
العليا  املفوضيــة  أعلنت 
العراق  النتخابات  املستقلة 
أنه ســتتم  االثنني،  أمــس 
مبارشة أوىل مراحل عملية 
الفرز والعد يدويا يف )70) 
نينوى  مبحافظــة  محطة 
األربعاء  البالد(  )شــايل 
يســود  األثناء،  يف  املقبل. 
الرتقــب مــا بعــد انتهاء 
مهلــة الـ72 ســاعة التي 
منحتهــا اللجنة التنظيمية 
ملفوضيــة  لالعتصــام 
»الســتعادة  االنتخابــات 

األصوات املرسوقة«.
اإلعالمي  املكتــب  وقال 
بيــان-  -يف  للمفوضيــة 
العملية  بشــفافية  »إميانا 
بجدية  والتعامل  االنتخابية 
املقدمة  الطعون  مع طلبات 

إليها، ســتبارش )املفوضية( أوىل مراحل عملية 
العد والفرز اليدوي بـ70 محطة ملحافظة نينوى«.

وأضــاف البيــان أن »العملية ســتتم بحضور 
وكالء األحزاب السياســية واملرشحني واملراقبني 

واإلعالم«.

وأوضحت أنها ســتقوم بالعــد والفرز اليدوي 

يف بقيــة املحافظات العراقيــة بعد نينوى، وفق 

جدول زمني تم إعداده مســبقا، وبحضور ممثيل 

السياسية. الكيانات 
وكانت املفوضية قد أعلنت 
والفرز  العد  إعــادة  قبولها 
محطة  لـــ297  اليــدوي 
انتخابيــة يف 13 محافظة 
عراقيــة بنــاء عىل طعون 
الكتل  بها  تقدمت  وشكاوى 
عىل  املعرتضة  والتحالفات 
الربملانية. االنتخابات  نتائج 
وذكــرت املفوضية األحد 
أنهــا مســتمرة يف النظر 
قدمتها  التــي  الطعون  يف 
األطراف املعرتضة عىل نتائج 
الترشيعيــة،  االنتخابــات 
وأن هذه الطعون سرتســل 
مــع التوصيــة إىل الهيئة 
ملفوضيــة  القضائيــة 
االنتخابــات للبت فيها وفق 

القانون.
-يف  املفوضيــة  وأضافــت 
بيان- أنها ســتعلن النتيجــة النهائية بعد انتهاء 

2000 L.L.  2000 ل.ل.
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــاالت وفـ ــ ــ ــ ــ ــا: 6 حـ ــ ــ ــ ــ كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   228

أعلنــت وزارة الصحــة العاّمة يف تقريرهــا اليومي 
حول مســتجدات فــروس كورونا اليــوم اإلثنني, عن 
»تســجيل 235 إصابة جديــدة بكورونا )228 محلية و7 
 وافدة( ليصبــح العدد اإلجايل لإلصابــات 638054«.

ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تســجيل »6 حاالت وفاة 
جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجايل للوفيات 8459«.

الـــــــــــحـــــــــــذاء الـــــذهـــــبـــــي 
األوروبــــــــــي... مــحــمــد صــاح

ــا  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــى بـ ــ ــ ــط ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ ي
ويـــــزاحـــــم لــيــفــانــدوفــســكــي

استنفار جيش االحتالل عىل الحدود مع لبنان

احتجاجات رافضة للعسكر يف السودان

اعتصامات يف العراق رفضاً لنتائج االنتخابات

الخارجية الرتكية

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

ابراهيم نارصالدين 
 

كل امللفــات الترشيعية، واالمنية، والقضائية فتحت 

عىل مرصاعيها هذا االســبوع، وبينــا تلوح ارسائيل 

بالحرب، وتدخل واشــنطن مجــددا عىل خط »فرملة« 

االنفتاح عىل دمشــق، ال تــزال املعالجات االقتصادية 

قارصة عــن انقاذ ما ميكن انقاذه، حتى لو كان البحث 

مجــددا عن«الرتياق« من العراق، فمؤرش الغالء ارتفع 

بنســبة 700 يف املائة منذ انفجــار األزمات يف لبنان 

بــدءا من ترشيــن األول 2019، وتدهور ســعر رصف 

اللــرة بلغ 93 يف املائة مــن قيمتها، بينا كل الحلول 

ال تــزال ترقيعية يف غياب اي جهد جدي العادة تفعيل 

عمل الحكومة..يف هذا الوقت، وفيا اســتمع مجلس 

القضاء االعىل اىل القايض طارق بيطار يف ملف املرفا، 

دخلت »مجزرة« الطيونة منعطفا جديدا بعدما استدعت 

اســتخبارات الجيش رئيس »القوات اللبنانية« ســمر 

جعجع اىل »الرزة« لالستاع اىل افادته باالحداث يوم 

غد، بعدما انهت مديرية املخابرات تحقيقاتها واحالتها 

اىل القضــاء املختص، وســط معلومات عن اعرتافات 

لعنارص قواتية بالتحرك اســتباقيا يف مرسح العمليات 

باوامر مبارشة من »معراب«. 

 { ملاذا استدعاء جعجع؟  {

فقد تبلّغ رئيس حزب »القوات اللبنانّية«، سمر جعجع، 

من قبل مخابرات الجيــش، دعوة للحضور أمام مفّوض 

الحكومة لدى املحكمة العسكرية، القايض فادي عقيقي، 

لالســتاع إليه بشأن أحداث الطيونة. وقد لُِصقت ورقة 

الدعوة عىل باب معراب، بعد تعذر ابالغه حضوريا، ووفقا 

ملصادر مطلعــة، فان اعرتافات بعــض عنارص القوات 

اللبنانية اقروا خالل التحقيقات انهم انترشوا مسبقا يف 

منطقة عــني الرمانة بتدخل مبارش من »معراب«، ولهذا 

اتخذ القايض عقيقي قراره باســتدعاء جعجع لالستاع 

اليه حول هذه املعلومات املنسوبة اىل املوقفني. وبانتظار 

القرار الحاسم لجعجع وكيفية تعامله مع االستدعاء، مع 

ترجيح االعتذار بسبب الظروف االمنية، فان عدم حضوره 

ســرتب اجراءات قانونية، وعندهــا اما يقوم القايض 

باهال االستدعاء، او يصدر بحقه بالغ احضار، او مذكرة 

بحــث وتحر،اما اذا حرض اىل »الرزة« فمروحة الخيارات 

كثرة، وتبدا بالتوقيف، او تركه بسند اقامة، او تركه حرا. 

{ انتهاء التحقيقات  {
يف هــذا الوقت، اّدعى مفوض الحكومة لدى املحكمة 

وواشنطن والــســيــادة  ــوزراء  ــ ال ومجلسي  حــمــدوك  اعتقال  الــســودان: 
ــاب«... ومـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة رفـــضـــاً »لــلــعــســكــر«  ــ ــقـ ــ ــدد بــــ »االنـ ــن ت

ــج االنــتــخــابــات ــائ ــت ــن ــرة رفـــضـــاً ل ــم ــامـــات مــســت ــتـــصـ الــــعــــراق: االعـ
ــعــد الـــيـــدوي والـــصـــدر »يــحــذر« ــراحــل ال »املــفــوضــيــة« تعلن أولـــى م

أعلــن رئيــس مجلــس 
الســودان  يف  الســيادة 
الربهان حالة  الفتــاح  عبد 
الطــوارئ يف البالد وتعليق 
الوثيقة  مواد  ببعض  العمل 
خطــوة  يف  الدســتورية؛ 
شــملت  إجــراءات  تلــت 
اعتقــال رئيس الوزراء عبد 
يف  وأعضاء  حمــدوك  الله 
حكومته ومسؤولني آخرين، 
اإلعالم  وزارة  ووصفتهــا 
العســكري  بـ«االنقــالب 

األركان«. متكامل 
التلفزيون  بثه  بيان  ويف 
أعلن  االثنني،  أمس  الرسمي 
الفتاح  عبــد  أول  الفريــق 
الربهان حل مجلس السيادة 
االنتقــايل ومجلس الوزراء 
وإعفاء جميع الوالة ووكالء 

الوزارات.
كــا أعلن الربهــان تجميد عمــل لجنة إزالة 
التمكــني إىل حني مراجعة أعالها، مشــرا إىل 

التمســك باتفاق جوبا للسالم املوقع عام 2020.
وتعهــد رئيس مجلس الســيادة بالتزام القوات 
الدميقراطي« حتى تسليم  بـ«االنتقال  املســلحة 
الحكــم للمدنيني من خــالل انتخابات عامة، كا 
تعهد بتشــكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة 

تســتمر مهامها حتى موعد إجراء االنتخابات يف 

.2023

وأكــد الحرص عىل تشــكيل املجلس الترشيعي 

االنتخابات. قبل  الدستورية  واملحكمة 

وقــال الربهان -يف مقدمة خطابه املتلفز- إن 

ما وصفه بـ«التشــاكس والتكالب عىل السلطة 

والتحريض عىل الفوىض دون النظر إىل املهددات 

االقتصاديــة واألمنية« هو 

ما دفع للقيــام مبا يحفظ 

وثورته. السودان 

أن  عــىل  وشــدد 

»االنقســامات شكلت إنذار 

وقال  البــالد«،  يهدد  خطر 

إن »الــرتايض بني مكونات 

السودان  يف  الحكم  رشاكة 

تحول إىل رصاع«، مشرا إىل 

أن الفــرتة االنتقالية قامت 

عىل أساس متزن للسر يف 

االنتقايل. الطريق 

ومنذ ســاعات فجر أمس 

تنفيذ  أنباء عــن  تــواردت 

حملة اعتقاالت طالت رئيس 

حمدوك  الله  عبــد  الوزراء 

حكومته  أعضــاء  ومعظم 

املســؤولني  من  والعديــد 

والعاملني بقطاع اإلعالم، وسط 

الحديث عن انقالب عســكري يجري تنفيذه.

ودعا تجمع املهنيني وعدة قوى مهنية وحزبية 

الســودانيني للنزول إىل الشوارع للتصدي للتحرك 

العســكري عقب توارد األنباء عن االعتقاالت.

ــة دبــلــومــاســيــة مـــع الـــغـــرب بعد  ــ تــركــيــا تــتــجــنــب أزم
ــرم الــقــوانــيــن الــتــركــيــة  ــت ــح ــارات«: ن ــ ــف ــ ــس ــ بـــيـــان »ال

أكدت وســائل إعالم تركية، أمس االثنني، 
أن الرئيــس الرتيك رجب طيب أردوغان رحب 
بترصيح عدد من الســفارات لدى أنقرة حول 
نواياها احرتام قوانني وقرارات القيادة الرتكية.

وأشــارت وكالــة »األناضــول«، نقال عن 
مصادر يف ديوان الرئاسية قوله، أن »الرئيس 
أردوغان رد بإيجابية عىل ترصيحات السفارة 

األمركية والبعثات الدبلوماسية األخرى«.
وجاء رد فعل السفارات بعد أن أمر أردوغان 
بإعالن سفراء 10 دول كأشخاص غر مرغوب 
فيهم بسبب انتقادات عدة دول عىل محاكمة 
الناشــط الرتيك عثان كافــاال مببادرة من 

أنقرة.
وكان كلف أردوغان وزارة الخارجية الرتكية 
الجمعة املايض، بإعالن سفراء 10 دول الذين 

أدلوا بهذا البيان بأنهم »غر مرغوب فيهم«.
واعتقل كافــاال، الذي اتهمته الســلطات 
الرتكية بالتــورط يف محاولة االنقالب، يف 

ترشين االول عام 2017 يف مطار اســطنبول 
وأعيد اعتقاله يف ترشين الثاين من العام ذاته 

بعد اإلفراج عنه.
هذا وقالت عدة ســفارات غربية يف تركيا 
إنهــا ملتزمة باالتفاقية الدبلوماســية التي 
تقــي بعدم التدخل يف الشــؤون الداخلية 

للدولة املضيفة.
وقالت الســفارة األمركيــة يف تركيا عرب 
»تويــرت« »الواليات املتحدة تشــر إىل أنها 
ملتزمة باملادة 41 من اتفاقية فيينا للعالقات 

الدبلوماسية«.
ونــرشت كل من كندا وهولنــدا ونيوزيلندا 
رســائل مشــابهة يف حني أعادت الرنويج 

وفنلندا نرش الرسالة االمركية.
وطالب سفراء عرش دول، من بينها الواليات 
املتحدة وأملانيا وفرنســا، األســبوع املايض 
بإطــالق رساح رجل األعــال عثان كافاال 

وتسوية قضيته رسيعا.

ــا الـــشـــيـــعـــيـــة ــ ــ ــدي ــ ــ ــي ــ ــ ــراج ــ ــ ــت ــ ــ ال
فــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــان

نبيه الربجي    ص 2

بــــــكــــــركــــــي قـــــلـــــقـــــة مـــــــــن تــــــدهــــــور 
ــن الــــحــــالــــي... ــ ــي أســـــــوأ مـ ــ ــك ــ ــي ــ ــات ــ درام

ابتسام شديد    ص 2

النيابية  اإلنــتــخــابــات  إجـــراء  على  تــصــّر  ــارج  ــخ ال دول 
إتــفــاقــيــة أي  مـــن  ــوال  ــ أمـ فـــا  وإالّ  ــا...  ــدهـ ــوعـ مـ فـــي 

دوليل بشعالين    ص 3

ال بد من فصل املسار االنقاذي للبالد 

عن اي خالف داخيل اكان سياســيا ام 

قضائيا، اذ ان االوضاع مل تعد تحتمل اي 

تأخر او تلكؤ يف املســارعة اىل اتخاذ 

تخفف  وانقاذية  اصالحيــة  اجراءات 

الحمل عن املواطن اللبناين الذي عاىن 

كثراً يف السنتني املاضيتني. الحكومة 

مدعــوة اىل االجتاع يك تتخذ التدابر 

الالزمة ملواجهة االزمة االقتصادية كا 

دولياً  املطلوبة  اىل تطبيق االصالحات 

كعمل متهيــدي للحصول عىل االموال 

املرصودة من قبل صندوق النقد الدويل 

واالتحاد االورويب واملجتمع الدويل.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

النامية الــبــلــدان  ــل  أم »قــمــة غــاســكــو« 
ــراري ــ ــحـ ــ ــدي لـــاحـــتـــبـــاس الـ ــصـ ــتـ ــلـ لـ

ص
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الثلثاء 26 ترشين االول 2021

التراجيديا الشيعية في لبنان
نبيه الربجي

مقاربة  كانــت  رمبــا 
الرتاجيديا الشــيعية يف 
لبنان )األكــ مرارة من 
االغريقية(  الرتاجيديات 
أخرى،  لغــة  اىل  تحتاج 
هنــا،  أخــرى.  يــة  ر
جوانب  بعض  باقتضاب، 

الرتاجيديا...
ماذا لو وجد الشــيعة 
الحدود  عند  الشال،  يف 

مع ســوريا، ال يف الجنوب، عند الحدود مع »ارسائيل«، 
وحيث تقاطعت الرتاجيديا الشــيعية مــع الرتاجيديا 

الفلسطينية؟
لتكن املقاربة الشــفافة للمسألة . قيل لنا »لن نرحل 
عن هذه األرض ولو أبدنا عن بكــرة أبينا. ال اىل العراق 
يك ال نشارك يف قطع رأس الحسني ثانية، وال اىل ايران 
ليتعاملوا معنا كعرب، أي كسقط املتاع. ماذا اذا ارتحلنا 
اىل بلد عريب ونظروا الينا كوديعة، أو كقنبلة، ايرانية ؟ 

عىل األقل... كرافضة«؟
هذا التوصيف شائع يف الكثر من املجتمعات العربية، 
. الخليفة  وقد اقرتن بالتكفــر حتى يف العهد العبا
املهدي قال »ما فتشت رافضياً اال وجدته زنديقاً«. ويقول 
ابن حجر العسقالين »ان ابن تيمية هو االمام السلفي 
األول وفتاويه سند املنادين بتكفر سائر فرق الشيعة«...

ويف مذكرة امللــك فيصل عام 1936 )وهو يتحدر من 
األرسة الهاشمية (، »الرضائب واملوت للشيعي واملناصب 
للسني« . وحني  تسلم عبد السالم عارف )كمثال للثفاهة 
الثوريــة( الحكــم يف العراق عــام  1963، قال »جاء 
الروافض« عن محســن الشــي وهاين الفكي لدى 

وصولها متأخرين اىل مجلس قيادة الثورة.
يف جبل لبنــان، وحيث كان للشــيعة وجود مؤثر، 
تعرضوا لالبادة )وللرتحيل ( عىل يد املاليك واأليوبيني 
والعثانيني كا عىل يد جنود ابراهيم باشا، حتى أن فخر 
الدين املعني كان يؤلب الباشوات األتراك عليهم باتهامهم 
بالعمل لحســاب الصفويني. كيف كان يتم التواصل بني 

جبل لبنان والهضبة الفارسية؟ الله أعلم...
يقول أحدهــم »اذا كان الفنان البعلب املرهف رفيق 
رشف قد قال عــن أهل الغرب »هم النحاســون ونحن 
األواين املطروقة، »نحن نقول« لن يكونوا هم النحاسني 

ولن نكون نحن األواين املطروقة«
نأخــذ مثاال اي قرية شــيعية قبل الحــرب األهلية 
وامتداداتها التي ال تزال ماثلة حتى اللحظة. مل يكن هناك 
من حزب شــيعي. اما منضوون يف الحزب الشيوعي، 
أو يف الحــزب الســوري القومــي االجتاعي، أو يف 
الحزب التقدمي االشــرتايك، أو يف حزب البعث العريب 
االشرتايك، وحتى يف حزب النجادة الذي أسسه عدنان 
الحكيم ليكون املقابل الســني لحزب الكتائب املاروين. 
وحني أنشأ رشــيد بيضون حزب الطالئع مل يتمكن من 

اخرتاق القاعدة الشيعية.
يف القــرن التاســع عــرش، اذ كانت لــكل طائفة 
دولــة كــربى تحميهــا، كان ينظر اىل الشــيعة كـ 
 »هبــاء بــرشي«. ال مكان لهــم يف أجنــدة األمم...

    يف زمن االســتقالل، أين القطب الشيعي الثالث )مع 
بشــارة الخوري ورياض الصلح( يف امليثاق الوطني؟ 
هرت العاصفة النارصية اجتاحت املدن والقرى  وحني 
الشيعية، وصوالً اىل الحقبة الفلسطينية. وحيث حدثت 
الفضيحة الكربى باتفاق القاهرة عام 1969 بني الدولة 
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتعطى مفاتيح 

الجنوب اىل يارس عرفات...
املــدن والقرى الشــيعية ذاقت األمّريــن من عبثية 
وفوضوية غالبية الفصائل، ليأ االجتياح االرسائييل. 
قدام الهمجية أم  هل كان يفرتض بالشيعة الرضو ل
مقاومة االحتالل؟ قاوموا ودحروا األرمادا العســكرية 
االرسائيليــة. اين كانت الدولــة البنانية عىل مدى تلك 

السنوات؟
ــل الغياب العــريب، االيرانيون وقفــوا، باملال  يف 
والســالح، اىل جانب املقاومة ما أدى اىل حدوث نوع 
من التاهي االيديولوجي، والتاهي االسرتاتيجي، مع 
النظام االيراين. لكن لبنان يبقــى، بتنوعه، املالذ األول 

واألخر. ال ذوبان، قطعاً، يف الحالة االيرانية...
املنطقة كلها تقريباً تطوف حول الهيكل. الشــيعة، 
وان كان فائض القوة لديهم يأخذ، أحياناً، منحى مرضياً 
)هتافات »شيعة، شيعة، شــيعة، الالمربرة، واملهينة، 
ما  للشــيعة(،  والوطنية  األخالقية  للصدقية  واملدمرة 
زالوا يحملون الســالح القتناعهــم أن »االرسائيليني«، 
وقد ترعرعوا عــىل ثقافة الثأر، ينتظــرون أي لحظة 
للالقتصاص منهــم، ودون أن تكون هنــاك دولة تدرأ 

الخطر عنهم.
ن يف ذروتها. غالبيــة الطوائف ضد  الرتاجيديــا ا
الطائفة الشــيعية. الرتاجيديا الشــيعية أم الرتاجيديا 

اللبنانية ؟

ــي... ــ ــال ــ ــح ــ ــي أســـــــوأ مــــن ال ــ ــك ــ ــي ــ ــات ــ ــي قـــلـــقـــة مــــن تــــدهــــور درام ــركـ ــكـ بـ
املسيحية  الاءات«  و نية...  الو الهواجس  الى  تطّرق   الجي  وقائد  الراعي  لقاء 

ابتسام شديد

مل تهــدأ بعد الجبهة السياســية املفتوحة بــني حزب الله 
و«القــوات اللبنانية« عىل خلفية أحــداث 14 ترشين، والتي 
استتبعت مبواقف حادة من األمني العام لحزب الله السيد حسن 
نرصالله اتهمت »القــوات« باالعتداء عىل املتظاهرين، وتبعها 
مر مع الخارج والسفارات،  مواقف لقيادات الحزب اتهمتها بالت
حيث تعترب »القــوات« ان هناك من يســعى اىل تركيب ملف 
سيا لها نظرا لتزايد شــعبيتها يف الوسط املسيحي عىل 
حساب قوى سياسية أخرى، وحيث سجل دخول الفت  لبكريك 
نهاية األسبوع عىل خط األحداث من خالل عظة نارية بنكهة 
أمنية وقضائية باعــالن البطريرك الراعي رفض  تحويل »من 
دافع عن كرامته وأمن بيئته اىل لقمة ســائغة«، يف إشــارة  
واضحة لعملية استهداف يتم التحضر لها ألبناء عني الرمانة 
و«القــوات«، كا تقول مصادر مســيحية، وكان الفتا  ايضا 
لقاء البطريــرك الراعي وقائد الجيش جوزف عون يف التوقيت 
واملضمون عشــية حصول توقيفات شــملت عرشات الشبان 
عاهم اىل مديرية  املسيحيني من مناطق جبل لبنان واســتد

املخابرات.
فعىل الرغم من كل ما قيل عن ان اللقاء بني الراعي وعون كان 
مقررا قبل أحداث الطيونة، واعتبار اللقاء  يف السياق الطبيعي 
ل هواجس كبرة، فان  بني قائد الجيش ومرجعية دينية يف 

اللقاء يبقى له حيثيته وسط التطورات واألحداث الخطرة.
مع ذلك، تؤكد مصادر سياســية ان حضور قائد الجيش اىل 
الرصح ميكن وضعه يف السياق الطبيعي والتشاوري والعالقة 

واملؤسســة  بكريك  بني  الجيدة 
العســكرية، فكيف باألحرى بعد 
الذي  والخطر  الطيونــة  أحداث 
حصل عىل تخــوم منطقة عني 
الرمانة، ووســط ما يح عن 
اســتدعاء رئيس حزب »القوات« 

اىل وزارة الدفاع. 
وفق مصادر سياسية مطلعة، 
فان  لدى بكريك هواجس كبرة 
تتعلق بكل ما يتصل يف موضوع 
التحقيق يف جرمية مرفأ بروت، 
واملنحى الــذي تتجه فيه األمور 
لوقف وتعطيــل التحقيق، أضف 
اىل ذلك فان اســتدعاء ســمر 
جعجع معطوفــا عىل توقيفات 
شــملت »قواتيني« كانت ســببا 
اضافيا او أحد األطباق السياسية 

عىل هامش اللقاء، اذا تتمنى بكــريك ان يحرتم التحقيق مع 
املوقوفني حقوق األنســان بعيدا عن الرتهيب والرتغيب، وترك 

العدالة تأخذ مجراها يف أجواء طبيعية.
وفق شخصيات مســيحية مطلعة، فان بكريك تتطلع اىل 
استدعاءات شاملة ال تقترص عىل شــخص رئيس »القوات« 
 فقط، كا ترفــض العودة اىل مرحلة اضطهاد املســيحيني.

جولة أفق عامة ســادت يف اللقاء بــني الراعي وقائد الجيش 
تضمنت ثناء عىل دور املؤسســة العسكرية يف منع الفلتان 

األمني، حيث ترى بكــريك ان يحصل االحتكام اىل الدولة وان 
يكون التحقيق مع املعتدي وليس مع املعتدى عليه.

تطرح بكريك كا تقول املصادر  مجموعة »الءات« تتضمن 
عدم تســييس التحقيق يف قضية الطيونة والعودة اىل زمن 
تركيب امللفات، كا تضــع »ال« للمقايضة بني رأس »القوات« 

ونسف التحقيق يف انفجار مرفأ بروت.
هواجس كثرة لدى بكريك تتعلق بالتعاطي بسواســية مع 
القضايا ومخاوف من االنزالق نحو  وضع دراماتي ومنزلقات 

خطرة.

ــة: تــصــعــيــد ســيــاســي يـــحـــاصـــر الــحــكــومــة والــقــضــاء ــحــي أوســــــا مــســي
فادي عيد

متيل التطــّورات القضائية يف قضيتي جرمية تفجر مرفأ 
بروت وأحــداث الطيونةـ  عني الرمانة، التي تعاقبت باألمس، 
العودة إىل ما ســبق وأن طالب به أك من مرجع ســيا 
وروحي يف املرحلة املاضية، من تشديد عىل العدالة واملساواة 
يف كل املجاالت السياسية واألمنية، وبشكل خاص عىل مستوى 
القضاء، حيث تقرأ أوســاط سياسية مســيحية مواكبة، يف 
خطوة استدعاء رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور سمر 
جعجع لإلســتاع إليه يوم غد األربعاء يف ما حصل يف عني 
الرمانة، خطوة إىل األمام يف استكال التحقيقات يف أحداث 
الطيونة من حيث الظاهر، ولكن ويف عمق األمور، فإن مرحلة 
جديدة من الرصاع السيا قد انطلقت ومن أوىل مؤرّشاتها، 
خلط األوراق الذي بدأ عىل نطاق واســع، سواء عىل مستوى 
تعديالت قانون اإلنتخاب من جهة، أو عىل مستوى التحقيقات 
الجارية يف تفجــر املرفأ لجهة إرصار القايض طارق البيطار 
عىل متابعة مالحقة وزراء ونواب سابقني وحاليني من جهة 

أخرى.

وتعرب هذه األوساط، عن انطباع بدأ يتكّون لدى العديد من 
األطراف الداخلية حول هذه التطــّورات، ومفاده أنها تعكس 
املزيد من األزمات واإلنســدادات يف أية عملية جارية إلنجاز 
تقّدم يف عملية إدارة األزمة الخطرة التي يواجهها اللبنانيون، 
وهي األزمة املعيشــية يف الدرجــة األوىل. وعىل الرغم من 
اإلنشغال بكيفية التعاطي من قبل »القوات اللبنانية«، أو من 
قبل القوى السياســية املعرتضة عــىل تحقيقات املرفأ، فإن 
األوساط نفسها، تشّدد عىل أن أي عملية تسييس ألية قضية 
مطروحة أمام القضاء، يطرح تداعيات ســلبية عىل مجمل 
املشهد الســيا العام، ويســاهم يف تأخر أية مقاربات 
إنقاذيــة ينتظرها اللبنانيون الذين باتــوا يعمدون يومياً إىل 
التعبر عن غضبهم يف الشارع من خالل قطع الطرقات، يف 
محاولــة للضغط عىل الحكومة التي دخلت يف إجازة مبكرة، 
نتيجة التصعيد واملواجهــة التي حصلت بني مكوناتها وعىل 

طاولة مجلس الوزراء.
ومن ضمن هذا السياق، فإن ما هو ثابت اليوم، وكا تكشف 
األوساط املسيحية، أن كل املحاوالت التي بذلها رئيس الحكومة 
، إلعادة إحياء جلســات مجلس الوزراء، قد باءت  نجيب ميقا

بالفشــل،  وأن الحكومة يف دائرة مغلقة، وباتت محارصة من 
الداخل، وعاجزة عن لجم موجة التصعيد التي بدأت من مجلس 
النواب الذي سيعيد إقرار تعديالته السابقة عىل قانون اإلنتخاب 
الذي رّد رئيس الجمهورية ميشال عون، وتستمر فصولها يف 
الحمالت اإلتهامية املتبادلة بني »القوات« و«الثنا الشيعي« من 
جهة، وحرب البيانات العنيفة بني » التيار الوطني الحر« و«حركة 

أمل« من جهة أخرى.
وبالتايل، فإن الساعات املقبلة سوف تكون حاسمًة عىل أك 
، حيث تتوقع هذه األوســاط احتدام  من محور نيايب وقضا
يف املواجهات الجارية يف السياسة ، انطالقاً من  « وتو »الكبا
مقاربات مختلفة بالكامل بني »القوات« التي تتحدث عن شتاء 
وصيف عىل ســطح واحد، والحركة التي تشر إىل غرف سوداء 
تفربك اإلتهامات، يف الوقت الذي ال ميكن التكّهن باملسار الذي 
سوف تســلكه التحقيقات يف أحداث الطيونة اعتباراً من الغد، 
وهو موعد اإلستاع إىل جعجع، والتي ستتواصل وسط منا 
تحذيري من املرجعيات الروحية املسيحية ألية محاوالت »تركيب 
ملفات قضائية« أو ألية استنسابية يف عمل القضاء، وبالتايل 

الستهداف أبناء منطقة تعرّضت لإلستفزاز واإلعتداءات.

جديد من  األهلية  الحرب  إلشعال  الية  امل الوصفة  هو  القوات  مشرو  قــاووق: 
  أقام »حزب الله« مبناســبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
وأسبوع الوحدة اإلســالمية، لقاء علائيا إسالميا وحدويا، 
يف مركز اإلمام الخميني الثقايف يف مدينة الخيام، مبشاركة 
عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشي نبيل قاووق، نائب 
رئيس تجمع العلاء املسلمني الشــي زهر الجعيد، قايض 
املذهب الدرزي الشــي نزيه أبو إبراهيــم، مفتي مرجعيون 
وحاصبيا الشــي عبد الحســني عبد الله، وحضور عدد من 
العلاء من مختلــف الطوائف الدينيــة، إىل جانب عدد من 

الفاعليات والشخصيات.
 بعد تــالوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الشــي 
قاووق، فرأى أننا »محتاجون إىل أن نلتقي يف هذه املناســبة 
لنجدد الصلة بعنوان الهداية واألمل والرحمة والخلق العظيم، 
ولنتعلم دروس الرحمة ووحدة األمة، ولنجسد يف سلوكنا أننا 

خر أمة أخرجت للناس«.
وأشار إىل أن حزب »القوات اللبنانية« يستدرج العروض لدى 

السعودية وأمركا منذ العام 2009، ويسوق نفسه ليعتمد يف 
مهمة إشعال الفتنة واملواجهة مع املقاومة، وجاءت ترسيبات 
ووثائق وكيليكس لتكشــف وتفضح مساعيها يف طلب املال 
والسالح الستهداف املقاومة«، مضيفا إن »أبرز حلفاء حزب 
القوات اللبنانية منذ العام 2005 إىل العام 2009 قد تخلوا عن 
تحالفهم معه، ألنهم أدركوا أن جعجع يريد توريطهم يف حرب 
أهلية جديدة، وقد قالوا لنــا إن القوات مل تتغر، وأنها تعمل 
عىل مرشوع واحد هو إشــعال الحرب والرصاعات، ولذلك مل 
يكن مستهجنا ما أقدم عليه حزب القوات اللبنانية يف ارتكابه 
ملجزرة الطيونة، ألنه يتقاىض األموال طوال السنوات املاضية 

من أجل هذه املهمة«.
وشــدد عىل أن »ما حصــل يف الطيونة أكــد أن الهوية 
اإلجرامية مليليشــيا »القوات اللبنانيــة« مل تتغر ومل تتبدل، 
وأن مرشوعها هو الوصفة املثالية إلشــعال الحرب األهلية 
من جديد«، مؤكــدا أن »مرشوع »القوات اللبنانية« يشــكل 

خطرا حقيقيا وجوديا عىل لبنان ومستقبله، ألنه يتبنى بكل 
وضوح السياسة األمركية والســعودية التي تريد جر لبنان 

إىل مواجهة داخلية«.
ون من االمتداد الشــعبي  ولفت إىل أن »أعداء لبنان مغتا
الواسع لنهج املقاومة، وقد راهنوا وعملوا وفشلوا يف تشكيل 
جبهة داخلية ملواجهة املقاومة، وال تزال هذه املقاومة تحظى 
بتحالفــات عابرة بكل الطوائف واملناطــق، وقد تعمقت هذه 

التحالفات أك فأك بعد مجزرة الطيونة«.
وختم الشي قاووق بالقول »نقول ألعداء لبنان، إن حزب 
الله الذي أعد مئة ألف مقاتــل ملواجهة العدو اإلرسائييل، لن 
يضيع البوصلة، فهو قد أعد وجهز وســلح هــذا العدد من 
املقاتلني ال ليدخل إىل أهله وشــعبه يف عــني الرمانة، ألنه 

ا ليحمي لبنان ويدخل إىل الجليل«. موجود هناك، وإ
ثم تحدث كل من الجعيد وابو ابراهيم، بعدها اقيمت مأدبة 

ين. غداء عىل رشف الحا

ات مع نظير العراقي اجر محاد
ــى تــشــكــيــل ــلـ ــا عـ ــقـ ــفـ ـــمـــي اتـ مـــيـــقـــاتـــي والـــكـــا
ــاون ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــ كـــــــل مـ ــ ــح ــ ــب ــ ــة ل ــ ــن ــ ــج ــ ل

تسهم أن  أتــمــنــى  لــغــوتــيــريــس:  ــرق  أبـ عـــون 
األمم املتحدة بتحقيق السام واالمن بين الشعوب

الوزراء نجيب  مجلــس  رئيس  أكد 
ميقا ورئيس وزراء العراق مصطفى 
لبنان  بني  العالقات  مي« متانة  الكا
ورة تعزيزها عىل الصعد  والعراق و
كافة، مبا يالقي طموحات  الشعبني 
اللبناين والعراقي واملســار التاريخي 

لعالقات البلدين«.

