األسبوع 
املايض مــن أن امل بهــذه النتائج يهدد 

الســلم األهيل يف البالد، مام أثار مخاوف 
من احتامل اندالع اقتتال داخيل.

 الحشد الشعبي 

ويف ســياق ذي صلة، قــال رئيس هيئة 
الحشــد الشــعبي فالح الفياض إن قواته 
أساســية لحاميــة مــا وصفــه بالنظام 

العراق. الدميقراطي يف 
الفياض خــالل اجتامع  جــاء حديــث 
عقــده أمس الجمعــة بحضور رئيس أركان 
الحشــد ومديري املديريات الستعراض أبرز 
التطــورات التي يشــهدها البلد إثر الخالف 

الربملانية. االنتخابات  نتائج  حول 
وأكد الفياض أن وظيفة قوات الحشــد هي 
حامية أمن واستقرار العراق جنبا إىل جنب مع 
القوات األمنية، مشرا إىل التزام الحشد بالقانون 

والدستور وال يتدخل يف النقاشات السياسية.
وقال »نحن مع األطر القانونية لالعرتاض 
ء  عىل االنتخابات، وعملنا يف السياسة 

ء آخر«. وعملنا يف الحشد 

 مجلس األمن 

العراقية،  باالنتخابــات  يتعلق  وبشــأن 
حث األمــن العام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتريــش جميع األطــراف العراقية عىل 
الزمني االنتخايب. الصرب وااللتزام بالجدول 
من جانبه شدد مجلس األمن الدويل عىل 
رضورة إنشــاء حكومة شاملة يف العراق، 
وحل الخالفات املتعلقة باالنتخابات قانونيا.

وأضاف املجلس يف بيان أن االنتخابات جرت 
بسالســة، وتم التحضر لها بشــكل أفضل 
مــن ســابقتها تقنيا وفنيــا.ودان املجلس 
االتهامــات املوجهة لبعثة األمم املتحدة يف 
ومفوضية   )UNAMI( »يونامــي«  العراق 

العراقية. االنتخابات 

اليمن اإلصاح« في  بارز في »حزب  قياد  تيال  ا
أفادت وسائل إعالم محلية مينية بأن القيادي 
البارز يف حزب »التجمع اليمني لإلصالح« ضياء 
الحق األهدل اغتيل برصاص مجهولن يف مدينة 
تعز. وأكدت مواقع إخبارية مينية  أن األهدل قتل 
برصاص عدد من املســلحن لدى خروجه من 

منزله يف شارع جامل يف تعز.

وذكر موقع »الخرب اليمني« أن األهدل توىف 
عــىل الفور يف موقع الحادث، مشــرا إىل أن 
هــذا القيــادي أدى دورا ملموســا يف تقارب 
»حزب اإلصالح« مع رئيس املكتب الســيايس 
لـ«املقاومة الوطنية اليمنية« طارق صالح، رغم 

معارضة قيادات أخرى يف الحزب.

ــ  ــ ــ ـــو تطالـ ــ ــ املنق
مـــــــن  باالســـــــتفاد 
التجربـــــــة األفغانيـــــــة

طالبت وزيرة الخارجية 
املنقوش،  نجالء  الليبية، 
التجربة  من  باالستفادة 
األفغانية بعد انســحاب 
املقاتلن األجانب والقوات 

األجنبية منها.

املنقــوش  وحــذرت 
من أن خــروج املقاتلن 
والقــوات  األجانــب 
األجنبية من دون خطة 
واضحة قــد يؤدي إىل 

عواقب سلبية.

وقالت الوزيرة الليبية، 
خالل لقــاء تلفزيوين: 
أن نســتفيد من  »يجب 
املســتفادة  الــدروس 
يف أفغانســتان والدول 
فالخــروج  األخــرى، 
خطــة  دون  الفــوري 
وضع  ودون  واضحــة 
توازن عــىل األرض قد 
يؤدي إىل عواقب سلبية، 
فكيف نستطيع أن نخلق 
املتوازنة  املعادلــة  هذه 
الليبية  لألرايض  حامية 
للشــعب  وأيضا حامية 

خصوصا«. الليبي 

ــات ــ ــ ــال األزمـ ــعـ ــتـ ــافـ بـ ــم أطـــــرافـــــاً  ــهـ ــّتـ ــــس : ســـعـــيـــد يـ ــون ــ ت
مل يســمها  اتهــم الرئيس التون قيس ســعّيد أطرافا 
بافتعال األزمات ودفع األموال يف الخارج لإلســاءة إىل بالده.

مبدينة صفاقس  وخالل لقائه رئيسة الحكومة نجالء بودن 
)غريب البالد( ، قال ســعّيد إن العديد من اإلدارات التونســية 
تحولــت إىل ما وصفها ببؤرة من بؤر التجســس واملخابرات، 

داعيا إىل تطهرها، وفق تعبره.
ويف 25 متــوز املايض، قرر ســعّيد إقالة رئيس الحكومة 
هشام املشييش، وتجميد اختصاصات الربملان، ورفع الحصانة 
عن النواب، والحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولن وتعين آخرين.

ورفضت أغلب األحزاب قرارات ســعّيد االستثنائية، وعّدها 
البعض انقالبًا عىل الدستور، يف حن أيدتها أحزاب أخرى رأت 
فيها تصحيحا للمســار يف ظل أزمات سياســية واقتصادية 

وصحية.
وقال سعّيد إن األسباب التي دفعته التخاذ تدابر استثنائية 
ترجع إىل إنقاذ الدولة من االنهيار، وتحقيق إرادة الشعب، مع 

احرتام تام للقانون والحريات وحقوق اإلنسان، وفق تعبره.
خــالل لقائه يف تونس وزير  وأوضــح الرئيس التون 
الخارجية الكويتي أحمد نارص املحمد الصباح أن بالده تعّول 
عــىل قدراتها الوطنية ملواجهــة التحديات املختلفة، وأضاف 
أنــه يتطلّع إىل الدعم االقتصــادي واملايل مام وصفها بالدول 
الصديقة والشــقيقة لتونس، ومنهــا دولة الكويت، من أجل 

تجاوز الظرف الذي متر به بالده.
وقالت يائيل المربت مســاعدة وزيــر الخارجية األمريك 
لشــؤون الرشق األد إن واشــنطن تتطلع إىل إرساء عملية 
تشــمل الجميع من أجل العودة رسيعا إىل النظام الدستوري 

يف تونس.
ورحبت املســؤولة األمركية يف الوقت نفســه بتشــكيل 
الحكومة التونســية الجديدة التي تم تشــكيلها بعد أكرث من 
شــهرين عىل إقالة حكومة املشــييش ومطالبــات داخلية 

وخارجية كثرة للرئيس سعيد برسعة تشكيل حكومة بديلة.
وكانت املســؤولة األمركية بدأت زيــارة لتونس األربعاء 
املايض، والتقت مسؤولن حكومين تونسين، من بينهم وزير 

الخارجية عثامن الجرندي.
واألســبوع املايض، حذر الكونغــرس األمريك من وضع 
الدميقراطيــة يف تونس، معتربا أنها مهددة ويف خطر، وهو 

ما رفضه سعّيد.
كام أصدر الربملان األورويب قرارا، الخميس املايض، أعرب فيه 
عن قلقه العميق إزاء الرتكيز املفرط للسلطات يف يد الرئيس.

وشدد الربملان األورويب عىل رضورة الحفاظ عىل الدستور 
واإلطار الترشيعي، وحاجة البالد إىل برملان رشعي يعمل بشكل 

جيد، واستعادة االستقرار املؤس يف أقرب وقت.
5 صوتا من  وتبنــى الربملــان األورويب القرار بأغلبيــة 4

إجاميل 685، مقابل 45 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وأشــار قرار الربملان األورويب إىل أن الرشطة التونســية 
أغلقت مكتب قناة الجزيرة يف 26 متوز املايض من دون إبداء 

األسباب.



سبا الخيل ــ دوليات ــ اعانات مبوبة
االحد 24 ترشين االول 2021

2 2 ــرين األول  ــ ــ ــ 2 ت ــد  ــ ــ ــ ــروت االح ــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــن مي ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــبا الخي ــ ــ ســ
الشوط االول  املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1400مرت

الشوط الثاين  املسافة 1000مرت

الشوط الثالث  املسافة1400مرت

الشوط الرابع ـ املسافة1400مرت

اعداد : لوران ناكوزي

جائزة بشمزين للبواين التي مل تربح وعمرها  سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض لالفراس

اقدر: رغد ـ حبيب حسونة ـ  سائر
املضامر: حبيب حسونة ـ تروي ـ سائر ـ رغد

اقدر: صايف الزمان ـ مجد لبنان ـ مرعب
املضامر: صايف الزمان ـ مرعب ـ مجد لبنان

اقدر: جيمي ـ فيحاء ـ اوليتشكا
املضامر: جيمي ـ اوليتشكا ـ فيحاء

اقدر: ساهر ـ سندريال ـ فيلسوف
املضامر: فيلسوف ـ ساهر ـ ساندريال

اقدر: شايان ـ سيف النار ـ حبيب جاك
املضامر: شايان ـ حبيب جاك ـ سيف النار ـ نجران

الدفرت يقدم:
1 ـ ـ ـ 

2ـ جيميـ  اوليتشــكاـ  
فيحاء

ـ فيلسوفـ  ابن السعد 
ـ 

4ـ شايانـ  سيف النارـ  
حبيب جاك

5ـ مرعــب ـ صــايف 
الزمان ـ مجد لبنان

التامرين تقدم:

1ـ حبيــب حســونةـ  

تروي ـ رغد

2ـ جيميـ  محســومـ  

اوليتشكا

ـ فيلسوف ـ سندريال 

ـ زلزال

4ـ حبيب جاك ـ شايان 

ـ نجران

5ـ مرعــب ـ صــايف 

الزمان ـ مجد يارا

الشوط األول :
»نر  ألهلها  نســبة  رغد: 
الزرقا،  بغداد« و»كوبرا« تعترب 
ناهيك  مجموعتها،  افضل  رغد 
عن انها بدت بحالة رائعة اثناء 
الكبر  واســطبلها  التامرين، 

يعّول عليها الكثر...

الشوط الثاين :
جيمي: عائد من راحة ثالثة 
اشــهر، بحالة ال مثيل لها، بعد 
ان احيل لالســتجامم اثر فوزه 
الســهل عىل اوليتشــكا عىل 
نفس مســافة اليوم، ونختار 
ملنافسته يف هذا الشوط الفرس 
»فيحاء« الخارسة بارادة خيالها 
يف ســباقها االخر، حتى لو 
امتطاها املتمرن رشيف يف هذا 

الشوط ال تهملوها...!

