
أحــرق محتجــون، رافضون لقرارات القائــد العام للقوات 

املســلحة الســودانية عبد الفتاح الربهان، إطارات السيارات 

يف شــوارع رئيسية بالخرطوم، كام أغلقوا عدداً من الشوارع 

والجســور، اســتجابة لدعوات التظاهر التي أطلقتها »قوى 

الحرية والتغيري- مجموعة املجلس املركزي«.

فيام أعلنت وزارة الثقافة واإلعالم السودانية يف بيان أمس 

الثالثاء، أن ســفراء الخرطوم لدى فرنسا وبلجيكا وسويرسا 

يدينــون إجراءات الجيش الســوداين ضد الحكومة االنتقالية 

ويعلنون تضامنهم معها.

وقال البيان الذي نقلته الوزارة عىل صفحتها الرسمية عىل 

فيسبوك عن السفراء »ندين بأشد العبارات االنقالب العسكري 

الغاشم عىل ثورتكم املجيدة )..( وندعو الدول والشعوب املحبة 

للسالم إىل رفضه ونعلن انحيازنا التام إىل مقاومتكم البطولية 

التي يتابعها العامل أجمع ونعلن ســفارات السودان لدى فرنسا 

وبلجيكا وسويرسا سفارات للشعب السوداين وثورته«.

من جانب آخر، قررت مجموعة »امليثاق الوطني« يف تحالف 

يواصــل أنصــار األحــزاب الرافضة نتائــج االنتخابات 

الترشيعية يف العراق اعتصامهم لليوم الثامن عىل التوايل، 

أمام أحد مداخل املنطقة الخرضاء )وسط العاصمة بغداد(، 

يف وقت تبدأ فيه مفوضية االنتخابات صباح اليوم األربعاء 

عمليات إعادة العد والفرز يدويا بعد قبول 46 طعنا وشكوى 

من املعرتضني عىل النتائج األولية لالنتخابات، بالتزامن مع 

دخــول الواليات املتحدة عىل خط املؤيدين لهذه النتائج، مام 

املعرتضني. موقف  يؤزم 

هــذا وقال عضو الفريق اإلعالمــي ملفوضية االنتخابات 

الدكتور عامد جميل محســن -يف ترصيــح صحفي أمس 

الثالثــاء- إن مفوضيــة االنتخابات تســلمت 1400 طعن 

وشــكوى من الكتل واألحزاب واملرشــحني املعرتضني عىل 

النتائج األولية لالنتخابات وتم االنتهاء من دراســة 1277 

منهــا، وهي موزعة بواقــع قبول 46 طعنــا لوجود أدلة 

تســتدعي إعادة العد والفرز، ورّد 1231 شكوى لعدم توفر 

للطعن. أدلة 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

اضرابه يعلق  الــعــام«  و»النقل  جعجع..  الستدعاء  رفضا  الــيــوم  الــشــارع  فــي  القواتيون 
ــوزراء  ــ ــاء والـ ــى ملــحــاكــمــة الـــرؤسـ ــل ــدفــع الـــى تــعــويــم املــجــلــس االع وســاطــة الـــراعـــي ت
ــهــا«! ــت ــف ــل ــف ــى ل ــ ــ ــؤدي »الـ ــ ــ تــحــقــيــقــات املــــرفــــأ والـــطـــيـــونـــة مــــهــــددة بـــتـــســـويـــة تـ

www.addiyaronline.com12  صفحة Mercredi 27 Octobre 202133 eme annee N 11626االربعاء 27 ترشين أول 2021السنة الثالثة والثالثون ـ العدد 11626

»كورونـــــــــــا«: 6 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و527 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل527 إصابة 
جديدة بالفريوسن لريتفع العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة 

إىل 638581.
ولفتت الوزارة اىل أنه »تم تسجيل 489 حالة محلية و38 
حالة وافدة«، باالضافة اىل »أنه تم تسجيل 6 حاالت وفاة، 

ليصبح العدد االجاميل للوفيات 8465 وفاة«.

الـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي.. 
ــة ــيـ ــاثـ هــــــل أثــــبــــتــــت ثـ
ميسي ونيمار ومبابي فشلها؟

عون مستقبال الراعي 

استمرار االحتجاجات عىل نتائج االنتخاباتتصاعد وترية التظاهرات يف السودان

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

بوال مراد

نجحت الوســاطات التي نشطت عىل خط قرص بعبدا- 

الرساي الحكومي- عني التينة يوم أمس يف تنفيس بعض 

االحتقان الذي يهدد بانفجار عىل املستويات كافة ال تحمد 

عقباه. فقد قررت اتحــادات ونقابات قطاع النقل الربي 

مســاء تعليق االرضاب الذي كانت قــد دعت اليه والذي 

كان من املتوقع ان يشــل البلد، بعد اجتامع ترأسه رئيس 

الحكومة نجيب ميقايت وانتهى اىل اتفاق أعلن عنه رئيس 

اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي بسام طليس. 

وبدا وكأن املسارعة الســتيعاب التصعيد العاميل يف 

الشــارع هدفه الرئييس تاليف اي مواجهة بني شارعني 

خاصة بعد تداعي منارصي »القوات« العتصامات وقطع 

طرق اليوم بالتزامن مع املوعد الذي كان قد حدده القضاء 

العســكري لرئيس حزب القوات اللبنانية ســمري جعجع 

لالستامع اليه يف حوادث الطيونة. 

وجزمــت مصادر »القوات«  لـــ »الديار« ان جعجع لن 

يحرض اىل الريزة وهو سيكون جاهزا للمثول امام املحقق 

متى تم استدعاء امني عام حزب الله السيد حسن نرصالله. 

وقالت املصادر :« زمن تركيب امللفات للقوات وىل وسنكون 

باملرصاد الي اعتداء علينا ايا كان شكله«. 

{ تسوية الراعي تعوم املجلس االعىل {

يف هذا الوقت، استنفر البطريرك املاروين بشارة الراعي 

لدعم جعجع وقرر القيام بنوع من الوساطة لحل االزمة 

السياســية- القضائية، فجال عىل املقار الرئاسية الـ3، 

كاشــفا من بعبدا عن  »حل دســتوري وقانوين لألزمة 

الحاليــة وافق عليه رئيس الجمهورية والرئيســان بري 

وميقــايت«.  وفيام مل يفصح عــن تفاصيل الحل، قالت 

مصادر  سياســية واكبت جولة الراعي لـ »الديار« ان »ما 

يطرحه ابقاء ملف املرفــأ بعهدة القايض طارق البيطار 

عىل ان يحال ملف عيل حســن خليل- غازي زعيرت- نهاد 

املشــنوق- حسان دياب- يوســف فنيانوس اىل املجلس 

االعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء ، فتكون تســوية ال 

تكرس البيطار من خالل سحب امللف منه كام يطالب حزب 

الله ويف الوقت عينه تســحب فتيل االنفجار، ما ينعكس 

تلقائيــا عىل وضع الحكومة التي من املفرتض ان تعاود 

طهـــــران تتعـــــرض لـ»هجـــــوم ســـــيبراني« ضـــــرب نظـــــم توزيـــــع البنزيـــــن
واشـــــنطن: إحيـــــاء االتفـــــاق النـــــووي مـــــع إيـــــران يمـــــر بمرحلـــــة حرجـــــة

ـــاً لخطـــــوة البرهـــــان الســـــودان: االحتجاجـــــات مســـــتمرة رفضــ
جلســـــة مغلقـــــة ملجلـــــس األمـــــن وســـــط تنديـــــد دولـــــي باالنقـــــاب

االحتجاجات مستمرة... واشنطن تؤيد العملية االنتخابية في 
العراق والصدر يعد بحكومة تلبي طموحات الشعب العراقي

أفادت وســائل إعالم رسمية إيرانية 
بــأن هجوما إلكرتونيا تســبب، أمس 
الثالثــاء، يف تعطيل النظام املعلومايت 
املدعوم،  البنزيــن  توزيــع  ملحطــات 
مــام أدى الصطفاف طوابــري طويلة 
مبحطات الوقود يف كافة أنحاء البالد.

ونقلت القناة الرســمية عن املجلس 
األعــىل لألمن القومــي أن الخلل نجم 
عــن »هجوم ســيرباين عــىل النظام 
املعلومايت لتوزيع الوقود«، مشرية إىل 
أن »تفاصيل الهجوم ومنشــأه موضع 

تحقيق«.
املتحدثــة باســم الرشكة  وقالــت 
اإليرانيــة لتوزيع املشــتقات النفطية 
الرســمي،  للتلفزيون  فاطمة كاهــي 
إن الرشكــة دعــت إىل »اجتامع طارئ 
لحل املشــكلة«، يف حني بث التلفزيون 
لقطات ملحطات مقفلة، بينام اصطفت 

منها. مقربة  عىل  سيارات 
وأملحت وكالة أنباء فارس اإليرانية إىل 
اليوم مرتبط باقرتاب  أن توقيت هجوم 
ذكرى احتجاجات واســعة اندلعت يف 
كانت   ،2019 الثــاين  ترشين  منتصف 
بســبب قرار زيادة أسعار الوقود، يف 

اقتصادية حادة. أزمة  خضم 

{ هجامت سابقة {
وكانــت إيران يف األعــوام املاضية 

الهجامت  لعــدد من محــاوالت  هدفا 
 ،2020 أيــار  ففــي  »الســيربانية«، 
تحدثت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
خلف  إرسائيل،  وقــوف  عن  األمريكية 
امليناءين  أحد  طــال  معلومايت  هجوم 
الواقعني يف مدينة بندر عباس بجنوب 