« ان لبنان يشكر  واكد الرئيس ميقا
العراق حكومة وشــعبا ومرجعيات 
دينية عىل وقوفهم الدائم اىل جانبه ،ال 
سيا يف االوقات الصعبة التي اعقبت 
انفجــار  مرفأ بروت«، فيا شــدد 
لن  العراق  عىل« ان  مي  الكا الرئيس 
يوفر اي جهد لدعم لبنان عىل تجاوز 

الظروف الصعبة التي مير بها«.

هر  وكان الرئيــس ميقا وصــل اىل بغداد 
اليوم يف زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خاللها 
اجتاعني مع رئيــس وزراء العراق وتخللها غداء 

عمل.

وشــارك يف املحادثات  التي عقدت يف القرص 
الحكومي عن الجانب اللبنــاين املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم وسفر لبنان لدى العراق 
عيل الحبحاب، وعــن الجانب العراقي وزير النفط 
إحســان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء 

القايض رائد جوحي.

وقد تناول البحث  الوضــع يف املنطقة وملف 
.وتم  العالقات اللبنانية - العراقية والتعاون الثنا
التشــديد عىل ان تكون الزيارة مدخال اىل تعزيز 

العالقات اللبنانية- العربية وتطويرها.

وقد شــكر الرئيس ميقا لنظره العراقي مد 
لبنان بالعــون خاصة يف ما يتعلق باملشــتقات 
النفطية التي ترسل اىل لبنان شهريا، طالبا زيادة 
كمياتها، مبا يســاعد عىل تحسني وضع التغذية 
الكهربائية. وبنتيجة البحث تم االتفاق عىل ان يزور 

وزير الطاقة واملياه وليد فياض بغداد االسبوع املقبل 
المتام االتفاق املتعلق بذلك.

كا تم االتفاق عىل تشكيل لجنة عليا مشرتكة 
بني البلدين برئاســة نائبي رئيــ الحكومتني 
وعضوية وزراء الصحة واملال والصناعة والزراعة 
والسياحة. ويناط بهذه اللجنة البحث يف كل  ملفات 
التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس 
امكان الغاء التأشرات بني البلدين.وستبدأ اللجنة 

اجتاعاتها يف اقرب وقت ممكن.

كذلك تطرق البحث اىل امكان استئناف نقل النفط 
العراقي من كركوك اىل مصفاة البداوي يف طرابلس 

والصعوبات التي تحول دون ذلك يف املدى القريب.

املنتجات  ايضا موضوع تصنيف  البحث  وتناول 
الزراعية والصناعية يف االسواق العراقية والتعاون 

السياحي واالستشفا بني البلدين.

ويف ختام الزيارة وجــه الرئيس ميقا دعوة 
مي  اىل نظره العراقي لزيارة بروت ، فوعد الكا
بتلبيتها، ســواء بصفته الشــخصية او بصفته 
الرسمية ، يف حال اعيد تكليفه رئاسة الحكومة 

بعد االنتخابات العامة.

أعرب رئيس الجمهورية 
العاد ميشــال عون عن 
االمم  »أن تسهم  امله يف 
املتحــدة وامينهــا العام 
يف  غوتيريس  انطونيو 
الدويل  التعــاون  تعزيز 
وتحقيق الســالم واالمن 

والعدالة بني الشعوب«.
عون  الرئيس  موقــف 
وجهها  برقيــة  يف  جاء 
لالمم  العام  االمــني  اىل 
املتحــدة ملناســبة »يوم 
االمــم املتحــدة«، وجاء 
يحتفل  »فيــا  فيهــا 

العــامل بيوم االمم املتحــدة، يرسين ان 
الشعب  وباسم  باســمي  اليكم،  اتوجه 
اللبناين، بتهنئتي القلبية، ومتنيا بأن 
عىل  مســؤولياتكم  خالل  من  تسهموا 
الدويل  التعاون  تعزيز  املنظمة يف  رأس 
بني  والعدالة  واالمن  الســالم  وتحقيق 

الشعوب«.
واذ أعــرب الرئيس عون عــن تقدير 
لبنان ملنظمة االمم املتحدة التي ســاهم 
الثابت عىل تحقيق  انشائها، وعزمه  يف 
افضل العالقات معها وااللتزام بقراراتها. 
أمتنى لكم ســعادة االمــني العام دوام 

الصحة والتوفيق يف جهودكم الخرة.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون نائب 
انطوان بانو وأجرى معه  بروت االوىل 
السياسية  التطورات  تناولت  افق  جولة 
الراهنة واالوضاع االقتصادية والســبل 
االيلة اىل معالجتها. وأوضح النائب بانو 
رصف  عىل  الجمهورية  رئيس  شكر  انه 
مبلغ 50 مليار لرة من االعتاد الخاص 
التعويضات  دفع  الســتكال  بالرئيس 
بروت،  مرفأ  انفجــار  يف  للمترضرين 

بعد رصف مبلــغ 100 مليار لرة للغاية 
نفســها، الفتا اىل اهميــة االرساع يف 
ســيا  ال  املترضرين،  عــىل  التعويض 
ليتمكنوا من  الشــتاء  اقرتاب فصل  مع 
ار التي اصيبت  اســتكال اصالح اال

بها منازلهم وممتلكاتهم.
الوضع  اىل  بانــو  النائــب  واشــار 
اصحاب  ومواقــف  للكهرباء  املــرتدي 
املولــدات الخاصة الذين رفعوا اســعار 
عىل  يوزعونها  التي  الكهربائية  الطاقة 
لزامهم  ا  ورة  مشددا عىل  املواطنني، 
برتكيــب عــدادات للمشــرتكني بعدما 
تجاوزت التكلفة حــدا مل يعد يف قدرة 

املواطن االلتزام بدفعه.
دقيقة  الراهنة  املرحلــة  ان  واوضح 
وحساســة وتتطلــب رعايــة خاصة 
ــا عــىل االســتقرار يف البالد،  حفا
معتــربا ان الجدل الســيا يزيد من 
تعقيد الوضع، مؤكدا ان الجيش والقوى 
االمنية االخرى تقوم بواجبها يف حفظ 
االمن ومن غر الجائز افتعال احداث او 
مناخات سياســية ميكن ان تؤثر سلبا 

عىل مسار االستقرار.

عاً مع الكا ا مجت مي

را داال ون عاً مع بانو                              عون مجت

ر الدفا ا لو در د درعة  لح العسكر الرت  ا

بحث وزير الدفاع الوطني  موريس ســليم ، مع  الســفر 
الرتيك  عيل باريس أولوسوي يرافقه امللحق العسكري الجديد 
حسني برشان، يف اإلتفاقيات املنظمة بني لبنان و تركيا  والتي 
تعنى بالتعاون العسكري املايل والتعاون يف مجال الصناعة 
الدفاعيــة والتدريب والتعــاون األمنــي يف البحر األبيض 

املتوسط. ويُنتظر إبرام هذه املعاهدات بصيغتها النهائية.
وقدم امللحق العسكري درعاً تقديرية للوزير سليم نيابًة عن 

قائد  القوات املسلحة الرتكية .
كا التقى وزير الدفاع وفد  رابطة قدماء القوى املســلحة  
اللبنانية برئاســة اللواء  عثان عثان ، وعرض معهم أوضاع 
يلة إىل صون حقوق  العسكريني  وشــؤون الرابطة والسبل ا
املتقاعدين  وإنصافهم يف حقوقهم. وقدم اللواء عثان للوزير 

سليم بطاقة عضو رشف يف الرابطة.

التقى وفد »رابطة قدماء القو املسلحة«
وزير الدفا بح مع السفير التركي 
البلدين ن  ي ب نظمة  امل يات  تفاق اال في 
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إتفاقية أي  ــن  م ــوال  ــ أم ــا  ف وإالّ  مــوعــدهــا...  ــي  ف الــنــيــابــيــة  ــتــخــابــات  اإلن ــراء  ــ إج عــلــى  تــصــّر  الـــخـــارج  دول 
ــن الــصــنــاديــق« ــدأ م ــب ـــل... »تــغــيــيــر الــنــظــام ي ــي الـــدا ــات ف ــخــاب ــت ــلــي« اإلن ــة ســتــطــال »مــعــّط عــقــوبــات صــارم

دوليل بشعالين

تتزاحم امللفات الداخليــة من دون التوّصل اىل إيجاد حلول 
لها مــن قبل الحكومــة الحالية التي علّقت عقد جلســاتها 
ن، عىل خلفية أحــداث الطّيونة يف 14 ترشين األول  حتى ا
الجاري، يف حني أّن الشــعب كان يُعّول عىل تكثيف جلساتها 
ل تتمكّن من حّل مشــاكله املرتاكمة عىل مختلف الصعد... 
يف الوقت الذي ترّص فيه دول الخــارج بالدرجة األوىل عىل 
ورة إجــراء اإلنتخابات النيابية يف موعدها، ألنّه من دون 
هذا اإلســتحقاق ال مُيكن تغير املنظومة السياسية الحالية 
التي تتحّمل مســؤولية وصول الوضع اإلقتصادي واملايل يف 

البالد اىل ما هو عليه اليوم من السوء والرتّدي.
وتقول مصادر سياســّية بأّن لبنان الذي يتجه اىل توقيع 
إتفاقية مع صندوق النقد الدويل رغم عدم اجتاع الحكومة 
منذ أحداث الطّيونة، سُيطلب منه إنجاز اإلصالحات املطلوبة 
ال ســيا منها أّوالً اإلنتخابات النيابيــة يف موعدها. فدول 
الخارج التي هّبت ملساعدة الشعب اللبناين الذي انتفض يف 17 
ترشين من العام 2019 بهدف تغير النظام، ومن أجل إسقاط 
جميع السياســيني وفق شــعار »كلّن يعني كلّن«، تجد بأنّها 
ء ما مل يُغّر الطبقة السياســية  ال مُيكن أن تفعل له أي 
الحاكمة بنفسه من خالل صناديق اإلقرتاع، ولهذا تُشّدد عىل 
أولوية إجراء اإلنتخابات يف موعدها، أكان يف 27 آذار أو يف 8 
أيّار املقبلني، ال فرق. فالهم أن تجري وأاّل يتّم تعطيلها من هذا 

خر. الفريق السيا أو ذلك لسبب أو 
وحّذرت الدول املانحة واملجموعة الدولية من القيام بأي أمر 
يؤّدي اىل تعطيل اإلنتخابات، ألنّها تعّول عىل هذا اإلستحقاق 
يف املرحلة املقبلــة، ملّوحة بورقة العقوبــات مجّدداً عىل 
»املعطّلني«. وذكرت بأنّها سُتالحق االموال املهّربة لهؤالء اىل 
املصارف يف دول الخارج، وســيتّم التشهر بهم، ما يعني أنها 
ستحسم هذا األمر فال تبقى العقوبات ورقة غر مستخدمة 

يف يدها، بل عىل العكس ستتخذ عقوبات صارمة ملنع املعطّلني 
من تنفيذ ما يريدونه. 

كذلك فــإّن لبنان الذي ســيعقد خالل األســابيع املقبلة، 
إتفاقيات مع صندوق النقد الدويل وسواه، لن يحصل عىل أي 
مبلغ ولو صغراً من األموال الخارجية، عىل ما أكّدت املصادر 
نفسها، يف حال مل تتمكّن حكومة الرئيس نجيب ميقا من 
إجراء اإلنتخابات. فالضانات الخارجية التي أُعطيت مليقا 
لدى تشــكيل الحكومة، أتت نتيجة وعوده لها بأنّه سُيجري 
مواعيدها،  يف  واإلختياريــة  والبلدية  النيابيــة  اإلنتخابات 

وبحسب ما ينّص عليه القانون.
وتقــول املصادر بأنّــه يف حال نجحت بعــض املحاوالت 
الداخلية لتعطيــل اإلنتخابات، فإّن املجلــس النيايب الحايل 
الذي تنتهي واليته يف أيّار من العام املقبل )2022(، ال مُيكنه 
انتخاب رئيــس الجمهورية الجديد يف ترشين األول من العام 
نفســه. وعليه، سُيحاول التمديد لنفســه لسنة أو أك ل 
، عىل غرار ما حصل  يتمكّن من مترير اإلســتحقاق الرئا
يف العام 2013 واســتمر املجلس ذاته حتى العام 2018 حتى 
أجريت اإلنتخابات وفقاً للقانــون اإلنتخايب رقم 44 الحايل. 
غر أّن التمديد ســيكون هذه املرّة مرفوضــاً، عىل ما لفتت 
املصادر مــن قبل دول الخارج التي تضع اإلنتخابات من ضمن 
اإلصالحات األّولية، كا من الشــعب اللبنــاين الذي ينتظر 
اســتحقاق اإلنتخابات ل يُحاســب النّواب الذين خذلوه ال 

سيا خالل العامني املنرصمني.
وتجــد دول الخارج يف هذا األمر انهيــاراً للنظام يف لبنان 
يكون مفتوحــاً عىل كّل اإلحتاالت الخطرة، يف الوقت الذي 
تقّدم مساعدتها للبنان وللشعب اللبناين من أجل إحالل »عقد 
جديد« أو نظام جديد من خالل استحقاق اإلنتخابات النيابية، 
إذ بإمكان الناخبني محاسبة النّواب واألحزاب والكتل النيابية 
بطريقــة دميوقراطية وحــرّة. ولهذا ترّص عــىل إجراء هذا 

اإلستحقاق ألن ال بديل عنه يف املرحلة املقبلة.

موعد  بتحديد  يتعلّق  وفيا 
أشــارت  النيابية،  اإلنتخابات 
األمر  هــذا  أّن  اىل  املصــادر 
صالحيات  ضمــن  من  يدخل 
وال  والبلديات،  الداخلية  وزير 
به.  والــوزراء  للنّواب  عالقة 
فتحديد هذا املوعد يجري عادة 
بجهوزية  ويتعلّــق  قبله  من 
واإلدارية  اللوجيستية  وزارته 
لإلنتخابات، وذلك وفق مرسوم 
ويرفعه  املعني  الوزير  يُصدره 
اىل كّل من رئي الجمهورية 
للتوقيــع عليه،  والحكومــة 
كا يوّقع هو عليه اىل جانب 
توقيعيها. كذلــك فإّن دعوة 
الناخبة تحصل من  الهيئــات 

قبله وليس من أي طرف آخر. 
وعــن إمكانيــة أن تجري 
املقبل،  أيّار   15 اإلنتخابات يف 

بدالً من 27 آذار و8 أيّار كون أي من التاريخني ال يُعطي جميع 
الناخبني حّقهــم يف اإلقرتاع أو يوّفر لهم املنا الجّيد للذهاب 
اىل أقالم اإلقرتاع، قالت املصادر بأنّه أمر ممكن، يف حال أراد 
النــّواب اإلبتعاد عن آذار من جهة، وعن فرتة الصوم من جهة 
ثانية. وهــذا التاري يبعد عن األمور التــي يجدها كّل فريق 

سيا غر مؤاتية لإلنتخاب.
ن مل يتّم تعيني هيئة اإلرشاف  وذكرت املصــادر بأنّه حتى ا
عىل اإلنتخابات التي تُعترب ركناً أساسياً يف مراقبة اإلنتخابات 
اىل جانب وزار الداخلية والخارجيــة اللتني ترُشفان عىل 
العمليــة اإلنتخابية من ألفها اىل يائهــا، يف الداخل كا يف 
دول الخارج، غر أن املصادر أكّدت أنّــه مُيكن اعتاد الهيئة 

ة وموجودة. علاً أّن القانون ينّص  نفسها كونها ال تزال قا
عىل تعيينها بعد شهر من انتهاء اإلنتخابات النيابية، وهذا مل 

يحصل بعد انتخابات الدورة املاضية. 
وعن اقرتاع اللبنانيني غر املقيمني، نقلت املصادر عينها عن 
دول الخارج أنّها تفّضل أن يختار هــؤالء نّوابهم يف الداخل، 
ســيا وأنّهم لن يحتاجوا للمقاعد السّت املخّصصة للبنانيني 
غر املقيمني، كونهم يســتفيدون من كّل تقدميات الدول التي 
يقطنون ويعملون فيها. فيا نــّواب الداخل الذين ميّثلونهم 
يف مناطقهم من شــأنهم تلبية مطالبهم عندما يعودون اىل 
بالدهم خالل فرتة واليتهم. وبرأيها، إّن مقاعد املغرتبني تحتاج 
اىل نظام خاص، كون القانون الداخيل ال مُيكن تطبيقه عىل 
النّواب املنتخبني خالل تواجدهم يف القاّرات السّت يف العامل.

القضــــــاء االعلــــــى : اســــــتمعنا للبيطــــــار
وقت ســــــر  ب التحقيق  انجــــــاز  لبنــــــا  و

اعلن املكتب االعالمي ملجلــس القضاء االعىل يف بيان انه 
»بناء عىل دعوة مجلس القضاء األعىل يف جلســته املنعقدة 
بتاري 2021/10/21، وسنداً ألحكام املادة الرابعة من قانون 
القضاء العديل )املرسوم االشرتاعي الرقم 1983/150( التي 
تنص عىل ما ييل »يســهر مجلس القضاء األعىل عىل حسن 
سر القضاء وعىل كرامته واستقالله وحسن سر العمل يف 
املحاكم ويتخذ القرارات الالزمة بهذا الشــأن«، حرض املحقق 
العديل القــايض طارق بيطار بتاريــ 2021/10/25، وتّم 
االســتاع إليه والتداول معه مبا هو مثار بشأن ملف انفجار 
مرفأ بروت، وتّم التشــديد من قبل املجلس عىل العمل عىل 
إنجاز التحقيق بــأرسع وقت ممكن، وفق األصول القانونية، 
وذلــك توصالً إىل تحقيق العدالة وتحديد املســؤوليات بحّق 
املرتكبــني، وفق ما ورد يف بيان مجلس القضاء األعىل تاري 

.»2020/8/5

تحقيقاتها ــهــت  أن املــخــابــرات   : الــجــيــ 
ــ ــل حــــدا الـــطـــيـــونـــة وأحــــالــــت امل بــــ

ــة ــري ــك ــس ــع ــة الـــعـــامـــة ال ــابـ ــيـ ــنـ الـــــى الـ

اعلنت قيادة الجــــيش يف بيان، انــه »بتاري 25 / 10 
/2021، أنهــت مديريــة املخابرات تحقيقاتهــا يف أحداث 
الطيونة، وأحالــت امللف مع املوقوفني عــىل النيابة العامة 

العسكرية«.

ــقــات ــي ــحــق ــت ال لـــكـــل  مـــســـتـــعـــّد   : ــلــيــل 
ــة ــوري ــدســت ــول الــقــانــونــيــة وال ــ ضــمــن األصـ

رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب عيل حســن 
خليــل، أن »طريقــة تعامل القايض طــارق البيطار يف 
ملف تحقيــق إنفجار مرفأ بروت الذي وقع يف 4 آب عام 
2020، قد تجاوزت النصوص الدســتورية«، مشرا إىل أن 
»البيطار خالف نصوص املواد 70 و71 و80 من الدســتور 
ساء  الوزراء والر اإلدعاء عىل  أن  التي تنص عىل  اللبناين 
ســاء  ومحاكمتهم يتــم عرب املجلس األعىل ملحاكمة الر

والوزراء«.
واعترب أن »عدم حضوره جلســات التحقيق أمام القايض 
العديل ال يتعلق بالتهرب من املسؤولية حول إنفجار املرفأ، بل 

يتعلق مبسألة تنازع الصالحيات«.
وأكد أنه »مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك 
مســؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزيــر للالية من منطلق 
واليته عىل قطاع الجــارك يف لبنان، رشط أن تكون ضمن 

األصول القانونية والدستورية«، بحسب تعبره.

ــاســـة ــيـ ــسـ الـ ــن  ــ ــي ــ ــدي ــ ت  : الــــلــــه  ــل  ــضــ ــ ف
ــذي  ــ ــ الـ ـــو  ــ ــ ه ــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ ــــس  ــي ــ ــي ــ ــس ــ ت ال 
ــفــتــن ــل ألـــــــوان ال ــ ــن ك ــ ــ بـــلـــدنـــا م ــف ــح ي

غرد العالمة الســيد عــيل فضل الله عرب حســابه عىل 
»تويرت« »إننا نريد من كل القيادات الدينية ال ســيا يف هذه 
الظروف الحساســة والدقيقة التي مير بها البلد عىل صعيد 
السلم األهيل أن تعي مسؤوليتها يف جعل قيم الدين هي التي 
تحكم مواقفها ومارســتها السياسية ال أن يكون الدين يف 

خدمة السياسة واملصالح الفئوية.
إن تديني السياسة ال تســييس الدين هو الذي يحفظ بلدنا 
من كل ألوان الف ويضعه يف طريق الخالص من كل أزماته 

الوجودية والسياسية«.

»حلحلــــــة« حكوميــــــة وقضائية... وتوقع جلســــــة ملجلــــــس الوزراء االســــــبو املقبل
نائي الشيعي« : إرتياح لـتحقيقات الطيونة... واالستما الى بيطار بداية مسار صحي »ال

عيل ضاحي

مــؤرشات ايجابية عىل حلحلة قضائيــة وحكومية بدأت 
تلوح معاملها امس، مع إعــالن الجيش إنتهاء التحقيقات يف 
ملف مجــزرة الطيونة، وإحالة املوقوفــني الـ18 اىل القضاء 
العسكري والذي ادعى عليهم باالضافة اىل 50 شخصاً آخرين 

غيابياً.
ويؤكد قيادي كبر يف تحالف حزب الله و«حركة امل« ارتياح 
»الثنا الشيعي«، ملسار االمور يف ملف مجزرة الطيونة، وانه 
ملتزم بتفويضه القضاء تحصيل حقوق الشهداء حتى اللحظة، 
خصوصاً لجهة اســتدعاء فرع التحقيق يف مخابرات الجيش 
رئيس حزب »القوات اللبنانية«  ســمر جعجع اىل مقره  يف  

وزارة الدفاع  يف  الرزة ، يف متام الّساعة التاسعة صباحا من 
يوم األربعاء 27 ترشين األّول الحايل، لالســتاع إىل إفادته 
حول قضّية أحداث  الطيونة  - الشــياح -  عني الرمانة ، بصفة 
مســتمعا إليه، وكذلك لصق الدعوة عىل بــاب معراب لتأكيد 

حضوره.
ويؤكــد القيادي ان هــذا القرار، يثبــت ان القضاء مقتنع 
مبســؤولية جعجع وتوّرطه يف مجزرة الطيونة بعد تفريغ 
املتلفزة، باالضافــة اىل عــرشات االعرتافات من  مقابلتــه 
املوقوفني، والذين اكدوا التحضر املســبق للمجزرة واستقدام 
مجموعات اتت من معراب، ومن خــارج عني الرمانة، وكذلك 
وجود ادلة ووئاثق امنية وارشطة »فيديو« ومحتويات هواتف 

بعض املوقوفني. كا يؤكد استدعاء جعجع اىل التحقيق ايضاً 
تورطه جزائياً وسياســياً يف نهج لجر البلد، اىل حرب اهلية 
وفتنة ولخدمة مشاريع سياسية خاصة وحزبية وانتخابية، 
ولشــد العصب املسيحي وكذلك اســتجابة ملخططات تخريب 

امركية وسعودية.
ويكشف القيادي ان من بني املوقوفني مسلحني محسوبني 
«، وتبــني اطالقهم النار كرد فعــل عىل امتناع  عىل »الثنا
الجيش عن الرد عىل مصــادر القنص يف بداية االحداث واتوا 
بالســالح بعد وقوع املجزرة االوىل وســقوط 3 شهداء يف 
املرحلة االوىل. ويشــر اىل ان التحقيق منقسم اىل قسمني 
االول كيفية سقوط الشــهداء الثالثة اوالً ومن ثم سقوط 4 
الحقاً، وتبني وفق »الفيديوهات« ســقوط شهيدين برصاص 
عنرصين من الجيش، باالضافة اىل اصابة ســيدة برصاصة 

قنص وشهيد آخر يتم تحديد مصدر اطالق النار عليه.
ن عن مســار  « راض حتى ا ويؤكد القيــادي ان »الثنا
التحقيقات، رشط عدم تســييها يف مرحلة الحقة وخصوصاً 
مع اســتنفار مرجعيات دينية مسيحية وسياسية للدفاع عن 
جعجع ولتأمني غطاء له. ويبدو انــه لن يحرض اىل التحقيق 
قبل اســتحصاله عىل ضانات، انه لن يتم توقيفه، وان يعود 
اىل ســجن وزارة الدفاع مجدداً حيث قــ 11 عاماً وخرج 
بعفو ســيا وصفقة محلية ودولية، ومل يخرج ألنه برىء 

من جرائم ارتكبها بعد العام 1990 .
ويرى القيــادي ان ما يجري يف ملــف الطيونة، هو تأكيد 

القضاء العسكري والجيش انه ليس يف مكان آخر وليس طرفاً 
ضد »الثنا الشــيعي« او غره، وان السلطة السياسية من 
رئيس الجمهورية العاد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب 
« والوقوف عليها  ، يف موقع احرتام هواجس »الثنا ميقا
واالســتاع وما يجري يف القضاء العسكري مؤرش ايجايب 

عىل ذلك.
وعن استاع مجلس القضاء االعىل امس للمحقق العديل يف 
انفجار املرفأ القايض طارق البيطار، يلفت القيادي اىل انه امر 
ايجايب، ويؤكد بداية مسار صحيح للوصول اىل تعديل سلوك 
القايض البيطار والرتاجع عــن بعض الخطوات او تنحيه عن 
امللف. ونتيجة االجتاع امس قد تظهر خالل اليومني املقبلني.      
امــا يف ملف الحكومــة والعودة اليها، يؤكــد القيادي ان 
« يف جو تلبيــة دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقا  »الثنا
والتــي يدرس توجيهها االســبوع املقبل او نهاية االســبوع 
 . الجاري وكله مرهــون باالتصاالت التي يقــوم بها ميقا
ويشر اىل ان »الثنا الشــيعي« ومع التقدم االيجايب عىل 
املســارات القضائية والسياســية، يهدف اىل ارساء التهدئة 
وعودة االمور يف الشــارع واملؤسسات اىل ما قبل 15 ترشين 
االول املشــؤوم، وهو حريص عىل انتظام املؤسسات وعودة 
الحكومة اىل االنعقاد، وكذلك إطالق ورشة ترشيعية نيابية، 
وعليه لن ينجر اىل اي ســجاالت مجدداً، وسيعرب عن مواقفه 
السياســية يف املؤسســات، ويتمنى اال يعود مرة جديدة اىل 

التصعيد، او ان يضطر اىل استخدام الشارع  

مجلس  رئيــس  اســتقبل 
النــواب نبيه بــري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة 
شــي عقل طائقة املوحدين 
نعيم  الشي  الســابق  الدروز 
حسن بحضور القايض الشي 

غاندي مكارم 
كا عــرض رئيس املجلس 
والشــأن  العامة  االوضــاع 
اســتقباله  خــالل  الصحي 
وزير الصحــة الدكتور فراس 
ابيض  الذي قــال بعد اللقاء 
كانت مناســبة لوضع دولته 
يف  الصحي  الوضــع  بأجواء 
البــالد ولــ نبحــث معه 
املشــاكل والحلول التي تعمل 

الوزارة عليها خاصــة االمور الطارئة، الدواء 
املســتعصية  واالمراض  الرسطان  وأدويــة 
وكذلــك الوضــع االستشــفا والحلــول 
املطروحة أمامنــا وكانت فرصة ل نناقش 
كل هذه املواضيــع وبدوره اكد رئيس املجلس 
عىل كل الدعم لكافة مشاريع وزارة الصحة. 

مجلس  رئيــس  تــرأس  الظهــر  وبعــد 
النواب  اجتاع هيئــة مكتب مجلس النواب 
الفرزيل  اييل  املجلــس  رئيس  نائب  بحضور 
ابو الحسن، سمر  والنواب االن عون، هادي 
، أمــني عام مجلس  الجرس، ميشــال مو
النوب عدنان ضاهر ومديــر عام االدارة يف 

 . املجلس محمد مو
وبعد اإلجتاع تحدث الفرزيل فقال  كان 
الجلســة وإقرتاحات  النقا بجدول اعال 
اللجان  يف  صدقت  والتي  املعروضة  القوانني 
املكررة  املعجلة  القوانني  وإقرتاحات  النيابية 
التــي وردت مبارشًة إلدراجهــا عىل جدول 
العامة، وقــد تم وضع جدول  الهيئة  اعال 
مناقشة  والتوافق حوله وكان هناك  األعال 
لبعض األمــور التي تتناول جلســة اللجان 
املشرتكة أي جلســة اليوم عىل ان يصار اىل 
إنعقاد الجلسة العامة يوم الخميس إلقرار كل 
جدول األعال مبا فيه قانون اإلنتخاب الذي 
بإذن الله سيتم اإلتفاق عىل دراسة رد فخامة 

الرئيس غداً يف جلسة اللجان.  
وعــن تلويح التيار الوطنــي الحر بتقديم 

ما  قال  الدســتوري،  املجــــلس  لدى  طعن 
امتنــاه ان ال يصار اىل الطعن بعد جلســة 
التيار  الغد ســتكون بوجود  الغد ألن جلسة 
الوطني الحر وكافة القوى السياسية والكتل 

الربملانية. 
وعن مســاعي الوصول اىل تسوية حول 
قانون اإلنتخابات، قال الفرزيل أنا ال اسمي 
كد ان  ذلك تســوية اذا حصلت، ولكــن انا ا
املواقف عــىل حالها حتــى تاريخه ومل يرد 
صدقاً وقوالً واحداً اي اقرتاح تســوية ال مع 

دولة الرئيس بري وال معي. 
عىل صعيد آخر دعا بري اىل عقد جلســة 
الحادية عرشة  الســاعه  ترشيعية يف متام 
من قبل الظهر يــوم الخميس الواقع فيه 28 
- 10 - 2021، يف قرص االونيســكو، لدرس 
القوانني املدرجة عىل  مشــاريع وإقرتاحات 

جدول األعال.

ن الصحي بح مع ابي االوضا العامة والشــــــ
ــــــة مكتب مجلــــــس النواب بري تــــــرأس اجتما هي
الفرزلي : اتمنى ان ال يصار الى الطعن بعد الجلســــــة

ي حس ابرا عاً مع حس          بر مجت

ــم يــتــلــق ــ رئـــيـــس املـــجـــلـــس ل
جعجع ــن  مـ ــة  ــزي ــع ت ــال  ــصـ اتـ

نفى املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
النواب نبيه بــري يف بيان ما ورد يف 
رئيس  تلقي  االخبارية عن  املواقع  احد 
حزب  رئيس  من  تعزية  اتصال  املجلس 
»الخرب  ان  اللبنانيــة« مؤكداً  »القوات 

عار من الصحة جملة وتفصيالً«.

اســتقبل وزيــر الخارجية عميد الســلك 
الســلك  وأعضاء  حبيس  جــوزف  القنصيل 
القنصيل يف زيارة تهنئة، وكانت مناســبة 
الطالعه عىل عمل ونشــاط أعضاء الســلك 
القنصيل الفخري يف لبنــان مع الدول التي 
ميثلونها وخصوصا يف هــذه الظروف التي 

مير بها لبنان.
الخارجية عىل  العميد حبيس وزير  وأطلع 
الجهود التي تبذل والعمــل مع الدول املمثلة 
بالقناصل عىل جميــع األصعدة والقطاعات 
واجتاعيا،  اقتصاديــا  وخصوصا  املتنوعة 

وأيضا الطلــب من تلك الدول املســاعدة يف 
هذه الظروف التي مير بهــا لبنان من خالل 
القناصل املعتمدة. وأبلغه أن عددا من القناصل 
قدموا مســاعدات ماديــة وطبية وتربعات 
اىل جمعيــات خريــة والصليــب األحمر 

واملستشفيات، وأيضا مساعدات انسانية.
وختم »ان الســلك القنصيل سوف يكون 
ا« يف تنسيق مستمر مع وزارة  كا كان دا
الخارجية واملغرتبني لكل عمل يكون يف دعم 
الــدول التي ميثلونهــا القناصل ويصب يف 

مصلحة لبنان«.

ــة : ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ ــيـــس بـــعـــد زيـــــارتـــــه وزيــــــــر ال ــبـ حـ
ــوزارة ــ ال مــع  مستمّر  تنسيق  فــي  القنصلي  الــســلــ 

ت وا جانب بوحبي ل كل حبي 

الداخلية  وزيــر  إســتقبل 
بســام  القايض  والبلديــات 
ســفرة  مكتبه،  يف  مولوي 
بومبارديري  نيكوليتا  ايطاليا 
بني  للعالقات  معهــا  وعرض 

البلدين.
مولوي  الوزير  واســتقبل 
الدولية  املنظمة  مكتب  رئيس 
للهجــرة يف لبنــان ماتيــو 
لوسيانو وبحث معه يف ملف 

النازحني السوريني.
فريد  النائب  والتقى مولوي 

هيــكل الخازن الذي قال بعــد اللقاء اكد يل 
ة وجاهزة الجراء  الداخلية حــا وزارة  ان 
العملية االنتخابية يف أي وقت يقرره مجلس 
النــواب، ان كان يف 27 آذار او يف ايار. وأكد 

معايل الوزيــر ان الوضع االمنــي يف البلد 
ممتاز مقارنة مع امللفات االخرى، ما يؤكد ان 
الوزارة جاهزة لهذا االســتحقاق يف أي وقت 
يحدده املجلس النيايب وبأي شــكل يصدر به 

القانون«.