الشوط الثالث :
ساهر: يشرتك الول مرة يف 
السباقات، لكن نسبة لتامرينه 
واهلــه »نشــامن« والخارقة 
»ســهرة« ما نراه قــادراً عىل 
تحطيم القاعــدة والفوز عىل 

مجموعته املتواضعة...!

الشوط الرابع :
شايان: بطل الجوائر الكربى 
والصغــرى بال منــازع وعىل 
كل املســافات، يعود من راحة 
طويلة خمسة اشهر احيل اليها 
اثر فوزه عىل سيف النار، احرار، 
ونجران )مســافة 1600مرت( 
التامرين تدل عىل  اثناء  حالته 
بانتظاره يف  العارش  ان نره 

هذا الشوط...

ايان الجواد 
من اقوى واهم جياد امليدان 
ـ انتصاراتــه مألى حياته ـ 
ويســتعد للفوز العارش يف 
حفلة اليوم ـ نأمل بأن يدفع 

اللرة لرة انشاءالله

مروان دبور:
والوقت  الســاعة  مضمر 
وامليــدان، مضمــر طاحش، 
ميلك اليوم عدة جياد بجميع 
لغاية  انتصاراته  االشــواط 
اليوم 48 نــرا ونقول بأن 
اليوم معقــويل كتر يحصد 
الحفلة كلها اذا شــاء يبدأها 
مرورا  )برغــد(  اللــه  باذن 
ســندريلال  وبعده  ـ  بجيمي 
»شــايان«  انتصاراته  وقمة 
واذا بدو مروان بصادر الحفلة 
ويرعبهــا بالشــوط االخر 
بالجــواد مرعب... حفلة من 

حفــالت امليدان الحلوة اليوم 
بعــد ان عادت حفالت امليدان 
اىل ســابق عهدها وكل احد 

وانتم بخر...
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جائزة ديرنبوح للخيل التي مل تربح والرابحة ســباقا وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع 
زيادة 4 كيلو للرابحة سباقا واحدا وتخفيض للبواين

الشوط الخامس :
صايف الزمان: كان فافوري شوطه الحار يف سباقه االخر، 
لكنــه تعرض ملضايقة منعتــه من الوصول اىل الفائز »حلم« 
فاكتفى باملقام الثاين امام مجد لبنان وحبيب هال عىل نفس 
مسافة اليوم، حالته بعد راحة الثالثة اشهر تدل عىل آن اوان 

فوزه االول قد حان... واليوم موعد قطافه فثقوا به...

ي الوصول قا
سامت

ي بدر ـ يا 
الشــي بدري عبــد امللك 
قايض الوصــول يف ميدان 
بــروت ســيغيب اليوم عن 
حكمه  وســنفقد  امليــدان 
عارض  بســبب  وحكمتــه 
صحي »كرس يف يده« ادخل 
للمعالجة...  املستشفى  اىل 

سالمتك يا شي بدري.

هراً  تبدأ الحفلة تمام الساعة الواحد 
ــــــوا فرنسية يتخللها اربعة ا

نين وانتظــــــروا نتائجها صبــــــاح اال

مــــــن أنقر يحــــــاً  موســــــكو تطلــــــ تو
أعلنت دائرة اإلعالم والصحافة يف وزارة الخارجية الروسية، 
أن موسكو تتابع عن كثب مالبسات اعتقال عدد من املواطنن 
الروس يف تركيا.وقالت الوزارة، يف بيان، إننا »نتابع عن كثب 
االعتقال يف إســطنبول وأنطاليا، وما أعقبه من اعتقال لعدد 
من مواطني روسيا«، مضيفًة أّن »بعثاتنا الدبلوماسية تقدمت 

رسمياً إىل الجانب الرتيك بطلب التوضيح الالزم«.
وأوضحت الخارجية أّن »االستفســارات ذات الصلة أُحيلت 
عرب الســفارة الروسية يف أنقرة، وكذلك عن طريق قنصليتينا 

العاّمتن يف إسطنبول وأنطاليا«.
وتابعت »أننا عىل اتصال مستمر بالسلطات الرتكية من أجل 
توضيح كل مالبســات ما يحدث، ونتطلع إىل تلّقي معلومات 

شاملة بشأن ذلك من زمالئنا األتراك يف أقرب وقت ممكن«.
واعتقلت الســلطات الرتكية األســبوع املايض 6 مواطنن 

أجانب، بينهم روس، بتهمة »التجسس، سياسياً وعسكرياً«.

أعلن حزب إسالمي محظور 
يف باكستان  أن 5 من أنصاره 
ُقتلــوا يف مواجهات مع قوات 
األمن يف مدينة الهور رشقي 
البــالد، بعد مقتــل رشطين 
يف الصدامات.وتجّمــع  أكرث 
من ألــف منــارص لـ«حركة 
الصالة  بعد  باكســتان«  لبيك 
للمطالبة باإلفراج عن زعيمهم 
املوقــوف، وقطعــوا طرقات 
وألقوا مقذوفات. واســتمرّت 

االحتجاجات اليوم السبت.
للوصول  املحتجون  ويسعى 

إىل منطقة بن إسالم آباد وروالبندي لالعتصام 
حتى تلبية مطالبهم املتمثلة يف إطالق رساح 
زعيمهم سعد رضوي، وطرد السفر الفرن 

ردا عىل »إساءة بالده لإلسالم«.
املحتجون يطالبــون باإلفراج عن زعيمهم 
سعد رضوي وطرد السفر الفرن من إسالم 

آباد )األوروبية(.
ويف وقت ســابق هذا العام، قادت »حركة 
لبيــك باكســتان« والحركــة املنبثقة عنها 
املعروفة باســم »لبيك يا رســول الله« حملة 
واسعة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس 
الفرنــ إميانويل ماكــرون عن حق نرش 
الرسوم الكاريكاترية التي تصّور النبي محمد 
باســم حرية التعبر.ودفعــت االحتجاجات 
وقتئذ بالســفارة الفرنسية لدى باكستان إىل 
إصدار تحذير للمواطنن الفرنســين يدعوهم 

إىل مغادرة البالد.
وغــرّد الحزب أن »حركة لبيك باكســتان« 
فقدت شخصن مساء أمس الجمعة و آخرين 

اليوم بسبب رصاص الرشطة«.
ومل تعلّــق الرشطــة يف الهــور عىل تلك 
التريحات لكّنها أعلنت مساء الجمعة مقتل 

اثنن من عنارصها.

رشطــة الهور مل تعلق عــىل إعالن حزب 
»حركة لبيك باكســتان« مقتل 5 من أنصاره 

خالل يومن )األوروبية(.
رنا  وقال املتحدث باســم رشطــة الهور 
عريــف لوكالــة الصحافة الفرنســية إن 
»الصدامات ما زالــت جارية«، وأضاف »هذه 
عملية دفاعية من جانب الرشطة يف مواجهة 

املتظاهرين«، وفق تعبره.
ويف ســياق متصل، قطــع وزير الداخلية 
الباكســتاين شي رشــيد أحمد زيارته إىل 
ديب لحضور مشــاركة بالده يف بطولة كأس 
العــامل للكريكيت، وذلك للعودة إىل بالده بناء 
عــىل طلب رئيس الوزراء عمران خان من أجل 

مراقبة الوضع يف الهور.
وأوقف زعيم »حركة لبيك باكســتان« سعد 
رضوي يف نيســان املــايض، بعدما حظرت 
الحكومــة الباكســتانية حزبــه ردا عــىل 

االحتجاجات املناهضة لفرنسا.
وهّدد منارصو الحزب بالتوّجه يف مواكب 
نحو العاصمة إسالم آباد حيث أغلقت الرشطة 
الطرق بحاويات الشــحن، وتعّهد الحزب بعدم 
وقــف االحتجاجات أو إجــراء محادثات مع 

الحكومة حتى إطالق رساح زعيمه.

صــــــدامــــــات فــــــــي  قــــتــــلــــى   : بـــــاكـــــســـــتـــــان 
ـــور ــة فـــي ال ــرطـ ـ ــ ــ بـــاكـــســـتـــان« والـ ــي ــب ــن »ل ــي ب

أُلقــي القبض يف جامايكا عىل عســكري 
كولومبي ســابق مطلــوب يف هاييتي عىل 
الرئيــس جوفينيل مويس،  اغتيــال  خلفية 
حسبام أعلنت السلطات الكولومبية الجمعة.

ويُتهم ماريو باالســيوس بأنه أحد املرتزقة 
الكولومبيــن البالــغ عددهــم 26، املتهمن 
بالضلوع يف اغتيال مويس يف 7 متوز املايض 
مبنزلــه يف العاصمة بــورت أوبرانس، يف 
هجوم أصيبت خالله زوجته مارتن بجروح.

وقــال قائــد رشطة كولومبيــا خورخيه 
يف تســجيل فيديو إن السلطات  فارغاس 
يف جامايكا بصدد تســليم املتهم إىل هاييتي، 
موضحا أن مكتب الرشطة الدولية »اإلنرتبول« 
يف كينغتسون بجامايكا هو من أبلغه باألمر.
ومل يُكشف عن أي تفاصيل متعلقة بعملية 
االعتقــال، وال كيفيــة وصول باالســيوس 

الــذي كان مطلوبا مبوجــب نرشة حمراء 
من اإلنرتبــول إىل جزيرة جامايكا املجاورة 

لهاييتي.
وُقتل  كولومبين بنران القوات الهاييتية 
املســلحة خالل تصديها للهجوم، وتم توقيف 
44 شــخصا لصلتهم بالجرمية، من بينهم 18 
كولومبيا و أمركين من أصول هاييتية كانوا 

يعيشون يف فلوريدا.
وكان فارغــاس قد أعلن يف وقت ســابق 
أن الكولومبيــن املوقوفــن قالوا إن الخطة 
األساســية كانت تقــ باعتقال مويس، 
وتسليمه لوكالة مكافحة املخدرات األمركية.
هذا وقد عمقت عملية االغتيال أزمة كبرة 
أساسا يف هاييتي التي ترزح تحت انعدام األمن 
وتصاعــد أعامل العنف، وعمليات الخطف من 

جانب عصابات.