تـــــــــــــــجـــــــــــــــلّـــــــــــــــيـــــــــــــــات
بـــــــــــهـــــــــــاء الـــــــــحـــــــــريـــــــــري

نبيه الربجي    ص 2

طـــــــريـــــــق الــــــنــــــحــــــل فـــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان...
ــة ــالـ ــطـ ــبـ نـــــّحـــــالـــــون يُــــــواجــــــهــــــون خــــطــــر الـ

رجاء الخطيب     ص 6

جعجع« ــاب  »غــي ــع  م للتعامل  الــقــضــاء  خــيــارات 
ــة« ــ ــك ــ ــال ــي الـــــــراعـــــــي »غـــــيـــــر ســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ

محمد علوش    ص 3

ان لبنان كام هو االن هو دولة مفلسة حيث انه يف االدارات 
ال توجــد اوراق للكتابة عليهــا وال اقالم، وكل ما هو معييش 
حول املــدن ويف القرى يدل عىل ان طبقة جديدة من الفقراء 
قد نشأت وتشكل اكرث من 80 يف املئة فيام الطبقة السياسية 
التي تشــكل اقل من 4 يف املئة تعيش باحسن احوالها. الغالء 
فاحش واملواد الغذائية اســعارها ال تحتمل، وحتامً الرؤساء 
عــون وبري وميقايت ومجمل الطبقة السياســية ال يعرفون 
اســعار هذه املواد بل يعيشون يف القصور ورضبوا مستقبل 
اللبنانيني. لبنان ذابت فيه الطبقة الوســطى ومل تعد موجودة 
وباتت الفئة الغنية من الطبقة السياســية هي املسيطرة عىل 
االوضاع، والغالبية العظمى من الشــعب اللبناين الفقري ليس 
له كلمة الفصل يف ما يحصل النه ملزم بتامني معيشة عائلته. 
والســؤال املطروح هو: ملاذا يا فخامة الرئيس عون سنة 88-

89-90 عندما اســتلمت رئاســة الحكومة عاش لبنان كارثة 
حرب وفقدان املحروقــات وغريهام من االزمات، واليوم بعد 
30 ســنة ملاذا ذهبنا اىل جهنم كام كررت يا فخامة الرئيس؟  
االحداث تتكرر بني سنة 1990 و2021 بعد 5 سنوات من تويل 
عون رئاســة الجمهورية. النتيجة ان شعب لبنان سيطر عليه 
الفقر، الســلطات واالجهزة تتصارع فيام بينها وطبقة تعيش 
عىل اطباق من الذهب والجواهر. ان ما وصفناه من احوال هو 

الحقيقة يف حد ذاتها.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10



تـــجـــّلـــيـــات بــــهــــاء الـــحـــريـــري
نبيه الربجي

لبهاء الحريري: ماذ فعل 
وكان   ، ألبي األمريكيــون 
الشخصية العابرة للقارات، 
، أنت الذي   يفعلوا لــ
الحلبة  اىل  الولو  تحاول 
يقول  وكام  السياســية، 
قادة »تيار املستقبل«، عىل 
جثة شــقيق أن مل يكن 

؟ عىل جثة أبي
االبتهــا  بصيحــات 

البيت األبيض، والبنتاغون، تغريدت التي  لسوف يستقبل 
قدمت فيها »أحر التعازي يف ذكرى وفاة الجنود األمريكيني 
الذين ضحوا بأرواحهم دفاًعاً عــن لبنان يف عام 1983« 
وحيث دعوتنا »جميعاً« اىل »أن نتذكر تضحياتهم بالوقوف 

يف وجه االرهاب«.
، مبا ل  كثريون يسخرون من هذه الخطوة التي تظن، أن
من هالة، ومبا ل من حنكة، ومبا ل من تاثري، دخلت يف 
األجندة االسرتاتيجية للواليات املتحدة. أنت الذي ترعرعت 
، وما  ، وما هي رؤيت بني الغرف الذهبية. ما هــو تاريخ

؟ هو برنامج
ال بل أن ســؤال اللحظة، وأنت صاحب املليارات املكدسة 
يف صناديق البنوك، أو يف االستثامرات الهائلة، ماذا قدمت 
، الذين مثل كل أبناء الطوائف األخرى،  حتى ألبناء طائفت

حّولتهم املنظومة السياسية اىل حطام؟ 
لســنا عشــاق الــدم، لكنــ تكلمت عــن تضحيات 
الجنوداألمريكيــني. من ذاك العبقــري الذي صا ل ن 
األمريكيني  »تضحيات«الجنود  يذكــر  أن  وفاته  التغريدة، 
يف كوريــا، ويف فيتنام، ويف أفغانســتان، ويف العراق، 

وبطبيعة الحال يف سوريا ؟
هل يعلــم جريي ماهر، وهو دماغــ الخلفي )دماغ 
(، ماذا جرى يف لقــاء آرييل شــارون ووزير  الشــو
، ربيع 1982، وكيف كانت  الخارجية األمري ألكسندرهي
، املندوبة األمريكيــة لدى األمم املتحدة،  جني كريكباتري
تقرع طبول الحرب من نيويورك. شــخصياً كتبت... مائة 

يوم من الطوفان . وكان طوفان الدم يف لبنان
 أيها السيد بهاء، هؤالء الذين دعوتنا اىل أن نضع باقات 
الزهر عىل قبورهــم حلّوا يف ديارنا من أجل تهريب اتفاق 

17 أيار الذي يضع لبنان تحت »الوصاية االرسائيلية«.
آنذاك، قال الســيا األنكليزي ديزموند ستيوارت ان 
املهمة املكوكية التــي قام بهــا الديبلوما األمري 
موريس درايرب، بني خلدة وكريات شــمونا ) وحيث كانت 
تجري املفاوضات بني الجانبــني اللبناين و«االرسائييل« ( 
كانت ترمي اىل االنتقال بلبنــان من »جمهورية عرفات« 
اىل »جمهوريــة شــارون«. لعل ال تعلــم أن »القاذفات 
االرسائيليــة« دمرت املنازل فــوق أهلهــا، وأن الدبابات 
»االرسائيلية« دخلت اىل بريوت، اجل بريوت التي وصفها 
ابوك بـ »مدينة عريقة للمستقبل« . هل تعتقد أن حكومة 
؟ مناحيم بيغن فعلت كل ذل دون الضوء األخرض األمري

أكرث من أن تكون تغريدة فولكلورية أو بهلوانية، الذين 
يعرفون عن كثب ازدادوا اقتناعــاً بكون مجرد »فقاعة 
هرت هكذا فجأة لتعلن نهاية الحريرية  سياسية«، وأن 
السياســية يف لبنان، وان تردد، وراء الضوء أن هناك من 
اشــار الي بأن نرث العملة الخــرضاء، يف هذه الظروف 

الكارثية، سيفرش أمام السجادة الحمراء اىل الرساي
رمبــا مل يقل ل أحــد أن جون فوســرت داالس، وزير 
الخارجية األمري يف عهد دوايت ايزنهاور، وشقيقه آالن 
داالس، مدير وكالة االستخبارات املركزية، هام من خططا 
النتا ذل االســالم الرببري الذي دعيتــه باالرهاب. هذا 
االنقالب الدراماتي يف املفهوم االيديولوجي لالســالم 
ة... ليس ابن الساعة. هو صناعة، وصنيعة، أمريكية قد

 مل تســأل، وكيف ل أن تســأل، مــن يحمي مخيامت 
»داعش« يف سوريا، وكيف ينقل املقاتلون باألباتيش اىل 
أفغانستان واليمن ؟ هذا اذا أغفلنا دور رجب طيب اردوغان 
، اذا فات أن  ، يلعب برأس شقيق الذي مثلام يلعب برأســ

تدرك ماذا تعني سياسة، وديبلوماسية الثعبان...
هل تكفي، أيها الســيد بهاء حملت عــىل تل الطبقة 
السياســية التي تعاون معها، والتي اســتخدمها، رفيق 
الحريــري، كام تعــاون معها ســعد الحريــري، ولكن 

لتستخدمه، ولتستنزفه حتى العظم.
ال أحد حدث عن عبقرية الغباء لدى املستشــارين حني 
يوحــون ل بأن تغريــدة يف الهواء ويشــق األمريكيون 
، بالبلدوزر، اىل الكر الثالثة. يا صاحبي،  الطريق أمام
األمريكيون يشــقون الطريق لحلفائهم اما اىل الزنزانة أو 

اىل... املقربة
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االربعاء 27 ترشين األول 2021

دوليل بشعالين

ينتظر لبنــان زيارة كبــري مستشــاري وزارة الخارجية 
األمريكية ألمن الطاقة والوسيط الجديد يف عملية التفاوض 
غري املبا يف شأن ترسيم الحدود البحرية بني لبنان والعدو 
اإلرسائييل، آموس هوكشــتاين، القدس املحتلّة والعودة منها 
ناقالً موقف »اإلرسائيليني« حول العودة اىل طاولة املفاوضات 
يف الناقورة انطالقاً من »اتفاق اإلطار«... ويطرح هوكشتاين 
كــن عربها التوّصل اىل حــّل للنزاع البحري  رؤية جديدة 
ّل وجود حكومتني جديدتــني يف كّل من لبنان  القائــم، يف 
والعدو اإلرسائيــيل. والرؤية األمريكيــة الجديدة تقوم عىل 
مناقشــة مســألة وجود الغاز والنفط يف الحقول املشرتكة 
وإمكانية تقاسم مواردها قبل التوّصل اىل اإلتفاق عىل الخط 
الحدودي الفاصل بني لبنان واألرايض الفلســطينية املحتلّة. 
كن حصــول هذا األمر دون تخوين هذا الفريق أو ذاك،  فهل 
وما هي األجــواء األكرث من إيجابية التــي أعلن عنها رئيس 
مجلس النّواب نبيه بّري بعد املحادثات التي أجراها هوكشتاين 