زوار ــع  ــ ــ م ــورات  ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ال عـــــــر  ــوي  ــ ــ ــول ــ ــ م

اليا عاً مع سف ا مولو مجت



الثقافة القايض  زار وزير 
محمد وســام املرت مقر 
الهيئــة الوطنية لشــؤون 
املرأة اللبنانية يف الحازمية، 
واجتمع مع رئيســة الهيئة 
ورنده  روكز  عــون  كلودين 
يف  جنبالط،  وغــادة  عبود 
الدكتور  مستشاريه  حضور 
فواز كبارة وديانا قزي، وتم 
البحــث يف شــؤون عامة 
واخرى مشــرتكة بني عمل 

الوزارة ونشاط الهيئة.
ون  الحــا وتنــاول 
ببث  تتعلق  عــدة  مواضيع 
والثقايف  الوطنــي  الوعي 

خاصة لجهة الــدور الذي ميكن ان تضطلع 
به املرأة اللبنانية وال ســيا يف الشأن العام، 
العليا يف  الوطنية  املصلحة  تغليب  ورة  و
كل عمــل، والتفاعل مع التنوع بإيجابية ألن 
التنــوع مدعاة للغنــى وال يقتي أن يكون 
ســببا مولدا للتجاذب واإلقتتال. كا تناولوا 

بشــكل خاص موضوع حق املرأة يف الكوتا 
النسائية يف اإلنتخابات النيابية، وآلية وضع 
هذه الكوتا موضع التنفيذ. وعرضوا موضوع 
حقــوق املرأة يف ما يتعلــق بقضايا منحها 
بالنسبة  الطفل  وحقوق  ألوالدها،  الجنسية 
يف  املرأة  مشــاركة  وموضوع  للحضانــة، 

مختلف النشاطات العامة والثقافية.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء 26 ترشين االول 2021

ري وحنين
اييل يوسف العاقوري

يف ليــايل الخريف الحزين حني يطغــى عيّل الحنني 
كالضبــاب الثقيل يف زوايا الطريــق، يف زوايا الطريق 
الطويل حني اخلو وهذا السكون العميق، توقد الذكريات، 

ذكريات الطفولة يف حنايا جزين.
، هي وجهتي يف كل وقت  جزين هي مســقط رأ

وحني، هي املكان الذي اهواه يف كل الفصول.
ترشيــن يأ وترشيــن يروح وراحــة الطبيعة يف 
االجواء تفــوح، خريفنا جميل ولطيــف وهوانا ينعش 

النفس والروح.
تراين اســر يف زواريب الزمن الجميــل انبش ما لّذ 
وطاب من ذكرياتــه العتيقة، ذكريــات رائحتها بخور 
وحطب ســنديان ونغمتهــا لحن الطفولــة وقهقهات 

الصبيان.
كم جميل هذا الشعور، يف بداية خريف املشوار، اعود 
اىل املايض بكل جوارحــي مرتنحاً متبخرتاً فأجد نف 
يغلبني الحنني اىل لحظات غابرة مضبت متلؤها  صغراً 

عفوية صادقة وطيبة حقيقية وصور بريئة ناصعة.
صور تختزن كل مشــاعر الدنيا، صور تطفح باملعاين 
والعرب، تغمرها االيادي الحنونة تفوح منها رائحة االهل 
واالجداد الطيبني. ال ادري ما هو هذا الشــعور، مل اعرفه 

بهذه الرقة نابضاً بالحب متحركاً جياشا.
رمبا نســيم الخريف اللطيف تالقى مع هواء املايض 
النابضة حياة فافــاض حنينا وحبا  العليل وذكرياتــه 

وجاالً.
خريفنا مختلف عن باقي الفصول فيه الجال والدالل، 
تفيق عىل الرذاذ النّدي، وتبيت عىل دفء القرميد العتيق. 
خريفنا فيــه كل االلوان اليانعة واملوســيقى العذبة 
والعطر الفّواح. كم يجذبني ذلك املشــهد الشهي، عندما 
تتســاقط اوراق الشــجر معلنة نهاية فصل م كان 
للعطاء عنوانا. فتختلط هذه االوراق بعطر االرض ونور 
الشــمس وعرق الفالحني، كم هو جميل ان تسر عىل 
دروب الخريف صامتا متأمال، مصليا مســبحا وشاكراً 
الله عــىل كل الجال الذي انت فيه، تســمع طقطقات 
االوراق وضحكاتها تحت قدميك فكأنها كورس ينشــد 
نشيد االناشيد او حنجرة سلفت تحمل كل آهات االجداد 

باء الراحلني. وا
يشــتعل يف كيانك الحنــني اليهــم، اىل بركتهم اىل 
اصواتهــم واىل حنّوهم. ال ادري ما هــي هذه الخلطة 

االلهية.
شوق وحنني ودموع وورق اصفر ونسيم بارد وروائح 
عطــرة واصوات مالئكيّة أهذه هــي الجنة؟ هل فعلها 
الخالق لنا ونحن مل ندر بها؟ ام هي مجرّد تهيئة قصرة 

وعابرة؟
ء جميل، وعلينا  يف الحقيقة الرب صنع لنــا كل 
نحن ان نراه كــا اراده هو بعني الخفر واالميان والفكر 
والحكمة ارادها الله عز وجل كا هي يك ندرك جاله 
وعظمتــه وكرمه ولطفه وابوته لنا، قد يوحي مشــهد 
الطبيعة التي اوشــكت ان تتعّرى ان نهاية تُرســم عىل 
صفحة االرض وان االرض تســر نحو النهاية فاالزهار 
واالوراق وااللــوان التي كانت زاهية يف الربيع والصيف 
باتت ملقاة عىل رسيــر الحياة معتقة خمرية ارجوانية 

تنتظر مالقاة وجه الرب
كم انت عظيم يا اللــه وكم هي حكمتك ازلية، لكن ما 
ال يعلمه البرش ان تلك النهايــات ما هي اال صورة حّية 
امامنــا وعلينا ان نتعظ منها. هــي بداية عذبة جديدة 

لفصل سيأ جالباً معه الحب والخر والثلج واملطر.
ما عىل البرش اال النظر بكل تفاصيل ما يحصل يف هذا 
الفصل، فبكل تفصيل متجيد لك وبكل حركة حكمة منك 

ية منك. وبكل تغير ر
كل عنارص الطبيعة تعمل يف فصل الخريف، االنسان 
والصقيع  للربد  يســتعّد  والحيوان  االرض،  يجمع غالل 
واالرض تستعيد صحتها لتتعا مجددا وترشب من نبع 
حياة الرب .كل هذه املشــهدية الحّية ارادها الله لنا، هي 
ُمعّدة ومكتوبة من عنده، هي من ترتيبه واخراجه، فا 
علينا اال ان نلعب دورنــا عىل اكمل وجه ونكون كاملني 

مثله
اختم وحنني الخريف يغمرين واصوات االهل واالجداد 

تناديني ورائحة االرض والرتاب متلؤين
 ومسقط رأ والشتاء ينتظراين 

وطفولتي مشتاقة ايّل وتهمس باذيّن 
وها انا انفض كل ما يؤملني يتساقط من داخيل 

الفسح املجال لربيع اجمل قادم ال محالّة

هيام عيد

يتوقع، ووفق ما ينقل مــن معلومات مؤكدة من أك من 
جهة سياسية، بأن مســألة الحوار والتنسيق واملتابعة بني 
الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدويل، يكتنفها الغموض 
بحيث مل تحســم هذه املســألة بعد، مبعنى أن صندوق النقد 
سيعود إىل عمله كا كان يف الســابق مع لبنان عرب منحه 
للقروض وجدولة ديونه، يف حني فوج أحد املشــاركني يف 
املباحثات التمهيدية، أنه وخالل التواصل مع كبار مســؤويل 
مؤّسسة النقد الدويل، اكتشف أنه باتت لديهم مقاربة تقي 
بإجراء اإلنتخابات النيابية ثم اإلصالح، وعندها يعاود الدعم 
للبنان، إذ دون ذلك لن تكون هناك أي مساعدة، والجواب كان 
حاســاً وجازماً مبعنى »ال تفكروا يف العــودة إىل املراحل 
السابقة وقد تغرت الظروف ومسألة التعاطي من قبل الدول 
املانحة والصناديق الضامنة وال سيا صندوق النقد الدويل«.

وهذا ما شــكّل، وفق مصادر متابعة للمفاوضات، صدمًة 
للحكومــة التي تعــّول عىل عــودة الحوار والتنســيق مع 
الصندوق، وهي بحاجة لجرعات دعم يك تسّجل خطوات من 
شأنها أن تفتح الطريق أمامها يف معالجة الوضع اإلقتصادي 
املزري الذي ميّر به البلد، باعتبار أن هناك استحالة بأن تحصل 
خطوات إصالحية يف الشــّقني اإلداري واملايل، أو يف أي من 
الوزارات، ربطاً باإلنقسام الحكومي، وفرملة اجتاعاتها عىل 

خلفية مقاطعة بعض الوزراء لجلساتها.
ويف هذا اإلطار، تحدثت مصادر وزارية، عن أن الحديث عن 
معاودة مجلس الوزراء الجتاعاته،  مل تُحسم بعد خصوصاً 
أن رسعة التطورات الدراماتيكة ســيكون لها تأثرات سلبية 

السياســية واإلقتصادية  املســارات  عىل كل 
الضحية  الحكومة هي  واملالية، وبالتايل، فإن 
األوىل للمناخات املتشــنجة، كا أنها من أك 
أن  السلبية خصوصاً  اإلرتدادات  املتلّقفني لهذه 
األجواء يف األيــام القليلة املقبلة ال ت بأية 

إيجابيات.
 وتخوفــت املصادر من تفاقــم األوضاع، ال 
ســيا بعد التطورات القضائيــة األخرة عىل 
خلفية استدعاء رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
ســمر جعجع، لإلســتاع إليه يف ما حصل 
يف الطيونة، وبالتايل، فإن ذلك ســيؤدي إىل 
حالة غر طبيعيــة يف البلد، مبعنى عودة لغة 
والفرز  السياســية  واإلصطفافات  التصعيــد 
السيا واملســاجالت خصوصاً أن لبنان عىل 
أبواب انتخابات نيابية، ما يُســهم يف تأجيج 
الرصاعات السياسية والطائفية، معطوفًة عىل 
مخاوف وقلق من إشــكاالت أمنية قد تحصل 
يف هذه املنطقة وتلك، ودخول طوابر خامسة 
الشارع،  يف  اإلحتقان  منسوب  لرفع  وسادسة 
وهذا ما يحذر منه أك من مرجع سيا يف 

مجالسه، حيث يعرّب عن قلق مل يسبق أن ترك لديه هواجس كا 
هي حاله اليوم، خصوصاً أمام حالة الفقر والجوع والتدهور 

وضاع اإلقتصادية واإلجتاعية واملعيشية. املريب ل
 ويكشــف املرجع نفسه، عن تسجيل إتصاالت تجري بعيداً 
عن األضواء من قبل قيادات سياسية وحزبية من أجل تجنيب 
الســاحة الداخلية، أية خّضة يف هذه الظروف التي يجتازها 

لبنان، ألن املعطيات عىل األرض ال تُبرّش بأي حلول قريبة عىل 

املستويني السيا واإلقتصادي يف وقت يبقى الوضع األمني 

موضع مخاوف بعد كل ما شــهدته مناطــق الطيونة وعني 

الرمانة وبدارو، والتعويل يبقى عىل دور الجيش اللبناين الذي 

ا  يتخذ إجراءات حازمة وتدابر مشددة منعاً ألي فتنة وحفا

عىل أمن واستقرار البلد.

ــم ــه ــف عــــاقــــل ي

ــراعــي ال ــة زار  ــوي ــق ال الــجــمــهــوريــة  ــد مــن  وفـ
ورئيسها القوات  استهدا  من  جديد  :فصل  الدكا

»امــــــل« : الــبــيــطــار يـــصـــّر عــلــى اإلســـتـــمـــرار 
ــة ــيـ ــابـ ــسـ ــنـ ــتـ ــة واسـ ــ ــدي ــ ــي ــ ــك ــ بـــمـــخـــالـــفـــاتـــه ب

دعــا املكتب الســيا لحركة امل يف 
بيان لــه اىل »إحقاق الحــق، ويؤكد عىل 
التحقيقات يف مجزرة  اســتكال  ورة 
الطيونة ومحاســبة املجرمني ومنع متييع 
القضيــة وهدر دماء الشــهداء والجرحى 
مــرة جديــدة«، متســائال »ملــاذا عندما 
بشكلها  تســر  بجرمية  التحقيقات  تكون 
يُســتدعى  من  يرفض  والقانوين  الطبيعي 
إىل التحقيــق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات 
التنظر كا يحدث  يبدأ  والقوانني  الدستور 
العديل  املحقق  يُرص  التي  املرفأ  جرمية  يف 
وارتكاباته  االســتمرار يف مخالفاته  عىل 
وال  رادع  دون  والقانونيــة  الدســتورية 
وإستنسابية  بكيدية  بل  رقيب،  وال  حسيب 

ومكشوفة«.  مفضوحة  وإنتقائية 
»التأخر  الســيا  املكتب  وإســتغرب 
التمويلية  واملاطلــة يف إقرار البطاقــة 
ورة االرساع يف انجازهــا،  ودعــا اىل 
كونها تشكل اسهاماً فعلياً يف تخفيف حدة 
االنهيار االقتصــادي، ومتكني املواطن من 
املستلزمات  بتأمني  االدىن  بالحد  االستمرار 
الكريم«.  لعيشــه  والرضورية  االساسية 
وســأل عن اســباب املاطلــة والتأخر 
يف إقــرار مناقصة الكهرباء التي تشــكل 
االنتاجية  للمؤسســات  االقتصــاد  عصب 

وللمواطنــني عمومــاً، وأيــن اصبحــت 
الكهربائية  للطاقة  معملني  انشــاء  خطة 
املســتمرة  االزمة  لإلســهام يف حل هذه 
بشــكل غر مقبول«،  داعيا إىل »معالجة 
جدية ألزمــة املحروقات التي تجاوزت كل 
امكانيــات اللبنانيني، وانعكســت ارتفاعاً 
يف اســعار السلع االساســية، ما جعل 
الدنيا  املستويات  لبنان دون  الفقر يف  خط 
والخطــرة، ويهدد االســتقرار االجتاعي 
اىل  االســتاع  روة  عىل  وأكد  للناس، 
واللبنانيني  العموميني  الســائقني  رصخات 

املحروقات«. اسعار  ارتفاع  بسبب  املحقة 
»عنــد   ، الســيا املكتــب  وتوقــف 
توصيفــات االرهــاب الصهيــوين املنظم 
واطالقه النعوت عىل املؤسســات االهلية 
للتغطية عىل  الفلســطينية يف محاولــة 
ه وقمعه كــا حيا »صمود االرسى  جرا
الفلســطينيني يف معركتهــم التي فرضت 
عــىل ســلطات االحتــالل الرتاجــع عن 
إجراءاتهــا القمعية الظاملــة«، معتربا ان 
الفلسطيني،  الشعب  وارادة  املوقف  »وحدة 
عن  الصهيوين  االحتالل  بردع  الكفيلة  هي 
املستوطنات  بناء  يف  خطته  يف  االستمرار 
يف الضفــة حفظا لفلســطني وشــعبها 

وقضيتها«.

تكتــل  مــن  وفــد  زار 
القويــة«  »الجمهوريــة 
الكاردينال  املاروين  البطريرك 
الراعي  بطرس  بشــارة  مار 
برئاســة النائــب شــوقي 
، وحضــور رئيس  الــدكا
مكتب التواصل مع املرجعيات 

الروحية أنطوان مراد.
بعد اللقــاء، قال الدكا 
خالل  من  اليوم،  حصل  »ما 
لصقا  جعجع  الدكتور  تبليغ 
بوجوب االســتاع اليه يف 
مديريــة املخابــرات، فصل 
جديد من فصول اســتهداف 

القوات ورئيسها«.
وشــدد عىل انه يحرتم »خصوصية املنرب 
انهم  بالتأكيد  الذي يقف عليــه«، مكتفيــا 
»كقوات راســخون هنا، منحازون اىل الحق 
والحقيقة وهذه ليست اول جولة من جوالت 
نضال القــوات اللبنانية ورئيســها الدكتور 
ســمر جعجع ولن تكون األخــرة«، وقال 
»أكتفي بهذا القدر عىل ان يكون لنا كالم آخر 

الحقا«.
البطريرك رسالة محبة  وقال »حملنا من 
ما جرى  للدكتور جعجع، واستهجن  وعطف 

ويجري، وكالم ســيدنا خر دليل عىل الرأي 
الواضح والرصيح للبطريرك«.

أضاف »البطريــرك يقوم باتصاالته وهو 
يعلم ماذا يفعل، ونحــن قلنا ما عندنا داخل 
االجتــاع، وهو بطبيعة الحــال عىل كامل 
االســتعداد للمدافعة عن آخر حقوق الحرية 

والسيادة يف لبنان«.
اىل  أشــار  التصعيدية،  الخطــوات  وعن 
ان »القــوات تحت القانون، وتحت ســقف 

الدستور، وبناء الدولة اللبنانية«.
ختم مستشهدا بكالم البطريرك الراحل مار 

نرصالله بطرس صفر »بئس هذا الزمن«.

الراع مع الوفد

ــنــيــة ــة الــو ــقــافــة عـــر مـــع »الــهــيــ ــ ــر ال ــ وزي
ون املــــــــــــرأة« مــــواضــــيــــع مـــشـــتـــركـــة لـــــشـــــ

ر ون ا نية ل ة الو ي مر مع اعضا ال

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ويلـ ــــق  ــ ــ ــ ــ ــ : الطريـ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ جنبـ
ــوداني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعب السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــام الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الحريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للوصـ

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حســابه عىل »تويرت« »يبدو أن الطريق طويلة أمام الشعب 
الســوداين للوصول إىل الحرية والعدالة بعيدا عن الحروب 

الداخلية وطغيان العسكر«.

ــ ــطــب ــتـــقـــى ال قـــائـــد الـــجـــيـــ الـ
ــدة ــل ــ تـــنـــاول أحــــــدا  ــبـــحـ والـ

بش عاً مع ال ائد الجيش مجت

اســتقبل قائد الجيش العاد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الــرزة، النائبة روال الطبش عــىل رأس وفد مرافق ضم كال 
من االمني العام لـ«تيار املســتقبل« أحمد الحريري، الشي 
خلدون عرميط، وليد رسحال، مروان أيب فرج، وتناول البحث 

األوضاع العامة يف البالد وبخاصة أحداث خلدة.

لتنظيم مــكــّرر  معّجل  قانون  باقتراح  تقّدم  روكــز 
سكنهم مــن  قريبة  مــراكــز  فــي  بين  النا اقــتــرا 

العميد  للنائــب  اإلعالمي  املكتــب  أعلن 
شــامل روكز يف بيــان، أن »النائب روكز 
تقــدم باقرتاح قانون معجــل مكرر يرمي 
إىل تنظيم حق اقــرتاع الناخبني يف مراكز 
انتخاب كبرة قريبة من ســكنهم، ال سيا 

مناســبة  وتكون  لبنان،  وجبل  بروت  يف 
االنتخابات  فيهــا  تجــرى  ألن  ومجهــزة 
االنتخابية، ويكون  الدوائر  بالنسبة إىل كل 
يف كل منها قلم او أك لكل دائرة من هذه 

الدوائر«.

ــدا الــتــجــاري ــوق صــي ــال فــي سـ أســامــة ســعــد جـ
س واالنهيار نين للتحرك في مواجهة الب ودعا املوا

الل جولت سعد 

الشــعبي  للتنظيم  العــام  االمــني  جال 
يف  سعد  اســامة  الدكتور  النائب  النارصي 
التقى اصحاب  التجاري حيث  ســوق صيدا 
فني فيها  املحال التجاريــة والعاملني واملو
وعددا مــن املواطنني، واســتمع منهم عن 
ل االزمات الكربى  احوالهم، بخاصــة يف 
عىل مختلــف الصعد االقتصاديــة واملالية 
املواطن،  منهــا  يعاين  التي  واالجتاعيــة 
باالضافة اىل االنقطاع شبه الدائم للكهرباء 
والتقنني يف االشــرتاكات وتردي الخدمات 

بشكل عام.
ووفق بيان ملكتب سعد، فقد عرب املواطنون 
عن« غضبهم من تلــك االوضاع التي مل تعد 
تحتمل«. واكد سعد ان »التغير هو الحل من 
اجل الخالص من املنظومــة الحاكمة التي 
البالد اىل ما هي عليه وهي عاجزة  اوصلت 
عن سلوك طريق االنقاذ، ومن اجل الوصول 
اىل بناء الدولة املدنية القادرة والدميقراطية 
والعادلة التــي تحرتم مواطنيها وتؤمن لهم 

حقوقهم وتصون كرامتهم«.

ــة ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ الــــــــــــبــــــــــــزري حـــــــــــــذر مــــــــــن صـ
صيدا فــي  الــخــدمــات  وتــــرّدي  املعيشي  ــوضــع  ال

حذر الدكتــور عبد الرحمــن البزري، يف 
بيان، من »الــرتدي يف األوضاع اإلقتصادية 
واإلجتاعية والحياتية والخدماتية يف صيدا 

ما ينذر بردود فعل ال تحمد عقباها«.
وأضاف »ال يجــوز أن يبقى هذا اإلهال 
املســترشي يف املدينــة ســواء للناحيــة 
ية ملعالجة  الخدماتيــة، أو لناحية غياب الر
األوضاع الصعبة التي تعاين منها صيدا منذ 

ســنوات عديدة، والتي ازدادت حدتها نتيجة 
حداث األخرة التي تعصف بالبالد«. ل

وختم البزري مشرا إىل أن »صيدا وأهلها 
يعانون من غياب وفقدان املظلة اإلجتاعية 
الضامنــة التي نشــهدها يف مناطق أخرى 
ية  يف لبنــان، وذلــك مــرده لغيــاب الر
الدولة  قبل  املتعمد من  السياسية، ولإلهال 

ومؤسساتها«.

الــدوامــة مــن  لبنان  لــخــروج  االوان  ن  الجميل: 
ــل ملــصــالــحــهــا ــم ــع ــة ت ــي ــاس ــي ــة س ــق ــب ــب  ــب ــس ب

اكد رئيس حزب »الكتائب اللبنا نية«   سامي 
الجميل ، خالل اســتقباله الجالية اللبنانية 
يف هوســ األمركية، يف حفل دعا إليه 
معهد السياســات اللبنانيــة األمركية، أن 
»األوان حان لخروج لبنان من الدوامة التي 
يعيش فيها منذ اك من اربعني عاماً، بسبب 
ملصالحها  تعمل  مســاومة  سياسية  طبقة 

الشخصية«.
للتغير  الوحيــد  »الســبيل  أن  إىل  ولفت 
هو حســن اختيار املمثلــني يف املجلس يف 
االنتخابــات املقبلة، والخيــار الثالث خارج 
منظومة امليليشــيا واملافيا موجود، ويتألف 
مــن اناس كفوئــني، وطنيني وســياديني، 
ومؤهلني لقيــادة البلد، وســتضع الكتائب 
يدها بيدهم لبناء لبنان السيد، الحر، املستقل، 

التعددي واملتطور واملنفتح عىل العامل«.
ودعــا الجمّيــل، الجاليــة اللبنانية اىل 
ليتمكنوا من  اللبنانيني،  »الوقوف اىل جانب 
التي  لالغــراءات،  الخضوع  وعدم  الصمود 
ميكن ان تقدم اليهــم يف األوقات الصعبة، 
الخدمات، يف  التي ميرون فيها تحت شعار 
املطلوب  وقت  يف  اصواتهم،  لرشاء  محاولة 

ان يصوت كــا ميليه عليه  اللبنــاين  من 
ضمره وارادته«.

وذكر أن هناك »ثالثة عناوين ســتخاض 
عىل اساســها املعركــة االنتخابيــة، اوالً، 
حريــة لبنان وســيادته يف مواجهة حزب 
التخلص من طبقة  الله وســالحه، وثانياً، 
ومتاجرة،  مســاومة،  فاســدة،  سياسية، 
افلســت لبنان، ســلبت اللبنانيني اموالهم، 
دمرت القطاعــات اللبنانية كافة واوصلتنا 
اىل ما وصلنا اليه، وهؤالء ال بد ان يحاسبوا، 
وثالثــاً، ال بــد ان تكون املواجهــة وطنية 
املناطــق والطوائف، ألن  لبنانية، مــن كل 
الضحايا ليســوا من طائفة واحدة، فاألزمة 
بالحرية  يؤمن  لبنان  تصيب كل مواطن يف 

والتعددية«. والدميوقراطية 
وختم بالتأكيد عــىل »خوض االنتخابات 
يف كل الدوائر، مع اشــخاص يليق بهم ان 
خاللها  مــن  يســتطيعون  مناصب  يتولوا 
فــوا خرباتهم وكفاءاتهم ملســاعدة  ان يو
ورة التصويت  اللبنانيني، مشــدداً عىل »
ملن يســتحق ألن لبنان وبشــهادة التاري 

سيعيش وسينترص اصحاب الحق«.

ــــــي« ــــــات أبرزهــــــا »الهاجــــــس األمن ــــــة دونهــــــا عقب جلســــــات الحكوم



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الثلثاء  26 ترشين األول 2021

التلفيقات هـــذ   : ــانــي  ــن ــب ــل ال ــي  الــديــمــوقــرا
ــة ــ ــ ــق ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ ــ ــح ــ ــ ال الــــــــــــــــــى  تـــــــــمـــــــــت  ال 

ــة ســريــعــاً مــيــن األدويـــــة االســاســي : لــتــ ــر ــو شــ أبـ

الحزب  يف  االعالم  مديريــة  عن  صدر 
الدميقراطي اللبنــاين البيان ا »عند 
تعيد  انتخايب،  اإلقرتاب من كل استحقاق 
نرش  املعروفة  اإلنتخابية  املاكينات  بعض 
من  نفســها  تعتمدها  وأكاذيب  تلفيقات 
دون أي تغيــر فيهــا أو تعديل، وأبرزها 
شــائعة تزعم بأن رئيــس الحزب طالل 
عائلة   500 »لتوطني«  يخطط  أرســالن 
من أبناء الطائفة الشــيعية الكرمية يف 
التداول  جرى  والتي  الشــويفات،  مدينة 
البلدية واالختيارية  انتخابــات  فيها منذ 

عــام 2016، عــىل أنها بالتعــاون مع 
مخاتــر املدينة، الذيــن ال ميكن املزايدة 
عليهــم وعىل حرصهم عىل الشــويفات 

وأبنائها«.
وأســفت »لكون هذه الجهــات ما زالت 
تشتيت  بهدف  الرخيصة  أســاليبها  تعتمد 
الــرأي العام، عرب نرش تلفيقات ال متت إىل 
الحقيقــة، بدال من التفكر يف مشــاريع 
وإنجــازات نقف فيها جميعــا إىل جانب 
أهلنا يف هذه الظــروف العصيبة، اقت 

التصويب«.

وشال  لبنان  يف  األطباء  نقابتا  نظمت 
مؤمترا عرب »اإلنرتنت«، عن »كيفية تأمني 
مبشــاركة  للمرىض«،  الرضورية  األدوية 
النقيبني الربوفسور رشف أبو رشف وسليم 
أيب صالح وجمعيات علمية معنية، وبحث 
األدوية  هذه  تأمني  »كيفية  يف  املؤمترون 

عرب املنصة اإللكرتونية وتوزيعها«.
ورة   وشــدد النقيب أبو رشف عىل »
والرضورية  األساســية  األدويــة  تأمني 
واملناعية  والرسطانية  املزمنــة  مراض  ل
وزارة  مــع  بالتعــاون  واملســتعصية، 
الصحة العامــة ومنظمة الصحة العاملية 
واملؤسســات الصيدالنيــة والجمعيــات 
والدول  اإلغرتاب  بالد  يف  اللبنانية  الطبية 

املانحة«.
 وأوضح أن نقابتــي األطباء »عملتا مع 
الجمعيات العلمية عىل خلق منصة لتحديد 

هذه األدويــة وتأمينها ملحتاجيها يف هذه 
عىل  ا  حفا الصعبة  االقتصادية  الظروف 
الفتا  وكرامتهــم«،  وحقوقهم  صحتهــم 
اىل أن نقابــات األطباء والصيادلة ووزارة 
الصحة يعقدون اجتاعات مكثفة لوضع 
الوصفــة الطبيــة اإللكرتونيــة موضع 
التنفيذ يف خالل االشهر القليلة املقبلة، ما 
سيســهل العمل بها عرب تطبيقات محددة 
عــىل الهواتف الخلويــة ووصف األدوية 
توزيعها بشــكل علمي وشفاف  ومراقبة 
منعــا لتهريبهــا أو تخزينهــا أو االتجار 
بها، عىل أن يكون املركــز الرئي لجمع 

املعلومات يف وزارة الصحة العامة«.
أمراض  »جمعيــة  رئيــس  وتحــدث   
عن  عقيص  جــاد  الدكتور  الروماتيــزم« 
»تأليف لجان مختصة ملتابعة املوضوع مع 

كل املعنيني الصحيني«.

»اليونيفيل« احيت يوم االمم املتحدة في الناقورة
لــخــلــق جـــــهـــــودنـــــا  مــــضــــاعــــفــــة  عـــلـــيـــنـــا   : كــــــــول  دل 
ــاســـي ــومـ ــلـ ــبـ ــديـ ــي والـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــّل الـ ــحـ ــلـ ــة لـ ــ ــي ــ ات ــ ــ ـــــــرو م

عر مع سفير املانيا دعم القطا التربوي
ــيــة: ــان ــن ــب ــل ــرغــي الــجــامــعــة ال ــف ــت ــي أمـــــام وفــــد مـــن م ــب ــل ــح ال
ــي ــدراسـ ــام الـ ــعـ ــجــامــعــي وانـــقـــا الـ ــى الــتــعــلــيــم ال ــ لــلــعــودة ال

الــتــربــيــة: وزارة  امــــــام  »الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  الســــاتــــذة  ــام  ــصـ ــتـ اعـ
ــر ــفـ ــتـ ــل اقــــــــــرار الـ ــكـ ــشـ ي يـ ــر انــــــقــــــا ــ ــم ــ ت ــ ــ لـــلـــتـــحـــضـــيـــر مل

الــخــازن ــع  تــونــس ووديـ الــتــطــورات مــع سفير  ــر  بــو حبيب ع
ــــــــــــــــــــــن ال  ــــــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــتقّدم حوال ــــــــــــــــــــــرو : البرازي ريبيي
مــــــــــــــــــــــن االرز بــــــــــــــــــــــدءاً مــــــــــــــــــــــن ك املقبــــــــــــــــــــــل

يوم  اليونيفيــل  أحيــت 
االمــم املتحــدة بحفل يف 
مقرهــا العــام بالناقورة، 
حرضه ممثــل قائد الجيش 
العاد جــوزاف عون قائد 
الليطاين  جنــوب  قطــاع 
مــارون  الركــن  العميــد 
الخاصة  املنســقة   ، قبيا
االمــم املتحــدة يف لبنان 
رئيس  فرونتســكا،  جوانا 
وقائدها  اليونيفيــل  بعثة 
دل  ستيفانو  الجرنال  العام 
الجنوب  منقطة  قائد  كول، 
الركن  العميــد  االقليميــة 
بالل الحجــار ممثال املدير 
الداخيل  االمن  لقوى  العام 
العميد  عثان،  عاد  اللواء 
ممثال  شــمعون  فــوزي 
العام  لالمن  العــام  املدير 

اللــواء عباس ابراهيــم، رئيس جهاز مخابــرات الجنوب 
العقيد الركن ســهيل حــرب، قائد اللــواء الخامس العميد 
الركــن ادغار لوندوس، الناطق الرســمي لليونيفيل اندريا 
تننتي، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، قائدة 
فو االمم  الكتائــب الدولية املشــاركة يف اليونيفيل ومو
املتحدة وفاعليات روحية وبلديــة وكبار ضباط اليونيفيل 

اللبناين.  والجيش 
بدأ االحتفال بعرض عســكري رمزي استعرضه دل كول، 
املشــاركة  الدول  املتحدة واعالم  لبنان واالمم  فرفع علمي 
يف اليونيفيــل، عىل وقع االناشــيد الوطنيــة، ثم وضع 
قبيا اكليال من الزهر باســم قائــد الجيش عىل النصب 
اكليال ماثل عىل  كــول  ودل  اليونيفيل  التذكاري لضحايا 
النصــب، ووقف الجميع دقيقة صمــت عىل ضحايا قوات 

السالم. حفظ 
وقال دل كول »إن حفظ الســالم هو مهمة بكل ما للكلمة 
من معنى، ولكنهــا ال تخلو من التضحيــات. نقي جميعا 
شهورا أو أعواما منفصلني عن العائلة واألصدقاء، ونعمل يف 
روف صعبة احيانا ومرهقة يف بعض األحيان. بالنسبة  ل 
للبعض، كان الثمن باهظا، فقبل بضعة أيام فقط فقد زميلنا 
من غانا، الرقيب مانسفيلد ســيكير، حياته بشكل مأسوي 
أثنــاء خدمته يف جنوب لبنان، ومنذ تأســيس اليونيفيل يف 
ئة وعرشين جنديا التضحية  عام 1978، قدم أك مــن ثال

األسمى يف خدمة السالم«.
لبنــان بخمس عرشة ســنة  أضــاف »متتع جنــوب 

من الهــدوء واالســتقرار النســبيني، وإن تفاين عنارص 
األطراف  جميع  والتــزام  والعســكريني  املدنيني  اليونيفيل 
ليات التي تم تأسيســها للتنسيق الثال والحد  املعنية با
من املخاطر كان لــه الدور األكــرب يف الحفا عىل هذا 
الهــدوء. ومع ذلــك، تذكرنا أحداث األشــهر األخرة بأنه 
ال ميكننا اعتبار هذا االســتقرار أمــرا مفروغا منه. يجب 
األمم  ميثاق  بأهداف ومندرجات  التزامنا  تأكيد  إعادة  علينا 
عىل  بالحفا  املتمثــل  األول  الهدف  وباألخــص  املتحدة، 

الدوليني«. واألمن  السلم 
وتابــع »علينا مضاعفة جهودنا مــن اجل خلق الظروف 
املؤاتية إليجاد حل سيا وديبلوما ووقف دائم إلطالق 
النار بني لبنــان وارسائيل. يف غضون ذلك، وكخطوة يف هذا 
االتجاه، علينا ترسي تحديد الخط األزرق كأداة أساسية لحل 
النزاع، حيث ســاعدت الرباميل الزرقاء وألك من عقد حتى 
ن، يف تجنب الحوادث التــي كان من املمكن أن تصبح بؤرا  ا
لســوء الفهم والرصاع. وميكننا تفادي هذا الخطر من خالل 
وضع الخالفات جانبا من اجل املشــاركة بشكل بناء يف حل 
الــرصاع، وتحديد األجزاء املتبقية من الخــط األزرق وتجنب 
اتخاذ إجراءات آحادية الجانب. يف يــوم األمم املتحدة، أحث 

الطرفني عىل النظر يف ذلك«.
في اليونيفيل  ويف نهاية الحفل كرم دل كول عددا من مو

الذين أحيلوا عىل التقاعد وأنهوا خدمتهم.
 كا قدم جائــزة الخدمة املتميزة اىل لويــس ميغيل دي 
سوســا وربيع حجييل عىل أدائها الذي تعدى نداء الواجب 

خالل الفرتة التي تلت انفجار مرفأ بروت.