اييتي تيال رئيس  ــــــتبه فيه رئيســــــي با اعتقال م

اســتعرض مقــّررو األمم 
املتحــدة يف تقرير لهم مؤخراً 
إجراءات  الناجمة عن  املشاكل 
الحظــر األمركية عىل بعض 
معتربين  إيــران،  يف  املر 
»انتهاك  األمركية  الخطوة  أن 

لحقوق اإلنسان«.
األمم  وأكّد عدد من مقرري 
املعنين  الخاصــن  املتحــدة 
بحقوق اإلنســان، يف إشارة 
إىل املشــكالت التي يواجهها 
إيران يف  املــر يف  بعض 
الحصول عىل األدوية واملعدات 

الطبية التــي يحتاجون إليها نتيجة إجراءات 
الحظر األمركية، أّن إجراءات الحظر هذه متنع 
هؤالء املر من االستمتاع بحقوق اإلنسان، 

وخاصة الحق يف الصحة.
ويستشــهد التقرير بقــرار رشكة أدوية 
ســويدية بإلغاء شحن العصابات الطبية إىل 
إيران بسبب إجراءات الحظر األمركية، والتي 
تُستخدم لرعاية مر اإلرشيكية القولونية 
او مرض الفراشــة أو مــرض انحالل البرشة 
الفقاعي )مرض جلدي نادر(، واملنتج الوحيد 
لهــذا النوع من األحزمة هــو نفس الرشكة 
السويدية التي توقفت يف السابق عن تصدير 

منتجاتها إىل إيران بسبب الحظر .
وذكــر التقرير أّن »العقوبــات األمركية 

منعــت األطفال وغرهم من املصابن باملرض 
من الحصول عىل الرعاية الصحية يف إيران«.

وال تقتــر إجراءات الحظر األمركية عىل 
ت، بل  إيران عىل بيع النفط واملعدات واملنشــ
تستهدف املعدات الطبية والدوائية يف البالد، 
وتتجىل آثارها الســلبية يف حياة العديد من 
واملســتعصية  الخاصة  األمــراض  أصحاب 
والرسطــان. ويُعّد حرمان األشــخاص من 
الوصــول إىل املعدات الطبيــة انتهاكاً لحق 
اإلنسان يف الصحة، حتى لو كان غر مقصود، 

إذا أدى إىل مزيد من املعاناة.
يذكر أن الواليــات املتحدة تفرض عقوبات 
عىل قطاعات ورشكات صحية يف إيران آخرها 
رشكة »دانش بنيان« اإليرانية املصّنعة للقاح 

ضد كورونا.

الـــــــــــــدواء ــر  ــ ــ ــظ ــ ــ ح  : املــــــتــــــحــــــد  األمـــــــــــــم 
ــان ــ ــسـ ــ ــو اإلنـ ــ ــق ــ ــح ــ ــاك ل ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــن إيـــــــــــران انـ ــ ــ ع

حــّذر املقرر األممي لحقوق اإلنســان يف 
بورما، من خطر وقوع »فضائع« بعد حشــد 
املجلس العسكري »عرشات اآلالف من القوات 

واألسلحة الثقيلة« يف شامل البالد.
وخــالل إفادته أمــام الجمعيــة العامة 
لألمــم املتحدة يف نيويورك، قال الدبلومايس 
األمريك والربملاين الســابق، تــوم أندروز، 
إن »مزيد من الفظائع الجامعية« ســرتتكب 
مضيفــاً بأن »هذه التكتيكات« تذكر »باإلبادة 
الجامعية ضد الروهينغا يف والية راخن يف 

2016 و2017«.
واتهم مقرر األمم املتحدة لحقوق اإلنســان 
يف بورما الجمعة املجلس العسكري البورمي 
بـ«حشد عرشات اآلالف من القوات واألسلحة 
الثقيلة« يف شــامل البالد، معرباً عن خشيته 

من وقوع »فظائع«.
ويف السياق، قال توم أندروز أمام الجمعية 
العامــة لألمم املتحدة يف نيويورك: »يجب أن 
نكون جميعاً مستعدين، كام هم الناس يف هذا 
الجزء من بورما، ملزيد من الفظائع الجامعية«. 
مضيفــاً بأن »هذه التكتيكات« تذكر بشــكل 
»قاتم بتلك التي اســتخدمتها القوات املسلحة 
قبل هجامت اإلبادة الجامعية ضّد الروهينغا 

يف والية راخن يف 2016 و2017«، مشراً إىل 
تلقيه معلومات تفيد بأن أعداداً كبرة جداً من 
القوات تتحرك يف املناطق النائية يف شــامل 

بورما وشامل غربها.
وحســب بيان صادر عــن مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، قّدم أندروز، وهو 
برملاين أمريك ســابق، إىل الجمعية العامة 
لألمم املتحدة خالصات تقريره الســنوي عن 
حالة حقوق األنســان يف بورما. وأفاد البيان 
بأن املجلس العســكري البورمي قد واصل منذ 
االنقالب يف شــباط ارتكاب »جرائم محتملة 

ضد اإلنسانية وجرائم حرب«.
ورّصح الدبلومــايس األمريك بأنه حرض 
»أمام هذه املؤسسة املوقرة اليوم ألنقل إليكم 
طلباً بسيطاً من شعب بورما: اهتموا بالكارثة 
الجارية وترجموا هــذا االهتامم بأفعال ذات 

مغزى«.
وكان الجيــش الذي يتوىل الســلطة منذ 
انقالب 1 شــباط ضّد حكومة أونغ سان سو 
تيش املدنية، قد أعلن مؤخراً اإلفراج ملناســبة 
56 شــخصاً اعتقلوا خالل  عيد بوذي عن 6
االحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البالد بعد 

االنقالب.

ــن »فـــظـــائـــع« ــ ــّذر م ــ ــح ــ ــبــيــر أمـــمـــي ي ــا :  ــ ــورم ــ ب
ــــيــــنــــغــــا ـــــلـــــة ملـــــــــا وقــــــــــــع لــــلــــرو مـــــمـــــا



ــــــــــــــــــــــــة ريــــــــــــــــــــــــا
االحد 24 ترشين األول 2021

تُّوج فريق األنرتانيك )بروت( بطالً  للبنان 
بكــرة الطاولة لفرق الرجــال )درجة أوىل( 
عقب فــوزه يف النهايئ عــىل األهيل صيدا 
/0( الذي حل ثانياً فيام حل الغدير جبشيت  (
 )1- ثالثاً بعد  فوزه عــىل الجيش اللبناين )

الذي حل يف املركز الرابع.
ويف تفاصيل اللقاءات، فقد فاز سعد الدين 
)أنرتانيك بروت( عىل مصطفى  الهبش  نور 
/0( ومحمد  الهبــش )األهــيل صيــدا( )
نور الهبــش )أنرتانيك بــروت( عىل محمد 
/0( ومالك الطويل  الهبش )األهيل صيدا( )
)أنرتانيك بروت( عىل عدنان الهبش )األهيل 
/0(. وقد تغيب عن اللّقاء النهايئ   صيــدا( )
بطل لبنان رشــيد البوبو )األهيل صيدا(  بعد 

إصابته يف الدور نصف النهايئ.
وكان األنرتانيك )بروت( قد تأّهل للنهايئ 
عقب فــوزه يف الدور نصــف النهايئ عىل 
/2( فيــام تأّهل األهيل  الجيــش اللبناين )
صيدا إىل الــدور النهايئ عقــب فوزه عىل 

.)2- الغدير جبشيت )
ويف املراكز، حل الفادي األقدس خامســاً 

والجنوب تــول سادســاًوهومنتمن بروت 
ســابعاً واللّواء صيدا ثامناً والريايض بروت 
يف املركــز التاســع واملون الســال عارشاً 
وشــاريتيه دار النور حادي عرش واألنرتانيك 

أنطلياس ثاين عرش.
أنطلياس قد سقط  األنرتانيك  يكون  وبذلك 
إىل مصاف الدرجــة الثانية فيام يتعن عىل 
الدرجة  اللعب ضّد بطل  النور  شــاريتيه دار 
والفائز  غزير  الريايض  الجاري  للعام  الثانية 

بينهام يكون ضمن فرق الدرجة األوىل.
النهائية، وّزع أمن  املباريــات  ويف ختام 
الدكتور بيار هــاين وعضوا  عام اإلتحــاد  
اإلتحاد ناجي حالّل وسهاك بدينيان الكؤوس 

عىل الفرق الفائزة.
 هذا وتستمّر البطولة لفرق السّيدات يومي 
السبت واألحد وألقاب  الفردّي والزوجي حتى 

0 من الشهر الجاري.
أرشف عىل البطولــة رئيس اللّجنة الفّنية 
فادي قســيس ونائبه ربيع حيدر وأمن رّس 
اللّجنة إيــيل رحباين والحكــم العام كميل 

مرعب.

ــان ــن ــب ل ــل  ــطـ بـ بــــيــــروت  ــ  ــ ــي ــ ــران ــ ــت ــ : األن طــــاولــــة 
لــــــفــــــر الـــــــــرجـــــــــال لــــــلــــــدرجــــــة األولــــــــــى

ة  ائ ر ال الل تتو ال اد  لو االت مس

ت ي  ا ر ا ا   ل

غــادر الحكــم الــدويل 
اللبناين ربيع املّل اىل تونس 
بطولة  قيادة  يف  للمشاركة 
كرة  يف  الدوليــة  تونــس 
 2 الطاولة التي ستقام بن 

و1 ترشين األول الجاري.
املّل  أن  ذكــره  والجديــر 
آســيا  بطولة  نهــايئ  قاد 
العاصمة  يف  أقيمــت  التي 
القطريــة الدوحة مع العلم 
ان السلك التحكيمي اللبناين 
يُعتــرب من بــن األكفأ يف 
والقارة  األوســط  الــرشق 

اآلسيوية.

ــى تونس ــّل الـ ــ ــع امل ــي : الــحــكــم الـــدولـــي رب طــاولــة 

ي ا ال الد 

بعثــة  غــادرت 
نــادي املون الســال 
اىل  التايكوانــدو  يف 
ايندهوفــن  مدينــة 
للمشاركة  الهولندية 
هولندا  بطولــة  يف 
يف  املفتوحة  الدولية 
نسختها الـ 48 للكبار 
قاعة  يف  تقام  والتي 
سنرتوم  »ســبورت 
وتضم  ايندهوفــن«. 
رالف  املــدرب  البعثة 
حرب والبطلة ليتيسيا 

عون.
يشــار اىل ان الالعب ألكسندر حبيقة من 
نادي املون السال احرز ميدالية برونزية يف 

بطولة األندية اآلســيوية بالتايكواندو التي 
اســتضافتها العاصمة األيرانية طهران منذ 

ايام.

ــدا ــن ــول ــى  ــ ــال ال ــ ــون السـ ــ ــة املـ تـــايـــكـــوانـــدو : بــعــ

دا ول ة ا  اد الالع عو ق ا د حر  ا

قال تقريــر صحفــي إن البلجييك إيدين 
هازارد، نجم ريال مدريد، يقرتب من مغادرة 
املليك يف الفرتة املقبلة، وســط أنباء تربطه 
بالعودة إىل صفوف نادي تشيل اإلنكليزي.