مع املسؤولني اللبنانيني؟
أوســا ديبلوماســية عليمة تجد بأّن لقاءات الوســيط 
األمري الجديد مع املســؤولني أتت إيجابية لجهة موافقة 
هوكشــتاين عىل ما جرى عرضه عليه، ولهذا أعلن بعدها بأّن 
محادثات الحدود البحريّة يجب أن تستكمل. فام يريده الطرف 
اللبناين هو عدم العودة اىل »خط هوف« الذي يقســم املثلث 
البحري املتنازع عليه مبســاحة 860 كلم2 بنسبة نحو 55 
للبنان، و45 للعدو اإلرسائيــيل، كونه مرفوض باملطلق من 
 ّ قبل لبنان، كام يرفض العودة بالتايل اىل الخط 23 الذي ين
عليه املرســوم 6433 واملودع من قبل لبنان لدى األمم املتحدة 
يف العام 2011 عــىل أنّه »خط حدوده البحرية«، ال ســيام 
مع اعتامد الوفد اللبناين العســكري املفاوض الخط 29 كونه 

األكرث قانونية من الخط السابق. 
وإذ جرت مطالبة الحكومة الســابقة أي حكومة الرئيس 
يني  حّســان دياب من قبل سياســيني وديبلوماسيني وأكاد
وخرباء قانونيني عّدة باإلرساع يف تعديل املرسوم 6433 وفق 
اإلحداثيات الجديدة التي حّددتها قيادة الجيش اللبناين معتمدًة 
الخط 29 كحدود لبنان البحرية، وموّسعة بذل منطقة النزاع 
اىل 1430 كلم2، بحيــث تصبح 2290 كلم2 ككّل، غري أنّها مل 
تفعل، تقول االوسا بأّن الواليات املتحدة األمريكية نصحت 
الحكومة املســتقيلة آنذاك »عدم تعديل املرسوم املذكور«. أّما 
األسباب التي أعطتها فتتعلّق بوجهة نظر إدارة جو بايدن التي 
خلفت إدارة دونالد ترامب والتي تختلف عن ســابقتها يف حّل 
األمور العالقة، وباملقرتحات األمريكية الجديدة التي تهدف اىل 
حلحلة مسألة ترســيم الحدود، وعدم تجميدها لفرتة طويلة 
عىل غرار ما حصل خالل الجوالت الخمس الســابقة، بسبب 

املطالب والرشو والرشو املضادة. 
وعن مصري التنقيب عن النفط والغاز ومســألة ترســيم 
ّل املخاوف من عدم حيادية الوســيط األمري  الحدود يف 
الجديد، لفتت األوســا نفســها اىل ما شــّدد عليه رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون يف هذا اإلطار أمس »أّن لبنان 
قبل بالتفاوض غري املبا حول الرتســيم، وكّل طرف يضع 
سقفاً أعىل وأد لرشوطه، ويعمل لبنان عىل الحصول عىل 

ن اىل أّن الوسيط  الســقف األعىل وفق التفاوض«، كام ط
األمري الحايل يف هذا املجال ال يجب أن يثري قلق اللبنانيني، 
ألنّهم ســيحصلون عىل حقوقهم ولن يتنــازل لبنان يف هذا 
املجال. وأضافت االوســا بأّن »التفاوض« ال يعني التمّس 
كن تحصيله،  ا األخذ والرّد للتوّصل اىل أكرث ما  ّ باملوقف، إ

اماً.  وهذا مختلف عن التنازل عن الحقوق 
وترى االوســا بأّن هناك اليوم فرصة جديدة أمام لبنان 
ة لرتســيم الحدود، عليه  الســتئناف املفاوضات غري املبا
اإلســتفادة منها للخرو مــن األزمة اإلقتصاديــة واملالية 
ّل عدم موافقة دول الخار عىل تقديم  الخانقة، ال سيام يف 
يّد املساعدة له قبل تحقيق اإلصالحات املطلوبة. وتتمّثل هذه 
الفرصة يف إمكانية التفاوض عىل الحقول النفطية املتداخلة 
التي يرّجح أنّها تحــوي تريليونات من الغاز مثل »حقل قانا« 
اللبناين، وحقل »كاريش« من العــدو اإلرسائييل. لكن هذا ال 
يعنــي أن يتّم إعطــاء حقل »كاريش« بكاملــه للعدو مقابل 
كن  منح لبنان أحقّيته يف حقل »قانــا«، كون هذا األمر ال 
أن يحدث بهذه البســاطة حتى بني بلدين شقيقني وصديقني، 

فكيف بني لبنان وبلد عدو؟
 ، غري أّن منطقة النزاع املوّســعة، عىل ما عّقبت االوسا
لّــ لبنان يف أكرث من نصف حقــل »كاريش« الذي  تعني 
كة إنرجني اليونانية عىل شفط الغاز منه، فضالً عن  تعمل 
ملكيته لغالبية البلوك 72 حيــث خطّط »اإلرسائييل« أن يبدأ 
الحفر فيه، ورفض اســتكامل املفاوضات التي تطال جنوب 
املنطقة املتنازع عليها. ولكن مع إرسال لبنان رسالة احتجا 
واعرتاض اىل األمم املتحدة عىل بدء العمل يف منطقة النزاع، 
ّن الواليات املتحدة، كام العدو  مطالباً التحّقق من هذا األمر، ف
هرا اهتاممهام الســتئناف املفاوضات، وجرى  اإلرسائييل أ

إرسال الوسيط الجديد لها.

كن للبنان أن يتفاوض عىل أساس الحقول  وعاّم إذا كان 
املشــرتكة من دون ترسJJيم الحــدود أو االتفاق عىل خط 
حدودي معنّي بينه وبني »االرسائيــيل« قبل التوافق عىل هذا 
األمر، أجابت األوســا عينها: »نعم ممكــن. فثّمة حاالت 
مشــابهة عّدة يف العامل، مثل املنطقة املحايدة )الســتخرا 
النفط( بني العراق والســعودية والكويت حيث جرى تقاسم 
األرباح فيها قبل ترســيم الحدود. وقد رّسمت الحقاً، وألغيت 
كــن أن يتفق لبنان مع  املنطقــة املحايدة. وهذا يعني بأنّه 
العدو اإلرسائييل عىل تقاســم املوارد بوساطة أمريكية، ومن 

ثّم يحصل الرتسيم.  
وأكّدت االوســا أّن تقاســم املوارد ال يتعارض مع قانون 
البحار، فهذه مياه إقليمية )أو إقتصادية خالصة(، وليســت 
ء  مياه دولية. وإذا اتفقت الدول املعنية ذات السيادة، فال 

نع.
وعن عملية التخوين، أشــارت األوسا نفسها اىل أّن هذه 
املسألة ال تتّم بهذه السهولة خصوصاً إذا كان الوفد املفاوض 
باســم لبنان يســعى اىل تحصيل الحّد األق من الحقوق 
والحفا عىل ســيادة البالد، رغم صعوبــة التفاوض غري 
كنه يف  املبا مع طرف عدو يحاول املراوغة لكســب ما 

الحقول النفطية الواعدة. 
وتقول االوسا بأّن هوكشتاين ينوي خطّة عمل واضحة 
وسهلة تضّم القواسم املشرتكة وتحّد من النزاع القائم، وهذه 
الرؤية سيســتمّدها ماّم سمعه من املسؤولني اللبنانيني، وما 
سيســمعه الحقاً من املســؤولني »اإلرسائيليني«، والتي من 
شأنها أن توصل اىل حّل نها لرتسيم الحدود البحرية يريض 
الطرفني. علامً بأنّه أطلع املســؤولني اللبنانيني عىل إمكانية 
تعديل املرسوم 6433 يف حال وجود أخطاء تقنية وقانونية، 

ن الجانب اللبناين...  األمر الذي ط

نا مفاوضات الترسيم يلي« حو اســــــت سرا لبنان ينتظر نقل هوكشــــــتاين املوق »ا
تفاق على الخط تقاســــــم املوارد ال يتعارض مع قانون البحار... ويُمكن حصوله قبل ا

ــاتـــس  ــ عـــــــرض مـــــع بـ ــ ــي ــ ــج ــ ــد ال ــ ـ ــا ــ قـ
ــة لــلــجــيــ  ــ ــّي ــ ــرك ــ ــي ــ ــدات األم ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ املـ

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون، يف مكتبه يف 
الريزة، النائب األول املساعد لوزير الخارجية األمريكية للشؤون 
السياسية والعســكرية تيمويت باتس عىل رأس وفد مرافق، 

وتناول البحث برنامج املساعدات األمريكية للجيش اللبناين. 

ائد الج مستقبال بات

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنبال عرب 
حســابه عىل »تويرت«: »من اجل تحقيق شفاف وعادل، من 
اجل عدالة شاملة بعيدا عن االنتقائية ومن اجل اعطاء بعض 
من االمل للمواطن الذي ال دخل له يف رصاع املحاور املحلية، 
من االفضل توقيف جميع مطلقــي النار يف حادثة الطيونة 
ييز، ووقف هذا السجال السيا العقيم واملدمر«. من دون 

من جهة ثانية، اســتقبل جنبال يف كليمنصو، ســفري 
االتحاد االورو يف لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات 

السياسية الراهنة.