الحلبي  العايل  عبــاس  الرتبيــة والتعليــم  أكد وزيــر 
، خالل اســتقباله وفــًدا من رابطة األســاتذة املتفرغني، 
الدكتــور عامر حلواين،  برئاســة  اللبنانية ،  يف  الجامعة 
الدكتور بســام بدران،  للجامعة  الجديــد  الرئيس  بحضور 
عىل التزامه باملطالب »املحقة التــي يعربون عنها، وأولها 
بعدمــا نجحنــا يف تعيــني الرئيس يف الوقت املناســب، 
سيكون بالتعاون معه لتشــكيل مجلس الجامعة بعد رفع 
ملف العمــداء، ومن ثم إدخال املتفرغني إىل املالك، وإدخال 
فني«.  املتعاقدين املســتحقني إىل التفــرغ والعناية باملو
واطلع من الوفد، عىل مــرشوع القانون الهادف إىل تأمني 
في اإلدارات العامة واملؤسسات  دعم اجتاعي، يشمل مو
العامة أي الجامعة اللبنانية«، الفًتا إلىل أن »أي ملف يرفعه 
إليه رئيس الجامعة، ســوف يرفعــه إىل مجلس الوزراء، 
ويسعى إىل وضعه عىل جدول األعال«، طالًبا من األساتذة 
»العودة إىل التعليم الجامعــي وإنقاذ العام الجامعي، ل 
يكون هو صوتهم يف مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومع 
الجهات املانحة«، مشــددا عىل عنايته »الخاصة بالجامعة 

العايل«. للتعليم  القاعدة األساسية  اللبنانية، كونها 
وجدد قوله بأنه يعرف دقة الظروف، ولكن ال ميكن إبقاء 
الف إىل  الطالب خــارج الجامعة، فيا نشــهد انتقالهم با
الجامعات الخاصة، وإىل الخارج«، كاشًفا أن »طرح أي ملف 
اب، ميكن ان يعيق امللف«، كا تم طرح  ل اإل مطلبي يف 
رفع قيمة بدل النقل واملنحة اإلجتاعية، كون رفع الرواتب 
ل أزمة نقدية ومالية واقتصادية،  واألجور، ال ميكن أن مير يف 
 غر مســبوقة والخزينة غــر قادرة عــىل تعديل األجور.
وأوضح الوفد، أن وقفتهم اليوم »ليست موجهة ضد الوزير، 
وال ضد رئيس الجامعة، بل للتأكيد عىل شــمولهم بالعطايا 

املطالب«. وتحقيق 
ويف وقت الحق، اجتمع الحلبي مع سفر أملانيا يف لبنان  
أندريــاس كيندل ، عــىل رأس وفد من بنــك اإلئتان إلعادة 
اإلعار، وشــكرهم عىل »كل الدعم الــذي قدمته  الحكومة 
األملانية ، واملؤسســات األملانية للرتبية«، مشدًدا عىل »متتني 
العالقات بني البلدين، واملي قدًما يف املشــاريع املشرتكة، 
وخصوًصا الخطة الخمســية ودعم القطاع الرتبوي ليتمكن 

ل األزمات الراهنة«. من املتابعة يف 
وأكــد عىل »الحاجــة إىل دعــم إضايف لتأمــني عودة 
ل العجز  أســاتذة القطاع املهني والتقنــي، إىل التعليم يف 
املــدارس واملصانع  الكبر يف تأمني مســتلزمات تســير 
والفندقيــات، نظًرا إىل غــالء أســعارها«، والحاجة لدعم 
أســاتذة الجامعــة اللبنانية، للعــودة إىل التدريس أيضا«، 
كــا تحدث عــن وضــع اســرتاتيجية وطنيــة، للتعليم 
 العايل للنهــوض بهذا القطــاع وتعيني مدير عــام جديد.

بدوره، أعلن الســفر األملاين، عن »التطلع إىل تحقيق إنجاز 
يف مجال الرتبية«، متمنًيا أن »تتكلل خطة الوزارة بالنجاح، 
وبتحقيق قفــزة جديدة يف تطوير املناهج الرتبوية«، مؤكًدا 

»التزام بالده بدعم لبنان يف خطته«.
وأشــار اىل »مرشوع تعليم جميع التالمــذة يف لبنان، 
وإىل تعزيز الحوكمة والدعم الفنــي، وتوقيع العقود لبناء 
 املدارس، قبل نهاية الســنة الحالية لكيال يضيع التمويل«.

واســتقبل الحلبي، الوزير السابق  نقوال صحناوي ، عىل رأس 
وفد من مؤسسة منى بسرتس للتدريب التكنولوجي، واطلع 
منهم عىل النشــاط والتعاون مع الوزارة، يف نرش التدريب 
عــىل الربمجة وتحقيق إنجــازات، وإمكان توســيع إطار 
التعاون ليشمل مدارس رسمية إضافية وتأمني التمويل لهذه 

العملية.

الجامعة  اســاتذة  نفــذ 
اللبنانية اعتصاما امام وزارة 
بإقرار  للمطالبــة   ، الرتبية 
تفرغهم، تحدث خالله بشار 
املتعاقدين،  باسم  إساعيل 
كاملة  والية  »مــرت  فقال 
الجامعــة  اســة  رئ عــىل 
يبرص  ومل  كومات،  ح وأربع 
فاذا  النــور.  تفرغ  ال فيها 
تنتظرون؟ لقد شبعنا وعوداً 
عرقوبيــة وكالمــاً زئبقياً، 
وماطلة،  ويفاً  تس وشبعنا 
ومللنا األوراق واملســتندات 
تقاذف  وســئمنا  واللجان، 
وإياباً  ذهابــاً  تفرغنا  ملف 
ووزارة  الجامعة  إدارة  بــني 
الخادعة  الوعود  مع  الرتبية 

بحتمية التفرغ«.
»وعليه،  أنــه  إىل  ولفت 

ساء الثالثة للعمل عىل حاية جامعة الوطن  نتوجه إىل الر
والتحضر ملؤمتر إنقاذي يشكل إقرار التفرغ العصب الرئيس 
له«. وتوجــه إىل  وزير الرتبية  بالقول »أنتم تعلمون أن إنقاذ 
هذا البلد يبــدأ من بوابة جامعته وأهلها وطالبها، فهم جيش 
الوطن الثاين ورواد تنميته وركيــزة نهوضه. نتوجه إليكم، 
وأنتــم أهل العدالــة، ونثني عىل جهودكــم إلنصافنا بإقرار 
التفرغ رسيعاً لتحدوا من نزف الكفاءات وتوقفوا مسلســل 

تدمر الجامعة«.
ثم ألقى رئيس الهيئة التنفيدية لرابطة األساتذة املتفرغني 
يف الجامعة اللبنانية عامر حالوين كلمة باملناسبة، اشار فيها 
اىل أنه » قد آن األوان لتفرغ األســاتذة املتعاقدين، فالجامعة 
بحاجة ملحة اليهم وقد أدى االنهيــار املايل الذي حصل يف 

البلد ويأسهم من قرب الفرج اىل هجرة العديد منهم. الجامعة 

بحاجة اليهم اليوم وقد خرست أشــخاصا منهم ال يعوضون. 

مل يعد لدينا ترف الوقت فنحن نســابق الزمن يف هذا املجال. 

آن األوان ألن يدخل األســاتذة املتفرغون اىل املالك ليشعروا 

يفي وإن  بانتائهم الكامل لجامعتهم وليشعروا باألمان الو

سف أي أمان يف هذا البلد«. مل يعد ول

وتوجــه اىل وزير الرتبية و التعليم العــايل   عباس الحلبي 

، طالباً منه بأن »يجعل الجامعــة اللبنانية نصب عينيه وأن 

يخصص لها الوقت الذي تســتحق، فمشاكل الجامعة كثرة 

وباتت مزمنة ولكن باإلرادة والحكمة اللتني يتصف بها ليس 

من الصعب تجاوزها وايجاد الحل لها. تستحق هذه املؤسسة 

الوطنية الكبرة منك ومن  الحكومة  كل العناية والرعاية«.

التقى وزير الخارجية واملغرتبني عبد الله بوحبيب ســفر 
الربازيل هرمــان ريبيرو، وجرى »تأكيــد العالقات الثنائية 
املمتــازة التي تجمع البلدين يف ضوء وجــود جالية لبنانية 

كبرة«.
وأبلغ الســفر الربازييل وزير الخارجيــة ان بالده »تويل 
االوضاع يف لبنان اولوية خاصة«. وكشــف خالل االجتاع 
الــذي تناول انتهاء التفاوض عىل مــرشوع اتفاقية التجارة 
الحرة بني لبنان واملركوســور »ان الربازيل ستقدم حوايل 4 

االف طن من األرز بدءا من كانون االول املقبل«.
وبحث وزير الخارجية مع الســفر التون بوراوي إمام 

يف سبل تفعيل اللجان املشرتكة بني البلدين.
كــا التقى بو حبيب عميد املجلس العــام املاروين الوزير 
ن »ما يقوم  السابق وديع الخازن، الذي أعلن بعد اللقاء انه 
به وزير الخارجية من مساع لفتح قنوات خارجية مع العامل 
العــريب، رغم صعوبة األزمات العالقة وســط تعقيد القوى 

املتصارعة«، مثنيا عىل تفعيل دور وزارته.
اضاف الخازن »ال بــد من أن نظل نأمل معاودة إجتاعات 
هــذه الحكومة يك تتخذ قرارات وإجــراءات جريئة لتحقيق 
ثقة مســتعادة بالدولة تجاه مواطنيها املقيمني واملنترشين، 

وأمام املجتمع الدويل، عله ميكنها تحقيق فرص إنقاذية للبلد 

واملقرونة باإلصالحات التي ســتؤدي حتا إىل إســتنهاض 

البنى التحتية، ويف طليعتهــا الكهرباء، متهيدا لض الحياة 

يف رشايــني ســائر القطاعــات، رشط اإليفــاء بالرشوط 

اإلصالحية للتخلص من الفســاد، والحد من الهدر السائد يف 

املرافق العامة، ووقف النزف الحاصل، وذلك بتعزيز السلطات 

القضائية والرقابية وإعطائها صالحيات استثنائية«.

الل االحتفال

راف انيا والوفد ا الحلب مع سف ا

الل االعتصا

ن عا مع الخا بو حبي مجت

ــاون  ــعـ ــتـ الـ  UNDP ومـــــديـــــرة  مـــــويـــــرود  ــع  ــ مـ عــــــر  قـــــرداحـــــي 
ــات ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ حــــــــول قــــــانــــــون الـــــحـــــق فــــــي الـــــــوصـــــــول الــــــــى امل

كي رود و عا مع مو رداح مجت

التقــى وزير االعــالم جورج 
الوزارة،  يف  مكتبه  يف  قرداحي 
األمم  لربنامج  املقيمــة  املمثلة 
ــا يف لبنــان  املتحــدة اإل
سيلني مويرود، ومديرة مرشوع 
الفســاد مــن اجل  مكافحــة 
 - UNDP تعزيــز الثقة بلبنــان
ناتاشــا رسكيس، وتــم البحث 
يف موضــوع التعاون بني وزارة 
االعــالم وUNDP عــىل صعيد 
اىل  الوصول  يف  الحــق  قانون 
الحملة  مستعرضني  املعلومات، 
االعالمية التوعويةاملشرتكة بني 
اليونسكو  بالتعاون مع  الطرفني 
التي ســتطلق قريبــا حول حق 

الوصول اىل املعلومات.
كا تــم التطــرق البحث اىل 

موضوع تطبيق قانــون الوصول اىل املعلومــات يف وزارة 
فني اثنني لنــرش املعلومات  االعالم، حيــث تم تعيــني مو
املتعلقة بالوزارة عرب املوقع الخــاص بها، كا تم طرح عقد 
حلقات خاصة يف موضوع الشفافية والحق يف الوصول اىل 

املعلومات عرب تلفزيون لبنان.

وتحدثت مويرود عن مشــاريع مســتقبلية بني الوزارة و 

undp، اذ ابدى الوزير قرداحي »استعداده الي تعاون«، عارضا 

مشاريعه املستقبلية خصوصا املتعلقة بتلفزيون لبنان. 

القضاء البعاد  مفتي صور: 
بـــــات عـــــــن الـــــتـــــجـــــا
الــســيــاســيــة واالنــتــخــابــيــة

احيــت العتبة الحســينية  
اإلمام  ومعهــد  لبنــان  مكتب 
الصــادق للعلــوم الرشعية يف 
الغازيــة، برعايــة مفتي صور 
الثقايف  املســؤول  عامل  وجبل 
املركــزي لحركة أمــل القايض 
الشي حسن عبد الله ذكرى املولد 
مولد  وذكرى  الرشيــف  النبوي 
اإلمام الصــادق )ع(، يف قاعة 

مسجد الشحوري بالغازية.
فقال  عبدالله  املفتي  وتحدث 
لبنان يحتاج اىل رصاحة يف  ان 
التعاطي لكيال نجد انفســنا يف 
متاهات الحرب وفقدان الســلم 

الداخيل.
وشــدد عىل »الدولــة املدنية 
العادلة التــي تحكمها القوانني، 
وال استنسابية فيها وال استغالل 
للسلطات التنفيذية والقضائية«، 
إىل  الرجــوع  ورة  « مؤكــدا 
السلطة الترشيعية للقوانني عند 
تفســرها لكيال نقع يف الهرج 
 ،» واملــرج القانــوين والقضا
مناشــدا »الجميع إبعاد القضاء 
السياســية  التجاذبــات  عــن 
واالنتخابية«، وقال »عىل القضاء 
أن يتخذ أعىل درجات املهنية يف 
عملــه، بدل القرارات الشــعبية 

البعيدة عن إحقاق الحق«.
ثم افتتح عبــد الله والحضور 
معرض صــور فوتوغرافية عن 

العتبات املقدسة.

رئيس »اللبنانية« : بوشر العمل بملفات التفّر واملاك
بســام  اللبنانية  الجامعه  رئيــس  أكد 

بــدران، أن »إجتاعاً ُعقد اليوم يف  وزارة 

الرتبية  ضم األســاتذة املتفرغني واملالك، 

يف حضور  وزيــر الرتبية   عباس الحلبي ، 

وبحثوا يف الحلول املطروحة«.

وأشــار يف حديث تلفزيــوين، إىل أن 

ورية وبورش  ملفات التفــرغ واملالك 

الرتبية  لوزير  يسلمها  أن  عىل  بها،  العمل 

فور انتهائهــا، ومن ثم رفعها اىل  مجلس 

الوزراء .

وكشــف بــدران، أن »الثالثــاء املقبل 

ســُيعقد اجتــاع آخر يضــم املتعاقدين 

للبحــث يف املقرتحات للعــودة إىل عام 

درا جديد«.



حقوقيو اليسوعية يكرمون الحلبي
جامعته كما  الــوزارة  كسبار: سيعطي 
اإلنهيارات ووقــ  إنــجــازات  الحلبي: 
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كرمت لجنة متخرجي كلية الحقوق والعلوم السياسية 
واالقتصادية يف جامعة القديس يوسف اليسوعية رئيسها 
القايض عباس الحلبي ملناسبة تعيينه وزيراً للرتبية الوطنية. 
 le Maillon فأقامت عىل رشفه حفل عشــاء يف مطعــم
االرشفية. ويف املناسبة القى املحامي نا كسبار، عضو 
الهيئة االدارية كلمة الهيئة، كا القى الوزير الحلبي كلمة  
تم عىل اثرها تقديم درع تكرميي سلمه اياه رئيس الجامعة 
اليسوعية االب الدكتور سليم دكا واعضاء الهيئة االدارية.

{ كسبار {

وقال املحامي كســبار يوم ُعني معايل الشــي عباس 
الحلبي وزيراً للرتبية كتبت ما مفــاده ليت جميع الوزراء 
يكونون مثله. معايل رئيس جمعية متخرجي كلية الحقوق 
يف الجامعة اليسوعية يجمع بني العلم والثقافة. وهاتان 
الصفتان مهمتان حيث يقول ساحة املفتي مالك الشعار ان 
ء والثقافة هي معرفة  ء عن ال العلم هو معرفة كل 
ء. كا يتمتع بصفــات املحبة واالعتدال  ء عن كل 
باالضافة اىل النزاهة والشفافية. وهاتان الصفتان سوف 
تســاعدان وزارته عىل تلقي املســاعدات ملا يوحي إسمه 

وصيته وتاريخه وطريقة عمله من ثقة واحرتام.
اضــاف نعم... لــو كان معظم املســؤولني، ولن نقول 
جميعهم... مثل معايل الوزير الحلبي، لرأينا املحبة وااللفة 
والتســامح والعطاء والتطور واالزدهار يف جميع ارجاء 
الوطن. وملا سمعنا املقاربات التحريضية واملقاربات املضادة، 

واملناقشات السخيفة والخطابات الرنانة الفارغة.
كلنا امل بأن معاليه ســوف يضع اللِّبنة االوىل  وتابع 
ِ من الطني املشوي الذي يّبنى  واللِّبنة االوىل هي واحدة اللّ
به يف مســرة االلف ميل يف وزارة الرتبية التي تعترب اهم 
وزارة يف لبنان، لالنطالق بها ضمن حملة تطويرية شاملة 
بعيداً عن الروتني االداري ان لجهة الربامج وتطويرها متاشياً 
مع متطلبات العــرص، او لجهة الهيكلية االدارية والعالقة 
مع املؤسسات.نشــكر الله بأنه وصل اىل مركز يستطيع 
ان يعطي فيه مثلا اعطى من جهد واعال خر لجامعتنا 

وطالبنا والذي يشكر عليه.
وختم  ألف مبارك معايل الوزير لك ولنا ولجامعة القديس 
يوسف. اليسوعية وللوطن. وبالتوفيق والنجاح والتألق بإذن 

الله.

{ الحلبي {

كا القــى الوزير عباس الحلبي كلمة شــدد فيها عىل 
الروابــط العائلية التي تجمعه بالخريجــني من الجامعة 
اليسوعية. وتكلم عن إنجازات جمعية الخريجني قائال انه 

ا بطيف املحبة يبسط عىل اجتاعاتها. كان يشعر دا
واضاف ســوف اتكلم كفرد منكم وليس كوزير. الرتبية 
هي االساس. وعندما دخلت وجدت عدة جهات داخل املبنى. 
واكتشفت كم ان االحداث قد القت بثقلها عىل االدارات يف 
 . الدولة. ان وزارة الرتبية هي اهم وزارة كا قال اخي نا
ومنذ اليوم االول عرفت انني اســتطيع القيام باالنجازات 
الكبرة ولكن عىل االقل وقف االنهيــارات. مفهوم الدولة 
داخل الوزارة غائــب. لدي مهمة اعادة قيام الدولة يف هذه 
الوزارة ومن يعمل معي يشــهد كيف نعمل. كانت مهمتي 
تكسر الحواجز بني الناس يف ادارة النزاعات وحلها. ونحن 
عىل الطريق الصحيــح للوصول اىل هذه الغاية. اما املهمة 

االخرى التي قمنا بها فهي عودة التالميذ اىل املدارس.
بعد كلمة الحلبي، قدم رئيــس الجامعة دكا واعضاء 
الهيئة االدارية درعاً تكرمياً له متمنني له النجاح يف مهمته 

يف الوزارة.

ــ ضــرغــام ــضــى والــقــصــيــفــي هــن ــرت امل
» ــ ـــ »بـــــاري مــات ــ بـــفـــوز بــمــســابــقــة ال

هنأ وزيــر الثقافة القايض محمد وســام املرت يف بيان 
غــام الذي فاز بالجائــزة الكربى للتصوير  اللبناين حبيب 
الفوتوغرايف لعام 2021 والتي نظمتها مجلة »باري ماتش« وقال  
غام فوزه بالجائزة  »مبارك للمصور اللبناين الشاب املبدع حبيب 
الكربى للتصوير الفوتوغرايف لعام 2021 املنظمة من مجلة »باري 
ماتش«ا لفرنسية. نفرح بكل إنجاز لبناين يف العامل، ونفرح أك 
عندما يكون أصحاب اإلنجازات من عنرص الشباب، فيطم بالنا 
إىل أن النبض الثقايف اإلبداعي هو يف أحســن حاله. إن الصور 
غام مستخرجة من كتابه املعنون »رصخة  التي قدمها حبيب 
صمت«. وبفوزه هذا، كرس حاجز الصمت صارخا للعامل وبأعىل 
صوت لبنان باق باق بأبنائه وشبابه وطن الجال والفن واإلبداع«.

 كا اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي 
غام بالجائزة الكربى ملســابقة باري  برضغام وقال »ان فوز 
ماتش، عالمة مضيئة وفارقة للشباب اللبناين الذي يجمع اإلبداع 
إىل الحيوية، والفن إىل االلتزام، وهو قدم مجموعة من الصور التي 
تعكس ثورة اللبنانيني ومعاناتهم، وتوقهم إىل غد افضل، مجيدا 
استخدام العدسة التي حركها بحرفية عالية، ملتقطا إيقاع األرض 

بشغف املبدع«.
اضاف »إن أبناء لبنان هم رســل حضارة وخر وجال، مها 
قست األحوال عليهم، وهم يحملون لبنان يف قلوبهم والضائر 
أينا حلوا، ليكتبوا بالقلم والريشة والعدسة معا، حكاية وطن ال 

يسقط وال ميوت«.
وختم »هنيئا لرضغام بالجائزة القيمة، واىل نجاحات عاملية 

أخرى، تؤكد حضور اللبنانيني املتألق يف العامل«.

ــدي! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ان ال ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهر الوقايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرين األّول.. شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تشـ
ـــــــــــــــة! ـــــــــــــــات تناشـــــــــــــــد الدول ـــــــــــــــود... والجمعي ـــــــــــــــا العـــــــــــــــاج شـــــــــــــــبه مفق التشـــــــــــــــخي وارد إّنم

باميال كشكوريان السمراين

بــات املواطن اللبناين معتــاداً عىل التغير 
الجذري الذي طرأ عىل حياته اليومية منذ عام 
2019 بعد »ثورة 17 ترشين«. التأقلم بدا واضحاً 
األساســيات  تبّدلت  الناس، حيث  يف يوميات 
فيها، وباتوا يستبدلون أصنافاً اعتادوا الحصول 

عليها بأخرى أرخص تكلفة... إال املرض
يقع لبنان يف منطقة الرشق األوســط التي 
تسّجل أرقاماً مرتفعة جداً يف اإلصابة مبرض 
النساء.  لدى  الثدي  رسطان  وخاّصة  الرسطان 
العالجات وإن ارتفعت كلفتهــا، إاّل أنّها كانت 
ة يف لبنــان قبل انطالقة »ثورة  متوافرة بك
ترشين« وأزمة الــدواء وانقطاعه جّراء ارتفاع 
ســعر رصف الدوالر من جهة ورفع دعم من 

جهة أخرى، فبــدأت رصخات املرىض ترتفع، تــارًة لفقدان 
العالجات وطوراً من الوجع املتزايد

{ التوعية من وجهة نظر الطّب  {

يف شــهر التوعية من رسطان الثدي، يرشح رئيس قسم 
األورام يف مستشــفى الوردية الدكتور جورج هاشم طبيعة 
ورة التشخيص املبكر ، إضافة اىل ما يعاين منه  املرض و

القطاع جّراء تداعيات األزمة اإلقتصادية اللبنانية.
ويقول هاشــم لـ«الديار« »يقع لبنان بضيقة اقتصادية 
أثّرت بطبيعة الحال عــىل كاّفة القطاعــات، إاّل أّن القطاع 
الّصحــي هو األك تــرضراً نظراً لخطــورة حاالت املرىض 
الرسطان  مــرىض  خاّصة  العالجــات،  متابعــة  ورة  و
ويصادف ترشين األّول شــهر التوعية لرسطان الثدي الذي 
ترتفع نســب اإلصابة به يف لبنان لعّدة عوامل أبرزها التلّوث 
، فاملتعارف  وترّدي النوعية الغذائية إضافة اىل الشّق الورا
ورة الكشــف املبكر ابتداء من العقد الرابع من  عليه عاملياً 
العمر، إال يف لبنــان فقد بدأنا حملة التوعيــة والّدعوة اىل 
الخضوع للصورة الصوتية واألخرىى الشــعاعية ابتداء من 

عمر 25 سنة«.
يضيف األخطــر اليوم هو الشــّح يف توّفــر العالجات 
الكيائية واألدوات الطبية كافة ما يجعل املريض أمام خيار 
واحد هو  وقف العالج، وهذا الخيار القرسي ينعكس ســلباً 
عىل صّحتــه ويعرّضه لفقدان الحيــاة، خاّصة وأّن الجهات 

الضامنة كاّفة تقّدم التغطية الطبية عىل أســاس الســعر 
الرسمي، فيا بعض املستشفيات يعتمد سعر رصف  السوق 
املوازيــة، واألخرى تعتمد 3900 لرة لبنانية، لتبقى الحقيقة 

» واحدة أّن املريض هو كبش املحرقة
»سهام« )53 عاماً( أّماً لولدين، خضعت للصور الشعاعية 
والصوتية بعد شــعورها بتغّر فجا يف أعىل يدها اليمنى 

وتصّبغات يف الثدي، ليتبنّي أنّها مصابة برسطان الثدي.
»هنا بدأت رحلة العذاب« تقول سهام ، وتضيف »خاب أميل 
بالحياة عندما أُبلغت بالنتيجة اإليجابية، وشعرت للحظة أّن 
كّل ما بنيته ُهدم، وبــت أوّدع أطفايل مع كّل نظرة أرمقهم 
بها ومع كّل طبخة أطهوها لهم... فكانت البداية صعبة جّداً، 
وبعد أن بدأت بالعالجــات الكيائية قبل خضوعي للعملية، 
أصبحــت يف حالة تأقلم مع واقعي، إال أنه مل يخطر ببايل أن 
أصل وجميع املصابني اىل مرحلة فقدان العالج أو عدم متكننا 
من رشائه نتيجة ارتفاع سعر رصف الدوالر، ففي لبنان الدواء 
غر موجود ومن املســتحيل تكّبد تكاليف تأمينه من الخارج، 

فأنا اليوم أعيش مع املرض والوجع بانتظار الفرج القريب«.
رئيس »جمعية بربرا نّصار«  لدعم مرىض الرسطان هاين 
ا  ّ نّصــار، أكّد لـ »الديار« أّن العالجات مل تعد مفقودة كلّياً، إ
تتوّفر بكمّيات محدودة جّداً خاّصة وأّن وزارة الصّحة تنتظر 
اً مرصف لبنــان لرصف اإلعتــادات الاّلزمة. نحن يف  دا
الجمعية عىل تواصل دائم مــع وزارة الصّحة من أجل إيجاد 
حلول رسيعــة واألجواء باإلجال إيجابية ومن الرضوري أن 

تكون إيجابية، ألّن املريض الذي يُخطّط لرشاء 
الدواء من الخارج بحاجة لـ 3000 )أي بحدود 
60,000,000 لرة لبنانية مبعّدل كّل أسبوعني( 
وهذا أمر صعب جّداً. كــا نعمل يف الجمعية 
ا  ّ إ عىل محاولة تأمني عالجات بشكل هبات 
ذلك سيتطلّب مجهوداً كبرا وواهبني كبار من 
أجل تأمــني األعداد الاّلزمــة، فنحن كجمعية 
نستطيع أن نلعب دوراً مسانداً لكن ال ميكننا أن 

نحّل مكان الّدولة«.

{ منظمة الصحة العاملية {
يف املقابــل، نرش املوقع الرســمي ملنظمة 
الصّحة العامليــة تقريراً مطلع آذار 2021 يربز 

فيه حقائق رئيسية عن الرسطان وجاء فيه
تقع نسبة 70 تقريباً من الوفيات الناجمة 
عن الرسطــان يف البلــدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل.
تُعزى حوايل ثلث الوفيات الناجمة عن الرسطان إىل تعاطي 
التبــغ، وارتفاع منســوب كتلة الجســم، وتعاطي الكحول، 
وانخفاض مدخول الجســم من الفواكه والخرضوات، وقلّة 

مارسة النشاط البدين.
حاالت العدوى املسببة للرسطان، مثل عدوى التهاب الكبد 
وفروس الورم الحليمي البرشي، مسؤولة عن 30 من حاالت 
الرسطان يف البلدان املنخفضة الدخل واملنتمية إىل الرشيحة 

الدنيا من الدخل املتوسط.
هور أعراض الرسطــان يف مرحلة متأخرة  من الشــائع 
وعدم إتاحة خدمات تشخيصه وعالجه، وخصوصاً يف البلدان 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. وتفيد التقارير بأن العالج 
الشامل متاح يف أك من 90 من البلدان املرتفعة الدخل، ولكنه 
غر متاح إال يف نسبة تقل عن 15 من البلدان املنخفضة الدخل. 
مل يبلغ يف عــام 2019 إال بلد واحد مــن كل 3 بلدان عن 

بيانات عالية الجودة عن معدالت اإلصابة بالرسطان.
أمام كّل ما تقّدم حقيقة واحدة تضع الفرد أمام مسؤولية 
الوقاية والتشــخيص املبكر، وتضع الّدولة أمام مســؤولية 
تأمني الحّد األدىن من الحاية الصّحية للمواطنني الذين باتوا 
يستســلمون ملرضهم، فرتفع معّدل أوجاعهم ويرتفع معه 
انتشار األمراض واستفراســه يف الجسد اىل درجة أن يفقد 
اإلنسان حياته.... فإىل متى ســيبقى قدر اللبنايّن أن يعيش 

رهينة أوضاع وتجاذبات تنعكس سلبياً عىل يومياته؟

ورة«  كر »ال    تحيي 
وجيه صقر: عّبروا عن غضبكم وال تهاجروا!

جويل عرموين

مبناســبة الذكرى الثانية النطالقــة »ثورة 17 ترشين 
Soul  For Lebanon  مســابقة يف  الثــاين«، نظمــت 
أقيم يف  التصوير والرسم و«الغرافيك ديزاين« يف احتفال 

. جبيل
وتألفت لجنــة الحكم من الفنــان الكبر روميو لحود، 
املمثل وجيــه صقر، اإلعالمية غادة عيد، النحات بســام 
كرللس، الرســامة نجال حبيش والفنانة أســمرة، حيث 
اســتعرضت ما قدمه املشــاركون يف املسابقة من رشح 
مفّصل عن أعالهم، بحضــور وجوه اعالمية واجتاعية 

.Soul مجموعة  واعضاء 
 ، وكانت كلات يف املناســبة لإلعالمية منى سكر لب
ريتا  الدكتور  عواد،  محمد  الســيا  والناشط  الصحايف 

ضاهر، كا قدمت الحفل الســيدة سينتيا الحايك.

{ وجيه صقر ثوروا {

ويف كلمة وجهها املمثل واملرشــح لالنتخابات النيابية 
عن قضــاء جبيل وجيه صقر، اعترب أنه »بني الحب والكره 
خطوة، بني الخــر والرش نية، بني الثــورة والفن قرار،« 
Soul For Lebanon » أخذت القــرار لتجمع الثورة بالفن 
ألن الثورة بحد ذاتها فن. الثورة عىل الســلطة الفاســدة 
فن، الثورة عىل الواقع الحايل فن، الثورة عىل الظلم فن«.

وأكّد صقــر أنه »ليــس هنالك أجمل مــن الفن عندما 

يكون عــىل أرض قدموس 
عــىل  الحضــارات.  أرض 
كل  فيها  ثارت  التي  األرض 
القــوى، إن كانت إغريقية 
صليبيــة  أو  رومانيــة  أو 
أرض عاشــت  كنعانية.  أو 
لت  و الحروب  أنــواع  كل 
وآثارها  بقالعهــا  صامدة 
أرض  جبيــل  وتاريخهــا، 

التي ال متوت.« الفن 
وتوجــه للجيــل الجديد 

الجديد لتحافظوا عىل  الجيل  أنتم  أ دوركم  قائالً »اليوم 
هــذه االرض بفنكم وعطائكم وثورتكــم عىل الظلم. هذا 
البلــد هو لكم فال ترتكوه وتهاجــروا، عرّبوا عن غضبكم، 
ثوروا، قولــوا عن الخطأ خطأ والصــح صح ال تخضعوا 
لقــوى فرضــت عليكم، اخضعــوا ملوهبتكــم وفنكم، ال 
تكرهوا، بل علّموا الجميع أن يحــّب، ألن الفنان الحقيقي 

الكراهية.« يعرف  ال 
املميز،  الحدث  وختم مجدداً ترحيبه بالحضــور يف هذا 
»إننــي فخور أن أكون بينكــم أعضاء لجنــة الحكم، أما 
الفنانــني املشــاركني فأقول لكــم أنكم أنتم املســتقبل، 
شــكراً ملنظمي هذا اللقاء، ســينتيا الحايك والصديق بيار 
مارون، الذي يحمل هم بــالده عىل كتفيه ويدعم كل هذه 

النشاطات.«

التايل  الشكل  عىل  لتأ  النتائج  وأُعلنت 
الرسم فئة 

يعقوب  كارين  األوىل  املرتبة 
ابراهيم ريم  الثانية  املرتبة 

ديزاين الغرافيك  فئة 
لب األوىل صويف  املرتبة 

ضاهر ليسيل  الثانية  املرتبة 
التصوير فئة 

إدي شويري املرتبة األوىل 
ضاهر ساشا  الثانية  املرتبة 

كا كانت جائزة تقديرية لنضال الفارس ملشــاركته يف 
املسابقة.