الناسيونال، فإن هازارد  وبحسب صحيفة 
ميكــن أن يغادر ريــال مدريــد ويعود إىل 
تشــيل يف الصيف املقبــل، يف ظل عدم 
اقتنــاع النادي اإلســباين بقدرته عىل حمل 

القميص املليك.
وأضافت أن هــازارد الذي عذبته اإلصابات 
يف العامــن املاضيــن، مل يتمكن حتى اآلن 
من إثبات جدارته يف إسبانيا، مشرة إىل أن 

سوق االنتقاالت ميكن أن يُفتح أمامه.
ولفتــت الصحيفة إىل أن هــازارد مرتبط 
، مؤكــدة أن البلوز  بالعــودة إىل تشــيل
الذي  الالعب  بعودة  رسور  بكل  ســرحبون 

تألق بشدة وأصبح نجاًم بن صفوفهم.

جدير بالذكر أن هازارد شارك يف 8 مباريات 
مع ريال مدريد هذا املوسم بالدوري اإلسباين 
ودوري أبطال أوروبــا، مبجموع دقائق بلغ 
»82 دقيقة«، مل يسجل فيهم أي هدف حتى 

اآلن بينام قدم متريرة واحدة حاسمة.

يلسي ت ــى  ــ إل ــــــازارد  يــعــيــد  قـــريـــ  ــو  ــاري ــن ســي

واصــل تشــيل تصدره 
اإلنكليزي  الــدوري  ترتيــب 
املمتاز، بفوزه الســاحق عىل 
 0-7 سيتي  نورويتش  ضيفه 
الجولة  الســبت، ضمن  أمس 

التاسعة.
كل  تشيل  أهداف  وأحرز 
من مايسون مونت )8 و85 من 
ركلة جــزاء و90+1( وكالوم 
هودسون أودوي )18( وريس 
جيمس )42( وبن تشــيلويل 
مايك  نورويتش  والعب   )57(
أرونــز )بالخطــأ يف مرمى 

فريقه 62(.
إىل  رصيده  تشيل  ورفع 
22 نقاطة، بفارق 4 عن نقاط 
أمام ليفربــول الذي يلعب غدا 
فيام  يونايتد،  مانشسرت  أمام 
استقر رصيد نورويتش سيتي 

عند نقطتن فقط يف املركز األخر.
ويف باقي النتائج، فاز واتفــورد عىل ايفرتون 
)5-2(، وتعادل ليدز يونايتد مع ولفرهامبتون )1-

بتون مع برنيل )2-2(، وكريستال  1(، وســاو
باالس مع نيوكاسل يونايتد )1-1(.

 أملانيا 
بايــرن ميوني عىل ضيفــه هوفنهايم  تغلب 
برباعية دون رد، أمس الســبت، عىل ملعب أليانز 
أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري 
األملاين. رباعية العمالق البافاري جاءت عن طريق 
ســرج غنابري، روبرت ليفاندوفســيك، تشوبو 
موتينغ وكينغســيل كومان يف الدقائق )16 و0 

و82 و87(.

االنتصار رفع رصيد بايرن إىل النقطة 22، معززا 
توقف  فيام  البوندســليغا،  ترتيب  لجدول  صدارته 

رصيد هوفنهايم عند 11 نقطة يف املركز العارش.
وتغلب بوروسيا دورمتوند عىل مضيفه أرمينيا 

-1( عىل ملعب شوكو أرينا. بيلفيلد، بنتيجة )
ويف مباريــات أخرى فــاز اليبزيغ عىل ضيفه 
غرويــرت فورت )4-1(، وفرايبــور عىل مضيفه 

فولفسبور )0-2(.
عىل ستاد شــوكو أرينا، تقدم دورمتوند بثالثة 
أهــداف عن طريق إميري تشــان من رضبة جزاء 
يف الدقيقة 1 وماتــس هوميلز يف الدقيقة 45 

وجودي بيلينغهام يف الدقيقة 72.
وقبل ثالث دقائق من نهايــة املباراة رد فابيان 

كلوس بهدف من رضبة جزاء لبيلفيلد.

بوروســيا  رصيد  وارتفــع 
دورمتوند إىل 21 نقطة بفارق 
ميوني  بايــرن  عــن  نقطة 
رصيد  بــات  فيام  املتصــدر، 
أرمينيا بيلفيلد عند 5 نقاط يف 

املركز قبل األخر.
وعىل اســتاد ريد بول أرينا، 
قلب اليبزيغ تأخره بهدف أمام 
فورت إىل فوز كاسح برباعية.

بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 
فورت بهدف ســجله برانيمر 
هرغوتا مــن رضبة جزاء يف 

الدقيقة األخرة.
وبعــد مــ دقيقتن من 
بداية الشوط الثاين رد يوسف 
بولسن بهدف التعادل لاليبزيغ 
فورســبر  إمييل  أضاف  ثم 
جزاء  رضبة  من  الثاين  الهدف 

.5 يف الدقيقة 
الثالث  الهدف  وسجل دومينيك سزوبوســزالي 
لاليبزيــغ يف الدقيقة 65، وتكفــل هوغو نوفوا 

بالهدف الرابع قبل دقيقتن من النهاية.
الفوز رفع رصيد اليبزيغ إىل 14 نقطة يف املركز 
الســادس، وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة 

يف املركز األخر.
وعىل ملعب فولكسفاغن أرينا، حسم فرايبور 
فوزه عــىل مضيفه فولفســبور بهدفن حمال 
لينهــارت ولــوكاس هويلر يف  توقيــع فيليب 

الدقيقتن 28 و68.
الفــوز رفع رصيد فرايبــور إىل 19 نقطة يف 
 1 الثالث وتوقف رصيد فولفســبور عند  املركز 

نقطة يف املركز الثامن.

ــة فــــــي كــــــــر الــــــقــــــدم : ــ ــي ــ ــل ــ ــح ــ ــوالت األوروبـــــــــيـــــــــة امل ــ ــ ــط ــ ــ ــب ــ ــ ال
ــ ــي ــون ــي ــرن م ــ ــاي ــ ــب ــ ــيــلــســي وربــــاعــــيــــة ل ــة نـــظـــيـــفـــة لــتــ ــيـ ــاعـ ــبـ سـ

رح الع تشي

يأمل مسؤولو نادي ليفربول يف تحصن املهاجم 
املري محمد صــالح بعقد جديد يف أقرب فرصة 

ممكنة، ملنعه من الرحيل عن ملعب »أنفيلد«.
وينتهي عقد املهاجم املــري مع ليفربول يف 
202، مام يعني إمكانية رحيله مجانا  0 حزيران 

بنهاية املوسم القادم.
ويعد صالح ثــاين أعىل الالعبــن أجرا ضمن 
صفوف ليفربول، بحصوله عــىل 200 ألف جنيه 
إسرتليني أســبوعيا، متأخرا عن املدافع الهولندي 
فرجيــل فــان دايك، الــذي يتقــا 220 ألف 

إسرتليني.
وتشــر التقارير إىل رغبة صالح يف الحصول 
عىل 500 أو 400 ألف جنيه إســرتليني أســبوعيا 
نظر التوقيع عىل عقد جديد، وهو ما يستحقه يف 

ظل تألقه الالفت يف األسابيع األخرة.
وبحســب صحيفة »تليغراف« الربيطانية، فإن 
أرباح ليفربول املســتمرة من مشاركته يف دوري 
أبطال أوروبا ستساعده عىل تلبية طلبات صاحب 

الـ29 عاما.
1 مليون  وحصل النــادي اإلنكليزي عــىل 18
نظر تأهلــه لــدور مجموعــات البطولة، فيام 
2 مليون مقابل االنتصار يف الجوالت  سيحصد 6

الـ األوىل ضد ميالن وأتلتيكو مدريد وبورتو.
هذه األرباح املســتمرة تعني تغطيــة التكلفة 
املاديــة لراتب أي العب يتقــا 400 ألف جنيه 
إسرتليني أسبوعيا يف ســنته األوىل، وهو األجر 

الذي يطلبه صالح.
ولن تتوقف إيرادات ليفربــول عند هذا الحد، بل 
8 مليون جنيه إســرتليني منتظرة حال  هناك 09
تأهلــه إىل دور الـ16، فيام قد تبلــغ األرباح 71 
مليونا حال الذهاب بعيدا والفوز باللقب السابع يف 

تاري النادي.
25 مليــون جنيه إســرتليني يوزعها  وهناك 
االتحاد األورويب لكرة القــدم »يويفا« عىل كافة 
املشــاركن يف بطولة دوري األبطال، حيث يجني 

الفريق املتوج أكرب حصة من األرباح.

 »الفرعون« يرمي الكرة
يف ملعب ليفربول 

وأشــارت العديد مــن التقاريــر الصحفية إىل 
األندية  اهتاممات بعــض  أن صالح دخل بقــوة 

األوروبية الكربى، ومنها باريس ســان 
جرمان الفرن وريال مدريد اإلسباين.
وأجرت شــبكة »ســكاي سبورتس« 
املنتظر  الربيطانية حوارا مع صالح، من 
أن يتــم نرشه بالكامل خالل الســاعات 

القليلة املقبلة.
املصدر بنرش مقطع فيديو مل  واكتفى 
يتجاوز دقيقة واحدة، أثناء توجيه سؤال 

لنجم ليفربول بخصوص تجديد عقده.
وقــال محمد صالح يف هــذا الصدد: 

»شخصيا أود االستمرار مع ليفربول حتى االعتزال. 
ال ميكن أبدا أن أتخيل فكرة اللعب أمام هذا الفريق«.

واســتدرك: »لكن األمر ليس يف يــدي. تجديد 
عقدي مع ليفربول يعتمــد اآلن عىل إدارة النادي. 

األمر ال يتوقف عيّل مبفردي بالطبع«.

 الثال اإلفريقي
يخلط أوراق ليفربول 

عىل صعيــد آخر، كشــفت تقاريــر صحفية 
بريطانية، أن نادي ليفربول منزعج بشدة من غياب 
 من أهــم نجوم الفريق، يف مطلــع عام 2022 
املقبل، بسبب مشــاركتهم يف بطولة كأس األمم 

األفريقية.
وذكرت صحيفة »مرور« الربيطانية، أن ليفربول 
يريد أن يبدأ يف محادثات مع املنتخبات األفريقية، 
الذين سيشاركوا يف  بشــأن إطالق رساح العبيه 
كأس األمم األفريقية يف شهر كانون الثاين املقبل.