االوروبــي االتحاد  سفير  مع  التطورات  بح 
ــع  ــيـ ــمـ جـ ــ  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ لـ  : جـــــنـــــبـــــا 
مــطــلــقــي الـــنـــار فـــي حـــادثـــة الــطــيــونــة 

را بال مستقبال  ج

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشــي أحمد قبالن البيان 
كن أبدا الســكوت عن كرامات الناس ودمائها  االيت: »ال 
كن الســكوت عن دفــع الناس نحــو نقطة اليأس  وال 
وتركهــا للمجهول عرب محرقة أســعار النفــط الجنونية 
والتخيل الحكومــي املعيب، واملطلوب مــن الحكومة حل 
الناس  والوقوف عــىل وجع  الربي  النقل  مشــكلة قطاع 
ن، وبعيدا عن جنــة الوعود وزمامريها.  وكلفة النقــل ا
ويجــب أن يفهموا جيدا أن الرشعية بــني زواريب الناس 
وبيوتهــا وليس بالصالونات املخمليــة، ورفع الدعم دون 
ضامنــة فعلية هو دفع للناس نحو قعــر الجحيم، واليوم 
أكرثيــة فقراء وعامل لبنان محكومــون باإلعدام من قبل 
املة وفاسدة وفاشــلة وبكل وقاحة وعالنية،  ســلطة 
فالبلد ال يحتا اىل معجزة أبــدا بل يحتا اىل رجال قرار 
الوصاية  بوجه  الطاولة  يقلبون  وطني  ســيا  تاريخي 
األمريكية، وإال يوم املظلوم عىل الظامل ســيكون أشد من 

املظلوم«. عىل  الظامل  يوم 
من جهة ثانية، اســتقبل املفتــي قبالن، يف مكتبه يف 
دار اإلفتــاء الجعفري، أمــني الهيئــة القيادية يف حركة 
العميد مصطفى حمدان،  »املرابطون«  املستقلني  النارصيني 

لتداول األوضاع  الهيئة، وكانت مناسبة  عىل رأس وفد من 
العامــة يف البالد ال ســيام أحداث الطيونــة وتداعياتها 
الخطرة عىل الســاحة الداخلية، ورضورة ترسي الوحدة 

الوطنية والحفا عىل الســلم األهيل بني اللبنانيني.
املهم  الحيز  الوضع االقتصادي  يالء  وطالب »الحكومة ب
والرضوري يف عملها اليومــي، فعليها أن تكون متحكمة 
مبراقبة األســعار وبخاصة الرضوريات املعيشية، وتثبيت 
منها  املطلوب  ليــس  إذ  الكهرباء،  وتأمني  الرصف،  ســعر 

.» نزاع سيا انتخابات، وربط  تكون حكومة  أن  فقط 

ــزة  ــج ــع م ــا  ــتـ ــحـ يـ ال  ــد  ــلـ ــبـ الـ  : ــان  ــ ــب ــ ق
ــل  رجــــــا قــــــرار يــقــلــبــون الـــطـــاولـــة  بـــ

د ا م حمدان والو بالن مجتم



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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اسية للراعي لتبريد االحتقان ونزع فتيل الفتنة جولة ر
طالب بعودة اجتماعات الحكومة وعدم تسييس القضاء

عيل ضاحي

عىل ما يبدو حســم رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع قراره بعدم املثول اليوم امام فرع التحقيق يف املخابرات 
«، بعدما تــردد ان وكالء جعجع تقدموا  لعدم »قانونية التبلي
مبذكرة إىل مفوض الحكومة لدى املحكمة العســكرية فادي 
عقيقي يؤكدون فيها أن تبليغه غري قانوين. كام طالب جعجع 
ووكالء موقوفني من »القوات« حسب املعلومات، بكف يد عقيقي 
اسوة مبطالبة »الثنا الشــيعي« بكف يد املحقق العديل يف 
قضية إنفجار املرفأ القايض طارق البيطار بدعوى االستنسابية 

واالرتباب املرشوع من ادائه واستدعاء فريق من دون آخر.  
وقبل يوم واحد من استدعاء جعجع اىل فرع التحقيق ملخابرات 
الجيش يف وزارة الدفــاع،  والذي كان مقرراً اليوم، برزت جولة 
للبطريرك املاروين بشــارة الراعي، وشملت اوالً رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، والذي استبقى الراعي عىل مائدة الغداء، ومن ثم 
حط الراعي يف الرساي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقايت، 

واختتم جولته بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. 
وتؤكد اوســا سياسية يف 8 آذار ، ان زيارات  الراعي تصب 
يف إطار »رفض املقايضة بني احداث الطيونة والتحقيقات يف 
انفجار مرفأ بريوت«، وهذا امر 
مستغرب لدى »الثنا الشيعي« 
والذي مل يأت عىل ذكر املوضوع 
ال من قريب او من بعيد ال داخلياً 
او يف الكواليس وحتى اعالمياً 
االوسا  وتشــري  وسياسياً.  
الراعــي ووفق ما ارس  ان  اىل 
لن يســمح  انه  مقربون منه، 
بتوقيف جعجع وتكرار ما حصل 
السورية«  »الوصاية  ايام  معه 
يف العــام 1994، وســيؤمن 
له الغطاء املســيحي والكنيس 
اســوة بالغطاء املتوفر لرئاسة 
الوطني  الجمهوريــة و«التيار 
و«املردة«.  و«الكتائــب«  الحر« 
ففي حني تؤمن باقي الطوائف 
ومطلوبيها،  ملوقوفيها  غطاءاً 
فلامذا ممنــوع عىل بكر ان 
حني  يف  املســيحيني؟  تغطي 

تغطي دارالفتوى الرئيس حســان دياب والنائب نهاد املشنوق 
وحــزب الله و«حركة امل« يغطيان النائبني عيل حســن خليل 
نعان توقيف الوزير الســابق والحليف  وغازي زعيرت وكذل 

يوسف فنيانوس؟
وابل الراعي الرؤساء الثالثة وفق االوسا نفسها، انه يرفض 
االستنسابية يف االستدعاءات، وانه وجزء كبري من املسيحيني 
يعتربون ان اســتدعاء جعجع من دون غريه من القوى ال سيام 
حزب الله و«حركة امل« فيه استنسابية كبرية، وحتى التوقيفات 
ت كانت من جانب واحد غري عادلة وواقعية، فاالزمة لها  التي 

اطراف عدة وليس فقط »القوات اللبنانية«
وتكشف االوسا انه تناهى اليها، ان جعجع طلب من بعض 
الوسطاء ضامنات ان ال يتم توقيفه يف حال مثل امام املخابرات، 
وانه لن يوفر وسيلة قضائية وقانونية لتأخري الذهاب اىل وزارة 

الدفاع ومنها تأمني غطاء طائفي وسيا واسع
يف املقابل، ترفض اوسا كنسية بارزة ومقربة من الراعي ، 
ان تحرص جولة الراعي عىل الرؤساء الثالثة برفض مثول جعجع 
رحون«. وتقول ان تحرك  امام املخابرات وترك غريه »يرسحون و
، وهو ال  مكانه قول ما يريد من بكر الراعي وطني وهو كان ب
يخ من قول ما يريد قوله، وهو اراد ان يكون له جولة وطنية 
وشاملة عىل املرجعيات الدينية بعد الرؤساء وقد تتوسع الحقاً 
رمبا.  وتؤكد ان قضية جعجع تفصيل يف قضية كربى عنوانها، 
ان ال يكون اســتدعاء جعجع وبعد احداث الطيونة والتمنع عن 
تحقيق العدالة يف احداث الطيونة وانفجار املرفأ، فتيل التفجري 

والفتنة التي قد تؤدي اىل حرب داخلية.
الخطر  الراعي يستشعر  ان  الكنســية  االوســا  وتقول 
الشــديد، ويرى ان هناك من ينتظر لبنان »عىل الكوع«، وهو 
متوجس من قوى خارجية لتفجري الوضع وتطيري االنتخابات 
وتشــري اىل ان الراعي طالب اوالً بالعدالة ومســاواة  رمبا
اللبنانيني امام القضاء، ويف كل نواحي الحياة وعدم التمييز 
بينهم وان يكون القانون والدستور سقف اي خطوة. ويعترب 
ل االنهيار الواسع للدولة  البطريرك املاروين انه ال يجوز ويف 
واملؤسسات ولالوضاع االقتصادية واملالية، ان تشّل  الحكومة 
وتتحول اىل حكومة معطلة وترصيف اعامل بشــكل قرسي 
وقهري. لذل طالب الرؤساء الثالثة بعودة الحياة الدستورية 
اىل البلد من خالل تفعيل وتنشــيط الحكومة وانعقادها يف 
اقرب وقت. ويرى الراعي ان الحكومة وتفعيلها من شأنه ان 
يفرمــل االنهيار وان تتخذ القــرارات الالزمة النصاف الناس 

وتدبري امورهم.