وبعــد توزيع الجوائز وتهنئــة الفائزين رشب الحضور 
املناسبة. نخب 

غــــــادرت مــنــزلــهــا
الرافقة حــو  في 
ــد ــ ــعـ ــ ولـــــــــــــــــم تـ

العامة  املديرية  عن  صدر 
لقوى االمن الداخيل  شعبة 
العالقــات  العامــة البالغ 
املديرية  تعمــم   « التــايل 
العامة لقوى االمن الداخيل، 
بنــاء عىل اشــارة القضاء 
املفقودة  صــورة  املختص، 
)موالد  العبدالله  مرعي  آسيا 
ســورية(،   ،2003 عــام 
بتاريــ  غــادرت  التــي 
مــكان   ،2021/04/13
بلدة  الكائــن يف  اقامتهــا 
حو الرافقة البقاعية، ومل 

تعد لغاية تاريخه.
لذلــك، يرجى مــن الذين 
اي  ولديهــم  شــاهدوها 
معلومات عنها وعن مكانها، 
بعلبك  مبفــرزة  االتصــال 
القضائية يف وحدة الرشطة 
القضائيــة عــىل الرقــم 
مبا  لــالدالء   08-372081

لديهم من معلومات.

الـــبـــلـــمـــنـــد جــــامــــعــــة  فــــــي  ـــ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ب االحـــــتـــــفـــــال 
اطار مــرشوع  ضمــن 
املستدامة  للمعالجة   SWaTH
الصحــي  الــرصف  مليــاه 
نظمــت  للمستشــفيات، 
كليــة الهندســة يف جامعة 
ضمن  توعوياً  يومــاً  البلمند، 
 ErasmusDays فعاليــات.)
مرشوع  هو   SWaTH  )2021
بناء قدرات مدته ثالث سنوات 
بواسطة  مشــرتك  وبتمويل 
التابع   Erasmus  برنامــج
تقــود  األورويب.  لالتحــاد 
جامعــة البلمند هذا املرشوع 
والــذي يجمع 6 مؤّسســات 
أوروبية  دول  أربــع  يف  تقع 
فنلندا،  الســويد،  )فرنســا، 
مؤّسســات  و5  إســبانيا( 
)الجامعة  العــايل  للتعليــم 

جامعة  األمركية،  اللبنانيــة  الجامعة  اللبنانية، 
الروح القدس الكســليك، جامعة ســيدة اللويزة، 
باإلضافة إىل جامعــة البلمند( من لبنان. يهدف 
ثــار االجتاعية والبيئية  املــرشوع إىل تقييم ا
ملعالجة مياه الرصف الصحي من خالل دراســات 
تحليــل دورة الحياة، ونقــل املعرفة من الرشكاء 
األوروبّيــني إىل الــرشكاء اللبنانّيــني، و صقل 
ونتيجة  والكيميائّيني.  البيئّيني  مهارات املهندسني 
لذلك، سيســاعد الــرشكاء اللبنانيــون أصحاب 
تكنولوجيا  أفضل  اختيار  عىل  اللبنانّيني  املصلحة 
ملعالجة ميــاه الرصف الصحي تهــدف إىل إزالة 
الجســيات أو املركّبات املسّببة للمشاكل بدالً من 
تخفيفها مبجاري مياه الرصف الصحي السكنية. 
ســيتم أيًضا ضمن املرشوع تدريب ما ال يقل عن 
35 طالًبا و85 عضًوا مــن أعضاء هيئة التدريس 
االتحاد  جامعــات  يف  اللبنانية  الجامعــات  من 

األورويب.
كانت هذه هي املرة األوىل منذ بدء االحتفاالت 
بــــــ Erasmus Days يف عام 2017 التي يقام 
فيها هذا االحتفال يف لبنان. استقطب االحتفال، 
الذي أقيم يف الحرم الرئي للجامعة يف الكورة، 
أك من 80 طالًبا يف املرحلة الثانوية يف سلسلة 
ات واأللعاب  من الجلســات التفاعلية واملحــا
واملســابقات التي ركّزت جميعها عىل تكرير املياه 

و معالجتها بشكل مستدام. 
أكد نائب رئيــس الجامعة للعالقــات الدولية 
الهندســة  كلية  وعميــد  املحليــة  والشــؤون 
الربوفيســور رامي عبود التزام الجامعة بدورها 
مل يف األوقات العصيبة. وشــّدد عىل  كمنارة ل
دور برنامج مثــل برنامج Erasmus يف التقريب 
بني العامل والعمل من أجل الصالح العام. كا أشاد 
بجهود فريق مرشوع SWaTH مؤكّداً عىل أهمية 
بشــكل مستدام.  املياه ومعالجتها  تكرير  قضية 

الربوفيســور  رحــب  كــا 
عبود  بالضيوف املشاركني يف 
لبنان  مــن   SWaTH مرشوع 

وأوروبا. 
مكتب  منسق  سلط  بدوره، 
Erasmus الوطني يف لبنان، 
الصويف،  عــارف  الدكتــور 
الذي أحدثته  الضوء عىل األثر 
مر  عىل   Erasmus مشاريع 
التاري  عىل  مؤكّداً  الســنني 
الناجح مع  الطويل للتعــاون 
ومشــيًدا  البلمند،  جامعــة 

.SWaTH بجهود فريق
ثــم تحدث الدكتــور مكرم 
مرشوع  مديــر   ، البشــوا
SWaTH وأســتاذ مساعد يف 
يف  الكيميائية  الهندسة  قسم 
جامعــة البلمند، عن مرشوع 
SWaTH. وســلط الضوء عىل أهــداف وغايات 
املــرشوع، وأثنى عىل جهــود متطوعي الصليب 
األحمر اللبناين، وأشــاد بتعــاون وزارة الصحة 
العامــة اللبنانيــة، وربط املــرشوع باملوضوع 

الرئي لليوم »إدارة مياه الرصف الصحي«.
بعد الجلســة االفتتاحية، قدم رشكاء مرشوع 
SWaTH عــروض تقدمييــة موجــزة خالل ما 
أطلق عليه »جلســة املفاهيم«. هدفت الجلســة 
إلدارة  املختلفة  بالجوانــب  الجمهور  تعريف  إىل 
املياه  ومجــاالت تأثرها املختلفــة. وأعقب ذلك 
سلسلة من األنشــطة  يف مباين كلية الهندسة. 
تضمنت هذه األنشــطة جوالت عــىل مختربات 
الكلية املختلفة، واملســابقات، واألنشطة األخرى 
التي ســاهم فيها عدد من الطالب املتطوعني من 
الجامعة. واختتم الحدث مبسابقة علمية تناولت 
مختلف املواضيع التي تم التطرق لها خالل النهار.



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
الثلثاء 26 ترشين األول 2021

الوزراء  مجلس  رئيس  رأس 
وزير  بحضور  ميقا  نجيب 
العمل مصطفى برم، اجتاعاً 
يف الــرساي الحكومي صباح 
اليــوم، ضّم رئيــس الهيئات 
االقتصاديــة محمد شــقر، 
ورئيــس االتحــاد العــايل 
تم  األســمر،   بشــارة  العام 
األوضاع  يف  البحــث  خالله 

االقتصادية.
برم  الوزير  قال  اللقاء  إثر 
»متهيداً الجتاع لجنة املؤرش 
املتعلقــة بتحســني الرواتب 
واألجــور يف القطاع الخاص 
عقــد اجتاع برعايــة دولة 
ورئيس   ، ميقــا الرئيــس 
االتحاد العايل العام، ورئيس 

الهيئــات االقتصادية وتــم التباحث يف النقــاط التي متهد 
النطالقة ناجحــة للجنة املؤرش بناء عىل دراســات علمية 
وواقعية ألننــا يف مرحلة إدارة أزمة، وبالتايل، فالحلول التي 
يتم تقدميها ومناقشتها تم االتفاق عليها بصورة أولية، وهي 
بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليســت حالً مستداماً ولكنها حل 
وضــاع االقتصادية الطارئة  يدير األزمــة الحاصلة وفقاً ل
وتعدد ســعر الرصف ومــن أجل أن نضمــن حقوق أصحاب 
العمل واستمرارهم يف أعالهم وتنشيط الدورة االقتصادية، 
العامل  اللبنانيني، واالرتقاء بحقوق  وتنشيط وتسهيل عالة 
اللبناين إلعطائه نوعاً من الضانة االجتاعية واالســتقرار 

االجتاعي«.
أضــاف »أقول إن الحلول ليســت حلول ازدهــار بل إدارة 
أزمة تنقسم اىل عدة أقســام وهي بدل النقل ليكون موحداً 
بني القطاعني العام والخاص، ومســألة البدل املتعلق باملنحة 
التعليميــة لكل ولد يف القطاع الرســمي واملدارس الخاصة، 
وتم االتفاق أيضاً عىل إمكانية منح ســلفة شهرية للقطاع 
الخاص، وهذه األمور ســتكون قيد الــدرس بطريقة علمية 
متوازنة يف لجنة املؤرش التي ســتنعقد بعد غد األربعاء يف 
وزارة العمل، مع اإلشارة اىل مســألة أساسية وهي مسألة 
تعويضــات نهاية الخدمــة، التي بحثناها بشــكل معمق، 
وهناك اقرتاح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضان 

االجتاعي«.
{ األسمر {

من جهته قال األسمر »اتفقنا عىل تفعيل ودعم خطة النقل 
العام التي يتم متويلها من البنــك الدويل وتبلغ تكلفتها290 
مليون دوالر، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة املوضوعة، 
وسيكون لإلتحاد العايل تحرك يوم األربعاء املقبل وهو »يوم 

غضب« من أجل تنفيــذ الخطة، وتم االتفاق مع دولة الرئيس 
عىل استكال البحث بهذه الخطة«. أضاف »كا جرى البحث 
ورة تفعيلها بالتوازي  يف موضوع البطاقة التمويليــة و
مع طرح وزيــر العمل، وكذلك عىل دعــم الصندوق الوطني 
املرحلة،  الضامنــة يف هذه  االجتاعي والصناديق  للضان 
وســتجتمع لجنة املؤرش يوم األربعاء املقبــل برعاية وزير 

العمل لبحث الدراسات حول األجور وملحقاته وشطوره«.
سئل هل تم التوصل اىل تصور حول الزيادة املطروحة؟

أجاب »األجــواء إيجابية من خالل الطروحات التي قدمها 
، إن كان بالنسبة اىل القطاع العام أو القطاع  الرئيس ميقا
الخــاص خصوصاً أننا بحثنــا يف املوضوعني، كا أن رئيس 
الهيئــات االقتصادية كان بدوره إيجابيــاً يف ما طرحه وكل 
ذلــك يتم برعاية وزير العمل. أما بالنســبة اىل القطاع العام 
فقد تم االتفاق عىل اســتكال البحث مــع وزير العمل حول 
تحديد القطاع العام أي من يشــمل هــذا القطاع، ألنه عندما 
تصدر املراســيم التي تخص هذا القطاع، نن املستشفيات 
الحكومية والبلديات واملؤسســات العامــة وتلفزيون لبنان 
والضــان االجتاعــي واملتعاقدين واملتقاعدين وأســاتذة 
اللبنانية واألســاتذة واملياومني، لذلــك تم االتفاق  الجامعة 
عىل استكال البحث لتحديد ماهية القطاع العام ورفعه اىل 
مجلس الوزراء يك يأ املرســوم متكامالً بالنسبة اىل هذا 
القطاع، أما بالنســبة اىل القطاع الخــاص فإن البحث يرتكز 
ف ألن لجنة املؤرش قد تأخذ وقتها للبحث عن  حول إراحة املو
جور أو عن رفع مللحقات األجر وشطوره، وخالل  حد أدىن ل
فرتة  البحث ال ميكــن أن يبقى العال بانتظار الدراســات، 
لذلك كان هناك اقرتاح ملنح ســلف للقطاع الخاص أسوة مبا 
هو حاصل يف القطاع العام وســيكون هناك بحث مبوضوع 

السلف مع وزير العمل والهيئات االقتصادية«.

أكد رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان أنه »إذا 
ف اىل عمله فيجب  أردنــا دولة بالحد األدىن وأن يصــل املو
اقرار املســاعدة االجتاعية للقطاع العام ملدة ســنة لتقف 

»العامل عىل اجريها«.
هر امس   كالم كنعان جاء عقب جلســة لجنة املال، قبل 
التي بحثــت يف اقرتاح القانون الرامي اىل إعطاء مســاعدة 
إجتاعية ملدة ســنة للعاملني يف القطاع العام وللمتقاعدين 
وتعديل قيمة تعويض النقل املؤقت، بحضور وزير املال يوسف 
خليل، والنواب نقوال نحاس، ياسني جابر، حكمت ديب، فيصل 
الصايغ، أمني رشي، سليم ســعادة، فريد البستاين، ابراهيم 
املوسوي، روجيه عازار، ايوب حميد، سيمون ايب رميا، جهاد 
الصمد، غازي زعيرت، محمد الحجار، حسن فضل الله، عدنان 

. ، سيزار أيب خليل وادغار طرابل طرابل
كا حرض مدير عــام وزارة املالية بالوكالة جورج معراوي 

ومدير الواردات يف وزارة املالية لؤي الحاج شحادة.
وقال كنعان عقب االجتاع »إن االقرتاح الذي بحثناه مقّدم 
من تكتل لبنان القوي ويشــمل كل العاملني يف القطاع العام 
من اسالك عسكرية وتدريس وإدارات. وهو ليس زيادة أجور 
او سلســلة رتب ورواتب. بل هو مســاعدة محصورة بفرتة 
زمنية محددة، ال تدخل يف صلــب الراتب، ويأ بعد االنهيار 
ف  املايل الكبر الذي حصل بســعر الرصف، وبات راتب املو
ال يكفيــه للوصول اىل عمله مع ارتفاع اســعار املحروقات. 
ف اىل عمله  واذا كنا نريد دولة بحّدها األدىن، وأن يصل املو

.» يومني، »فبدنا نعمل 
اضاف » لقد جرى الحديث عن البطاقة التمويلية، وهي مل 
تشمل اىل اليوم ال القطاع العام وال القطاع الخاص، »وبعدنا 
عم نربم محلنا«. وينص االقرتاح الذي تقدمنا به، عىل أنه اىل 
حني وضع البطاقة التمويلية موضــع التنفيذ الفعيل، يجب 
اعطاء هذه املساعدة، يف ضوء »العلك« الحاصل يف البطاقة 
ورفع الدعم بالكامل، وبــات طن املازوت أك من 600 عىل 
ســعر رصف تجاوز العرشين ألف اليــوم وال نعرف غداً عىل 
. يف الوقت الذي يســتمر فيه سعر السحوبات  ماذا سر
الشــهرية يف املصارف عىل 3900، وال يعّدل بحجة التضّخم 
واألرقام الفظيعة لوزارة املال التي مل تسلّم لجنة املال واملوازنة 
يومــاً أي رقم صحيح. وهناك من »يزعل« بســبب ذلك، فيا 
ديوان املحاسبة مل يبت بالحسابات املالية حتى اليوم، ووزارة 
املال نفســها اعرتفت بادارتها املالية، بــأن أرقامها منذ العام 

1993 وحتى اليوم، غر صحيحة عىل أقل تقدير«.
وسأل كنعان »هل تريدون متويت الشعب وال يبقى أحد عىل 
رجليه، من مؤسسات وادارات وبلديات وعسكر؟«، وقال »اذا 
كانت االجابة ال، فعليكم املبادرة.  وبينا احدى الحجج املعطاة 
هي انتظار الخطة املتكاملة، فا الذي مينعكم من ذلك، مبعزل 
عن رأيي بالخطط املوضوعة من قبلكم، وغر املســتندة يف 
الكثر من االحيان عىل نظرة صحيحة وارقام صحيحة، ال يف 

سلسلة الرتب والرواتب ال يف سواها«.
اضــاف »من الطبيعــي أن نكون نريد معرفــة تأثر هذه 
املســاعدة عىل التضخم وامكانية التمويل. وقد أعطينا مهلة 
حتى الخميس املقبل لوزارة املــال لتزويدنا باألرقام املتوافرة 
لديهــا، وكلفة االقــرتاح الذي يعطي 40 مــن قيمة الراتب 
كمساعدة شــهريىة إضافية. باالضافة اىل رفع بدل النقل، 
الــذي ال ميكن أن يســتمر بقيمة 24 الف لرة بينا ســعر 
صفيحة البنزين ناهز الـ400 الف. وســرنى اىل أين ميكن أن 

ف من الوصول اىل عمله«. نصل ببدل النقل ليتمكن املو
ورية »لتوقف  واعترب كنعان أن »املســاعدة االجتاعية 
العامل عىل اجريها«، وهي خطوة ليســت بديلة عن البطاقة 

رس األك فقراً واملقدرة ب500 ألف شخص«. التمويلية ل
واذ اشــار كنعان اىل إثارة البعض لعدم جواز هذه الخطوة 
عشــية االنتخابات النيابية قال »خلصنــا بقى من يفكّر يف 
هذا الظرف باالنتخابــات؟ وهل حصلت الناس عىل حقوقهم 
اصالً االّ يف زمن االنتخابات إلرضائها؟ يكفي التكاذب، ويجب 

تحّمل مسؤولية االنهيار والفساد وعدم تحميلها للمواطن«.
وأكد كنعــان أن »املطلوب اليوم اتخاذ قــرار، وعىل وزير 
املــال تزويد لجنــة املال قبل يــوم الخميس مبــا لديه من 
أرقام، وبامكانية تأمني 350 مليار لرة شــهرياً للمســاعدة 
االجتاعية. وبينا اشــارت محادثا مع وزير املال السابق 
اىل هذه االمكانية، االّ انني ال أريد أن استبق األمور، او أن أضع 
الدولة تحت عجز اضايف. ولكن، عىل الدولة واجبات، فإما أن 
تقول متى البطاقة التمويلية ومن أين ستمّول؟ أو أن تتفّضل 
مبنح مســاعدة اجتاعية مؤقتة للقطاع العام، ال تدخل يف 
الراتب او التعويضات، وليس لها أي أعباء اضافية مســتقبالً، 

بل تساهم يف تهدئة الوضع لتأمني استمرارية الدولة«.
وختــم كنعان بالقــول »األهم تأمني لقمــة عيش الناس 
واســتمرارية البلد ليبقى مواطن يستطيع الخروج من منزله 

والذهاب لالدالء بصوته يف صندوق االقرتاع«.

ــــــات« واالتحاد العمالي ميقاتي يترأس اجتماعاً مشــــــتركاً لـ »الهي
وزير العمل : حلول أّولية إلدارة األزمة... وليســــــت مســــــتدامة

ــن تــمــويــت الــشــعــب«؟ ــدكـ ب شـــو بـ »يــكــفــي تـــكـــا
كنعان بعد »لجنة املال« : املساعدة االجتماعية ضرورة لتبقى دولة
بالحّد األدنى و »مو يروح عشغلو« بانتظار وعود البطاقة التمويلية

ا مرتئساً االجت المي ر الصحايف بعد اجت لجنة ا كنعان يف م

توقع خرباء استمرار مستويات أسعار النفط عند 85 دوالر 
ألعىل، حيث يرى بعض الخرباء أن األســعار قد تصل إىل 100 
دوالر للربميل. ويربط الخرباء بني معدل ارتفاع األسعار وقدرة 
« عىل الحفا نســب اإلنتاج والتــوازن بني العرض  »أوبك 
والطلــب، خاصة مع قدوم فصل الشــتاء ودخول العديد من 

املتغرات عىل املشهد.
ويف وقت ســابق قال وزير النفط العراقي إحســان عبد 
الجبار إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط يف عام 2022 إىل 100 
دوالر للربميل، مشــرا إىل أن ذلك يرتبط بانخفاض املخزون 
 » العاملــي من النفط. ولفت عبد الجبار إىل أن منظمة »أوبك 
تناقش الطرق التي ميكن اتباعها لجعل أسعار النفط متوازنة، 
مشرا إىل أنه ال يوجد قرار حول زيادة اإلنتاج فوق املستويات 
املتفق عليها، وفقا ملا ذكرته شــبكة »اقتصاد الرشق«، يف 20 

من ترشين االول الحايل.
من ناحيته قال املهندس ربيع ياغي الخبر النفظي اللبناين، 
إن الرتاجعات الطفيفة التي جرت عىل أسعار النفط طبيعية، 
خاصة أن عادة يف نهاية كل شــهر تتجه البورصة نحو جني 

جلة. األرباح، خاصة أن املضاربني يتجهون إىل بيع العقود ا
وأضاف يف حديثه لـ«سبوتنيك«، أن الرتاجع الذي حدث هو 

بالسوق وليس عىل أرض الواقع.
وأشــار إىل أن خام برنت قد يصل إىل نحو 90 دوالر بنهاية 
« لديها القدرة عىل ضبط األســعار طبقا  العام، وأن« أوبك 
لالتفاق عىل نسب اإلنتاج املقررة بحيث تحافظ عىل األسعار، 

خاصة مع زيادة الطلب مع قدوم فصل الشتاء.
من ناحيته قال حمــزة الجواهري خبر النفط العراقي، إن 
التذبذب الحاصل يف أســعار النفط يف الفرتة الحالية يتكرر 

يف بعض األحيان، إال أنه ال يعد هبوطا يف األسعار.

وأوضح يف حديثه لـ«سبوتنيك«، أن األسعار قد ترتفع إىل 
املئة دوالر خالل الفرتة املقبلة.

وأشار إىل أن املتغرات عىل الساحة تتحكم بقدر كبر يف 
األسعار، وأن أوبك تتحكم بقدر كبر يف املشهد.

فيا قال عىل الفار الخبر النفطي الليبي، إن أســعار 
عىل، إال أن األمر يرتبط مبدى حفا دول  النفط ســتتجه ل
ل زيادة الطلب عىل  « عىل نسب اإلنتاج، خاصة يف  »أوبك 
النفط. وأضاف يف حديثه لـ«ســبوتنيك«، أن ليبيا ونيجريا 
خارج اتفاق« أوبك«، ما يعني أن نســبة إنتاجها سرتتفع وقد 
يؤدي ذلك إىل تخمــة يف املعروض، حال قررت الدول األخرى 

زيادة إنتاجها.
وأشار إىل أن األســعار لن تتجاوز يف كل األحوال الـ 100 

دوالر، وأن هذا األمر يحتاج إىل توازن بني العرض والطلب.
ســجلت أســعار عقود خام القياس العاملي برنت مكاسب 
جلة الجمعة  أسبوعية، بختام جلســات التداول باألسواق ا
0 مقارنه بنهاية األسبوع السابق، كا  املاضية، بنســبة 8
سجلت أسعار عقود خام غرب تكســاس الوسيط األمريك 

1 مقارنة بنهاية األسبوع السابق. مكاسب أسبوعية بـ 8
85 دوالر للربميل وذلك للعقود  وسجلت أســعار النفط 53
جلة  جلة لخام القياس العاملي برنت، كا ســجلت العقود ا ا
83 دوالر للربميل،  لخام غرب تكساس الوسيط األمريك 76

عند التسوية الجمعة.
وذكرت تقارير إعالمية عاملية، بأن أسعار النفط باألسواق 
العاملية، الجمعة، شهدت ارتفاعا وذلك بدعم من مخاوف نقص 
اإلمدادات النفطية وعدم القدرة عيل تلبية الطلب املتزايد عيل 
ل نقص  املنتجات البرتولية املستخدمة يف توليد الطاقة، يف 

اإلمدادات املتعلقة بالغاز والفحم.

دوالر الـــــــى   ــ  ــ ــف ــ ــن ــ ال اســـــعـــــار  وصـــــــــول  ــع  ــ ــوقـ ــ تـ

قال وزير الطاقة وليد فياض إن املباحثات بشــأن الحصول 
عىل الغاز والكهرباء من مرص واألردن »تشهد تقدما«، متوقعا 
بدء محادثات قريبة مع دولة اإلمارات، التي عرضت املساعدة 

للحد من انقطاعات الكهرباء يف البالد.
ويف حوار مع موقع »ســكاي نيــوز عربية« عىل هامش 
زيارته للقاهــرة، أوضح فياض أن »العمــل جار عىل كافة 
األصعدة للتوصل إىل اتفاقيات الستجرار الغاز من مرص عرب 
األردن والتبادل يف سوريا، واستجرار الطاقة الكهربائية من 

األردن مرورا بسوريا«.
ولفت إىل »أخذ نواح سياسية يف االعتبار، خاصة التواصل 
نة لعدم دخول هذه  مع واشنطن، التي أصدرت رســائل ط
العقود واألعال يف إطار العقوبات األمركية املفروضة عىل 

سوريا«.
وعن موعد ض الغاز للبنــان، قال فياض »بدأنا بالتعاون 
مع الجانب املرصي ورشكة TGS يف األردن ملعاينة خط الغاز 
يف بالدنا وإصالحه، ما سيســتغرق عدة أســابيع، وصدر 

تقرير بالنسبة الحتياجات اإلصالح للبدء يف التنفيذ«.
وأشار فياض إىل أنه »تم االتفاق مع الجانب املرصي ملعاينة 
خط الغاز يف ســوريا لتقدير الكمية التي ميكن إنتاجها يف 
مرص، والتعرف عىل قدرة الخطوط التشغيلية، والكمية التي 

ميكن جرها إىل لبنان، وذلك بالتعاون مع الطرف السوري«.
وأشــار فياض إىل أن مرص »تقف موقف اإلخوة مع لبنان 
يف أزمته الحالية«، مضيفا »بالنســبة للمستوى التعاقدي 
والتجاري، أجرينــا محادثات مع وزير البرتول املرصي طارق 
املــال، وفريق رشكة إيجاس، وتوصلنــا لتفاهات نتج عنها 

مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها هذا األسبوع«.
واســتطرد »بدأنا أيضا مراجعة عقود توريد الغاز املرصي 
إىل لبنان ليتناســب مع املســتجدات، ووضع أسعار مناسبة 
ملرص ولنــا«، منوها إىل أن هذا العقد وقــع عام 2009 ويتم 

ن. تحديثه ا
وإضافة ملا سبق، ســتتم مراجعة التعاقد بالنسبة لتبادل 
الغاز بني مرص وســوريا ملصلحة لبنــان، ويف نفس الوقت 
مراجعة اتفاقية نقل الغاز عىل الخط من األردن إىل ســوريا 

فلبنــان، باإلضافــة إىل مراجعة عقد التشــغيل والصيانة، 
بحسب فياض.

ورجــح فياض توقيع عقد التشــغيل والصيانة مع رشكة 
TGS«، مضيفا »لذلك نعمل عىل إعادة صياغة ما كان موجود 

سابقا لنصل إىل تعاقد جديد«.
وعن الكميات التي يســعى لبنان الســترادها من مرص، 
قال »توصلنا لنسبة يف حدود 650 مليون مرت مكعب بالعام 
الواحد، وهي تكفي لتشــغيل محطة دير عار«، مضيفا أنه 

»سيتم نقل الغاز إىل لبنان عن طريق خط الغاز العريب«.
ن، أوضح »نســتورد حاليا الوقود  وعن حالة التشغيل ا
الخاص بالكهرباء من العراق مبوجب اتفاق عىل عقد مسهل 
ملدة عام، ويتم إمدادنا بحوايل 60 ألف طن شــهريا، وحصلنا 
عــىل منحة من مرصف لبنــان بحــواىل 100 مليون دوالر 
للحصول عــىل الوقود من املناقصات إلضافة ســاعات عىل 
الشبكة الكهربائية، وأيضا نجري مباحثات مع األردن ملدنا بـ 

250 ميغا وات«.
ــالم تام يف البالد،  أما عن خطــوات منع تكرار حدوث 
فيشــر الوزير فياض إىل »الجهد الجــاري« للمحافظة عىل 
ورة  الـ400 ميغا وات لشــبكة الكهرباء، قائــال »هذه 
فنية لثبات الشــبكة، ويتم تأمينها عن طريق كمية الطاقة 
التي نســتوردها من العراق«، منوها إىل أن »انقطاع الكهرباء 
يف بروت كان ســببه تأخر وصول شحنة الوقود، وأنه متت 

السيطرة عىل ذلك باالستعانة بالجيش«.
، أوضــح »نتواصل مع العــراق لزيادة  ولجلــب وقود أك
الوقود، وعقدت لقاءات مع ســفراء عدة بلدان، كذلك نواصل 
املباحثــات مع البنك الــدويل، الذي أبدى رغبه شــديدة يف 

مساعدتنا ومتويل العقود مع مرص واألردن«.
وحول دور اإلمارات يف مساعدة لبنان، قال فياض »عندما 
توليت حقيبة الطاقة اتصل يب وزير الصناعة والتكنولوجيا 
بي  املتقدمة يف دولة اإلمارات، رئيس مجلس إدارة رشكة أبو
لطاقة املستقبل )ســلطان الجابر، وأعرب عن رغبة بالده يف 
مساعدة لبنان، مؤكدا أنه ســتتم دعوتنا للنقا حول األمر، 

ونحن يف انتظار أن تتبلور املباحثات بطريقة إيجابية«.

فيا : تقّدم في الحصول علــــــى الغاز والكهرباء من مصر واالردن
ــــــات قريبة مع االمــــــارات للحّد من انقطــــــا الكهرباء وبدء محاد

 اجتمع وزير الصناعة جورج بوشــكيان مع 
رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيني اللبنانيني 
الدكتــور فادي الجمّيل وأعضــاء مجلس االدارة 
يف إطار االجتاعات الدوريّة املخّصصة ملتابعة 
التي  العوائق  الصناعي ومعالجة  القطاع  أوضاع 

. ّو تعرتض 
اليوم  اجتاعنا  قال بوشكيان  االجتاع،  بعد 
لــدرس تطوير القطاع الصناعــي، وهو مبثابة 
ورشة عمل تحضريّة لعرض املسائل الصناعّية 
ومتابعتها غداّ )اليــوم( يف اجتاعنا مع رئيس 
، ووضعها يف إطارها  الحكومة نجيب ميقــا
نفتخر  والتي  بامتيــاز  اللبنانية  الصناعة  لدعم 
بها ونعتربها أيقونة أساسية لالقتصاد الوطني. 

ما نكّمله هو مسرة جمعية الصناعيني. يف املرحلة املاضية 
كانت هناك تعقيدات تؤّخــر وتحّد من طموحات الصناعيني. 
سنعمل عىل تطوير وتقوية قدرات الصناعيني وانا لدّي كامل 
الثقة بالصناعة الوطنّية وأشّدد وأطالب بتضافر كافة الجهود 

ملساعدة االنتاج عىل النهوض يف لبنان.

وتحــّدث الجمّيل قناعتنا بأن الصناعة مهمة جداً بالحلقة 
االقتصاديــة، والوزير مندفع ومتحّمــس ومتفّهم للمطالب 
الصناعّية، وهو يف طليعة مسرة انهاض االقتصاد والقطاع 
الصناعي. واننا ننّســق مع الوزير عىل حــّل األمور رسيعة 
املدى، عىل أن نتابعها مع الرئيس ميقا والخروج باجراءات 

عملّية. ونعّول عىل دعم الوزير بوشكيان.

ــن« : ــ ــي ــ ــي ــ ــاع ــ ــن ــ ــص ــ ــة ال ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــي »ج ــقـ ــتـ ــلـ ـــان يـ ــيـ ـــوشــــكــ بـ
ــول املــمــكــنــة ــ ــل ــ ــح ــ ــي الـــــيـــــوم ال ــاتـ ــقـ ــيـ ــع مـــــع مـ ــابـ ــتـ ــنـ سـ

عية الصناعي عاً بج كيان مجت بو

اســتقبل وزير االقتصاد والتجارة أمني ســالم، يف مكتبه 
يف الــوزارة، وفدا من مجموعة البنك الدويل برئاســة املدير 
االقليمي لدائرة املرشق ساروج كومارجاه، حيث تم البحث يف 
أبرز التحديات عىل صعيد املشاريع الحالية يف لبنان، السيا 
تلك املتعلقة باملرشوع الطارئ لدعم شبكة االمان االجتاعي 

)ESSN( والبطاقة التمويلية.
كا جرى تأكيد »الــدور املهم لوزارة االقتصاد والتجارة يف 
إعادة تحريــك عجلة االقتصاد وخلق فــرص العمل وحاية 

الرشكات الصغرة واملتوسطة الحجم«، ولذلك تم االتفاق عىل 
عقد اجتاعات دوريــة بني الطرفني للحرص عىل متابعة كل 

املواضيع التي تم بحثها.
ثم اســتقبل الوزير سالم سفر ماليزيا يف لبنان عزري بن 
مات يعقوب، وجرى البحث يف كيفية تعزيز التبادل التجاري 
واالقتصــادي بني البلدين. كا تم البحــث يف الربنامج الذي 
تقدمه الحكومــة املاليزية لتنمية القدرات يف الوزارات كافة 

يف لبنان.