ومن املقرر أن يفقد ليفربول  العبن سيشاركون 
يف البطولة األفريقية وهم محمد صالح، ســاديو 

ماين ونايب كيتا.
وأضافت أن الريدز يأملون يف تقليل الوقت الذي 
يقضيه الثال بعيدا عن إنكلرتا، من خالل إلغاء أو 
عىل األقل تأجيل رحلتهم وأن يشــاركوا يف األدوار 
النهائية من البطولــة، يك ال يخرسهم الليفر ملدة 

تصل إىل شهر.
يــــشار إىل أن كأس أمم أفريقيا من املقرر أن 
يقام يف الفرتة من 9 كانون الثاين حتى 6 شــباط 

املقبل.
من جهة أخــرى، قلل مــدرب ليفربول يورغن 
كلوب من أهمية تعليقات العب مانشسرت يونايتد 
املرتقبة  الفريقن  السابق بول سكولز، قبل مباراة 

غداً األحد، ضمن الجولــة 9 من الدوري اإلنكليزي 
املمتاز.

التــي فاز فيها  ويف معرض تحليلــه للمباراة 
-2 مساء  مانشســرت يونايتد عىل ضيفه أتاالنتا 
األربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، رصح 
سكولز بأن كلوب »سيفرك يديه )من باب الثقة(« 
عند مواجهة يونايتد، يف إشارة إىل األداء املتذبذب 

الذي يقدمه الشياطن الحمر يف اآلونة األخرة.
لكن كلوب أكد يف املؤمتر الصحفي االفرتايض، 
أنه مل يشــعر أن أداء يونايتد كان ضعيفا مســاء 
األربعاء. وقال كلوب: »كنت أشاهد املباراة ومل تكن 
هناك ثانية واحدة فركت فيها يدي. حتى يف الشوط 
األول، كان لــدى يونايتد ثالث فرص واضحة. كان 
الشوط الثاين مبثابة دليل عىل أنهم يسعون للفوز، 

وهو أمر قد يسبب )لنا( مشاكل«.
وأضاف: »نعلم جميعا كيف هو عامل كرة القدم. 
أمام ليفربول مباراة ضخمة. مانشســرت  يونايتد 
يونايتد ليس ســعيدا جدا بنتائجه لكنه قادر عىل 

القيام بأشياء ال تصدق. سرنكز عىل أنفسنا«.
وأوضح املدرب األملاين أن العب الوســط الشاب 
كرتز جونز عاد إىل التامرين الجامعية، لكنه أكد 
يف الوقت ذاته، أن تياغو ألكانتارا بحاجة ملزيد من 

الوقت قبل العودة إىل املباريات.
وســئل كلوب عن رأيــه يف تريحات مدرب 
نيوكاسل يونايتد الســابق ستيف بروس الذي أملح 
التدريب حفاظا عىل صحته  إىل احتاملية اعتزاله 

النفسية.
وقال مدرب الريدز عن ذلك: »هل وسائل التواصل 
إذن ال تقرأها، ال تشاهدها.  الســبب؟  االجتامعي 
هذه أفضل نصيحة. أنا آســف لســتيف. أعتقد أن 
أهم مهــارة يف كرة القدم الحديثــة هي عدم ترك 

االنتقادات تنال منك. تجاهلها فقط«.

مــيــن تــ »مــــفــــتــــاح«  أوروبـــــــــــا  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دور 
ــع لـــيـــفـــربـــول ــ ــد مـ ــ ــدي ــ ــج ــ عـــقـــد مـــحـــمـــد صــــــاح ال

الح مد  م

 6 مدريد  أتلتيكو  شــباك  اســتقبلت 
أهداف يف آخــر 5 مباريــات، وحافظ 
الفريق عىل نظافة مرمــاه مرة واحدة 

يف هذه الفرتة.
ويعــاين حامل لقــب دوري الدرجة 
األوىل اإلســباين من مشكالت دفاعية، 
تؤرق منــام مدربــه األرجنتيني دييغو 
البحث عن حلول  الذي قرر  ســيميوين، 

لهذه الهشاشة الدفاعية.
وقــدم أتلتيكو مدريــد أداًء قويا يف 
املاضيــة، ضمن دور  ليفربول  مبــاراة 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  مجموعــات 

باستثناء أول ربع ساعة.
لكن ذلــك ال ينفي خســارة أصحاب 
-2، وهو ما مل يحدث  األرض بنتيجــة 

منذ عام، عندما سقطوا آنذاك أمام بايرن ميوني 
برباعية نظيفة يف أملانيا.

وبهزمية أتلتيكو أمام ليفربول، أنهى سلســلة 
من خمسة لقاءات حافظ فيها عىل نظافة شباكه 
يف مباراة واحدة فقط، كانت أمام برشلونة )2-

0( قبل فرتة التوقف الدويل.
أما بالنســبة للمباريات األربــع األخرى، فقد 
اهتزت فيها شــباك يان أوبالك )2-1 أمام ميالن 
و0-1 أمام أالفيس و1-2 أمام خيتايف، إىل جانب 

مباراة ليفربول(.
واستقبلت شــباك الروخي بالنكوس 6 أهداف 
يف هذه املباريــات الخمس، وهو أمــر مل تعتده 

»التشولو«. كتيبة 
وعا خط دفاع أتلتيكــو من عدة غيابات يف 

مبارايت  عــن  غاب  فســافيتش  املاضية،  الفرتة 
دوري األبطال لإليقاف من املوسم املايض، وكذلك 
لإلصابــة، وال تزال لديه مباراة متبقية ســيغيب 
عنها بداعــي اإليقاف )لقــاء ليفربول يف ملعب 

أنفيلد(.
أما بالنســبة لخوســيه ماريــا خيمينيز، فلم 
يشارك أساســيا أمام ليفربول، بعد تعافيه مؤخرا 
من اإلصابة العضلية التي عا منها مع منتخب 
أوروغواي، خالل فرتة التوقــف الدويل املاضية، 

لكنه شارك يف الشوط الثاين.

 التدريبات 

وتدرب سافيتش، الذي عاين من إصابة عضلية 
أمــام برشــلونة، عىل هامش  األيرس  يف فخذه 
الحصة التدريبية الصباحيــة التي أجراها أتلتيكو 

الذي شــارك  مدريد، عىل عكــس خيمينيز 
بصورة طبيعية.

وخصص ســيميوين جزءا ال بأس به من 
الحصة التدريبية، للتفكر يف خيار بديل يف 

خط دفاعه لتحسن هذا الجانب.
ومن الخيــارات املطروحــة تغير خطة 
اللعب، رغم اعتامد سيميوين عىل مدار عام، 
عىل خط خلفي مكون من ثالثة قلوب دفاع 
كران  )اإلنكليزي  هام  هجومين،  وظهرين 

تريبير والبلجييك يانيك كاراسكو(.
ومــن ثم يفكــر املــدرب األرجنتيني يف 
العودة إىل طريقته، التي اعتاد اســتخدامها 
تعتمد عىل خط خلفي  والتي  الســابق،  يف 

مكون من 4 العبن.
عىل  سيميوين  عول  الجمعة،  حصة  ويف 
فيليبي مونتــرو وخيمينيز كقلبي دفاع، وتريبر 
يف مركز الظهر األميــن ورينان لودي يف مركز 

الظهر األيرس.
كام عول ســيميوين عىل ثنــايئ دفاعي آخر، 
مكون من جيوفري كوندوغبيا، العب الوسط الذي 
تحول إىل قلب الدفاع بسبب نقص العنارص، رغم 
هرموسو،  وماريو  ليفربول،  أمام  الســي  أدائه 
للثنايئ  الوقت  األرجنتيني خصص مزيدا من  لكن 

األول، املكون من مونترو وخيمينيز.
ء قد يتغر، إذا تعاىف ســافيتش  لكــن كل 
من إصابته ولحق مبباراة ريال سوســيداد، التي 
يحتضنها اليوم األحد ملعب )واندا ميرتوبوليتانو( 
يف الليغا، ففي هذه الحالة ســيدفع ســيميوين 

بثالثة قلوب دفاع.

ــة ــيـ ــاعـ ــدفـ ــة الـ ـ ــا ـ ــ ــهـ ــلـ ــونـــي يــــجــــرب حـــــلـــــوالً جـــــديـــــد لـ ــيـ ــمـ ــيـ سـ



تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ارثر كونان دويل 

اخترب معلوماتك

مبدينــة  تلّقــب  1ـ 

األساطر. 

2ـ شاهد الُعرس.  

ـ تل مرتفع، للتذمر. 

4ـ خاتلت وخادعت. 

5ـ وقود السيارات. 

1ـ يلّقب بنهر العواصم. 

2ـ االســم الثاين ملمثل 

لبناين. 

ـ طلــع النجــم، من 

الحبوب. 

4ـ عوديت ورجوعي .

5ـ ُمعجب باألشياء. 

. يُعترب  شــاعر وناقد ومرتجم وكاتب مقاالت فرن

من أبرز شــعراء القرن التاسع عرش، ومن رموز الحداثة 

يف العامل. 

 إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

2+8+7+4+6 أحد بروج الحظ. 

+9 بلدة يف الشامل. +1+5

+9+2+4 عملة عربية. 

+6 دولة يف أمركا الجنوبية. +9+5

7+2+10 منزل. 

4+9+8 مدينة فرنسية. 

6+10+4 حيوان من الزواحف.

+7 أرجع اليشء.

1ـ ما اسم الدولة االفريقية التي إستقلت سنة 1968، 

وغّرت إسمها. مشهورة بوحيد القرن، يُقال بأن مؤسسها 

أرضعته ذئبة، وتلّقب بسويرسا القارة االفريقية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الحصون التي شّيدها الخلفاء عىل الحدود 

البيزنطية شاميل سورية يف القرن التاسع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مــن هو الشــاعر االنكليزي الــذي وضع امللحمة 

املشهورة الفردوس املفقود؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم االديب والشاعر اللبناين باللغة الفرنسية 

الذي أصدر املجلة الفينيقية سنة 1920؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية سنة تم تأسيس املجلس األورويب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم الكتاب الذي ألّفه بطليموس سنة 148، عّربه 

حنن بن إسحق، ويُعترب أقدم كتاب يف الفلك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة إخرتع غوتنــرب الطباعة باألحرف 

املنفصلة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الســيايس األملاين الذي تأثر بكتابات كارل 

ماركس. أعلن جمهورية بادن ســنة 1848 ، وتويف عام 

1900؟

و من 
ي من 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران  

العذراء

2 أيلول( (24 آب  

العقرب

21ت2) 2 ت1 )

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

قد تقوم بنشــاطات كبرة يف هذه املرحلة 
عىل الصعيد االجتامعي. تأثر األفالك يدفعك 
اىل انجاح عمل مهــّم، فتالحق كل تفاصيله 

بدّقة. 

راقب مصالحك وأعاملك عن قرب فقد يكون 
حولك مــن يحاول املراوغة بهــدف خداعك، 
وميكنك االنراف اىل تنفيذها بهمة ونشاط. 