ــيـــاب جــعــجــع« ــاء لــلــتــعــامــل مـــع »غـ ــض ــق خـــيـــارات ال
ــة« ــ ــك ــ ــال ــ ومـــــســـــاعـــــي الــــــــراعــــــــي »غــــــيــــــر س

محمد علوش

بني ليلة وضحاها وجدت »القوات« اللبنانية نفسها يف موقع 
»املّتهم« بأحداث الطيونة، وبات رئيسها مطلوباً لالستامع إليه 
بصفة شاهد لدى مديرية مخابرات الجيش اللبناين، بعد أن أبل 
لصقاً باملوعد املحدد لالســتامع إليه اليوم بسبب تعّذر إبالغه، 

ولكن هل سيحرض جعجع؟
كام يف كل امللفات يف لبنان تطغى السياسة عىل ما عداها، 
وبكل تأكيد لن يحرض جعجع اىل وزارة الدفاع لالســتامع اىل 

إفادته، وإن حرض فستكون معجزة من العيار الثقيل.
بالنســبة اىل »القوات اللبنانية«، تشري مصادر قريبة منها، 
اىل أنه من حق ســمري جعجع عدم املثول أمام القضاء بسبب 
االستنسابية يف عمل التحقيق، واالرتياب يف وضعية القايض 
فادي عقيقي، مشددة عىل أن البعض يسعى لخلق معادلة جديدة 
عنوانها »املساواة بني انفجار مرفأ بريوت والتحقيقات بشأنه، 
وحادثة الطيونة والتحقيقات بشأنها«، وبالتايل منع العدالة عن 

أهايل الضحايا خدمة ألجندات سياسية.
وترى املصادر القريبة من »القوات« أن استنســابية القايض 
عقيقي تظهر واضحة من خالل مخالفة كل »الفيديوهات« التي 
انترشت يوم الحادث، إذ تعامل مع املشــاهد والسالح واطالق 
النــار واالعتداءات وكأنها مل تكن، واتهم أطرافاً غري معنيني مبا 
حصل، ورمبا أشخاصاً دافعوا عن أنفسهم أمام محاولة الغزو 
التي حصلت، مشرية اىل أن مسار التحقيق الطبيعي واضح وهو 
يبدأ من خالل استدعاء رئيس »حركة أمل« وأمني عام حزب الله 
لالستامع إليهام، ومن ثم رئيس حزب »القوات« سيكون جاهزاً 

لتلبية أي طلب استامع إليه.
وتعترب املصادر أن ما يتعرض له جعجع اليوم سيزيد من قوته 
بالشارع املسيحي الذي مل ينس بعد مجريات عام 1994 ، يوم تم 
االستفراد بجعجع وسجنه بقرار سوري  لبناين، مشرية اىل أن 

الزمن اليوم تحّول، وما يجري سيكون مصدر قّوة لـ »القوات«.
اليوم، بحال غاب جعجع يتعني عىل جهاز املخابرات أن يبلّ 
ل 3 خيارات، إما إعادة طلب  النيابة العامة العسكرية، التي 
، وإما إصدار  االستامع مجدداً، أو غض النظر عنه بشكل نها
مذكرة بحث وتحر، وتشــري املعلومات اىل أن الخيار الثالث قد 

يكون األقل حضوراً يف هذه اللحظة.
وترى مصادر مقربة من الفريق الشــيعي أن عالقة جعجع 
بالقضاء تخصهام وحدهام، فام يعنيهــام هو العدالة فقط، 
مشرية اىل أن أي طرف له حقه يف تقديم الدفوع التي يريد، وله 

أن يطلب إزاحة القايض بســبب االرتياب املرشوع، وله أن يتخذ 
أي إجراء قضا يريــده، ولكن لن تتغري نتيجة أن »الرأي العام 
اكتشــف زيف ادعاءات البعض بخصوص القضاء«، مشرية إىل 
أن زيفهم سيظهر أكرث عندما يهاجمون القايض فادي صوان، 
وهو القايض نفسه الذي ارتاب منه نواب »حركة أمل« يف قضية 

انفجار مرفأ بريوت.
وتتوقف املصادر عند املساعي التي يقودها البطريرك بشارة 
الراعي الحتواء نتيجة ما يجري، مشرية اىل أن الراعي مدعّو لعدم 
التمييز بني تحقيق وتحقيق، وبني تنظيم وتنظيم، وبني طائفة 
هوره مبوقع املدافع عن طرف دون  وطائفة، مشــددة عىل أن 

آخر وفئة دون أخرى يجعله طرفاً يف النزاعات ال حكامً.
كذل يهم املصادر التأكيد عىل مســألة أساســية تتعلق 
باالدعــاء عىل عنرص بالجيش اللبنــاين، إذ إن البعض اعترب 
االدعاء عليه رضبة للمؤسســة العســكرية، ولكن هذا غري 
صحيح عىل اإلطالق، خاصة بحال كان العسكري ترصّف من 
ة قتل، وهذا ما يجب أن تجيب عليه  تلقاء نفسه وارتكب جر
التحقيقات بشكل واضح، فبحال كان ترصفه فردياً يحاسب، 
وبحــال كان ترصفه بناًء عىل أوامر، فيجب أن يحاســب من 
ن املحاســبة تقّوي املؤسســة  أعطى األمر، وبكل األحوال ف

العسكرية ال العكس.

را ر داال ون تصو عون مستقبال الراعي                                            

حجـــــــــــــــار بحـــــــــــــــ وإيتـــــــــــــــو تمديـــــــــــــــد 
ــــــنتين  ــ ــ ــ ــــــة لســـ ــ ــ ــ زمـــ ــــــتجابة ل ــ ــ ــ ســـ ــــ ا ــ ــ ــ ــ برنامـــ

تو حجار م ا

إجتمع وزير الشؤون االجتامعية 
هكتور حجــار مبمثل مفوضية 
الالجئني  لشــؤون  املتحدة  األمم 
أيا إيتو، وبحثا يف التنسيق يف 
لألزمة  اإلستجابة  برنامج  ديد 
ملدة سنتني، مع التأكيد عىل التعاون 

املثمر بني الجانبني. 
كيفية  يف  البحــث  تــم  كام 
مســاعدة الفئــات األكرث ضعفا 
يف لبنان، خاصة مع بداية فصل 
الشــتاء حيث يجــري التخطيط 
لزيارات ميدانية مشرتكة للوقوف 

عند الحاجات امللحة.

مــلــ  يـــكـــون  أن  ــن  ــ م ــه: أخـــشـــى  ــ ــل ــ ال فـــضـــل 
للعن  تفضي  هــواجــس  عــلــى  مــفــتــوحــاً  ــجــوع  ال

أعرب الســيد عيل فضل الله عن »خشيته 
من أن ملف الجوع يف لبنان مفتوح عىل كل 
الهواجس التي قد تفــ للمجاعة، وملزيد 
من العنف والفرا القاتل«، مســتغربا »عدم 
ارتفاع األصوات أمام هذا الفشل يف التخفيف 
من حــدة األزمة وهذا الجــوع الذي ال تدور 

رحاه إال عىل فقراء لبنان ومعوزيه«.
القرآين األسبوعي،  التفســري  ويف درس 
الله عىل ســؤال عــن طغيان  اجاب فضل 
األمنيــة والقضائيــة عىل ملف  امللفــات 
الجوع واألزمــات االجتامعية واالقتصادية 
املتفاقمــة، وقــال: »لقــد كان اللبنانيون 

يتطلعون بعد تشكيل الحكومة إىل معالجة 
رسيعة لبعــض امللفات التي تتصل بحياتهم 
منها  سيام  وال  الكربى،  ومعاناتهم  اليومية 
ما يتعلــق باملحروقــات والكهرباء والدواء 
واملواد الغذائية األساسية. ولكن الذي حصل 
هــو أن هذه املشــاكل ازدادت تفاقام وأدى 
رفع الدعم عن املحروقات إىل ارتفاع جنوين 
يف األســعار، مــن دون أن نلمــح أصواتا 
نــرى مظاهر حقيقية  أن  أو  ترتفع،  كثرية 
لالستنكار الشــعبي، وكأن الناس استكانت 
إىل املسكنات التي يتحدثون عنها، أو يئست 

من إمكان التغيري«.

ـــــاثـــــة: األمــــــــور ــى الــــــــرؤســــــــاء الـــــ ــ ــل ــ الـــــــراعـــــــي جــــــــا ع
ــا ــ ــس ــ ــال ــ ب وال  الــــــــشــــــــارع  ـــي  ــ ــ ف ــّل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ُتـ أن  ــب  ــ ــجـ ــ يـ ال 

أكد البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد 
هر امس يف  زيارته رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون بعد 
قرص بعبدا، وجود حل دســتوري وقانوين مقنع لألزمة الحالية، 
وقد حمل هذا الحل يف زيارته اىل رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ورئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت اللذيــن ابديا موافقتهام 

عليه. ثم عرضه عىل رئيس الجمهورية الذي وافق بدوره عليه. 
وكان الراعي قد وصل عند الخامســة والربــع بعد الظهر اىل 
القرص الجمهوري، وتحــدث اىل الصحافيني بعــد لقائه عون، 
وقال: »أريد ان أقول ان زياريت ليســت قضائية بل هي زيارة اىل 
. فالعمل الســيا هو عرب  ة بالعمل الســيا املعنيني مبا
استباق االحداث وإيجاد طريقة ملعالجتها قبل ان تتفاقم. األمور 
ال تحل بالشــارع، وشــاهدنا ما الذي يحصل عنــد وصولها اىل 
الشــارع. وليس امرا مستحبا النزول اىل الشارع عند أي مشكلة، 
فيصبح عندها الشعب يف مواجهة الجيش والقوى األمنية. أقول 
للمسؤولني السياسيني، بأن األمور ال ترتك، وحلها قبل ان تتفاقم، 
وآمــل ان يعمل السياســيون وفق هذا املنظــار، ألنه عكس ذل 
هور االسلحة، وهي  تشاهدون ما يحصل من فلتان الشــارع و

عية«. عية وغري  موجودة، 

{ يف عني التينة {

وكان الراعي زار عــني التينة عند الثانية حيــث التقى رئيس 
ف ضيفه. مجلس النواب نبيه بري الذي أومل عىل 

وقــال الراعي بعد اللقاء: »بحثنــا يف التطورات املختلفة ويف 
موضــوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الــذي يفاقم االزمات 
الرئيــس بري اقرتاحات  االجتامعية واملعيشــية، مضيفا »لدى 
كنه  وحلول مهمة وســأعمل مع املراجع عليها ألن الوضع ال 
وتان  االســتمرار عىل النحو نفســه فيــام لبنان وشــعبه 
»القانون والعدالة والقضاء فوق  واملؤسســات تتحلل«، مضيفا 
الجميع وفوق كل الطوائف واملذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا 

ومستقال ونستهجن اســتدعاء جعجع فحسب. وهناك خريطة 

طريق للحلول لكن ال مقايضة بني حادثة الطيونة وانفجار املرفأ«.