ــ الــــدولــــي« ــنـ ــبـ ــة الـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــد  »مـ ــ ــ ــ مـــــع  وفـ ــحـ ســـــام بـ
ــرو شـــبـــكـــة االمـــــــــــان والــــبــــطــــاقــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة ــ ــ ــش ــ ــ م

ــيــن ــق ــســائ ــام لـــنـــقـــابـــات ال ــ ــع ــ االتــــحــــاد ال
لــــن يــــشــــارك فــــي اضــــــــراب االربــــعــــاء
ــنـــي ــع االمـ ــ ــوض ــ ــلـــى ال ــنـــه عـ ــاً مـ ــ ــرص ــ ح

عقد امس  االتحاد العام لنقابات الســائقني وعال النقل 
يف لبنان اجتاعا برئاســة مروان فياض وحضور االعضاء، 
وناقــش يف واقع قطــاع النقل الــربي يف لبنان يف ضوء 
االرتفاعات الكبرة التي شــهدتها اسعار املشتقات النفطية، 
والتي تحمل الســائقني خســائر كبرة ال تعوضها التعرفة، 

فضال عن كلفة الصيانة واسعار قطع الغيار«.
ورة البــت ايجابا  وبنتيجة املناقشــة أكــد االتحاد  »
باملرشوع الذي تقدمت به اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي 
والذي وافــق عليه رئيس الحكومة ووزير االشــغال العامة 
والنقل، والذي ميكن هذا القطاع من القيام بدوره الحيوي يف 

الحركة االقتصادية«.
واعترب االتحاد ان »الحوار البناء هو الوسيلة الوحيدة التي 
يجــب ان نعتمدها يف هذه الفرتة الدقيقة التي متر بها البالد 
بعيدا عن السلبية والتحركات التي لن تأ بالحلول الناجعة. 
وعليه، فان االتحاد العام لنقابات السائقني وعال النقل يف 
لبنان غر معني بالتحرك الذي دعــت اليه اتحادات ونقابات 
قطاع النقل الربي يوم االربعاء املقبل، حرصا منه عىل الوضع 
االمني بالدرجة االوىل، وعىل مطالب السائقني املحقة والتي 

يجب متابعتها مع كل املسؤولني املعنيني«.
وتحضرا ليوم الغضب الذي دعــت اليه اتحادات ونقابات 
قطاع النقــل الربي قي لبنان يــوم االربعــاء اي غدا تعقد 
اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي مؤمترا صحفيا اليوم عند 
العارشة صباحا يف مقر االتحاد العايل العام  العالن الخطة 

التنفيذية ليوم الغضب.

كــــــــركــــــــي وحـــــــمـــــــيـــــــدي صــــــقــــــر :
لــــــدعــــــم الـــــضـــــمـــــان االجــــتــــمــــاعــــي

للضــان  الوطنــي  الصنــدوق   التقــى مديــر عــام 
االجتاعي محمــد كريك يف مكتبه، األمــني العام لالتحاد 
العايل العام ونائب رئيــس املجلس االقتصادي واالجتاعي 
سعد الدين حميدي صقر، وتم البحث يف األوضاع العامة يف 

البالد السّيا يف األوضاع اإلقتصادية واملعيشية.
وتطرّقــا  إىل القضايا العّالية ال ســيا موضوع زيادة 
ل  ورة إنصاف األجراء يف  األجور والرواتب ولواحقها، و

هذه األوضاع الصعبة التي متر بها البالد.
للضان  الوطني  الصنــدوق  دعم  ورة  عىل » وشــددا 
االجتاعي عىل كافة الصعد كونه يشكل صّام األمان الصحي 
واالجتاعي يف لبنان«، وطالبا الدولة اللبنانية »باإلرساع يف 
دفع الديون املتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ 800 
4 مليار ل.ل. مع نهاية العــام 2021. باإلضافة اىل األموال 

املرصودة يف موازنات العامني 2020 و 2021».

ر يد  عاً بح كر مجت
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الثلثاء 26 ترشين األول 2021

إســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي الــــــــــــى واشـــــنـــــطـــــن مـــــــــوفـــــــــد 

ــدا بـــرج الـــجـــاء فـــي غــزة ــه ــت إســرائــيــلــي بــخــطــ اس ــرار  ــ إقـ

ــه االحـــتـــال ــرفـ ــجـ ــا كــــي ال يـ ــهـ ــنـ ــر ابـ ــبـ ــانـــق قـ ــعـ مـــقـــدســـيـــة تـ

ــــــــــــــــــــــا أن تســــــــــــــــــــــتعيد املوصــــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــــتقرارها ــــــــــــــــــــــا : هدفن تركي

الــــســــودان تـــــطـــــورات  إزاء  وعــــربــــي  ودولــــــــي  ــي  ــ ــم ــ أم ــق  ــلـ قـ

عـــــادة فتـــــ قنصليتهـــــا فـــــي القـــــدس الشـــــرقية عبـــــاس يطالـــــب واشـــــنطن ب

ــن  ــ ــ ــم ــ ــ ــي ــ ــ  الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــ الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي فــــــــــــي ال
لــــهــــجــــوم مـــــــجـــــــّهـــــــز  زورق  تــــــدمــــــيــــــر  يــــــعــــــلــــــن 

يـــــــــــــــر  فيلـــــــــــــــم »إســـــــــــــــرائيلي« يتحـــــــــــــــد عـــــــــــــــن ت
الجيـــــــــــــــ أداء  علـــــــــــــــى  الذكيـــــــــــــــة  األجهـــــــــــــــزة 

ذكــر اإلعالم اإلرسائييل أن الحكومة قررت إرســال موفد 
خاص إىل واشنطن يحمل معه أدلة ومعلومات تدل عىل ضلوع 
املؤسســات الفلسطينية الست التي صنفتها تل أبيب إرهابية، 

يف نشاطات »إرهابية«.
وأفاد موقع »واال« نقال عن مسؤول إرسائييل كبر، أن مبعوثا 
خاصا من »الشاباك« ووزارة الخارجية سيسافر إىل واشنطن هذا 
األسبوع لعقد جلسات إحاطة مع مسؤولني يف اإلدارة األمركية 
والكونغرس حول املعلومات االستخباراتية التي تربط املنظات 
الفلســطينية غر الحكومية مع الجبهة الشعبية، والتي عىل 

أساسها قررت إرسائيل تصنيفها منظات إرهابية.
القــرار االرسائييل بارســال املبعوث لجولــة اضافية من 
اإلحاطات تم اتخاذه بالتنســيق بني وزار الخارجية واألمن 
و«الشــاباك« ومكتب رئيس الحكومــة، ويأ بعدما طالبت 

الخارجية األمركية بتوضيحات حول املوضوع.
وذكر »واال« أن رئيس قســم الشــؤون االســرتاتيجية يف 
الخارجية يو زرقا زار األســبوع املايض واشــنطن وأطلع 
قسم محاربة اإلرهاب يف الخارجية األمركية عىل نية إرسائيل 
إعالن هذه املنظات إرهابية، وقدم لهم معلومات استخباراتية 

حول املوضوع.
وقال املســؤول الكبر إنه عىل ما يبدو بســبب خلل داخيل 
يف وزارة الخارجية مل يتم تحويل املعلومات من قسم محاربة 
االرهاب إىل قســم الرشق األوســط الذي يهتــم باملوضوع 

اإلرسائييل الفلسطيني.
ونتيجة ذلك، أعلن املتحدث باســم الخارجية األمركية تيد 
برايس يوم الجمعة أن الواليات املتحدة مل تتلق إبالغا مســبقا 

من إرسائيل بشــأن نيتها اتخاذ ذلك اإلجراء بشــأن املنظات 
الفلســطينية، وأنهــا ســتطلب توضيحات مــن الحكومة 

اإلرسائيلية. وفندت تل أبيب صحة هذا اإلعالن األمريك.
وقال مســؤول إرسائيــيل كبر إن »املواد االســتخباراتية 
املرتبطــة باملنظات التي صنفــت إرهابية، هي جزء من ملف 
اســتخبارا غني جدا والذي يضم براهني وأدلة قاطعة تشمل 
مقاطع فيديو، صور، إيصاالت لتحويالت وغرها والتي تربط 

املنظات املشار اليها بنشاطات إرهابية«.
وال يزال قرار وزير الدفاع بيني غانتس بشــأن املؤسســات 
الفلسطينية الست يتسبب يف توترات داخل االئتالف الحكومي، 
حيث قال رئيســا حزيب العمل و«مريتــس« لرئيس الوزراء 
إنه ال يجوز أن تتــم مفاجأتها بقرارات هامة وخالفية دون 

مناقشتها مسبقا.

كشفت وسائل إعالم إرسائيلية أّن ضابطاً يف جيش االحتالل 
اإلرسائييل أقّر بخطأ اســتهداف برج الجالء  وسط مدينة غزة 
يف منتصف أيار الفائت، والذي يحوي مكاتب إعالمية لقنوات 

عربية وعاملية.
وذكــر موقع صحيفة »يديعوت أحرنوت« أّن اللواء احتياط 
نيتســان ألون، الذي أجــرى تحقيق جيش االحتالل يف مجال 
التأثر عىل الوعي، قال يف معرض تطرّقه لتدمر برج اإلعالم 
يف غزة خالل عملية »حارس األسوار«، إّن »إسقاط الربج الذي 
كانت فيه مكاتب وكالة أسوشــيتد برس يساوي »عملية وعي 

.» تخريبية« و«هدف ذا
 وأضــاف ألون خالل كلمة له يف مؤمتر ملعهد أبحاث األمن 
القومــي يف جامعة تل أبيــب »أعتقد بأّن نجاح الجيش عىل 
املســتوى الدعا العام كان جزئياً إىل حد كبر، وأعتقد بأننا 
ضعفــاء جداً يف القدرة عــىل التأثر عىل الرأي العام يف غزة 
خالل القتال، ومل نكن قادرين عىل التأثر عىل الرأي العام يف 

القطاع«.
ويف هــذا اإلطار، أكّد منتدى اإلعالميني الفلســطينيني ، أّن 
هذا اإلقرار دليل إدانة جديد لجيش االحتالل يتطلب محاســبته 

الستهدافه املؤسسات اإلعالمية.
وقــال املنتــدى إّن ترصيحات ألون »دليــل إدانة جديد ضّد 
ورة االستدراك والتحرك العاجل  جيش االحتالل يســتدعي 

ه  والفوري ملحاســبته يف مختلف املحافل الدولية، عىل جرا
ضد املؤسسات اإلعالمية والصحفيني الفلسطينيني«.

ودعــا املنتــدى إىل »ترجمــة القوانني واملواثيــق الدولية 
واإلنســانية املؤكــدة عىل حاية الصحافيني واملؤسســات 
الصحافية عىل أرض الواقع، وأال تبقى مجرد حرب عىل ورق«. 
يُذكــر أّن االحتــالل اإلرسائيــيل اتهم صحافيــي وكالة 
»األسوشــييتد بــرس« برشب القهوة مــع عنارص من حركة 
»حــاس« يف برج الجــالء، قبل أن تكّذب الوكالة هذه املزاعم 

عرب بيان لها. 

اعتــدت قوات االحتالل اإلرسائييل عىل املقدســية أم عالء 
نبابتة أثناء تواجدها بالقرب من قرب ابنها يف املقربة اليوسفية، 

محاولًة منعها من دخول املقربة.
»نبابتة« التي عانقت قرب ابنها يك متنع نبشه خالل أعال 
التجريــف، قالت »إن مجندة إرسائيلية اعتدت عليها بالرضب، 
ومنعتهــا من دخــول املقربة لحاية قرب نجلهــا، مؤكدة أن 

»األموات مل يسلموا من همجية االحتالل الغاشم«.
يف املقابل، اســتأنفت بلدية القدس وما يسمى بـ »سلطة 
الطبيعــة اإلرسائيلية«، اليوم، عمليات التجريف وتغير املعامل 
يف املقربة اإلســالمية اليوسفية يف القدس املحتلة، املتاخمة 
للسور الرشقي للبلدة القدمية بجانب باب األسباط املؤدي اىل 

املسجد األق املبارك.
وتــأ هذه الخطوة بعد رفض محكمة الصلح اإلرسائيلية، 
األســبوع املايض، طلب لجنة رعاية املقابر اإلســالمية يف 
القدس اســتصدار أمر يوقف أعــال الحفر والنبش يف قبور 
يح الشــهداء املجاورة للمقربة اليوسفية،  املو يف أرض 
علاً أن اللجنة كانت قد متكّنت يف وقت ســابق من استصدار 
أمر مينع االنتهاكات التي حصلت يف املقربة يف شــهر كانون 

األول من العام املايض .
وبارشت آليات تابعة لسلطة الطبيعة اإلرسائيلية ومجموعة 
يح الشــهداء باألتربة،  من املســتوطنني بعملية ردم أرض 
وتغطيــة عدد من القبور التي متّت إعادة رفاتها ودفنها مجدداً 
من قبل املقدسيني قبل أسبوعني، حيث كانت جرافات االحتالل 
قد قامت يف 11 من الشــهر الحايل بعملية نبش للقبور األمر 

. هور رفات للمو الذي أدى إىل 

كذلك طّوقــت طواقم العمل التابعــة لالحتالل التي تنوي 
بلدية القدس تحويلها إىل حديقة ترتبط مع مرشوع »الحدائق 
التوراتيــة« املحيطة بالبلدة القدمية. ووضعت عوازل حديدية 
يح الشهداء الفلسطينيني  تفصل بني قطعة األرض حيث يقع 
ات، وبني باقي  والعرب من العام 67 مبساحة تبلغ نحو 4 دو

ا. أنحاء املقربة اليوسفية التي متتد عىل أك من25 دو
وتتعرض املقربة اليوســفية إىل هجمة إرسائيلية ممنهجة 
ومســتمرة، وعمليات حفر وتجريف، وصلت إىل مداميك أثرية 
قريبــة من عتبة باب األســباط، وذلك متهيداً إلقامة »حديقة 

توراتية«.
وتعــد املقربة إحدى أشــهر املقابر اإلســالمية يف املدينة 
املقدســة، وتقع عىل ربوة مرتفعة متتد من الزاوية الشالية 

لباب األسباط، ومنها إىل ناحية الرشق بحوايل 35-40 مرتاً.

أكد الســفر الرتيك لدى بغداد عيل رضا غوناي أن حكومة 
بالده تهدف الستعادة املوصل استقرارها وازدهارها ورخاءها 

بشكل كيل.
وقال خالل زيارته ملدينــة املوصل مع محافظ نينوى نجم 
الجبوري »تركيا تتمتع بعالقات إنسانية وتاريخية واقتصادية 
عميقة الجذور مع املوصل، كا هو الحال مع العراق بأرسه«.

وأضــاف أن »تنظيم )حزب العال الكردســتاين( يســعى 
لم داعش كافة أهايل املدينة  إليذاء النــاس يف املوصل كا 

يف املايض«.
وتابع »تركيا تهدف الستعادة املوصل ازدهارها واستقرارها 
ورخاءها بشــكل كيل، رغبتنا هــذه صالحة لكل العراق، لكن 
املوصل مثال اســتثنا إىل حد ما هنا، ألنها حقيقة تعرضت 

للتدمر بشكل كبر خالل سيطرة داعش«.
وأوضح غوناي، أن »املوصل بحاجة للمســتثمرين، وتركيا 
متتلك املستثمرين«، الفتا إىل »مواصلتهم املباحثات مع الجانب 

العراقي حول املياه«.
مــن جهته، أكد الجبوري عــىل »متانة العالقات بني العراق 

وتركيا، وقال »ساعدتنا الرشكات الرتكية كثرا يف إعادة إعار 
املوصل، وال تزال تواصل عملها يف بناء املستشــفيات وقنوات 

الرصف الصحي والطرق والجسور يف جميع أنحاء املدينة«.
وزار السفر الرتيك مع الوفد املرافق له مدينة تلعفر، حيث 
افتتح هناك ملعبا لكرة القدم أنشأته رشكة »تيكا« وفق املعاير 

الدولية.

أعربــت كل من األمم املتحــدة واالتحاد األورويب والواليات 
املتحدة وجامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات 
املتســارعة يف السودان، معتربة أن ما يحدث مخالف لإلعالن 
الدستوري، وسط دعوات إلعادة العملية االنتقالية إىل مسارها 

الصحيح.
ويف وقت سابق اعتقل الجيش السوداين رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من املســؤولني 
والعاملني بقطاع اإلعالم، وســط حديث عن انقالب عسكري 

يجري تنفيذه.
وقالت وزارة اإلعالم والثقافة -يف صفحتها عىل فيسبوك- 
إن رئيس الوزراء اقتيد إىل مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان 

مؤيد »لالنقالب«.

{ مستجدات وترقب {
ويرتقــب الســودانيون بيانا عرب التلفزيــون حول طبيعة 
األحداث التي تشــهدها العاصمة الخرطوم ، وينتظر أن يديل 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ببيان حول مستجدات 

األوضاع.
مم املتحدة  مني العام ل وقال فولكر برتس املمثل الخاص ل
يف السودان إن املنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير 
التي تتحدث عن انقالب يف الســودان امس االثنني ومحاوالت 

. تقويض عملية االنتقال السيا
وأضــاف أن »االعتقاالت التي تردد أنها طالت رئيس الوزراء 
واملسؤولني الحكوميني والسياسيني غر مقبولة«، ودعا قوات 
األمــن إىل اإلفراج الفوري عن »الذين تّم اعتقالهم أو وضعهم 
رهن اإلقامة الجربية بشــكل غر قانوين«، وحملها املسؤولية 

عن سالمتهم.
وأردف برتس قائال »أحث جميع األطراف عىل مارســة 
أق درجات ضبط النفس. وعىل جميع األطراف العودة فورا 
إىل الحوار واملشاركة بحسن نية الستعادة النظام الدستوري«.

قلق ودعوات
كا أعرب االتحــاد األورويب عن قلقه البالغ إزاء التطورات 
يف الســودان، داعيا إىل إعادة العملية االنتقالية إىل مسارها 

الصحيح.
وقــال املمثل األعىل للسياســة الخارجية واألمنية لالتحاد 
األورويب جوزيــب بوريل -يف تغريدة عىل تويرت- نتابع بقلق 

بالغ األحداث الجارية يف السودان.
وأضــاف بوريل أن االتحــاد األورويب يدعو جميع املعنيني 
والرشكاء اإلقليميني إىل إعادة العملية االنتقالية إىل مســارها 

الصحيح.
وتابع »أحث جميع األطراف عىل مارســة أق درجات 
ضبــط النفس. وعىل جميع األطــراف العودة فورا إىل الحوار 

واملشاركة بحسن نية الستعادة النظام الدستوري«.
من جهتهــا، عربت الواليات املتحــدة األمركية عن قلقها 
البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن »اســتيالء عسكري« عىل 
الحكومــة االنتقالية يف الســودان، قائلــة إن هذا »مخالف 

لإلعالن الدستوري«.
جاء ذلك بحســب ما نقل مكتب الشــؤون األفريقية بوزارة 
الخارجيــة األمركية عن املبعوث الخاص إىل القرن األفريقي، 

جيفري فيلتان.
وتــأ هذه التطورات بعد ســاعات من إعالن فيلتان عن 
زمة الحالية يف السودان، وذلك عقب  له بوجود مخرج ل تفا
لقائه رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس 

السيادة عبد الفتاح الربهان يف العاصمة الخرطوم.

{ تقاسم السلطة {
أمــا جامعة الدول العربية، فقد أعربــت عن قلقها حيال 
التطورات السياســية يف الســودان، ودعــت إىل »التقيد 
برتتيبات املرحلة االنتقالية« التي تقي بتقاســم السلطة 
بني العســكريني واملدنيني إىل حني إجراء انتخابات عامة يف 

البالد.
وقــال األمني العام للجامعة أحمد أبو الغيط -يف بيان- إنه 
يشعر »ببالغ القلق إزاء تطورات األوضاع يف السودان« وطالب 
»جميع األطراف الســودانية بالتقيد الكامل« باتفاق تقاســم 
الســلطة بني العسكريني واملدنيني املوقع آب 2019 بعد بضعة 
أشــهر من اإلطاحة بعمر البشــر، والتقيد بـ«اتفاق السالم« 
املوقع يف جوبا عام 2020 مع الحركات املسلحة يف عدة أقاليم 

سودانية.
من جانبها، دعت منظمة التعاون اإلسالمي جميع األطراف 
الســودانية إىل االلتزام بالوثيقة الدستورية ومبا تم االتفاق 

عليه بشأن الفرتة االنتقالية.
وقالت املنظمــة -يف بيان نرشته عىل موقعها اإللكرتوين 
اليــوم االثنني- إن األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلســالمي 

تتابع بانشغال تطورات الوضع يف السودان.
وأكد األمني العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني، 
أن الحوار هو الســبيل لتجاوز الخالفات تغليبا للمصلحة العليا 
للشــعب الســوداين، ولتحقيق تطلعاته يف األمن واالستقرار 

والتنمية واالزدهار.

{ بيان وتوتر {
ويعتزم الربهان اإلدالء ببيان حول مســتجدات األوضاع يف 

البالد.
وإثــر تطورات امس، خرجت حشــود من الســودانيني إىل 
شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة االعتقاالت التي طالت حمدوك 
ووزراء بالحكومة االنتقالية وقيادات سياسية من قوى إعالن 

الحرية والتغير.
ومنذ أسابيع، يتصاعد التوتر بني املكونني العسكري واملدين 
بالسلطة االنتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية 
للقوى السياســية عىل خلفية إحباط محاولة انقالب يوم 21 

أيلول املايض.
ويعيش الســودان منذ 21 آب 2019 فرتة انتقالية تســتمر 
53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم 
السلطة خالل هذه الفرتة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات 

مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سالم.

طالب الرئيس الفلســطيني محمود عباس الواليات املتحدة 
بإعادة فتح قنصليتها يف القدس الرشقية، وإعادة فتح ممثلية 

»منظمة التحرير الفلسطينية« يف واشنطن.
سه اجتاعا للقيادة الفلسطينية مبشاركة أعضاء  وخالل تر
اللجنتني التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية«، واملركزية 
لحركــة »فتح«، قال عباس إن »هدف هذا االجتاع هو متابعة 
األحداث املتالحقة فيا يتعلق باملوقف اإلرسائييل الذي أوغل يف 
ء، وخالف القانون الدويل عرب االستيطان االستعاري  كل 
يف جميــع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام املســجد 
األق املبارك، واملسجد اإلبراهيمي، وأعال قتل واعتقال وهدم 

منازل املواطنني«.
وطالــب اإلدارة األمركية بـ »تنفيــذ ما وعدت به من إعادة 
افتتاح القنصلية األمركية يف القدس الرشقية والتي هي امتداد 
للقنصليــة التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية 
منظمة التحرير يف واشنطن، إضافة إىل تنفيذ وعودها بإنهاء 
الحصار املايل الذي فرضته اإلدارة السابقة عىل السلطة الوطنية 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني«.
وأضاف أن »هذا االجتاع يأ تتويجا الجتاع اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير، واجتاع اللجنة املركزية لحركة فتح«.
وطلــب من عضو اللجنــة التنفيذية صالح رأفت، ومن نائب 

رئيــس الحركة، عضو اللجنة املركزيــة محمود العالول تقديم 
كل منها تقريرا شــامال عن االجتاعني ومخرجاتها، والتي 
تركزت عىل بدء حوار ثنا وثال وشامل بني فصائل »منظمة 
التحرير« لتعزيز وحدتها الوطنية يف إطار املنظمة، متهيدا لحوار 
وطني شامل بني الجميع مبا يف ذلك حركتي »حاس« و«الجهاد 
اإلسالمي« إلنهاء »االنقسام البغيض«، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية تلتزم الفصائل املشاركة فيها بالرشعية الدولية، وتعمل 
عىل توحيد شطري الوطن، وإعادة اإلعار يف قطاع غزة وإنهاء 

الحصار املفروض عليه.

أعلن التحالف العريب بقيادة الســعودية، تدمر زورق تابع 
لجاعــة »أنصــار الله« الحوثية، يف جزيــرة كمران مقابل 

الصليف، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.
وقالت قوات التحالف »الســلوك العدا للميليشــيا يهدد 
خطــوط املالحة البحرية والتجارة العاملية مبضيق باب املندب 

وجنوب البحر األحمر«.
وكان التحالف قد أفاد أمس األحد، بأنه قتل أك من 260 من 
عنــارص جاعة »أنصار الله« )الحوثيني( يف محافظة مأرب 

االسرتاتيجية وسط اليمن خالل اليوم األخر.
يف حني كشــفت جاعة »أنصار اللــه« الحوثية أمس، عن 
تفاصيل العملية العسكرية الواسعة »ربيع النرص« يف محافظتي 
مأرب وشبوة، مشرة إىل »مقتل وإصابة وأرس 1840 يف صفوف 

العدوان، بينهم 550 قتيال و1200 مصاب و90 أسرا«.

نــرشت صحيفة »كان« اإلرسائيلية الحلقة األوىل من فيلم 
»املعركــة بني الاليكات«، يتكلم عن تأثــر األجهزة والربامج 

الذكية عىل أداء عنارص الجيش اإلرسائييل.
ويشر الفيديو، إىل وجود قلق يف أوساط الجيش من تراجع 
الروح القتالية لدى الجنود بســبب تعلقهم باألجهزة والربامج 

الذكية منها »التيك توك«.
وينرش الفيلم عدة مقاطع من بينها رقص الجنود يف شارع 
القصبة يف الخليل، وعند نقاط الحراسة عىل الحدود املرصية، 
ومقاطع احتجاج عىل أوامر اطالق النار يف محاولة لإلجابة 
عىل سؤال هل يعني هذا أن الروح القتالية للجيش يف تراجع؟
ويقول قائد مدرســة تأهيل الضباط اإلرسائيليني، »أشــعر 
بقلق من تأثر األجهزة والربامج الذكية عىل أجاء الجنود، فأنا 
أملــس هذه الظاهرة طيلة الوقت«. وأضاف »يف جميع حروب 
ارسائيل كان هناك من ال ميتلك الجرأة عىل اإلقدام. وأعتقد بأن 

هذه املشاهد ستتكرر يف املعارك املستقبلية أيضا«.

العالم ــي  ف جــوعــاً  ــّد  ــ األش ــدول  ــ ال بــيــن  تصنيفه  يــرفــ  الــعــراق 
رفضت الحكومة العراقية تصنيف البالد ضمن الدول األك 

جوعا حول العامل، معتربة أن العراق ال يعاين من أزمة غذائية، 

. رغم ارتفاع معدل الفقر إىل أك من 30

مم  جاء ذلك ردا عىل تقرير لربنامج األغذية العاملي التابع ل

املتحدة نرشته الجمعة املايض عىل موقعها اإللكرتوين، وصنف 

العراق بني 7 بلدان اعتربتها األشد جوعا يف العامل.

وقالت وزارة التخطيط العراقية - يف بيان - »مل يواجه العراق 

أزمة غذائية ميكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة يف 

املجتمع، حتى خالل ذروة انتشار جائحة كورونا«.

ووفق التقرير األممي، فإن 35 من سكان تلك الدول السبع - 

بينها الصومال ومدغشقر والكونغو وكوريا الشالية - يعانون 

من الجوع الشديد.

وأضافت الوزارة أن اإلجراءات الحكومية أسهمت يف توفر املواد 

الغذائية، سواء املنتجة محليا أو املستوردة، والتكافل االجتاعي.

وبينت أن الحكومة اتخذت جملة من اإلجراءات، تضمنت دعم 

شــبكة الحاية االجتاعية، وتأمني مواد البطاقة التموينية، 

وتوزيــع منحة مالية طارئة للمترضرين من الجائحة، بهدف 

مساعدتهم يف مواجهة الظروف الطارئة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  مب دولـــيـ
الثلثاء 26 ترشين األول 2021

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــج اللوتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتائـ
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

1947 وجاءت النتيجة عىل الشكل اال
االرقــام الرابحــة 1ـ  10ـ  18ـ  28ـ  37ـ  38 الرقم 

االضايف 14
 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ـ ال شبكات رابحة.
 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ الجائزة االجالية 225229174ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة شبكة واحدة

ـ الجائزة االفرادية 225229174ل.ل.   
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجاليــة حســب املرتبــة 
67202055ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة 14 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 4800147ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجاليــة حســب املرتبــة 

67202055ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 830 شبكة

80966 ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمــة الجوائــز االجاليــة حســب املرتبــة 
149160000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة 12430شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 12000ل.ل.

 املبالــغ املرتاكمة للمرتبــة االوىل واملرتاكمة اىل 
السحب املقبل 307139986ل.ل.

نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج زيـــــــــــــــــــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقــم 1947 وجاءت 

النتيجة كا
الرقم الرابح 50704

 الجائزة االوىل 31903052ل.ل.
ـ عدد االوراق الرابحة ورقة واحدة
 االوراق التي تنتهي بالرقم 0704

الجائزة االفرادية 450000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم 704

الجائزة االفرادية 45000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم 04

الجائزة االفرادية 4000ل.ل.
املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل 25000000 ل.ل.

نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج يــــــــومــــــــيــــــــة
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1169 وجاءت 

النتيجة كا
 يومية ثالثة 235

 يومية اربعة 1595
 يومية خمسة 84692

ــق  ــغــل ــة ت ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــو الـ ــ ــف ــ ــع ــ ــة ال ــمـ ــظـ ــنـ مـ
ــ ــ ــون ــ مـــكـــتـــبـــيـــهـــا فـــــــي هــــــونــــــ ك

أعلنت منظمة العفو الدولية،  أنها ستغلق مكتبيها يف هونغ 
كونغ.

ويوجد للمنظمة مكتبني يف هونغ كونغ، األول فرع محيل 
يركّز عىل حقوق اإلنســان والحمالت يف املدينة، فيا يعترب 
الثــاين مكتب إقليمي يقوم بأعال بحث ويدافع عن الحقوق 

عىل مستوى رشق وجنوب رشق آسيا ومنطقة الهادئ.
ورصّحت املنظمة يف إعالنها بأنه ســيتم إغالق مكتبها يف 
31 ترشين األول الجاري، فيا ســيتم نقل املكتب اإلقليمي من 

املدينة بحلول أواخر العام 2021.
ويف وقت سابق، طلبت  الصني من واشنطن »الترصف بحذر 
بشــأن تايوان«، وذلك بعدما رّصح الرئيس األمريك جو بايدن 
بأن الواليات املتحدة  ســتدافع عــن الجزيرة املتمّتعة بالحكم 

الذا من أي هجوم محتمل من بكني.
يذكــر أن الصني فرضت قانون األمــن القومي يف حزيران 
املــايض رداً عــىل حركة احتجاجية تخللهــا العنف يف كثر 
من األحيان، يف خطوة أحدثت تحّوالً يف املشــهد الســيا 

والثقايف والقانوين يف هونغ كونغ.

يف عام 2009 ُوعدت الدول 
الفقرة بتحويل ما ال يقل عن 
100 مليار دوالر سنويا بحلول 
عــام 2020 للمســاعدة عىل 
خفــض االنبعاثات املســببة 
والتعامل  الحراري  لالحتباس 
، إال أنه  مــع آثار تغر املنــا
وإحصاءات  تقارير  بحســب 
وبيانات رســمية، فإنه حتى 
عام 2019 تم توفر 80 مليار 
دوالر فقــط. ويف 30 ترشين 
االول الجاري، حيث تقام قمة 
املنــا يف مدينة غالســكو 

األســكتلندية، ســتبحث دول العامل كيفية 
. مواجهة البلدان النامية ألزمات املنا

ويشــارك يف قمة غالسكو للتغر املناخي 
ما يقرب مــن 200 دولة وقعت عىل اتفاقية 
باريس، وألول مــرة يف هذه االتفاقية تتفق 
دول العامل الغنية والفقرة عىل العمل ملعالجة 
تغر املنا حيث كان الجدل يدور حول أي الدول 
. اهرة تغر املنا تتحمل املسؤولية األكرب عن 
ووعــد الرئيــس األمريك، جــو بايدن، 
مبضاعفة األمــوال التي تقدمهــا الواليات 
املتحدة ملســاعدة البلدان الفقرة عىل التعامل 
، وذلك خالل خطابه يف األمم  مــع تغر املنا
املتحــدة. ويأ ترصيح بايــدن بعد يوم من 
ترصيــح رئيس الــوزراء الربيطاين بوريس 
جونســون بأنه من »الصعب« تحقيق أهداف 

متويل املنا قبل مؤمتر قمة غالسكو.
ورغم ترصيحات بايدن، وعدم اإلعالن عن 
األرقام الرســمية بعد، إال أن تقريرا من خبر 
أممي شدد عىل أن الهدف من الـ 100 مليار مل 
يتــم الوصول إليه، عىل الرغم من وجود هدف 

جديد وأك طموحا لعام 2025.
وبحسب املؤلف الرئي عار بهاتشاريا، 

من معهد بروكينغز »يجب أن ينظر إىل االلتزام 
بقيمة 100 مليار دوالر عىل أنه أرضية وليس 
سقفا، لقد تم إحراز بعض التقدم، ولكن هناك 

الكثر الذي يتعني القيام به«.
وســيكون من الصعب عىل الدول الغنية أن 
تتكيف مع الحاجة إىل إزالة الوقود األحفوري 
والكربون من اقتصاداتها، إال أن هذا ال يقارن 

بصعوبة األمر ذاته يف الدول النامية.
وتحتــاج الدول الناميــة إىل أموال باهظة 
، حيــث توجد أموال أقل  ملحاربــة تغر املنا
ن البنية التحتية والتكنولوجيا  بكثر لدفع 
الجديدة، وهو ما يجعل حاجة التمويل بالنسبة 
لهذه البلدان لتحقيق ِشقنّي، األول التكيف مع 
، والثاين الحد من  ثار املتزايــدة لتغر املنا ا

إطالق الغازات الدفيئة يف الغالف الجوي.
تتمثــل األزمة يف الدول النامية، بحســب 
تقارير عديدة، بــأن ما يقرب من ثالثة أرباع 
األموال الحكوميــة املخصصة لقطاع املنا 
يف هذه البلدان، كانت يف شكل قروض يجب 

سدادها بدال من ِمنح من الدول الغنية.
هور جائحــة كورونا أصبحت هذه  ومع 
البلدان تعاين من ديون باهظة، بسبب حاجتها 

للحصول عىل األموال.