ء اســمه حلم هكذا انت هذه  ليس عندك 
الفرتة بحيث تنفــذ كل ما يخطر ببالك. عليك 
أالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يعيد اليك التجهم 

والعبوس. 

باب النجــاح مفتوح أمامك عىل مراعيه 
يف هذه اآلونة، فحاول االستفادة من الفرص 
املتاحــة لك. مبــادرات جيدة عــىل الصعيد 

العاطفي. 

أنــت مفعم اليوم بالحيوية والنشــاط بعد 
أن زالت مخاوفك، وســتقوم بتغيرات كثرة 
تساعدك يف اصالح مشاكل كربى كنت عانيت 

منها يف السابق. 

قّسم أوقاتك وأمورك بدقة وانتظام وال تخلط 
األشــياء ببعضها البعض. العالقات الجديدة 
أهم بكثر من جمع املال، فال تدع أحد األصدقاء 

يغضب منك.

متيل اىل الوضوح واالنفتاح وهذا ما يفتح 
أمامــك آفاقا جديدة. اســلوبك يف الكالم مع 
حبيبك اللطيف يســاعدك كثرا يف الدخول اىل 

قلبه. 

فرتة حســنة لألعامل اليدويــة واملنزلية. 
بإمكانك أن تقوم باملبادرات وتســر عىل خط 
واضح . مفاجأة مالية ال بأس بها نتيجة جهد 

بذلته مؤخرا. 

اصمــد قليال وال ترتاجع عن قرار حاســم 
اتخذتــه ألن الوقت كفيل بتدعيمه. شــخص 
يســتحوذ عىل اهتاممك، اظهــر له اعجابك 

ومشاعرك الحقيقية. 

ال تــدع طموحاتك الكبــرة تتغر. عندما 
تواجه بعض املشــاكل والصعوبات اتصل مبن 
تثــق بهم من األنســباء يك تجد الغرض الذي 

تنشده وتريده. 

ال تزال يف مكانك راوح. الوقت الذي مي 
ليــس ملصلحتك، فال ترتدد باتخــاذ القرارات 
الصحيحة الحاســمة يف الوقت املناسب يك 

تضمن تقدمك. 

ال تفقد صــربك برسعة وعليــك مراجعة 
األمور. قد ال تكون حياتك العملية يف أحســن 
حاالتها، ولكن حياتك االجتامعيىة والعاطفية 

عىل خر ما يرام. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

2 آب( (24 متوز  

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(

السويد
الفاتيكان

إبتهال
أنغام

أفغانستان
الرياض

السعودية
الحازمية

جدار
جمهورية

جدة
حظ

حليم
حقل

حصان
حسام

دهر
ديون
دفاتر

دفة
داليا

دردنيل
ربع

رسالة
رمان

رقم
زق

زمور
زيلندة

زند
ستائر

شكوى

قنطار
قش

قفص
قرميد

قلم

قر
كذب

كمبيوتر
ليموناضة

مقاوالت

محرتم

نعامة

هديل

وجدان.

الحل السابق

الحل السابق

الجزائر

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

S U DOK U

1ـ االسكا. 

2ـ نجيب أميوين. 

197 ـ سنة 

4ـ يف سراليون. 

5ـ سنة 1857. 

6ـ أوساكا. 

7ـ يف العام 1852. 

8ـ اليوبيل اليشب. 

9ـ زُنام الزامر.

1ـ كابول. 

2ـ الرقي. 

ـ رجعتم. 

4ـ ون، نو. 

5ـ لبنان. 

1ـ كارول.

2ـ الجنب. 

ـ برع.

4ـ وقتنا. 

5ـ ليمون. 

االحد 24 ترشين األول 2021

1ـ جامايكا، األبجر

2ـ ربيس، يخّر، هرني

ـ جور، عاليه، صيدا

4ـ يبوسون، أبناء

5ـ يــك، ناهد رشيف، إبن 

سهل

6ـ نراكم، يل، بوروندي

7ـ يعل، لوي، النبيه، وفا

8ـ زور، الوليف، نادر

9ـ أتاترك، تم، عب، ين، بع

، أنوب 10ـ سان برتسبور

11ـ  ربط، أكاتبه

12ـ عد، كولونيا، أنا، رقد

1ـ اليانسون، يتابعون

1ـ جرجي يني، أرسع
2ـ أبو بكر عزت، بدأ

ـ مرو، الواسط
4ـ اس، سنك، رتا، يك

5ـ عوامل، رمّنوا
6ـ كيانه، واكب، لن

7ـ أخّل، دليل، تروس
، وتر، نو 8ـ ريا

9ـ هرب، املسكن

10ـ له، نيليل
11ـ انصاف، نفعوا

12ـ بريء، ب ب، بركات
1ـ جيد، أوين، غانا

14ـ الربهان، تاب
15ـ نو، دياب

16ـ سّنور، نهرو
17ـ هدف، بو، قن

18ـ ليال عّبود

1ـ صحايف وكاتب لبناين راحل. 

2ـ أحد الفصول، مؤلف كوميدي 

 . فرن

برازييل،  امرباطــور  ظلّت،  ـ 

حرف جزم. 

4ـ هدوءك وسكينتك، ميكث. 

5ـ دراهمنــا وما منلكه، قرض 

مؤّجل، عال وارتفع. 

مقياس  آســيوية،  دولــة  6ـ 

أريض. 

7ـ هضاب، حــرف نصب، بلدة 

لبنانية. 

8ـ لُعــاب، أحــد الوالدين، نهار 

وليل، من أيام العجوز. 

9ـ فــك، إحدى الحــواس، تقرأ 

بالتتابع. 

10ـ فنانة لبنانية، يعلم ويعرف. 

11ـ تعب، عسل، جامعة من. 

12ـ رئيس فرن راحل. 

 ، 1ـ ميضغ ويلوك، غر مطبو

سيف. 

14ـ مسلسل تلفزيوين أمريك 

مشهور، ميتهنون البيع والرشاء.

15ـ تدّرب، ُحّب. 

16ـ عاد، فنانة مرية.

17ـ إسم سابق لزمبابواي.

18ـ االسم األول لفنانة لبنانية 

مشــتقات  من  الصورة،  صاحبة 

الحليب.

ـ من أنواع املوسيقى  1
والغناء، أســد، شعر ذنب 

الفرس.
ـ رضبوا بالســوط،  2

جبان، للتمني.
ـ فنان سوري، مدينة 

فرنسية. 
ـ يفصالن يف األمر،  4
أنباء  وكالة  حرف عطف، 

عربية. 
ـ للتفســر، مرتفع،  5

الحّر، نساهم بـ.
ـ لهــوت ومرحــت،  6
جامعة القــوم، من أنواع 
املوسيقى، نوع من األفاعي. 
ـ يتعبون، أحد الشهور،  7

قادم، نفس. 

ـ قصد فعل، مسحوق  8
شهر  ميشون،  للتنظيف، 

مري.
ـ منطقــة يف رشق  9
، إلهــة  فرنســا، فــار

اغريقية، من األمراض. 
مقياس  إعــول،  ـ  10

معروف، عسكري. 
بلدة  ـ حرف جــر،  11
يف قضاء جزين، شقيقة 
ماركة  وليامس،  فينوس 

مفاتيح. 
ـ يقّبل، دولة عربية،  12

تطوفون حول.
ـ منــع عن، ممثل  1
لــون مائل إىل   ، فرن

السواد.

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــر ــي ــغ ــ ـــبـــكـــة ال الـــ
5   4         2   1   
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ري األعمال أزمــــــة البيطار عالقة في مجلــــــس القضاء وميقاتي يفضل حكومة أصيلــــــة على ت
قانــــــون االنتخاب ملنازلة جديــــــد في املجلــــــس الخميس والـــــــ »كابيتال كونتــــــرول« على الجدول
م مع »القوات« وأمل ترّد : يســــــتغل توقيع الرئيس لتطيير االنتخابات الوطني الحــــــر اتهمها بالتنا

واضافت املصادر ان االتصاالت واملحاوالت مستمرة اليجاد 
مخرج للوضع املتأيت عــن قضية القايض البيطار واعرتاض 
الثنايئ الشــيعي عليه واملطالبة بكف يــده. لكنها لفتت اىل 
ان هذه املحاوالت مل تتوصل اىل نتائج ملموســة، معربة عن 
خشــيتها من ان تطول فرتة االنتظار وغياب جلسات مجلس 

الوزراء.
واســتدركت املصادر لتقول ان الحكومة ليســت مشلولة 
وان الرئيــس ميقايت يعقد اجتامعــات وزارية مهمة لبحث 
ومعالجة القضايا واملشــاكل االنيــة، ان عىل صعيد الوضع 
املايل ام عىل صعيد اجواء التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
وخطة التعايف االقتصادي، او عىل صعيد االرساع يف خطوات 

عملية ملعالجة ازمة الكهرباء.

 اجواء ميقايت 
وقالت مصادر مطلعة لـ »الديار« امس ان الرئيس ميقايت 
يف ضوء التطورات االخرة الضاغطة اختار خيار اســتمرار 

الحكومة وعدم الجنوح اىل االستقالة او التفكر بذلك.
واوضحت ان استقالة الحكومة تعني تحّولها اىل تريف 
اعــامل يف ظرف ان البــالد بحاجة اىل »ســوبر حكومة« 
ملواجهة التحــديات عىل كل الصــعد. ولذلك فان الرئيــس 
ميقايت رغم االهتزاز االخر يف الحكومة فضل استمرار تحمل 
املســؤولية وان يكون رئيس حكومة اصيلة بدال من حكومة 
تريف اعامل، باعتبار انه يف هذه الحال يستطيع ان يتحرك 

ويقوم بنشاط افضل عىل الصعيد الداخيل والخارجي.
ورداً عىل ســؤال قالت املصادر التي هي عىل دراية مبوقف 
واجــواء الرئيس ميقايت انه يف شــأن موضــوع التحقيق 
بانفجار املرفأ اوضح موقفه من البداية وهو ترك االمر للجهات 
القضائية املختصة اكان عىل صعيد معالجة االزمة الناشئة 
عن اعرتاضات الثنايئ الشــيعي واملردة عىل القايض طارق 
البيطار ومسار التحقيق الذي يجريه ام عىل صعيد التعاطي 
مع ما اورده الوزير مرتىض يف جلسة مجلس الوزراء االخرة 
خذ قانونية عىل اداء  باسم الثنايئ الشيعي من مالحظات وم

القايض البيطار ومسار التحقيق يف انفجار املرفأ.
وكشفت املصادر انه يف االجتامع االخر يف بعبدا ابدى كل 
الرئيسن عون وميقايت رغبة وحامسة لعودة انعقاد مجلس 
الــوزراء، لكنهام اتفاقا ايضا عىل ان هــذا االمر ال ميكن ان 
يحصل من دون االخذ بعن االعتبار موقف الثنايئ الشــيعي 

من هذا املوضوع.
واشــارت املصادر اىل ان عودة جلســات مجلس الوزراء 
مرهونــة مبوقف امل وحزب الله يف هذا الشــأن، وانهام ما 
يزاالن عند رأيهام يف شأن البت مبوضوع القايض البيطار عىل 
ضوء االتهامات املوجهة اليه من قبل الثنايئ الشيعي واملردة 
واالنتقادات له ايضاً من قبل املراجع السياســية السنية ويف 
مقدمها رؤساء الحكومة السابقن الذين انتقدوا رصاحة غر 
مرة اداء قايض التحقيق مطالبن بتطبيق الدستور والقانون 

ورفع الغطاء عن الجميع دون استثناء.