{ يف الرساي {

والتقى الراعي رئيــس مجلس الوزراء نجيب ميقايت عرصا يف 

الرساي الكبري.

يت: »هناك بــاب للحل ويجب  وبعد اللقــاء، رّصح الراعي با

باإلرادة الطيبة وروح املســؤولية أن يجري العمل بهذا الحل  

كن ملجلس الوزراء أن يستمر معطالً  تستعيد البالد الحياة، فال 

كن أيضاً أن تستمر األزمة املالية  وغري قادر عىل اإلجتامع، وال 

واإلقتصادية واملعيشــية كام هي، كذل نحــن تجاه الرأي العام 

كن أن نستمر عىل هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً  العاملي ال 

بعد يوم«، مضيفا »نحن متفقون عىل الحل ذاته، ويبقى علينا أن 

نستمر للوصول اىل تنفيذه«.

قا ور م الراعي 

نرضـــــــــــــــى  أن  يُمكـــــــــــــــن  ال  دريـــــــــــــــان: 
ان يخضـــــــــــــــع ديـــــــــــــــاب لغيراملجلـــــــــــــــس األعلـــــــــــــــى 

استقبل مفتي الجمهورية 
اللطيف  الشي عبد  اللبنانية 
الفتــوى،  دار  يف  دريــان 
وتم  دياب  حســان  الرئيس 
تداول آخر املســتجدات عىل 

الساحة اللبنانية.
وأكــد املكتــب اإلعالمي 
الفتوى يف بيان، ان  يف دار 
من  دريان  املفتــي  »موقف 
بريوت  مرفأ  تفجري  ة  جر
الزمان  بتغيــري  يتغــري  ال 
الحصانات  رفع  إما  واملكان، 
عن الجميع من دون استثناء 
ليات الدستورية  او اعتامد ا

والقانونية املعمول بهــا يف املجلس األعىل 
ملحاكمة الرؤساء والوزراء«.

اضاف البيان »أبــدى املفتي دريان حرصه 
االعتبار  العدالة وأن يؤخذ بعني  عىل تحقيق 

ان الرئيس حســان ديــاب يخضع للمجلس 
بحسب  والوزراء  الرؤســاء  ملحاكمة  األعىل 
كن أن  ما ن عليه الدستور اللبناين، وال 
نر بغريه إال بعــد التعديل والتوافق عليه 

.» يف املجلس النيا

ان د در ا ع د

عـــــــــــــــز الديـــــــــــــــن: اوكلنـــــــــــــــا املهـــــــــــــــام
ـــــــــة ـــ ـــ ـــــــــة الطيون ـــ ـــ ـــــــــي قضي ـــ ـــ ــــــة ف ـــ ـــ ـــ ــــــزة االمني ـــ ـــ ـــ لاجه

اكد النائب حسن عز الدين خالل لقاء سيا 
أقيم يف بلدة عدلون »اننا مع إجراء اإلنتخابات 

يف وقتها، ومع تسهيل كل اإلجراءات«.
وتطرق اىل ملف الطيونة قائال: »نحن نعلم 
املسلحني،  وبوجود  واإلنتشــار  باالستنفار 
وهذه املعطيات موجودة لدى األجهزة األمنية 
حساسية  باعتبار  لكن  أيضا  والعســكرية، 
الوضع مل نقم بأي إجراء، أما اإلجراءات التي 

نقــوم بها تكون ضمــن منطقتنا«، مضيفا 
»يف منطقة الطيونــة أوكلنا املهام بالتامم 
والكــامل لألجهزة األمنيــة، وتعهدت هذه 
األجهزة أن ما تشاهدونه ال قيمة له باملعنى 
العميل، بناء عىل ذل نحــن ذهبنا للتظاهر 
ضد املحقق العديل لنعرتض عىل أدائه وليس 
عىل التحقيق، ونحن أول الناس نعرف أهمية 

كشف الحقيقة«.

بو حبيب بح وسفيرة كندا دعم الجي 

ق رح بص بوحب 

بحث وزيــر الخارجية واملغرتبني عبداللــه بو حبيب، مع 
سفرية كندا لدى لبنان شانتال شاستناي يف العالقات الثنائية 
واملشــاريع التي تعمل عليها كندا يف لبنان. كام جرى البحث 

يف دعم الجيش واملساعدات االنسانية. 
والتقى بوحبيب ممثل بطريركية انطاكيا وســائر املرشق 
للروم االرثوذكس لدى بطريركية موســكو وعموم روســيا 

املطران نيفون صيقيل. 

املــنــى:  ــي  ــ وأب ــان  ــ دريـ زار  بـــخـــاري 
ــة ــن ــت ــف ال ــروع  ــ ــشـ ــ ملـ شـــرعـــيـــة  ال 

غرد ســفري اململكة العربّية الســعودية وليد بخاري عرب 
عّية ملرشوع وخطاب الفتنة وال  حسابه عىل »تويرت«: »ال 

.» عية ملرشوع يقفز فوق هوية لبنان العر
من جهة ثانية، زار السفري بخاري عىل رأس وفد من أركان 
الســفارة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشــي عبد اللطيف 

دريان يف دار الفتوى، وتم تداول أوضاع لبنان واملنطقة.
 وزار بخاري ايضا يف دار طائفة املوحدين الدروز شــي 

العقل الشي سامي ا املنى.

عام عام مع وفد من املجلس الوطني ل بح وضع ا
ــت  ــويـ ــات األحــــــــــــدا األخــــــيــــــرة طـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ عـــــــــون: تـ
ــن الــكــاثــولــيــ جــاهــزون لــخــدمــة الــوطــن ــ مــيــنــاســيــان: األرم

أكد رئيــس الجمهوريــة العامد ميشــال عون، 
أن »تداعيــات االحداث األمنية األخــرية قد طويت، 
وأنــه ال عــودة إىل الحــرب األهليــة يف لبنان، 
 برغم وجود تعكــري دائم للجو العــام يف البالد«.

وشــدد من جهــة أخرى، عــىل »رضورة إنشــاء 
ميغاسنرت لتســهيل عملية التصويت يف االنتخابات 
ل الضائقــة املالية الحالية  النيابيــة املقبلة، يف 
نع الكثريين مــن الوصول اىل مناطقهم  التي قد 
لالقرتاع، األمر الذي يؤدي اىل انتخاب مجلس نيا 

بنسبة اقرتاع متدنية جدا«.
وعــن التعطيــل القائــم لعمــل الحكومة يف 
ــل التفاوض مع صنــدوق النقد الــدويل، لفت 
الرئيــس عــون اىل ان »اللجــان املســؤولة عن 
تحضــري امللفــات والتفــاوض مــا زالــت تقوم 
بعملهــا، ولكن مجلس الــوزراء ال يعيش فقط من 

خــالل اللجان، وعليــه العــودة اىل االجتامع رسيعا 
املواطنني،  تريــح  وجدية  عمليــة  خطــوات  لتحقيق 
الــدويل«. النقد   والنجــاز االتفــاق مــع صنــدوق 

وبالنسبة للتحقيقات الجارية يف انفجار مرفأ بريوت، 
أكد »اســتقاللية القضاء يف هذا املجال، ورضورة عدم 

مبجراها«. السياسيني  تدخل 
مواقف رئيس الجمهورية جاءت يف خالل اســتقباله 
هر امس يف قرص بعبــدا، البطريرك الجديد لبيت  قبل 
رافائيل ميناســيان، مع وفد  الكاثولي  كيليكيا لألرمن 
باء، يف زيارة شــكر عىل ايفاد الرئيس  من املطارنة وا
عون ممثال له اىل رتبة تنصيب البطريرك التي جرت يوم 

األحد املايض«.

بدوره، شــدد ميناســيان عىل أن أبناء طائفة األرمن 
الكاثولي يف لبنان، جاهزون دوما لخدمة وطنهم، يف 

ما يعزز وحدة الشعب وبناء الدولة«.
الجمهوريــة، خالل  رئيــس  اكد  أخــرى،  من جهة 
استقباله وفدا من املجلس الوطني لالعالم برئاسة عبد 
الشــتائم«،  ، »دعمه لالعالم بعيدا من  الهادي محفو
معتربا ان »االعالم الحر الصــادق هو مبثابة »بوصلة« 
للمسؤول يســاعده يف اتخاذ قراراته، واذا مل يقم بهذا 

الدور، يرض االعالم نفسه«.
ن رئيــس الجمهورية اىل ان لبنــان »لن يتنازل  وط
ة لرتسيم حدوده  عن حقوقه يف املفاوضات غري املبا

البحرية، واىل ان اللبنانيني سينالون حقوقهم«.