مجاهد،  اللــه  ذبيح  رصح 
املتحدث باسم حركة »طالبان« 
واإلعالم  الثقافة  وزير  ونائب 
للحكومــة األفغانية املؤقتة، 
السابقة  الحكومة  انهيار  بأن 
مل يتوافق مع مصالح الشعب 

را بالبالد. وألحق 
ويف حديــث لقناة »طلوع 
نيوز« أوضــح مجاهد نظرته 
لالنهيار الرسيع الذي شــهده 
النظــام الســابق »أعتقد أنه 
أ بأفغانســتان، ألنــه لو 
متكنا من وقف الحرب وإطالق 

مفاوضات بناءة، لــكان الوضع يختلف نحو 
ن.. كان ميكن تفادي  األفضل عا هو عليه ا

انهيار املؤسسات وفرار الناس من البالد«.
ومل يســتبعد املتحــدث حــدوث تعديالت 
الحكومــة األفغانية  طفيفة يف تشــكيلة 
الحالية، لكنه رفــض االنتقادات التي تبديها 
دول أخرى بســبب وجود بعض الشخصيات 

يف املناصب الوزارية.

كــا دان مجاهد الواليات املتحدة إليقافها 
املساعدات املالية ألفغانستان، وكذلك لدعواتها 
الــدول األخرى لعــدم االعــرتاف بحكومة 

»طالبان« املؤقتة.
وأعلنت »طالبان« يف مطلع سبتمرب تشكيل 
حكومة أفغانية مؤقتة برئاسة محمد حسن 
أخوند الذي شــغل منصب وزير الخارجية يف 
فــرتة حكم طالبان األول، ويخضع للعقوبات 

الدولية منذ العام 2001.

بشــعارات تدغدغ الرشيحة األوســع من 
وة،  الفرنســيني لناحية العدالــة وتوزيع ال
أطلقت مرشحة الحزب اإلشرتايك لإلنتخابات 
الرئاسية، آن هيدالغو، حملة إنتخابية إنطالقاً 
من مدينة ليل يف الشــال. بكلات تحذيرية 
من نتائج التفاوت اإلجتاعي وإنعكاسها عل 
تراجع الجمهورية، إختارت هيدالغو مخاطبة 
قاعدتها اإلنتخابية اإلشرتاكية التي تتنازعها 
تيارات عديدة وعواطف متناقضة، ســيا يف 
وجود مرشحني يساريني يحاولون إستقطاب 

. رشائح اليسار الفرن
هيدالغو التي تحمل أرثاً ثقيالً بسبب تراجع 
الحزب اإلشــرتايك وهزميتــه املدوية أمام 
إميانويل ماكرون واليمني املتطرف قبل خمس 
سنوات، تعتقد أن فرنسا كجمهورية »تتفكك 
عندما ال يعود بإمكانها أن تعد مبستقبل أفضل 
ألطفالها، يف مواجهة تغر املنا الناجم عن 
عمل اإلنســان، و ال تقدم سوى التقاعس عن 
العمــل أو االزدراء. األزمــة البيئية هنا، نحن 

ء يتم القيام به«. هناك ، وال 
ترشح هيدالغو، وهي رئيسة بلدية باريس، 
يف موازاة مرشحني أخرين من اليسار، يفتح 
الباب أمام مزيد من الترشذم والضعف لليسار 
، إىل درجة أن مستشارة رئيس حزب  الفرن
البيئة، ســاندرين روســو، ناشدت هيدالغو 
وضع يدها يف يد حزبها والتعاون يف املرشوع 

البيئي اإلجتاعي لخوض معركة الرئاسة.

لكن الحزب اإلشرتايك عموماً، الذي تضعه 
اإلســتطالعات العامة خلف حزب البيئة، ال 
يصغــي ملثل هذه الدعــوات ويريد من اطراف 
اليســار أن تنظــم إليه ودعــم هيدالغو يف 

اإلنتخابات املقبلة.
هرت إستطالعات رأي يف أوساط البيئة  وأ
اليسارية، أن  66 يأملون خوض اإلنتخابات 
الرئاسية مبرشح مشرتك وتقديم تنازالت من 
جميــع األطراف، حيث تبني التقارير أن إتحاد 
اليســار ممكن أن ينتــزع  من 25 إل 29 من 

أصوات مجموع الناخبني.
إســتطالعات الرأي تقّدم زعيم فرنسا غر 
الخاضعة جان لوك ميلونشــون كمرشــح 
يحظى بأوسع نسبة تأييد يف البيئة اليسارية 
كمنافس صاحب مرشوع جذري يلّبي تطلعات 
اليســار، بينا تتقارب نســب تأييد هيدالغو 
والبيئي يانيك جادو بني ناخبي اليسار. مرشحو 
الحزب الشــيوعي واليسار األقص كمناهي 
الرأســالية والقوة العالية تتفاوت نسبة 

. تأييدهم بني 4 و 1
التنافس اإلنتخايب بني أطراف اليسار وتوزع 
الكتلة اإلنتخابية بني املرشــحني الذي سيصل 
، ســيقّدم فرصة ذهبية  عددهم إىل 7 أو أك
إمــا لليمني املتطرف أو لليمني التقليدي للنفاذ 
إىل الدورة الثانية من اإلنتخابات يف مواجهة 
ماكرون عل األرجح وخســارة إمكانية عودة 

اليسار  كالعب أسا يف فرنسا. 

خر يف منطقة  توتــرات تزداد يوما تلــو ا
املحيط الهــادئ بعد اإلعالن عــن تحالفات 
وتجارب صاروخية وزيادة عمليات التســليح 
وتدريبات عسكرية، وسط تخوفات من نزاع 

وشيك.
وتشهد منطقة آســيا سباق تسلح واسعا 
بذريعــة الردع والردع املضاد يف لعبة تجاذب 
القوى بني الصني ورشكائها والواليات املتحدة 
وحلفائها، وتتهم بكني واشــنطن بأنها تعمل 
عــىل تصعيد التوتر من خالل تشــكيل حلف 

عسكري يف املنطقة.
أمنية  ونسجت واشنطن سلسلة تحالفات 
وسياســية وعضدت من مطالــب دول بحر 
الصني الجنويب يف وجه بكني، حيث يشــهد 
هذا املسطح املا إشــكالية سيادة ضخمة 
ونزاع للسيطرة عىل الجزر ومياهه ومضائقه 
املتعددة. تتكشف املواجهة بني القوتني يف بحر 
الصني الجنويب، عىل خلفية توســع الصني، 
التي نرشت خرائط شــملت غالبية مياه البحر 
بوصفهــا صينية. وقد أثــار ذلك احتجاجات 
العديــد من دول آســيان، التي تعترب عددا من 

الجزر جزءا من أراضيها.
ناتو آسيوي

ومنتصف الشــهر املايض، أعلنت واشنطن 
عــن تحالف »أوكوس« األمنــي مع بريطانيا 
وأســرتاليا يف خطوة إلعــادة ترتيب هيكل 
القــوة يف منطقة املحيط الهادئ.وينظر إىل 
االتفاقية عىل نطاق واســع عىل أنها محاولة 
ملواجهــة النفــوذ الصينــي يف بحر الصني 
الجنويب، إذ تعد املنطقة بؤرة ساخنة للتوترات 

عىل مدار سنوات.
كا سعت واشنطن إلحياء وتنشيط التحالف 
الرباعــي »كواد« )الواليــات املتحدة، والهند، 
واليابان، واســرتاليا( الذي تأســس كمنصة 
للتعاون األمني واالستخباري بني الدول األربع 
ليكون نواة لـ«ناتو آسيوي موسع«، يضم دوالً 
آسيوية وأوروبية ورمبا دول رشق أوسطية، 
يف إطار االســرتاتيجية األمريكية لـ«احتواء 
الصني« عىل غرار اســرتاتيجية االحتواء تجاه 
االتحاد السوفيتي السابق خالل الحرب الباردة.

ونهاية الشــهر املايض، عقد قادة الواليات 
املتحدة واليابان والهند وأسرتاليا أول اجتاع 
مبارش ملا يسمى بتكتل »كواد« تصدرته ملفات 

عدة أبرزها أمن املحيطني الهندي والهادئ.
ويف املقابل، أقامت موسكو وبكني، اللتان 
أجرتــا تدريبات تعاون بحري يف بحر اليابان 
يف وقت سابق من أكتوبر، عالقات عسكرية 
ودبلوماســية أوثق يف السنوات األخرة يف 

وقت توترت فيه عالقاتها مع الغرب.
ومنذ العام 2012، تجري موســكو وبكني 
مناورات بحرية منتظمة. وقد شــارك جيش 
التحرير الشــعبي الصيني، منذ العام 2018، 
يف التدريبات االسرتاتيجية الروسية السنوية 
ن الروس يشــاركون يف مناورات  الثالث، وا

بالصني.
وردا عىل ســؤال حول ســبب عدم توقيع 
الصني وروسيا عىل اتفاق كامل بشأن تحالف 
عسكري، أجاب السفر الصيني لدى موسكو، 
تشانغ هانهوي »نحن أك من مجرد حلفاء، 

نحن أخوة«.

ــو« أمــــــل الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة ــ ــك ــاســ ــ ــة غ ــ ــم ــ »ق
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــــاحــــــتــــــبــــــاس الـــــــــحـــــــــراري

ــار  ــ ــي ــ ــه ــ ان فــــــي  نـــــرغـــــب  لــــــم   : ــــــالــــــبــــــان«  «
ــة بــــــهــــــذا الـــشـــكـــل ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ

ــى نـــفـــســـه ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــس ــ ــق ــ ــن ــ ــي م ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــار فـ ــ ــ ــس ــ ــ ي
ــة ــ ــي ــاســ ــ ــرئ ــ أمــــــــــام تـــــحـــــدي اإلنـــــتـــــخـــــابـــــات ال

تــــــــدريــــــــبــــــــات الــــــصــــــيــــــن وروســـــــــــيـــــــــــا...
؟ ــاد ــ ــهـ ــ ــ الـ ــيـ ــحـ ــي املـ ــ ــر فـ ــ ــوت ــ ــت ــ ــد ال ــ ــزي ــ ــل ت ــ هـ
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ــى لــلــرجــال ــ ــة األولـ ــدرجـ ــظــام بــطــولــة الـ الـــطـــائـــرة: ن
ــانــي املــقــبــل ــن الــ ــشــري الــتــي ســتــنــطــلــق فـــي 2 ت

عّمم االتحاد اللبنــاين للكرة الطائرة نظام 
بطولــة لبنان للرجال )درجة أوىل( ملوســم 
2021-2022 التي ســتنطلق يف 12 ترشين 
املعنية ورجال  املقبل عــىل األنديــة  الثاين 
نظام  يــيل  ما  واالعــالم.ويف  الصحافــة 

البطولة
اســاس  عىل  تقام  الذهاب  مرحلــة   -1
األندية  لجميــع  واحدة  ملجموعــة  الدوري 

املشاركة.
2ـ  مرحلة اإلياب تقام عىل اساس الدوري 
بني األنديــة الثانية األوىل، عىل أن يحتفظ 

كل ناد برتتيبه ونقاطه من مرحلة الذهاب.
3ـ مرحلة اإلياب تقام عىل اساس الدوري 
بني األندية مــن مركــز 9 اىل 13 )للهبوط 
ناد برتتيبه  أن يحتفــظ كل  والصعود( عىل 
ونقاطه من مرحلــة الذهاب، فيهبط النادي 
صاحب املركز ال 13 حكا اىل الدرجة الثانية 
ويلعب النــادي صاحب املركز ال 12 مباريات 
الصعــود والهبوط )مباراتان من اصل ثالث( 
مع النادي صاحب املركــز الثاين من بطولة 

لبنان للدرجة الثانية.
4ـ يف حال حلول فريق الجيش اللبناين يف 
املركز ال 13 فيهبط حكاًاىل الدرجة الثانية 
مع النادي صاحب املركز ال 12 ويلعب النادي 
صاحب املركز 11 مباريات الهبوط والصعود، 
ويف حال حلــول فريق الجيــش يف املركز 
ال12 فيهبط حكــا مع النادي الذي حّل يف 
املركز ال13 ويلعــب النادي صاحب املركز 11 

مباريات الهبوط والصعود.
5ـ مرحلتــا النصف نها والنها يلعب 
يف املرحلة النصــف نهائية )املربع الذهبي(، 
وحســب الرتتيب العام بعد إنتهــاء مرحلة 
اإلياب، الفريق صاحب املركز األول معالفريق 
صاحب املركز الرابــع والفريق صاحب املركز 
الثاين معالفريق صاحــب املركز الثالث عىل 
اســاس األفضلية بالفوز مبباراتني من اصل 
ثالث، والفريقــان الفائزان يف الدور النصف 
نها يلعبان املباريات النهائية عىل اســاس 

الفوز بثالث مباريات من اصل خمس.
6ـ ترتيب األندية املعتمد يف البطولة

1ـ سبيدبول )شكا(
2ـ الشبيبة تنورين
3ـ األنوار الجديدة

4ـ الزهراء امليناء
5ـ الشبيبة البورشية

6ـ الريايض املتني
7ـ الجيش اللبناين

8ـ الرسالة الرصفند
9ـ الريايض مشمش

10ـ االنعا االجتاعي قنات
11ـ طالئع دلهون

12ـ الريايض القلمون
13ـ السفارة األمركية

7ـ تطبق عــىل البطولة أنظمــة االتحاد 
املرعية االجراء والقواعد الدولية للعبة.

8ـ عىل النادي الحصول من األمانة العامة 
لالتحاد وقبل اطــالق البطولة عىل بطاقات 
الالعبني املشــاركني بها)18 العبا( والالئحة 
املعتمدة من قبل النادي للجهاز التدريبي )يحق 
للنادي باعتاد اربعة أشخاص للجلوس عىل 
مقعد االحتياط  مدّرب ومساعد مدّرب عدد 2 

وممرن أو معالج(.
9ـ خالل املباراة، ال يتم تبديل جهة املالعب 
التسليم  إنتهاء كل شــوط،ويطلب عدم  بعد 
وتعقيــم اليدين تكــراراً وااللتــزام بالتباعد 
االجتاعــي ولبس الجميــع للكامات عند 

الدخول اىل امللعب.
10ـ يحق لكل فريــق الدخول اىل امللعب 
بالعــدد املذكور بالالئحــة املرفقة مبا فيه 
والالعبني،عىل  التدريبي  والجهاز  الجمهور 
الضيف عىل  الفريــق  يتواجــد جمهور  أن 
النادي  ادارة  وتتحّمــل  فريقه،  وراء  املدرج 
وانضباط   دخول  مسؤولية  للمباراة  املضيف 
جمهــور الفريــق الضيــف وجمهورهــا 
والجمهور املحايد وارشــاد الجميع بتحديد 

جلوسهم. مكان 

ات ا م احد الل

األول الـــيـــوم  الــســبــاحــة   فـــي  الــعــربــيــة  ــبــطــولــة  ال
ــمــون كـــّبـــارة ــســي ــة ل ــي ــب ه ــان:  ــن ــب ــل  مـــيـــدالـــيـــات ل
ــراد ــ ــن م ــي ــال ــت ــة ل ــ ــزي ــ ــرون ــ ــا وب ــي ــد صــف ــمـ ــة ألحـ ــضــي ف

ول رك ا ون كبار يف ا ج سي تو

ج ا الي عىل منصة التتو ال مراد 

ج الل التتو ا االيسار  فيا  د  ح

العربية  البطولــة  افتتحــت 
األوىل للسباحة  لحوض 25 مرت 
بي )االمارات  التي تقام يف ابو 
العربية املتحدة( مبشــاركة 175 
سباحاً وســّباحة من  17 دولة 
اللبنانية  البعثة  وحّققت  عربية. 
يف اليــوم األول 3 ميداليــات )1 
ذهــب و1 فضــة و 1 برونــز ( 
ورقم عريب يســجل للمرة األوىل 
ورقمني  كباره  سيمون  للسّباحة 
لبنانيني )رقم لسيمون  كباره ورقم 
ألحمد صفيا (. وجاءت امليداليات 

اللبنانية يف اليوم األول كا
*14-15  سنة )ذكور(

هر حّل احمد صفيا  50 مرت 
الثاين مسجالً 27.08  املركز  يف 
ثانية )رقــم لبناين جديد والرقم 
للسّباح  ثانية   27.16 الســابق  

نفسه(.
*14-15  سنة )اناث(

هر حلّت تالني مراد  50 مرت 
الثالث مسجلة 30.68  يف املركز 

ثانية .
*16-17-18 سنة

حلّت  متنوع  فردي  مرت   200
ســيمون كبارة يف املركز األول 
دقيقتــان   2.21.55 مســجلة 
األوىل  للمرة  يسجل  عريب  )رقم 
والرقم اللبناين السابق 2.25.95 

للسّباحة ريبيكا مزهر(.
وبعد انتهاء منافســات اليوم 
األول، اتّصل رئيس االتحاد اللبناين 
الدكتــور طوين نصــار برئيس 
البعثة امني عام االتحاد فريد ايب 
رعد وطلــب منه نقل تهنئته اىل 
التوفيق  لهم  ومتنى  البعثة  افراد 

يف باقي ايام البطولة.

ــر ــ ــت ــ ـــــيـــــاراتـــــه أمـــــــــام اإلن ــري يـــــبـــــرر  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ألـ
أعرب ماســيمليانو أليغــري، املدير الفني 

ليوفنتوس، عن رضــاه بالنقطة التي حصل 

عليها فريقه، من التعــادل مع مضيفه إنرت 

التاسعة  الجولة  األحد، ضمن  ميالن )1-1(، 

من الدوري اإليطايل.

وقال أليغري يف ترصيحــات صحفية بعد 

املباراة »كان الشــوط األول جيدا بالنسبة لنا، 

بينا كان الثاين أفضل.. كانت لدينا بعض الفرص 

التي كان يجب أن ننهيها بشكل أفضل، ثم تقدمنا 

بثقة اكرب ضد إنرت الذي كان جيدا جدا«.

واضاف »دعونــا ال نن أن النراتزوري 

قوي مــن الناحية الفنيــة والبدنية، لذا كنا 

بحاجة إىل أداء مثل هذا.. هذه مرحلة أخرى 

يف عملية التطور«.

»حان الوقت« ... كريستيانو رونالدو
ماسية ليفربول يخرج عن صمته بعد 

تحدث الربتغايل كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشسرت 
يونايتد اإلنكليزي ألول مرة بعد خسارة فريقه املذلة بخاسية 

نظيفة ضد ليفربول. 
رفاق رونالدو ســقطوا بشكل مروع وسط جاهرهم يف 
ملعب أولد ترافورد يوم األحد يف املبــاراة التي أقيمت ضمن 

الجولة 9 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وعلق رونالدو الذي صام عــن التهديف يف موقع مرسح 
األحالم عرب حسابه مبنصة »أنســتقرام« »أحياناً ال نحقق 
النتيجة التي نقاتل من أجلها، أحياناً ال تكون النتيجة هي ما 
نريده، وهذا مسؤوليتنا نحن، نحن فقط، ال يوجد شخص آخر 

يستحق أن يالم«.
وواصــل »جاهرنا حرضت مجــدداً، وكانوا رائعني يف 
دعمهم، استحقوا أفضل من هذا، أفضل بكثر، كان يجب علينا 

.» أن نقدم األفضل، حان الوقت
ومل يوضح رونالدو ماذا يقصد بجملة »حان الوقت« التي 

أنهى بها منشوره.
وكرر املدافع لوك شــو، الذي ارتكب العديــد من األخطاء 

الدفاعية إىل جانب القائد هاري مجواير، تعليقات رونالدو.
وأبلغ شــو موقع النادي عىل اإلنرتنت »نشعر بخيبة أمل 
شديدة، إن األمر ليس جيدا مبا يكفي ويؤمل كثرا، كرة القدم 

رياضة جاعية، نحن نلعبها معا جميعا«.
وختم »لكنني أعتقد أننا كأفراد يجب أن نتحمل املسؤولية 
عن بعض ما حدث الليلــة املاضية، مل أكن يف أفضل حاال 
وأعرف ذلك، رمبا طوال األسابيع القليلة املاضية لذلك أحتاج 

للتفكر يف ذلك«.

ــــان لفــــرق الســــّيدات ــــة: األنترانيــــ بطــــل لبن كــــرة الطاول

ــ ــولـ ــغـ الـ فـــــي  ــة  ــوحــ ــ ــت ــ ــف ــ امل األردن  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ًب ــ ــ ــال ــوت  ــ ــح ــ ــانــي ابــــو ســـرحـــال وال ــن ــب ــل الــلــقــب ل

ــد صــاح ــبـــي األوروبـــــــــــي... مــحــم ــذاء الـــذهـ ــ ــح ــ ال
ــا ويـــــزاحـــــم لــيــفــانــدوفــســكــي ــمـ ــزيـ ــنـ يـــتـــخـــطـــى بـ

وائ ة ا ال ج الفرق ال تو

ج تو حال والحوت بعد  بو 

األنرتانيك  نــادي  حّقــق 
لبنان  بطولة  لقب  )بروت( 
كرة  يف  الســّيدات  لفــرق 
الطاولة بعد فوزه يف املباراة 
النهائّية عــىل األهيل صيدا 
ثانيا«فيا  حل  الذي   )1-3(
يف  بروت  هومنتمــن  حل 
املركز الثالث واملون الســال 

رابعا«.
اللّقــاء  تفاصيــل  ويف 
فازت ماريانــا  فقــد 
نيك  ا نرت أل ا ( ن كيا ســها
عىل ياســمينا  بــروت( 

0/3  ومريــم  صيــدا(  الهبش )األهــيل 
عىل تاليــا  صيــدا(  الهبش )األهــيل 
1/3  وماريانا  بروت(  عازار )األنرتانيك 
بروت(  عازار )األنرتانيك  سهاكيان وتاليا 
الهبش)األهــيل  عىل مريم وياســمينا 
سهاكيان)األنرتانيك  0/3 وماريانا  صيدا( 
صيدا(  الهبش )األهيل  عىل مريم  بروت( 

. 0/3
وكان األنرتانيك قد تأهل اىل  الدور النها 
بعد فوزه عىل هومنتمن بروت )3-0( فيا 
تأهل األهيل صيدا إىل الدور النها بعد فوزه 

عىل املون السال )0-3(.
وكانت األدوار التمهيديّة التي شــارك فيها 
دوار النهائّية  انية فرق ل 12 ناد أوصلــت 
وهي هومنتمن بروت- شــاريتيه دار النور 

بروت-األهيل  األنرتانيك   - بعبدا  الريايض   -
 - الريــايض بروت-املون الســال   - صيدا 

األهيل الخيام.
ويف الختــام، وّزع أمــني عــام اإلتحاد  
الدكتــور بيار هاين وعضــوا  اإلتحاد كايب 
عريضة وسهاك بدينيان امليداليات والكؤوس 

عىل الفرق الفائزة.
يشار اىل ان نادي انرتانيك )بروت( احرز 
لقب بطولة لبنان للدرجة االوىل للرجال منذ 

ايام.
هــذا وتتابع بطولة لبنــان لفئتي الفردّي 
والزوجــّي تحــت ارشاف لجنــة الحــكّام 
برئاسة جوزيف العقيقي والحكم العام عاد 
برئاســة فادي  الفّنيــة  مرعب واللّجنــة 
حيدر وأمني  الرئيس ربيــع  قســيس ونائب 

الرّس إييل رحباين.

طوين  اللبنــاين  احــرز 
لقــب »بطولة  أبو رسحال  
األردن املفتوحــة بالغولف« 
األردين  االتحاد  نظمها  التي 
العاصمة عّان  للعبــة يف 
من  العب  ســتني  مبشاركة 
ســبع دول. واحتّل مواطنه 
املركز  الحوت  الرحمــن  عبد 
كبر  انتصــار  يف  الثالــث 
اللبنانية  الغولــف  لرياضة 
عىل الصعيد الخارجي. وبعد  
النهائية،  النتائــح  اعــالن 
اتّصل رئيس االتحاد اللبناين 

للغولف كريم  ســالم برئيــس البعثة عضو 
االتحاد رشــيد عقل مهنئاً وطلب نقل تهنئته 
وتحياته اىل الالعبني ابــو رسحال والحوت 
عــىل االنجاز الذي تحقــق يف األردن بحيث 
رفعا اســم لبنان عالياً وحققا نتيجة ممتازة 

لرياضة الغولف اللبنانية.

عــىل صعيد آخر، ستشــارك بعثة لبنانية 

بالغولف يف بطولة آسيا التي ستقام األسبوع 

املقبل يف ديب )االمــارات العربية املتحدة(. 

كا ستشارك بعثة لبنان يف البطولة العربية 

للفرق التي ســتقام  يف شــهر كانون األول 

املقبل بالعاصمة املرصية القاهرة.

قادت األهداف الثالثة التي ســجلها محمد 
صالح مهاجم ليفربول ضد مانشسرت يونايتد 
الذهبي  الحذاء  النجم املرصي إىل قمة رصاع 

األورويب.
وســجل محمد صــالح ثالثية قــاد بها 
ليفربول لتحقيق فوز كبر عىل مانشســرت 
يونايتد بنتيجة 5-0 يف كالســيكو الجولة 
املمتاز  اإلنكليــزي  الــدوري  التاســعة من 

»برميرليغ«.
ووصل صالح بهذا الهاتريك إىل 10 أهداف 
الدوري  هــدايف  ترتيب  جــدول  صدارة  يف 
اإلنجليزي هذا املوســم، ليصبح أفضل هداف 
يف دوريــات أوروبا الكربى بالتســاوي مع 
البولندي روبرت ليفاندوفس مهاجم بايرن 

ميوني األملاين.
بالحذاء  تــوج  قد  ليفاندوفســ  وكان 
الذهبي املوســم املــايض كأفضل هداف يف 
أوروبــا، بعدمــا توج بلقب هــداف الدوري 

األملاين برصيد 42 هدفاً.
وابتعد صالح عن الثنا الرنويجي إيرلينغ 
هاالنــد العب بروســيا دورمتونــد األملاين 
والفرنــ كريم بنزميا نجــم ريال مدريد 

اإلسباين، ولكل العب منها 9 أهداف.
ويف املركــز الخامــس يف ترتيب هدايف 
التشــي  دوريــات أوروبا الكربى، تواجد 
باتريك شــيك العب بايــر ليفركوزن األملاين 

برصيد 8 أهداف.
يتشاركان  وليفاندوفس  صالح  أن  يذكر 
املركز الســادس يف ترتيب املتنافســني عىل 
برصيد  إجــايل  بشــكل  الذهبي  الحــذاء 
20 نقطــة، حيــث يتصدر الســباق أوهي 
الرنويجي بـ36  أوموزيونافو العب مولــده 

نقطة جمعها عرب تسجيل 24 هدفاً.
يذكر أن نظام الحــذاء الذهبي يعتمد عىل 
منح نقطتني لكل هــدف يف دوريات أوروبا 
1 نقطة للدوريات  الخمسة الكربى مقابل 5

األدىن.

{ أمل عريب يطارده الرساب {

يحلم نجــوم كرة القــدم خاصة الصفوة 
منهم بالحصول عىل أعىل وســام دويل يف 
أو »بالون دور«  الذهبيــة  الكرة  اللعبة وهو 

كأفضل العبي العامل.
وإذا كان هناك نجوم عرب كثرون توجوا 
بالفعل بالكرة الذهبية القارية سواء يف آسيا 
أو أفريقيا، مثل املرصيــني محمود الخطيب 
ومحمــد صالح والجزائــري رابح ماجر يف 
القارة السمراء، أو السعودي يارس القحطاين 
واإلمارا أحمد خليــل يف القارة الصفراء، 
الذهبية كان  فإن الوضع بالنســبة للكــرة 

مختلفا.
الفرنسية  وأعلنت مجلة »فرانس فوتبول« 
مؤخراً ترشيحاتها لجائزة الكرة الذهبية لعام 
2021، والتي ضمت الثنا العريب املكون من 
املرصي محمد صالح نجم ليفربول اإلنكليزي، 
والجزائــري رياض محرز نجم مانشســرت 

سيتي اإلنكليزي. 

املايض  املوسم  الســيتي  قاد  محرز  وكان 
أوروبا يف تاريخه،  أبطال  ألول نها دوري 
وأسهم يف تتويج الفريق الساوي بالدوري 
الرابطة، بينا يقدم  املمتاز وكأس  اإلنكليزي 
تاريخياً  عامــاً  األرقام  صعيــد  عىل  صالح 
رغم النكســات التــي يتعرض لهــا الريدز، 
وكان منافســا قويا عىل لقب هداف الدوري 

اإلنكليزي املوسم املايض. 
ويبقى حلم الكرة الذهبية العريب يستهوي 
النجوم العرب منــذ زمن طويل، وتحديداً منذ 
عهد الجزائري رابح ماجر، بطل دوري أبطال 
أوروبا 1987 مــع بورتو الربتغايل، لكنه يف 
النهاية يتحول إىل ما يشبه الرساب ألسباب 

مختلفة بعضها، غر مفهوم. 
وقاد ماجر فريق بورتو للقب دوري أبطال 
أوروبا 1987 بالفوز 2-1 عىل بايرن ميوني 
ما  بالكعب،  تاريخياً  هدفاً  مسجالً  األملاين، 
قاده يف تلك الســنة للفــوز بالكرة الذهبية 

كأفضل العب أفريقي.
ويقول ماجر إن قواعد الجائزة حرمته من 
التتويج بها قبل 34 عاما ألن الجائزة ال متنح 

إال لالعبني املولودين داخل قارة أوروبا. 
ويأمل ماجــر أن يحصل مســتقبالً عىل 
جائزة كــرة ذهبية رشفية عــا قدمه يف 
مشواره مع بورتو يف تلك السنة التي شهدت 
تحقيق الفريق الربتغايل ألول لقب قاري يف 

تاريخه. 
الليبري جورج وايا نجم ميالن السابق كان 
الذهبية،  بالكرة  أورويب يفوز  أول العب غر 
ة املخترصة للبالون دور يف  بل ويدخل القا
وريفالدو  الربازييل  رونالــدو  وتبعه   ،1995

وروبرتو كارلوس وآخرون. 
وكان محرز، الذي قاد ليســرت سيتي عام 
2016 للقب الدوري اإلنكليزي املمتاز األول يف 
العام باملسابقة،  تاريخه، وفاز بجائزة العب 
حصد 20 نقطة فقط يف استفتاء بالون دور 

2016، ليحل يف املركز السابع. 
بعدهــا بعامــني تألق محمــد صالح مع 
ليفربول وقاد الفريق يف موسمه األول لنها 
دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب هداف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز برقم تاريخي، 32 هدفاً. 
ورغم حصوله عىل 188 نقطة فإن صالح 
املركز الســادس يف تصنيفات  إال  مل يحصد 
»بالــون دور« يف 2018، والغريب أنه حصد 
املركز الخامس يف العام التايل رغم أن أهدافه 
انخفضت لكن فريقه وقتها حقق لقب دوري 

أبطال أوروبا. 
أفضــل إنجاز عريب عىل صعيــد الجوائز 
الدولية كان يف 2018 ملحمد صالح، حني حل 
ثالثا يف جائزة »ذا بيست« التي يقدمها الفيفا 

ألفضل العبي العامل.
وقتها حل محمد صالح ثالثاً خلف الكروا 
لوكا مودريتش بطل دوري أبطال أوروبا مع 
ريال مدريد ووصيف كأس العامل مع منتخب 
بالده، وكريســتيانو رونالدو بطل أوروبا مع 
  11 الريال، ونال النجم املرصي نســبة 23

19 لرونالدو 29  ملودريتش.  مقابل 8

ــو الــحــر ــغـ ــي الـ ــة الـــعـــالـــم فـ ــول ــط ب
ــيــة بــالــجــمــلــة ــان ــن ــب ــة ل ــاســي ــي ارقــــــام ق

ة ساب ة م ا ل
اخُتتمــت بطولة 
العــامل  يف الغوص 
نظمها  التــي  الحر 
لهذه  الدويل  االتحاد 
املائيــة   الرياضــة 
 » يف مدينــة »كا
ملحافظة  التابعــة 
انطاليــا الرتكيــة. 
نتائــج  وجــاءت 
اللبنــاين  الفريــق 
،الــذي شــارك يف 
ممثــالً  الحــدث 
اللبنــاين   االتحــاد 
و«مهرجان  للغوص 
 ،» املــا لبنــان 
خضع  بعدما  جيدة 
الغطاســون)ذكور 
معسكر   اىل  واناث( 
لفــرتة  تدريبــي 

أسبوعني يف تركيا وقبل انطالق البطولة تحت ارشاف املدرب 
الدويل مروان الحريري.وجاءت النتائج كا

 باميال صغبيني
- رقم قيا وطني لفئة الوزن الثابت بالزعانف املزدوجة 

26 مرت
- رقم قيا وطني لفئة الوزن الثابت لـ28 مرت

 هبة سكيني
- رقم قيا وطني فئة سحب الحبل ل30 مرت

 مارك بو منصور
- رقم قيا وطني لفئة سحب الحبل  ل45 مرت

- رقم قيا وطني لفئة الــوزن الثابت بدون زعانف 39 
مرت

الثابت بالزعانف  - رقان قياســيان وطنيان لفئة الوزن 
املزدوجة 58مرت و61 مرت

 مروان الحريري
- رقان قياسيان وطنيان لفئة الوزن الثابت بدون زعانف 

38 و40 مرت 
يذكر انها املرة الثانية التي يشارك فيها لبنان يف منافسات 
الغوص الحر العاملية . ويتطلع االتحاد اللبناين لهذه الرياضة  

اىل مزيد من املشاركات الخارجية يف املستقبل.