 قاسم: البيطار مشكلة واالفضل ان يرحل 
وامس اكد نائب االمن العام لحزب الله الشي نعيم قاسم 

»ان كل محــاوالت كرس حزب الله ســقطت، وكل املحاوالت 
التي ستأيت ستســقط ايضاً، مجددا اتهام »القوات اللبنانية« 

مبحاولة اشعال فتنة من خالل ما جرى يف الطيونة. 
وقال »اننا وأدنا الفتنــة يف مهدها بالصرب والحكمة، مع 
العلم اننا سنتابع التحقيق ونتائجه واالقتصاص من املرتكبن 
بحسب النظام اللبناين املعتمد لتصل يف نهاية املطاف لنضع 

حدا الولئك الذين يعبثون بحياة الناس«.
ورأى »أن املحقق العديل البيطار تحول اليوم اىل مشــكلة 
حقيقية يف لبنان، ومل يعد مأمونا عىل العدالة، وهو يستنسب 
وانه  بطريقة مكشــوفة ومفضوحة،  التحقيقات  ويسّيس 
بســببه كادت تحصل فتنة كبرة يف الطيونة ويف املنطقة. 
اذا، ما هذا املحقق الذي جاءنا باملشــاكل واملصائب، وال امل 
منه بأن يحقق العدالة، االفضل ان يرحل من اجل ان يســتقر 
الوضع ومن اجــل ان يحصل الناس عــىل عدالة موصوفة 

ملعرفة الحقائق«.
ويف احتفال تكرميي طــاليب اكد رئيس املجلس التنفيذي 
لحزب الله الســيد هاشــم صفي الدين »ان القوات اللبنانية 
وضعت نفسها يف خدمة مشــاريع االعداء وتحقيق اهداف 

الفتنة ومتزيق البلد«.
وقــال »ان االمــريك واالرسائييل يريــدان الفتنة وهام 
خائفان من مواجهة عســكرية مبارشة، وكل من يعمل يف 
خدمة املشــاريع االمركية واهداف السفارة االمركية، امنا 

يعمل عىل تخريب البلد ومستقبله«.

 جلسة ترشيعية الخميس 
عىل صعيد آخر تتجــه االنظار مجددا االســبوع املقبل 
اىل االونيســكو حيــث ينتظــر ان يعقد مجلــس النواب 
جلســة ترشيعية يوم الخميس املقبل لــدرس واقرار عدد 
من مشــاريع واقرتاحات القوانن ابرزها: قانون االنتخاب 
وتعديالته الذي رده رئيــس الجمهورية، وتعديالت قانون 
الذي  الكابيتــال كونرتول  التمويلية، وقانــون  البطاقــة 
انجزته اللجــان النيابية املختصة والــذي يركز عليه ايضا 

الدويل. النقد  صندوق 
ومــن املقرر ان تعقــد هيئة مكتب املجلس غدا برئاســة 
الرئيس بري اجتامعا القرار جدول اعامل الجلســة، كام تعقد 
اللجان النيابية املشــرتكة بعد غد الثالثاء جلسة لها ملناقشة 
رد رئيــس الجمهورية لقانون االنتخاب حيث يتوقع ان تبقي 

عىل موقفها السابق.
ووفقا ملصادر نيابيــة فان االكرثية النيابيــة التي اقرت 
القانون وتعديالته ســتؤكد مرة أخرى موقفها، مع العلم ان 

املجلس بحاجة اىل االكرثية املطلقة القرار القانون.
وتتوقع ان تؤمن هــذه االكرثية من خالل كتل كبرة هي: 
املستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الدميوقراطي، الجمهورية 

القوية، املردة، ونواب آخرين.
وقد لوح التيار عىل لســان اكرث من نائب بعد املوقف الذي 
اعلنه رئيســه جربان باسيل يف الجلســة املاضية باللجوء 
اىل الطعن امام املجلس الدســتوري اعرتاضا عىل التعديلن 
البارزين املتعلقن باجــراء االنتخابات يف 27 آذار، وتصويت 

املغرتبن لـ128 نائباً.
ويســعى التيار وفق ما اعلنه اىل اجراء االنتخابات يف 8 
أيار، واىل تصويت املغرتبن لســتة نواب اضافين يف دائرة 

مستحدثة لهم يف االغرتاب.
وقد ساهم هذا التجاذب بشأن قانون االنتخاب يف تسخن 
االجواء والسجاالت السياسية خصوصا بعد رد الرئيس عون 
للقانون واملواقف التي اطلقها عدد من النواب السياسين يف 

هذا الشأن.
وعىل وقــع هذا التجاذب الحاد اندلع ســجال ناري عنيف 
امــس بن حركة »امــل« والتيار الوطني الحــر طاول ايضا 
مواقــف اخرى، خصوصاً بعد بيان الهيئة السياســية للتيار 
الذي غمز من قنــاة »امل« واتهمها بالتناغــم والتواطؤ مع 

القوات اللبنانية.

 أمل 
واصدرت »امل« بيانا عنيفاً ضد »الوطني الحر« اســتهلّته 
بالقــول »فعال ان مل تســتح فافعل ما شــئت، مل يعد التيار 
الوطني الحر يخجل يف بياناته مــن العيوب واملصائب التي 
ادخل فيها البالد وصوال اىل قعــر جهنم وفق ما برش رئيس 

الجمهورية اللبنانين يف خطابه الشهر«.
واتهمــت التيار بانه »يحاول اســتغالل تفاهم ســيايس 
يف مارمخايل لنزع الفنت واملــّس بالتحالف املتمثل بالثنائية 
الحقيقية بــن حركة »امل« وحزب اللــه والذي تعمد بدماء 
الشهداء الذين ســقطوا يف الطيونة جنبا اىل جنب ليجسدوا 
عمقه يف مواجهة تســييس القضاء عرب الغرفة الســوداء 
برئاســة ســليم جريصايت والتي تحرك وتدير عمل القايض 
طــارق البيطــار، ويف مواجهة منطق التعصــب واالنعزال 
الطائفي الذي يعيشــه التيار وجمهوره، وهو الذي يعرف اننا 
مل نتحالف يوما مع حزب القوات اللبنانية فيام ســارع الهثا 
التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص واملناصب 

والوصول اىل الرئاسة«...
واعتربت »ان كل مــا ورد يف بيان التيــار ورّد الرئيس ما 
هو االّ تغطية وهروب، فالحريص عىل الحقوق الدســتورية 
لالجيال اللبنانية ال يحرم الشــباب من سن 18 من املشاركة 
يف االنتخابات وال يهرب من التصويت عىل صفة املعجل عىل 

الكوتا النسائية«.
واتهمت التيار باســتغالل توقيع رئيــس الجمهورية من 
اجل الهروب من االنتخابات وتطيرها قائلة: »ان التيار يعمل 
بشكل حثيث عىل اســتغالل توقيع رئيس الجمهورية وحقه 
الدستوري من اجل الهروب وتطير االنتخابات النيابية اساسا 

لحذفه من التحوالت الحاصلة يف بيئته«.
وختمــت »االجدى مبــن يدعي الحرص عــىل التمثيل ان 
يســأل رئيس الجمهورية عىل اخالله مبوجباته الدستورية 
بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة النتخاب 

احد عرش نائبا محل النواب الذين استقالوا«.

 »الوطني الحر« 
وســبق ان اعربت الهيئة السياســية للتيار الوطني الحر 
بعد اجتامعها امس عــن تقديرها »مبادرة رئيس الجمهورية 
اىل مامرســة حقه الدستوري يف رد التعديالت التي ادخلتها 
االكرثية النيابية عىل قانون االنتخاب فاســقطت منه البنود 
االصالحية االساسية«، موضحة »ان الغاء الكوتا االغرتابية 
اي املقاعد الســت املخصصة للمنترشين يف الدائرة 16، ادى 
اىل حرمانهم من مكسب اســرتاتيجي ومن حق منحهم اياه 

القانون بان يتمثلوا يف االنتشار وينقلون مطالبهم ويرشعون 
حاجاتهم«.

واكدت »ان الصيغة التي اقرتها االكرثية النيابية اللغاء هذا 
الحق وفق عبارة »اســتثنائياً ملرة واحدة« هي فضيحة قامئة 
بذاتها تناقض مع ما تم الرتويج له زوراً يف الداخل والخارج 

عن منح املغرتبن حق االقرتاع الـ 128 نائباً.
ولفتت الهيئــة اىل »ان التيار الوطني الحــر يجدد ادانته 
مشــهدية الفتنة امليليشــياوية التي ظهــرت يف الطيونة 
بوجهها االســتفزازي واالجرامي، والتي شهد اللبنانيون عىل 
تواطؤ وتناغم كتلتيها يف مجلس النــواب ويؤكد التيار يف 
املقابل متسكه مبشــهدية تفاقم مارمخايل النقيض لثنائية 
تواطؤ الطيونة، هذا التفاهم الضامن ملنع العودة اىل خطوط 

التامس ومتاريس النار والدم«.
وكان النائب يف التيار سيزار ايب خليل قال يف حديث اذاعي 
امس »ان هدف االكرثية الحقيقية املتمثلة بالفريق اآلخر وال 
سيام القوات واملســتقبل اللذين يعمالن عند الرئيس بري من 
تقريب موعــد االنتخابات هو الحّد من مشــاركة الناس يف 

العملية االنتخابية«.
ولفت اىل ان التيار سيتحدث مع كل من امتنع عن التصويت 
يف جلســة مجلس النواب االخرة ومن وقف ضده تحضراً 
للجلسة املقبلة. واذا عادت مواد االصالحات واقرت كام حصل 

سابقاً فسنطعن امام املجلس الدستوري.

 الراعي 
عىل صعيد آخر، اكد البطريرك املاروين بشــار الراعي »ان 
القضاء هو عالج االحداث ال املســبب لها«، مضيفاً »ال نقبل، 
ونحن املؤمنون بالعدالة ان يتحول من دافع عن كرامته وامن 
بيئته لقمة سائغة ومكرس عصا. هؤالء، مع غرهم، حافظوا 
عىل لبنان وقدموا يف ســبيل وحدته وسيادته االف الشهداء.  