را ر داال ون تصو ان                      اس عون مستقبال م



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
االربعاء 27 ترشين االول 2021

تشرين  7 ــرا  ح و تشرين  بين   الحر  الوطني 
؟ ــراع  ــت االق صناديق  فــي  للعونيين  كلمة  ثــّمــة  هــل 

سياسية ــاكــفــات  ومــن إدارة  ــوء  وســ وجــشــع  ــســاد  ف
ــي الــــــى الــفــقــر ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــت الـــشـــعـــب الـ ــ ــلـ ــ أوصـ

بل األشقر

ترشين«   17 »ثــورة  منذ 
2019 عرف لبنان تدهور يف 
واملعيشــة،  واملال  اإلقتصاد 
وتدهــور يف ســعر رصف 
اللــرية اللبنانيــة مقابــل 
ســعر  وصل  حتى  الدوالر، 
 20 إىل  الواحــد  الــدوالر 
ألف لرية. بــدأت األزمة يف 
املصارف يف  إقفال جميــع 
18 ترشين لفرتة أســبوعني 
محتجزين أمــوال املودعني، 
حتى بعد فتح املصارف ودون 
أن يطبــق مجلــس النواب 
الـــ »كابيتال  وال الحكومة 
كونــرتول« ضاربني بعرض 
اإلجراءات  أبســط  الحائط 
اإلقتصاديــة واملاليــة عند 
مثلام  مالية  كارثــة  وقوع 

حدث يف لبنان.
فبدأ النافذون والسياسيون 

املدعومون من زعامئهم، إضافة إىل أصحاب املصارف وأعضاء 
، فيام  مجلس اإلدارة بتحويل املليارات من الدوالرات إىل الخار
بقيت أموال الشعب العادي محجوزة يف املصارف. رجال أعامل 
أمضــوا حياتهم يعملون يف دول مختلفــة كافريقيا بعيدين 
عــن عائالتهم،  يؤمنوا آخرتهم وتعليــم أوالدهم يف أرقى 
مدارس وجامعات. تبخرت أموالهم بني ليلة وضحاها بســبب 
حفنة من املســؤولني الفاسدين الجشعني كّونوا ثروات طائلة 
بسبب فسادهم وجشــعهم وسوء إدارتهم، وبسبب خالفاتهم 

السياسية والطائفية. 
منذ أكرث من سنة ونصف السنة تعد هذه الزمرة الحاكمة 
بالبطاقة التمويلية قبل رفــع الدعم عن املحروقات واملواد 
الغذائيــة والدواء حتى أصبح ســعر صفيحــة البنزين بـ 
ويلية. أســعار املواد الغذائية  320 ألف لــرية وال بطاقة 
ويلية.  والدواء إن وجدت إرتفعت بنسبة 90  وال بطاقة 
الحــد األد لألجور هــو 675  ألف لــرية ومعدل األجور 
لدى الطبقة الوســطى التي كانت تشــكل حوايل 55 من 
. كهرباء الدولة  املواطنــني أصبحت مليونني لــرية أي 90 
تأيت ســاعتني يف الـ 24 ســاعة، ومولّــدات الحي تغذي 
بالكهرباء 22 ســاعة، حيث أصبح سعر الـ 5 أمبري يفوق 
املليون لرية يف الشهر وال من يسأل، فاملسؤولني والزعامء 
قابعــني يف قصورهم الفاســدة يتمتعــون بالكهرباء 24 
ســاعة عىل 24 عىل حساب الشــعب »املعرت« الذي إرتكب 

وانتخبهم. عمره  خطيئة 

أما حكومة الرئيس ميقــايت، فيبدو أنها ولدت ميتة، وهو 
كان يقول عندما كان رئيسا مكلفا أن لديه خطة جاهزة، ولكن 
ل أي خطة، إذ مل  بعد تشكيل الحكومة برئاسته تبني أنه ال 
ينجز ولو شيئا بسيطا خالل 45 يوماً، ويبدو أن خطة ميقايت 
كانت اإلتكال عىل الرئيس الفرنيس  ينتشله من هذا املأزق.
أما عــن حادثة الطيونــه - عني الرمانــة، فيقول مرجع 
سيا مســتقل: أننا تفادينا األســوأ، ولوال حكمة السيد 
حســن نرصالله لكان الحادث تطور إىل حرب أهلية. ويشري 
اىل أنه يف آخر لحظة تدارك ســمري جعجــع خطورة األمر 
وطلب من منارصي »القوات اللبنانية« إستيعاب الهجوم عىل 
عني الرمانة وعدم إستفزاز املتظاهرين الذين كانت أغلبيتهم 

عنارص غري منضبطة.
اضــاف املرجع انه  بعــد قرار إســتدعاء جعجع إىل فرع 
التحقيــق يف مخابرات الجيــش، علمنا أنه تــم إتصال بني 
مرجع ديبلومــا أمري كبري ومعــراب، ونصح املرجع 
الديبلوما جعجع بالذهاب إىل فرع التحقيق يف مخابرات 

فادته كشاهد ليس أكرث. الجيش واإلدالء ب
ويضيف املرجع السيا ان أملســؤولني متلهني بتواري 
قانون اإلنتخاب الذي ســيجري بعد حواىل 5 أشــهر، فيام 
الشــعب ينازع مع نســبة 85 منه يعيش تحت خط الفقر، 
وأكرث من 35 من الشــباب عاطلني عن العمل. مع العلم أن 
الديــن العام اللبناين تخطى نســبة 300 من الناتج املحيل 
اإلجاميل، وهذه نســبة خطرية جدأ بالنسبة لبلد يعتمد عىل 

اإلقتصاد الريعي وليس اإلقتصاد املنتج.

زياد العسل 

اللبناين  الشــارع  يشهد 
األيام  ملا ســتحمله  ترقبــاً 
الصعد،  شــتى  عىل  املقبلة 
وخاصــة يف مــا يتعلــق 
االقتصــادي  باملشــهد 
ــل  يف  واالجتامعــي 
حالة انهيار شــامل وكامل 
للعملــة الوطنيــة، وترقب 
ألن ينعكس كل هذا املشــهد 
االنتخا  االســتحقاق  يف 
املقبل الذي يراهن البعض أن 
وصدق  االحزاب  جامهريية 
 ، املح عىل  مؤيديها  انتامء 

بعد وصول هذه الجامهري اىل حالة مزرية يتمنى قسم كبري 
منها مغادرة البالد باي شكل من االشكال، من دون اي تفكري 

يف العودة اىل جهّنم التي يرزحون تحت نارها. 
التيار الوطني الحر الذي يعترب اكرب كتلة نيابية، يعترب بعض 
املراقبني أن حراك 17 ترشين ومــا واكب هذا العهد من امور 
ســوداء، قد يؤدي اىل خسارة ليست بالسهلة له يف صناديق 
االقرتاع ، يف الوقت الذي يعتقد فيه البعض بأن التيار، خاصة 
بعد العقوبات عىل رئيسه جربان باسيل ومحاوالت الشيطنة، 

 . هو اقوى من اي وقت م
يف هــذا االطار، يرى جوزف فهد عضو املكتب الســيا 
يف التيــار الوطني الحر، أن الحقيقة ســتتضح مع الوقت، 
وان جمهور التيار اثبت يف كل االستحقاقات ثباته وصالبته 
وقناعته بهذا التيار ومن خالل معرفة من هم اخصامنا الذين 
اوصلــوا البالد اىل االنهيار، ويشــري اىل انه من الطبيعي ان 
تكــون الناس مع الجهة التي وقفت وما تزال اىل جانبهم يف 
كشــف من هدر ورسق جنى عمرهم، والجهات التي اوصلت 

البالد اىل هذا الدرك واملنظومة التي تقف يف وجه التيار.
من جهتها تتحدث مصادر قيادية سابقة يف التيار الوطني 
الحر، بأن املشــهد االقتصادي واالجتامعي والسيا العام 
ال يشــري اىل أن باســيل كان عند ثقة هذا الجمهور العريض 
الذي وقف اىل جانب العامد عون طــوال الفرتات التاريخية 
واملفصلية من عمــر تاريخه النضايل، وتســتغرب املصادر 
الحديث عن محاربة الفســاد، يف الوقت الــذي تعاون فيه 
التيار مع املنظومة نفسها التي يتهمها برسقة البالد والعباد، 
ة قســام كبريا من جمهور التيار الذي  وتعترب املصادر ان 
ناضل وضّحى متملمال ومســتاًء من الرؤية التي يقارب بها 
التيار امللف اللبناين برّمته، وتراهن هذه املصادر عىل مساءلة 
التياريني لقيادتهم ومحاســبتها يف صناديق االقرتاع، رغم 
محاوالت الشــحن الطائفي واملذهبي والتجييش التي ال تنفع 
شــيئا مع الفقر والبطالة والوضع املــرتدي الذي وصل اليه 

اللبنانيون يف هذه السنوات االخرية، وفق املصادر عينها. 

غــــــداً تــــعــــديــــاتــــه  يـــــؤكـــــد  املــــجــــلــــس  عــــــــــــــون...  رّد  تــــــــــرّد  املــــشــــتــــركــــة  الـــــلـــــجـــــان 
ــب للطعن اهــ ــار  ــي ــت ــور... وال ــتـ ــدسـ ــخــرق الـ ــيــس ب ــر ــقــبــل« تــتــهــمــان ال املــســت ــر« و ــحــري ــت »الــتــنــمــيــة وال

محمد بلو

جددت اللجان النيابية املشرتكة يف جلسة حاشدة امس التأكيد 
عىل التعديالت التي اقرتها الهيئة العامة يف جلستها الترشيعية 
االخرية عىل قانون االنتخاب وصوتت ضد رد رئيس الجمهورية 
متمســكة بتوصية اجراء االنتخابات يف 27 آذار وكذل بتعديل 
املادة املتعلقة بتصويت املغرتبــني وحقهم يف انتخاب الـ 128 
نائبا، وبالتايل اسقا صيغة تصويتهم لستة نواب يف االغرتاب.