اس  بين وسكين مع احد ال
اللبناني

ــرة الـــســـلـــة : ــ ــي كـ ــ بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان ف
( نتراني على هوبس  مين ل فوز 

يناً عىل ضيفــه هوبس بفارق 4  حقــق االنرتانيك فوزاً 
نقاط )75-71(، يف املباراة املثرة التي جرت أمس االثنني عىل 
، ضمن املرحلة الثانية من  ملعب سنرت دمرجيان يف النقا

بطولة لبنان يف كرة السلة ألندية الدرجة األوىل.
وهو االنتصار األول لالنرتانيك هذا املوســم، بعد سقوطه 
أمام الريايض بــروت يف املرحلة األوىل )74-78(، يف حني 
لقي هوبس خســارته األوىل، بعد فوزه عىل بيبلوس )85-

62(، يف املرحلة األوىل.
وكانت الجولة الثانية شــهدت فوز الشــانفيل عىل انيبال 
)83-49(، وأطلــس املتصــدر عىل الهومنتمــن )62-73(، 
ودينامــو عىل الريــايض بــروت )84-73(، وبروت عىل 

بيبلوس )58-73(.
ويف ما ييل ترتيب الفرق 
1- أطلس الفرزل )0-2(

2- دينامو )0-2(
3- الشانفيل )1-1(

4- الريايض بروت )1-1(
5- االنرتانيك )1-1(

6- هوبس )1-1(
7- الحكمة )0-1(
8- بروت )0-1(

9- بيبلوس )2-0(
10- أنيبال )2-0( 

11- الهومنتمن )2-0(
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 عموديا 

 عموديا

من خمسة حروف    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  صالح جاهني 

اخترب معلوماتك

1ـ سّيد شجاع. 
2ـ ســينا كانت وسط 

العاصمة. 
. 3ـ يحفران الب

ضمر  جــر،  حرف  4ـ 
متصل. 

5ـ أتابع وأواصل. 

1ـ بلدة يف الجنوب.
ـ االســم الثاين ملمثل   2
أمريك ومدرّب فنون قتالية. 
3ـ وضع وكّدس األشياء 

بعضها فوق بعض.
4ـ يشارك ويقاسم يف. 

5ـ عملة عربية. 

. حائز عىل جائزة غونكور. من  أديــب وكاتب فرن

مؤلفاته الظالل الهاربة، والجنس والفزع. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت

6+8+1+10+2 - دولة عربية. 

4+10+9+8+5 - دولة افريقية. 

11+4+12+5 - عاصمة افريقية. 

9+5+12+2 - مدينة يابانية.

4+11+9 - مدينة فرنسية.

9+8+3 - مدينة فرنسية.

7+3+1 - ربح.

12+7 - ضعف ورق. 

1ـ من هو الفيلســوف العريب القديم الذي لقب باملعلم 

، وكتاب الحروف؟  الثاين، وله كتاب األلفا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرت أول رشكة سينائية يف مرص؟  2ـ يف أية سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم الصحايف والريايض اللبناين الذي لقب بأيب 

الرياضة، وتويف عام 1988؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم حصن السموأل املشهور؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هو الشــاعر الجاهــيل الذي لّقــب بنصر 

املستضعفني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة يوجد مطار اركان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 45 سة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرت أول آلة تصوير للهواة؟  8ـ يف أية سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم أطول مرسحية من مرسحيات الشــاعر 

االنكليزي وليم شكسبر، والتي فيها 29551 كلمة؟

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

أحد األشــخاص يساعدك عىل حل مشكلة 
مالية مررت بها. احتفظ برسّك وال تتفّو بأي 
كلمة أمام الخبثاء، ألن العيون الحاسدة كثرة. 

ترتاكم عليك املسؤوليات والواجبات العائلية 
الكثرة، فتتمنى لو تنهيها كلها رسيعا. ال تدع 

الوقت ميّر سدى من دون أن تستفيد منه. 

حالتــك الخاصة مليئــة بالحركة. ورغبتك 
الصادقة يف التجديد تســاعدك يف فك القيود 
التي تكبلك والتي متنعك حتى اليوم من التقدم. 

مور أمام بعض  ال تفقد حســن تقييمك ل
املواقف التــي تصادفك. كن ايجابيا والجأ اىل 
اللباقة يف كل ما تفعل حتى يســاندك الحظ 

السعيد.

 شــعور بالتعب واالرهــاق ال يلبث أن يزول 
تدريجيــا يف الفرتة املقبلــة. ال تفقد الثقة 
بنفسك واســتغل الحظ جيدا فانه يقف اليوم 

بجانبك. 

تعيش فرتة من الوعي التام يف اطار عالقتك 
العاطفية، وتشــعر بانسجام بني األحاسيس 
واألفــكار، لكن ذلك لن يبعدك عن نشــاطاتك 

األخرى. 

ونة كأن األمور املريحة  تشــعر يف هذه ا
تحوي يف داخلها بذورا غر مطمئنة، لكن ذلك 
ســوف يبقى مجرد احساس مزعج ال ترجمة 

واقعية له. 

الفلك يعدك بأمور ستكون لصالحك يف هذه 
الفــرتة. وضعك الحايل يســاعد عىل تحقيق 
بعض األعال الصغرة، فكن متفائال وابتسم. 

تأثــرات ايجابية مريحة. لقــد تجاوزت 
مرحلة القلق وتعتقد انك بلغت حالة االستقرار. 
ســيكون لك امكانية تســوية بعض املسائل 

العالقة. 

ت ســاّرة متعددة رغم بعض التوتر  مفاج
الذي ينتابك. األبواب مفتوحة أمامك، وبامكانك 
أن تأخذ املبادرات وتقيم االرتباطات املختلفة. 

سيعاد طرح موضوع خاص هام مبعد منذ 
فرتة طويلــة. حافظ عىل هدوء أعصابك، وال 

تفقد الصرب حتى ال ترجع مجددا اىل الوراء.

ال تهتــم كثرا مبا يدور حولك من مشــاكل 
وصعوبات. احم نفسك من الذين تتعاون معهم 
ألنك محســود منهم وال يريــدون لك النجاح 

والتقّدم. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

السودان
الخرطوم

الربهان
انقالب
أوكرانيا
الدوحة
السويد

بلزاك
بوربون

بريستول
بريطانيا

بغداد
تنزانيا
تانغو
ثوب

جونية
جبيل
جيبو
جباع
حيفا
خرز

ديسم
دينامو

دراما
ذريعة

زند
سنانر

رسحوب
شص

صولجان
صك

عوينات
غد

فلوريدا
ف

كوع
كابول

كرز
كاريوكا

لرة
مومباسا
مناقيش
وجاهة. 

الحل السابق

الحل السابق

 بوخارست

اعداد  فيليب شاس

طريقة الحل 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SUDOKU

1ـ نيسان 1961

2ـ يف باريس.

. 3ـ عيل الغايا

4ـ سنة 1958

5ـ ليون غامبيتا. 

6ـ مراغة.

7ـ يف فرنسا. 

8ـ يوركتاون. 

9ـ كوبا.

1ـ درهام. 

2ـ اشبني. 

3ـ ند، أف. 

4ـ واربت.

5ـ بنزين.

1ـ دانوب.

2ـ رشدان.

3ـ هّب، رز.

4ـ ايايب.

. 5ـ منف

إسبانيا العراق،  1ـ 
2ـ مرت، عناد، أرّس

أرقبهم أبو نواس،  3ـ 
بر أصادفكم،  4ـ 

أملانيا فل،  قربان،  5ـ 
جب،  ها،  يســندهم،  6ـ 

وحل
7ـ أعــــال، لــف، لب، 

يأبه

وقام جورجيا،  يسلو،  8ـ 
9ـ نلوكه، بّوا، لورد، يوم

ســهيل  مرميــس،  10ـ 
ادريس

11ـ جــود، تــأوي، رد، 
بل ونش، 

املراوغــون،  ال،  12ـ 
أيــادي

13ـ االيل، ربدوا، دور

1ـ أم القيوين، جيّل
2ـ لتب، رّس، سلموا

3ـ عروة بن الورد
4ـ أدعوكم، ال

5ـ أعوانهم، هيتال
6ـ قناص، ماج، سأمي

7ـ اساف، لوب، ورل
8ـ اد، دلّه، روسيا
9ـ اف، الجاه، ور

10ـ باركر، يف، يرغب
11ـ ارقم، اللدود

12ـ نسب، إبل، وا، نو
13ـ هبل، بوردو

14ـ املرمر، قدرنا
15ـ يا، يشيد

16ـ نواميس، أو
17ـ يحّب، بدر
18ـ الهام عيل

1ـ  األمــر املخالِــف للمعتاد 
واملألوف، يقرتعون. 

الهــاء، مدينــة  تتبــع  2ـ 
جزائرية، ذاق. 

3ـ رفيع الشأن، عدم رضا 
من .

هر، مّس، لّف، قلب.  4ـ 
ء برسعة،  5ـ نتنــاول ال

منطقة يف رشق فرنسا.
6ـ ســلّم عىل، روى، شديد 

األكل. 
7ـ شاعر زجيل لبناين. 

8ـ قرع الجرس، رغبت، نطلب 
لنأخذ الجواب. 

9ـ ولد النعام، قاتل، يأ بعد. 
 . 10ـ متام، طائر ما

املشــّبهة  الحروف  من  11ـ 

بليس، لوى اليد، سجيني. 
12ـ وزيــر خارجية يف عهد 
الرئيس كميل شــمعون، صوت 

املريض املتأمل. 
13ـ مدينة تاريخية خليجية، 

بلدة يف قضاء جبيل، عاد. 
ألصقتهــا  الســكران،  14ـ 

وضّمتها.
تلفزيونيــة  قــــناة  15ـ 

لبنانية. 
شــارع  وعرف،  علــم  16ـ 

مشهور يف برج حمود. 
17ـ أقــام باملكان، كبر آلهة 
الســومريني، إســم لكل عمل 

مبدع.
18ـ مطربــة عربية راحلة 

صاحبة الصورة، شقيقة األم.

1ـ شــاعر جاهــيل، 
العطاء. 

أمركية  ممثلــة  2ـ 
ماركــة  راحــــلة، 

سيارات. 
وزراء  رئيــس  3ـ 
صيني راحل، إهتام لـِ. 
أمركية  مدينــة  4ـ 

السحر. مبوطن  تلّقب 
5ـ ســيف مشــهور 
، أحد بروج  يف التاريــ

سطل.  الحظ، 
لبنــاين  شــاعر  6ـ 
راحل، ملك قديم مشهور 

االسطوري. بسيفه 
هــر،  يكاتــب،  7ـ 
عريقة.  ايطالية  مدينة 

8ـ بــرش، نــوع من 
رخو  األمركية،  األفالم 

 . للتأّو باألجنبية، 
9ـ تفــوز، نــوع من 
رأس  يف  األفــــاعي، 

الثور. 
10ـ عاصمة آسيوية، 
، قذيفة  ثبــت ورســ

نارية. 
مغنية  إختــرب،  11ـ 
ابنة  أمركية  وممثلــة 

فنان. 
األول  االســم  12ـ 
ملطــرب لبنــاين، عملة 

ضمن.  شكّه،  عربية، 
زعيم  قريبتــه،  13ـ 

العام.  رو راحل، 

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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العسكرية، القايض فادي عقيقي، عىل 68 شخصاً بأحداث 

الطيونــة بينهم 18 موقوفاً، وأحال عقيقي املوقوفني مع 

امللف عىل قايض التحقيق العسكري األول باإلنابة القايض 

فادي صوان.وجاء االّدعــاء عىل خلفية القيام بـ جرائم 

القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض 

وحيــازة أســلحة حربية غر مرخصــة، والتخريب يف 

ممتلكات عامة وخاصة. وعلم يف هذا الســياق، ان اغلب 

املوقوفــني من القوات اللبنانية، واملتــوارون الـ 50 من 

حركة امل، وحزب الله، والقوات اللبنانية. 

{ »صيف وشتاء« ؟ 

ويف ســياق ردود الفعل القواتية، اكدت النائبة سرتيدا 

ونة األخــرة من هجوم  جعجــع أن »ما نشــهده يف ا

ضــار عىل حزب القّوات اللبنانّية ليس محض صدفة أبداً 

ا هو مرحلة جديدة من مراحل  وليس وليد لحظتــه. وإ

محاولة حصار واحتــواء القّوات اللبنانية من قبل أعداء 

مــرشوع الوطن الحّر الســيد املســتقّل، ويف محاولة 

الســتالة أهايل شــهداء انفجار مرفأ بروت، اعتربت 

ن وقوفنا إىل جانب الحقيقة  أنهــم »يحاولون تدفيعنا 

والعدالــة، وإىل جانــب أهلنا يف بــروت الذين ارتُكب 

 بحقهم أكرب مجزرة يف تاري لبنان وهي انفجار املرفأ.«

وقالت انه من املؤكد أن هناك صيفاً وشتاًء يف هذا امللف وأن 

هناك من يريد اســتتباع بعض املراجع القضائّية للضغط 

علينا باعتبار أنه من غر املنطقي اســتدعاء املعتدى عليه 

يف حني أن املعتدي مبنأى عن مجرّد االستاع إليه.

{ بكريك »مستاءة«  {

ويف هذا الســياق، اكدت مصادر مطلعة ان البطريرك 

املاروين بشــارة الراعي لن »يســكت« عىل هذا التطور، 

فهو يشــعر باالستياء الشــديد من استدعاء جعجع دون 

غره، وســيكون له موقف شديد اللهجة اذا ما استمرت 

االستنســابية، خصوصا انه سبق وحذر خالل لقائه مع 

قائد الجيش العاد جوزاف عون من مغبة الدخول مجددا 

يف سياســة »العزل« الذي سيرتك نتائج كارثية يف البالد 

ولدى رشيحة مسيحية كبرة. ولفتت اىل ان الراعي يشعر 

بالخذالن الن مناشداته مل تلق آذانا صاغية يف بعبدا ويف 

»الرزة، مع العلم انه ال يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة 

للجميع، وأن تكون املحاســبة عىل جميع املرتكبني رشط 

أال تكون استنسابية، مشددة عىل أن موقف الراعي مبد 

ال ينحاز فيه ألحد، ويشــدد فيه عىل أن العدالة والقانون 

فوق الجميع، وأي مرتكب يجب أن يحاســب لكن ال عودة 

 . »لصيف وشتاء » فوق »سطح« واحد

{ دعوى ضد نرصالله {

يف هــذا الوقت، تقدم املحامي اييل محفو املقرب من 

»القــوات« بدعوى قضائية ضد األمــني العام لحزب الله 

السيد حسن نرص الله، عىل خلفية أحداث الطيونة، وقال 

من أمام قرص العدل يف بروت، إن 14 لبنانيا من منطقة 

عني الرمانة، قدموا شــكوى إىل النيابة العامة ضد السيد 

نرص الله. واوضح ان الشــكوى ضد نــرص الله، تطالب 

الســلطات بالتحقيق معه لكشــف ما إذا كان مشاركا أم 

حداث.  محرضا أم فاعال ل

{ سجال يف مجلس القضاء ؟ {

 اما عىل صعيد تحقيقات املرفأ، فقد اســتمع مجلس 

القضــاء االعىل اىل املحقــق العديل القايض البيطار يف 

غياب مدعي عام التمييز القايض غســان عويدات بسبب 

تنحيــه عن ملف التحقيقات، الجلســة التي اســتمرت 

لســاعة واحــدة، مل تتطرق وفق مصــادر مطلعة، اىل 

تفاصيل التحقيق، وشــهدت الجلسة مناقشة حادة بني 

البيطار والقايض حبيب مزهر الذي اتهمه بتعريض البلد 

لخطر محدق بســبب عدم مراعاته لالصول القانونية يف 

التحقيقات، لكن البيطار ارص عىل انه يعمل وفق االصول 

القانونية ومبا ميليه عليه ضمره. وقد انتهت الجلســة 

بالدعوة اىل االرساع باصدار النتائج، وتغطية عمل بيطار 

الذي يتجه نهاية هذا االســبوع اىل اصدار مذكرات بحث 

وتحر بحق النائبني غازي زعيرت، ونهاد املشــنوق. يف هذا 

الوقــت، قرر املحامي العام التمييزي القايض عاد قبالن 

حفظ اإلخبار املقّدم من الوزير الســابق يوسف فنيانوس 

يف وجــه املحقق العديل، فيــا ال يزال الطلب املقدم من 

محامــي فنيانوس أمام محكمــة التمييز الجزائية لنقل 

الدعــوى يف ملف انفجار املرفــأ إىل قاض آخر يف طور 

التبليغات من األفرقاء والتي مل تستكمل بعد متهيداً، لُتذاكر 

هيئة املحكمة برئاســة القاضية رنــدة كفوري إلصدار 

قرارها. الجديــر ذكره أن املهلة املعطاة قانوناً للجواب عن 

الطلــب لكل من املعنيني بهــذا التبليغ محددة بعرشة ايام 

اعتباراً من تاري تبلغهم.. .

{ ارسائيل »متاهبة« بعد كالم نرصالله؟ {

ويف ملف ترســيم الحدود البحرية، تتواصل تداعيات 

الدخــول املبارش والعلني لالمني العام لحزب الله الســيد 

حسن نرصالله يف خطابه االخر يوم الجمعة املايض عىل 

خط رســم قواعد »االشتباك« الجديدة يف هذا امللف، واذا 

كانــت الجهات اللبنانية املعنية مبلف التفاوض قد اخذت 

بعني االعتبار هذا املعطى الجديد، اال انها مل تســتفد حتى 

االن من هذه »الورقة« التفاوضية بعد، واملفارقة استمرار 

غياب اسرتاتيجة موحدة للتعامل مع هذا امللف الحساس، 

ل عدم رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس  يف 

الحكومة نجيب ميقا بتحمل وزر رفع ســقف التحدي 

مع واشــنطن، املنحازة للموقف االرسائييل الرافض لبدء 

التفاوض من الخط 29. هذا عىل الجانب اللبناين، اما يف 

ارسائيل التي تلقفت عىل نحو مقلق كالم نرصالله الواضح 

وة الغازيــة اللبنانية، فبدا  بشــمول معادلة »الردع« ال

وات  الحديث عن احتاالت كبرة بان يكون الرصاع عىل ال

البحرية مقدمة الندالع مواجهة عسكرية جديدة مع حزب 

الله، وبالتزامن مع  املناورة الجوية االكرب هذا االســبوع 

ملواجهة خطر »املسرات« املتطورة، ستجري مناورة اخرى 

تحايك احتال تعرض مســتودعات »االمونيا« يف حيفا 

لهجوم صاروخي وبالطائرات املسرة. 

{ احتاالت الحرب مرتفعة؟ {

وبحســب عدد من املحليلني العسكريني االرسائيليني، 

وهم من الجرناالت املُتقاعدين، فان احِتاالت اندالع حرب 

جديدة عىل الجبهة اللبنانّية مع حزب الله كبر واشــاروا 

اىل ان االستعداد لها قد بدأ عمليا، وسينعكس يف املُناورات 

التي ستجري هذا األُسبوع عرب محاكاة ههجوم صاروخي 

عىل منطقة صناعّية ُمجــاورة مليناء حيفا تحتوي عىل 

مخازن »نرتات األمونيا«. ولفت هؤالء انه يف ضوء كالم 

نرص الله األخر، من غر املســتبعد اســتهداف منّصات 

اسِتخراج الغاز اإلرسائيلّية يف البحر املتوسط، تزامنا مع 

بة ملخازن املواد الخطرة قرب حيفا...  توجيه 

{ مناورات جوية ضخمة  {

ويف ترصيح الفت، يؤرش اىل االستعدادات االرسائيلية 

ملواجهة حزب الله ، أكد رئيس العمليات يف ســالح الجو 

اإلرسائييل أمر الزار، أن املناورات الجوية هذا االسبوع ال 

تركز عىل إيران، رغم أنها متثل التهديد االسرتاتيجي األول 

إلرسائيل،  فان تدريبات »العلم األزرق«التي تشارك فيها كل 

من فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة وبريطانيا، تستهدف 

مواجهة مفرتضة ومتزامنة ألنواع مختلفة من الطائرات 

التي تستخدمها الدول املشاركة ملواجهة الطائرات املسرة 

املسلحة التي ترســلها طهران إىل »وكالئها« يف جميع 

أنحاء الرشق األوسط، مبا يف ذلك اليمن وسوريا ولبنان.  

 { تحفظ امريك عىل االندفاعة اللبنانية؟ {

ومع اعالن وزير األشغال العامة والنقل عيل حمية، يف 

بيان امس، أن مجلس الوزراء قد كلّفه رسمياً بالتواصل مع 

ســوريا، ملناقشة قضايا عالقة مع الجانب السوري تُعنى 

بهــا الوزارة، وعمله مع الجانب الســوري عىل تفعيلها، 

علمــت »الديار« ان هذا االعالن يــا عىل خلفية بروز 

اشــارات امركية متحفظة عىل توسيع اطار االتصاالت 

مع دمشــق، وحرصه بالقضايا »املســتثناة« من االدارة 

االمركية، كاســتجرار الطاقة. ويف هذا السياق، اكدت 

اوســاط دبلوماسية غربية، انه اذا كانت مظاهر تطبيع 

العالقــات بني بعض الدول العربية ودمشــق تعبر عن 

مظاهــر القلق من التأثرين اإليراين والرتيك، فان االدارة 

االمركيــة مل متنح حلفائها ســوى موافقة »تكتيكية« 

رفيــة للتعامل مع النظام، ووفقا لتلك املصادر، تلقت  و

بــروت  تعليات عىل شــكل«نصائح« من الســفرة 

االمركية دورو شــيا، بانه ال يجب ان تندفع الحكومة 

كثرا باتجاه دمشق، الن االدارة يف واشنطن مل تبلور بعد 

اســرتاتيجيتها النهائية حيال النظام السوري، واذا كان 

جران ســوريا  قد تحركوا تحت وطاة القلق االقتصادي 

واألمني، ويف املقدمــة االردن، اال ان الجميع يدركون ان 

هذا االنفتاح سيكون محدودا، ولن يشمل اعادة الالجئني، 

واســتئناف العالقات األمنية، فهذا االمــر ال يزال »بعيد 

املنــال« اقله يف املدى املنظور، اما العالقات التجارية فلن 

تحصل دون »استثناءات«، وواشنطن تستعد لفرض املزيد 

من العقوبات عىل شخصيات يف الحكومة السورية 

 { هل تحصل تسوية »انتخابية«؟ {

 يف السياسة اشاع  رئيس مجلس النواب نبيه بّري اجواء 

تهدئة يف اجتاع هيئة مكتب مجلس النواب، ولفت اىل وجود 

اتصاالت لحل االشكاالت لعودة الحكومة اىل اجتاعاتها، 

فيا اعلن نائــب رئيس املجلس النيايب اييل الفرزيل عدم 

وجود تسوية حتى االن حول رد رئيس الجمهورية لقانون 

االنتخابات املعدل، وقد دعا بّري إىل عقد جلســة ترشيعية 

يف متام الساعة الحادية عرشة من قبل الظهر يوم الخميس 

املقبل يف قرص األونيســكو، لدرس مشــاريع واقرتاحات 

القوانني املدرجة عىل جدول األعال.ووفقا ملصادر نيابية 

تجــري اتصاالت بعيدة عن االضواء ملنع تحول الربملان إىل 

ساحة مفتوحة لالشتباك السيا يف غياب أي محاولة 

للوصول إىل تسوية حتى االن، واالصطفاف السيا داخل 

الربملان الذي كان وراء إدخال التعديالت عىل قانون االنتخاب 

ال يزال عىل حاله، واذا مل تحصل اي تسوية، فمن املرتقب ان 

يطعن »تكتل لبنان القوي« بالقانون امام املجلس الدستوري 

بعد ان يصبح نافذا.  

{ زيارة »خاطفة« اىل العراق؟ {

يف هذا الوقت، وفيا تعصف بالعراق ازمة سياسية عىل 

خلفية االحتجاجات عــىل نتائج االنتخابات الترشيعية،  

اســتعجل رئيس الحكومة نجيب ميقــا امتام زيارة 

»خاطفة« لبغداد اســتمرت عّدة ســاعات، التقى خاللها 

مي، الذي تدور عالمات  نظره العراقي مصطفــى الكا

استفهام كبرة حول امكانية عودته اىل رئاسة الحكومة 

الجديدة . وخالل لقائها، الذي حرضه املدير العام لالمن 

العام عباس ابراهيم، طلب ميقا زيادة كمية الفيول مبا 

يســاعد عىل تحسني وضع التغذية الكهربائية، وبنتيجة 

البحث، جرى االتفاق عىل أن يزور وزير الطاقة وليد فياض 

بغداد األسبوع املقبل، إلمتام االتّفاق املتعلّق بذلك. 

ــــــــن يســــــــكت!  اســــــــتدعاء جعجــــــــع الــــــــى »اليــــــــرزة« بعــــــــد اعترافــــــــات »قواتييــــــــن« والراعــــــــي مســــــــتاء ول
ــــات ــ ــ ــــار التحقيق ــ ــ ــــــي مس ــ ــــر ف ــ ــ ــــريع وال تغيي ــ ــ ــــــى : تس ــ ــــاء االعل ــ ــــــس القضــ ــ ــــع بمجل ــ ــ ــــار يجتم ــ البيطــ
ــــــــه وواشــــــــنطن »تفرمــــــــل« االندفاعــــــــة نحــــــــو دمشــــــــق ؟ ــــــــدات نصرالل اســــــــرائيل مســــــــتنفرة بعــــــــد تهدي

السودان: اعتقال حمدوك ومجلسي الوزراء والسيادة وواشنطن
تندد بـ »االنقاب«... ومظاهرات شعبية رفضاً »للعسكر«

االنتخابات لنتائج  رفضاً  مستمرة  االعتصامات  العراق: 
»املفوضية« تعلن أولى مراحل العد اليدوي والصدر »يحذر«

دو الجامعة اللبنانية اعتصا متعا
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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وقالــت وزارة الثقافة واإلعالم الســودانية صباح أمس 
االثنــني -يف صفحتها عــىل فيســبوك- إن رئيس الوزراء 
الســوداين عبــد الله حمدوك اقتيد إىل مــكان مجهول بعد 

رفضه إصدار بيان مؤيد »لالنقالب«.
ويف وقــت ســابق، أعلنت الوزارة أن »قوى عســكرية« 
اعتقلت »أغلب أعضــاء مجلس الوزراء واملدنيني من أعضاء 
مجلس الســيادة«، وقالــت إن ما حدث انقالب عســكري 
متكامل األركان، ودعت الجاهر لقطع الطريق عىل التحرك 

العسكري.
ونقلت الوزارة عن أن »قوات عســكرية مشرتكة اقتحمت 
مقــر اإلذاعة والتلفزيــون يف أم درمان واحتجزت عددا من 

العاملني«.

{ وشنطن تندد {
ندد رئيس لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشــيو 
األمــريك بــوب منينديز يف بيان بأشــد العبــارات قيام 
رئيس مجلس الســيادة الســوداين عبد الفتاح الربهان بحّل 
مجلس السيادة الســوداين والحكومة االنتقالية، وما تردد 
عن اعتقــال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزراء آخرين، 

خرين. باإلضافة إىل قادة املجتمع املدين ا
وقال منينديز إّن »ســيطرة الجيش السوداين عىل الدولة 
أمــر غر مقبول عىل اإلطالق، وســتكون له عواقب طويلة 

األمد فيا يتعلق بالعالقات األمركية الســودانية«.
وأضاف أنه »مل يفت األوان بعد لعكس املســار ووقف هذا 
الهجوم عىل تحول الســودان نحو الدميقراطية«، مشــدداً 
عىل أنه »يجب عىل الذراع العســكري ملجلس السيادة اإلفراج 
الفــوري عن أعضاء الحكومة االنتقالية، والتوقف عن تقييد 

الوصــول إىل اإلنرتنــت ملنع العامل من أن يشــهد عىل هذه 
األزمة«.

كذلك شــدد أيضــاً عىل أنه »يجب عــىل الواليات املتحدة 
اســتخدام كل أداة دبلوماســية إلرسال رسالة واضحة إىل 
الجيش الســوداين، بأنه يجب عليهــم العودة إىل الثكنات، 
والتحيل بضبط النفس واحرتام حقوق أولئك الذين نزلوا إىل 

السلمي«. لالحتجاج  الشوارع 
رئيــس لجنة العالقــات الخارجية يف مجلس الشــيو 
األمريك قال إنه »يجب عىل رشكائنا يف العامل العريب، ويف 
أي مــكان آخر الضغــط من أجل إطالق رساح رئيس الوزراء 
خرين«، الفتاً إىل أّن »العامل يراقب  واملسؤولني الحكوميني ا
وال ميكننــا أن نقف مكتويف األيدي أمام القمع العســكري 

يف السودان«.
من جهتها، علّقت كارين جان بير، نائبة املتحدثة باســم 
البيــت األبيض، عىل أحداث الســودان، وقالت إّن »الواليات 
املتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير«، مضيفة »نرفض 
ترصفــات الجيش وندعــو إىل اإلفراج الفــوري عن رئيس 

الوزراء«.
هذا ودانت السفارة األمركية يف الخرطوم عىل صفحتها 
عىل »تويرت« إطاحة القوات العسكرية السودانية بالحكومة 
املدنيــة. كا دعت الجيش الســوداين إىل »الوقف الفوري 

املعتقلني«. املسؤولني  واإلفراج عن  للعنف 
وكان املبعوث األمريك الخاص للقرن األفريقي، جيفري 
فيلتان، أعرب يف وقت سابق، عن قلقه البالغ بشأن تقارير 

العسكري« يف السودان. »االنقالب 
كذلك أعربــت دول ومنظات أممية عن قلقها الشــديد 
من تطورات األحداث يف الســودان. ودعا مسؤول الشؤون 
الخارجية يف االتحاد األورويب جوزيب بوريل، جميع القوى 

يف الســودان إىل العودة إىل العملية االنتقالية. 

إجراءات العد والفرز اليدوي يف الدوائر التي تحوم شــكوك 
نتائجها. صحة  بشأن 

ويســود الرتقب مــا بعد انتهاء مهلة الـ72 ســاعة التي 
منحتها اللجنة التنظيميــة لالعتصام ملفوضية االنتخابات 
»الســتعادة األصــوات املرسوقة« عىل حــد وصفهم، التي 

انقضت مساء أمس االثنني.
هــذا ويواصــل أنصــار الفصائل املعرتضة عــىل نتائج 
االنتخابــات الربملانية يف العــراق اعتصامهم أمام املنطقة 
الخرضاء، وســط العاصمــة بغداد، لليوم الســابع عىل 

التوايل.
واألحد، اتفقت القوى السياسية العراقية »املعرتضة عىل 
نتائــج االنتخابات« خالل اجتــاع يف مكتب رئيس ائتالف 
، عىل تأكيد رفضها ما أعلن من  دولــة القانون نوري املال
نتائج، ورفضهــا ما قالت إنها طريقــة انتقائية ملفوضية 

االنتخابــات يف التعامل مع الطعون القانونية.
وطالبــت بتصحيح األخطاء التي قالت إنها رافقت عملية 
احتســاب األصــوات وإعالنها. ودعت رئيــس الجمهورية 
برهم صالح إىل التدخل باعتباره حاميا للدســتور ملنع اتجاه 

األحداث نحو ما هو أخطر.
وشــكرت قوات األمن لحايتها املتظاهرين الســلميني، 
وعربت عن دعمهــا للمطالب املرشوعة واســتمرار جميع 

ذلك. لتحقيق  دستوريا  املتاحة  الفعاليات 
واســتبق املال االجتاع بتوضيح أن اللقاء يهدف لبحث 
أزمة النتائج والحد من تداعياتها، ونفى أن يكون املجتمعون 

سياسيا. تحالفا  يشكلون 
من جهتــه، قال ائتالف النرص -بزعامــة رئيس الوزراء 

األســبق حيدر العبادي- إن الهدف مــن االجتاع الذي دعا 
إليــه املال هو إخراج االعرتاضــات عىل نتائج االنتخابات 

الترشيعيــة من »اإلطار الطائفي نحو الفضاء الوطني«.
وأضاف -يف بيان قبل عقد االجتاع- أن االجتاع »يهدف 
ى ومعالجات لتدارك األزمة الحالية، وضان  إىل إعطــاء ر
اســتمرار العملية الدميقراطية ضمن مسارات تلبي سالمة 

الشعب«. ومتّثل  النظام 

{ الصدر يحذر {
مــن جهته، حذر زعيم التيــار الصدري مقتدى الصدر من 
التدخــالت الخارجيــة مبخرجات العمليــة االنتخابية وما 
ســيليها من عملية تشــكيل الحكومة، وهــدد باللجوء إىل 

ذلك. ملنع  الدولية  الدبلوماسية  الطرق 
وقال الصدر األحد، الــذي تقدمت كتلته عىل جميع الكتل 
املتنافســة يف االنتخابات الترشيعية األخرة، يف بيان وّزع 
عــىل الصحفيني، إن سياســة العــراق يف التعامل مع دول 
الجــوار يف املرحلــة املقبلة تقوم عىل أســاس عدم تدخل 
دول الجوار يف شــؤونه الداخلية وعدم تدخله يف شؤونها، 
وتفعيــل العالقــات الثنائيــة يف جميع املجــاالت األمنية 

والدبلوماسية. والتجارية 
وأضــاف أن »التعامل مع دول الجوار ســيكون من خالل 
فتح حوار عايل املســتوى ملنع التدخالت مطلقا، وإذا كانت 
هناك استجابة، فهذا مرحب به، وإال سيتم اللجوء إىل الطرق 

ذلك«. ملنع  الدولية  الدبلوماسية 
وشــدد عىل أن العراق سيعمل عىل حاية الحدود واملنافذ 
واملطارات والتشــديد يف التعامل مــع هذا األمر، معتربا أن 
صــدور أي ردود فعل ما يعّد مساســا بالســيادة العراقية 
ســيكون بابا لتقليــص التمثيل الدبلومــا أو غره من 

اإلجــراءات الصارمة املعمول بها دوليا وإقليميا.
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