نريد عدال يف السوية والرعية وال ظلام يف اي مكان«.
وقال يف عظة القاها يف افتتاح مســرة ســينودوس 
االساقفة عىل مســتوى الكنيسة املارونية »السر معا هو 
تعبــر آخر ملعنى لبنان الذي هــو العيش معا الذي يقت 
ان يسر جميع اللبنانين اىل هدف مشرتك ومصر مشرتك 
عىل مبــدأ القانون واالخوة، ال عىل مبــدأ الفو والثأر 

والعداء«.
وحذر مــن املقايضة بن تفجر املرفــأ واحداث الطيونة، 

وقال نحرص عىل ان تشمل التحقيقات جميع الجهات«.

 الكابيتال كونرتول 
ويف شــأن قانون الكابيتال كونرتول مل تســتبعد املصادر 
النيابية ان يؤخذ بعن االعتبار بعض مالحظات صندوق النقد 
عىل ضوء ابالغها لوزير املال، مشــرة اىل ان تعديالت كانت 

ادخلت عليه يف لجنتي املال واالدارة والعدل.
وقالت املصــادر ان هذا القانــون كان رضوريا يف بداية 
االزمة، وهو اليوم مطلوب ايضا، مشرة اىل انه ينظم العالقة 
بن املودعن واملصارف بشــكل واضــح، وكذلك ينظم عملية 
السحوبات ويعدل سعر الدوالر املسحوب بـ900 لرة للدوالر 
الواحد، كام انه ينظم عملية التحويــالت وال يلغيها كليا بل 
يضعها يف اطار منظم مثل املحافظــة عىل الدوالر الطالبي 
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جـــــــهـــــــود لــــــحــــــل أزمــــــــــــــة الـــــــغـــــــواصـــــــات
ــــــــــال بـــــــيـــــــن بــــــــــايــــــــــدن ومــــــــــاكــــــــــرون اتــــــــــ
ــــــــــاريــــــــــس تـــــــــــــــــزور بـــــــاريـــــــس وكــــــــــــامــــــــــــاال 

ــا ــ ــر ــ ــي ــ ــ ــ ــق مـــــتـــــزايـــــد مـــــــن ت ــ ــلـ ــ وســـــــــ قـ
اليــــــــــران أوروبــــــــــيــــــــــة  ـ  أمـــــيـــــركـــــيـــــة  ــا ســــريــــعــــاًدعــــــــــــو  ــ ــن ــ ــي ــ ــي ــ ـــــات ف الســـــتـــــئـــــنـــــاف مـــــبـــــاحـــــ

 أزمة الغواصات 
تأيت املكاملة بن الزعيمن وزيارة هاريس ضمن مسار إعادة 
الدفء للعالقات بن باريس وواشــنطن بعد األزمة الناجمة 
عن إعالن تحالف دفاعي جديد بن الواليات املتحدة وأسرتاليا 

واململكة املتحدة.
وأثــارت تلك الرشاكة املســامة »أوكوس« غضب فرنســا 
ألنها نســـفت عقدا ضخام يربطها مع أســرتاليا لتزويدها 

بالغواصات.
وكان آخر اتصال بن الرئيسن األمريك والفرن يف 22 
أيلول املايض، وكان األول منذ األزمة الدبلوماسية التي اندلعت 

عىل خلفية أزمة صفقة الغواصات.
واســتدعى ماكرون عىل خلفية هذه األزمة سفر فرنسا 
لدى واشنطن، كام شــّبه وزير الخارجية الفرن جان إيف 
لودريان النهج األحادي لبايدن مبامرســات الرئيس األمريك 

السابق دونالد ترامب »إمنا من دون تغريدات«.
ورغم عــدم تقديم بايدن أي اعتذار عن خوضه مفاوضات 
رسية لبيع غواصات نووية ألســرتاليا، فإنه أقّر بأن األزمة 
كان ميكــن تجّنبها عــرب »إجراء مشــاورات مفتوحة بن 

الحلفاء«.
ومنذ ذلك الوقت يسعى مســؤولون أمركيون إلعادة املياه 
إىل مجاريها مع فرنسا، وزار وزير الخارجية األمريك أنتوين 
بلينكن باريس يف وقت ســابق الشــهر الحايل، وأجرى لقاء 

ثنائيا مع ماكرون.

 يف واشنطن »نحن متحدون يف االعتقاد بأن املفاوضات 
يجب أن تستأنف يف فيينا بأرسع وقت ممكن، وأن تُستأنف 

السادسة«. الجولة  التحديد حيث توقفت بعد  عىل وجه 
مــن جهتها، قالت الخارجية الفرنســية إن مشــاورات 
أملانيا وبريطانيــا والواليات  العاصمة، مــع  تجــري، يف 
النووي  االتفاق  إىل  املتحدة، بشأن عودة واشنطن وطهران 

اإليراين.
وأكدت أن باريس ورشكاءها باالتفاق، والواليات املتحدة، 
عىل اســتعداد للعودة »دون تأخــر« إىل مفاوضات فيينا، 
بهــدف التوصل إىل اتفاق بشــأن عودة إيــران إىل الوفاء 

االتفاق. بالتزاماتها، وعودة واشنطن إىل 
وأضــاف املتحدث باســم الخارجية الفرنســية أنه من 
الرضوري أن تنهي إيران ما سامها األنشطة ذات الخطورة 
غر املســبوقة التي تنتهك االتفاق، وأن تســتأنف التعاون 

الذرية دون تأخر. الدولية للطاقة  الوكالة  الكامل مع 

 مفتشو األمم املتحدة 

وكان املدير العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية رافائيل 

غرويس قد أعرب عن قلقه لعدم متكنه من لقاء مســؤولن 

إيرانين كبار، خالفا ملا نص عليه اتفاق أبرم يف 12 أيلول بن 
الوكالة وطهران.

ويومها، توصلت الوكالــة الدولية إىل اتفاق مع طهران 
النووي  الربنامــج  عىل حل وســط جديد بشــأن مراقبة 
بإمكانية استئناف محادثات فيينا  األمل  أحيا  اإليراين، مام 

حزيران. منذ  املتوقفة 
كام أعرب غرويس عن أســفه ألن مفتيش األمم املتحدة 
مل يتمكنــوا بعد من الوصول إىل ورشــة لتصنيع مكونات 
أجهزة الطرد املركزي يف مجمع تيسا، الواقع يف كرج قرب 

طهران.
وقد بــدأت القوى التــي ال تزال منضويــة يف االتفاق، 
ومبشــاركة أمركية غر مبارشة، محادثات يف فيينا هذا 
العام يف محاولة إلحياء االتفاق الذي انسحب منه الرئيس 
األمريك الســابق دونالد ترامب، بعد إبداء خلفه جو بايدن 

استعداده إلعادة بالده إليه.
وأجرى األطــراف املعنيون 6 جوالت مــن املحادثات يف 
فيينا، بن نيســان وحزيران، مــن دون أن يحدد بعد موعد 

الستئنافها. جديد 
أن  اللهيان  اإليراين حســن عبد  الخارجية  لوزير  وسبق 
أكــد أن بالده أبلغت الدول الغربية أنها ال تتهرب من الحوار، 
وأن املفاوضات املتعلقة بإحياء االتفاق النووي ستســتأنف 

املناسب. الوقت  قريباً ويف 

ــا ــ ــوري ــ ـــــال س ــم ـــ ــزم  ـــ ـــل ــ ي ــا  ــ ــم ــ ب ــوم  ــ ــق ــ ــن ــ : س كـــــــــار 
إدلــــــ عــــلــــى  ســــــوريــــــة  روســــــيــــــة   ــــــــــــارات 

ــ جــــــراح« ــ ــي ــ ــ ــ ــي »ال ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــداءات إسـ ــ ــ ــت ــ ــ اعـ

بالقيام بدورهم أيضاً« حسب زعمه.
وحول الوضع يف إدلب، قــال أكار إّن »هناك وقف إلطالق 
النار، ورغم وجود بعض الخروقات واالشتباكات واالعتداءات 
بن الحن واآلخر، فإن وقف إطالق النار واالســتقرار مستمر 

يف إطار اإلجراءات املتخذة بشكل عام«.

ورأى أنّــه بعد لقاء الرئيس الــرتيك، رجب طيب إردوغان، 
مع نظره الرويس بوتن، يف ســوتيش، أصبح الوضع »أكرث 
هدوءاً«. يُشــار إىل أّن مجلس األمن الرتيك أعلن يف حزيران 
املايض، أنّه مصمــم عىل مواصلة عملياته العســكرية يف 

سوريا والعراق.
وقبل أيام، قّدمت الرئاسة الرتكية مذكرًة إىل الربملان لتمديد 
الجمهورية بشــأن تنفيذ عمليات  لرئيس  املمنوح  التفويض 

عسكرية يف سوريا والعراق عامن جديدين.

رجال مسّنون فيام  عمد متظاهرون اىل حاميتهم بأجسادهم 
من هذه االعتداءات، فيام أكد الفلسطينيون متّسكهم بأرضهم 
وهو ما عرّب عنه احدهم اثناء رفعه العلم الفلســطيني امام 

جنود االحتالل رغم اعتداءاتهم.
ويف الضفــة الغربيــة، قمعت قوات االحتالل مســرات 
فلســطينية رافضة لالســتيطان يف بلديت بيتا وبيت دجن 

بنابلس.
للبؤرة االستيطانية  املشــاركون انطلقوا مبســرة رفضاً 
املقامة عىل أرايض البلدة، وتنديداً باســتمرار إغالق مدخلها 
. وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت والغاز الســام  الرئي

باتجاه املشاركن ما أّدى اىل  تسجيل حاالت اختناق. ويف بلدة 
بيتا جنوب نابلس، نظّم األهايل مســرة باتجاه جبل صبيح 

رفضاً للبؤرة االستيطانية.
ويف الضفــة الغربيــة أيضاً، متكّــن عدد من الشــّبان 
الفلسطينين من إيقاع عدد من جنود االحتالل  بكمن خالل 

تصّديهم العتداءاتهم يف كفرقدوم شامل الضفة الغربية.
وأظهــر مقطع فيديو انترش بشــكل واســع عرب مواقع 
التواصل االجتامعي، شجاعة مجموعة من الشبان بااللتفاف 
خلف جنود  االحتالل خالل مســرة كفر قدوم األسبوعية، 

رشق قلقيلية.
وبّن الفيديو كيف هاجم الشّبان الجنود بالحجارة ما تسّبب 
بارتباك الجنود وخوفهم قبل أن يرّدوا عىل الشــّبان بإطالق 

الرصاص.
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