وشهدت جلسة اللجان نقاشات حامية اخذت يف معظمها 
طابعا دســتوريا لكن بخلفية سياسية واضحة تعكس موقف 

الكتل من هذا املوضوع.
وبعد نقاشات مستفيضة شارك فيها نواب الكتل ومستقلون 
احتكمت اللجان املشرتكة اىل التصويت، فايد غالبية الحارضين 
توصية اجــراء االنتخابات يف 27 آذار املقبــل عدا تكتل لبنان 
القوي. ثم جرى التصويت عىل البند املتعلق بتصويت املغرتبني 
فصوتت االكرثية النيابية لصالح الصيغة املعدلة وفق ما اقرت 
يف الجلسة الترشيعية االخرية اي انتخاب املغرتبني لـ 128 وفق 
الدوائر الـ 15 وعارض الصيغة نواب تكتل لبنان القوي وكتلتة 

الوفاء للمقاومة.
ومن املنتظر ان يتكرر هذا املشهد يف الجلسة الترشيعية التي 
يرتأسها الرئيس بري غدا يف االونيسكو والتي در عىل جدول 
اعاملها ايضا 35 مرشوع واقــرتاح قانون ابرزها تعديل قانون 
و البن الدويل  البطاقة التمويلية انسجاما مع مالحظات و
وقانون الكابيتال كونرتول الذي يحظر التحاويل باستثناء حاالت 
لية شفافة منها ما يتعلق بالطالب يف الخار  محددة وتخضع 
او تسديد رضائب ورسوم والتزامات مالية وفقا لرشو محددة 

. او نفقات طبابة يف الخار
كام يحدد السحوبات باللرية شهريا بعرشين مليون لرية كحد 
، ويستثنى من هذا التحديد الرواتب  اق و15 مليون كحد اد
واالجور. وكام ين ايضا عىل تحديد الســحوبات بالعمالت 
االجنبية نقدا شهريا مببل اليتجاوز ال، 800 دوالر وال يقل عن 

400 دورال.
ومل تبت اللجان يف هذه االرقام بشــكل نها وتركت االمر 

للهيئة العامة.
ووفقا ملصادر نيابية مطلعة فان الحديث عن تسوية للتوفيق 
بني موقف رئيس الجمهورية والتيــار الوطني الحر من جهة 
واالطراف االخرى من جهة ثانية هــو مجرد تكهنات يف غري 
محلها، مشــرية اىل النقاش العايل اللهجة الذي دار بني نواب 
حركة »أمل« ونواب التيار الوطني الحر يف جلسة اللجان حول 
مخالفة الرئيس عون الدســتور برد القانــون اىل املجلس دون 
عرضه عىل مجلس الوزراء، وايد نواب املستقبل وآخرون موقف 

نواب امل يف هذا الشأن.
وتوقعت املصادر ان تعيد الهيئة العامة يف جلستها غدا اقرار 
تعديالت قانون االنتخاب كام حصل يف الجلســة الترشيعية 
السابقة، وبالتايل ان تصوت ضد رد رئيس الجمهورية باالكرثية 
املطلقة. واشارت يف هذا املجال اىل ان االكرثية النيابية املعارضة 
لــرّد الرئيس عون تفوق الـ 65 نائبا وهــي تضم نواب التنمية 
وقراطي،  والتحرير والجمهورية القوية، واملستقبل، واللقاء الد
واملردة، وعدد من النواب املســتقلني باالضافة اىل كتلة الرئيس 

ميقايت.
وتشري املصادر اىل ان هناك رأيني حول االكرثية املطلقة يف 
واقع مجلس النواب الحايل بعد اســتقالة ووفاة 11 نائبا: الرأي 

االول يعترب انها يف الوضع الحايل تحتســب عىل اساس نصف 
العدد الحايل زائد واحد اي 59 نائبــا والرأي الثاين يعربها انها 

تحتسب عىل اساس عدد مجلس النواب اي 65 نائباً.
وما هو مؤكد ان توجه اجــراء االنتخابات يف 27 آذار املقبل 
تحظى باكرثية كبرية باعتبار ان الكتلة املعارضة هي تكتل لبنان 
القوي وبضعة نواب مغرتبــني. اما موضوع تصويت االغرتاب 
فان حزب الله يؤيد موقف التيار الوطني الحر الذي يســعى اىل 
خر عىل االكرثية  كسب اصوات آخرين الفشال حصول الفريق ا

املطلقة يف جلسة الغد.
هر  وكانت جلسة اللجان النيابية املشــرتكة انعقدت قبل 
امس يف املجلس النيا برئاســة نائب رئيــس املجلس اييل 
الفرزيل ملناقشة رد رئيس الجمهورية لتعديالت قانون االنتخاب 
بحضور وزيري الداخلية والخارجية وعدد كبري من النواب تجاوز 

السبعني.
وعلمت »الديار« من مصادر نيابية انه يف مستهل الجلسة اخذ 
النائب ايوب حميد الكالم بالنظام وقدم فيها مداخلة اعترب فيها 
ان الرئيس عون خالف الدستور بارسال رده اىل املجلس النيا 
من دون عرض االمر عىل مجلس الوزراء كام تن املادة 57 من 

الدستور.
واشــار اىل ان رئيس الجمهورية ارتكــب يف ذل مخالفة 
دستورية رصيحة. واكد ان مجلس النواب باقراره التعديالت عىل 

قانون االنتخاب مل يتجاوز الدستور ابدا.
ورد النائب جربان باسيل الفتا اىل ان رئيس الجمهورية مل يعط 
الوقت ابدا بصيغة املعجل املكرر، متسائال ومشككا يف ما اذا كان 

املجلس صدق صفة العجلة قبل اقرار القانون.
وتحدث باسهاب عن موقف التيار الوطني الحر وتكتل لبنان 
القوي، مؤيدا ومفصــال كل البنود التــي وردت يف رد رئيس 
الجمهورية. وجدد الســؤال ملاذا انقلب الكثريون عىل اما ايدوه 
واقروه يف موضوع تصويت املغرتبني؟ مشريا اىل ان هذا الحق 
بانتخاب ســتة نواب للمغرتبني مل يتحقق اال بعد جهد وتعب 

ومعاناة فكيف نطيح بهذا املكسب لالنتشار؟
وهنا رد النائب عيل حسن خليل عىل باسيل مؤكدا ان التصويت 
عىل صفة العجلة قد تــم يف املجلس، وقال ان الكالم عن عدم 
اعطاء رئيس الجمهورية الوقت ال يربرمخالفته الدســتورية 
وعدم عرض االمر عىل مجلس الوزراء. وسبق ان ارتكب الرئيس 
عون مخالفة دســتورية اخرى عندما مل يوقع عىل مرســوم 
دعوة الهيئات الناخبة التنخاب نواب محلس النواب املستقيلني 

واملتوفني
واتهم باســيل ونواب يف تكتل لبنان القوي املجلس بتجاوز 

صالحيات السلطة التنفيذية يف تحديد موعد االنتخابات.
وبعد مداخالت لعدد من النواب حذفــت عبارة تاري موعد 
االنتخاب يف 27 آذار، وجرى التوضيح بان هذا الخطأ كان خطأ 
تقنيا وليس يف محرض جلسة مجلس النواب. وان صيغة تحديد 

املوعد هي توصية وليس يف صلب القانون. 
اما املهل املتعلقة باجراء العملية االنتخابية فبقيت عىل حالها 

باعتبارها يف صلب ن القانون.
ورد خليل مرة اخرى عىل باسيل ونواب التيار مؤكدا ان املجلس 
مل وال يصادر صالحيات الحكومة وغريها وان مخالفة الدستور 

ليست من املجلس بل من غريه.
واوضح ان التعديالت التي اقرها مجلس النواب ال عالقة لها 

بالدستور وال تتجاوزه بأي شكل من االشكال.
وايد النائب ســمري الجرس وجهة نظر نــواب كتلة التنمية 

والتحرير معتربا ان الرئيس عون يف رده للقانون استخدم حقه 
الدســتوري لكنه خالف ن املادة 57 من الدستور التي تن 
س الجمهورية رد القانون  رصاحة وبوضوح عىل انه يجوز لر

بعد عرضه عىل مجلس الوزراء وهذا االمر مل يحصل.
وقراطي بالل عبدالله عىل اولوية  واكد عن كتلة اللقاء الد

اجراء االنتخابات يف موعدها داعيا اىل عدم التلهي بالقشور.
واشار اىل ان املهم هو الجوهر الذي كان يفرتض ان يناقشه 
وهو التخل من هذا القانون الذي يعمق االنقسامات الطائفية 

واملذهبية.
وقدم النائب جميل السيد مداخلة فدعا اىل الدخول يف جوهر 
املوضوع مبديا اعرتاضه عىل صيغة انتخاب 6 نواب يف االغرتاب 
النها تنقل املرض اللبناين اىل الخار وهذا مرشوع تدمريي لكنه 

ايد اجراء االنتخابات يف 8 ايار بدال من 27 آذار.
جرى نقاش بني النائب عيل حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان 
حني اشار االول اىل ان تلويح رئيىس الجمهورية بعدم التوقيع 
عىل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يزيد من الشكوك من محاولة 

تطيري االنتخاب.
ورد كنعان: ال يجوز انه كلام اعطينا مالحظة او ابدينا رأيا يف 
بند او مادة من القانون نتهم مبحاولة تأخري او تطيري االنتخابات 

هذا االمر غري مقبول مشريا اىل سلسلة من مخالفات الدستور.
خليل: ماذا يعني التهديد بعدم التوقيع عىل مرســوم دعوة 

الهيئات الناخبة أليس محاولة لتطيري االنتخابات؟
ويف الجــزء االخري مــن الجلســة اثار باســيل موضوع 
»امليغاسنرت« لكن عددا من النواب اعرتضوا عىل ذل الفتني اىل 

س الجمهورية. ان جدول الجلسة هو مناقشة رد ر
ولخــ النائب عيل فياض موقف كتلــة الوفاء للمقاومة 

بالقول ان الكتلة ايدت اجراء االنتخابات يف 27 آذار املقبل.
وايد ايضا انتخاب املغرتبني لستة نواب من االغرتاب اي الن 
الحايل للقانون دون التعديل الذي اقرته الهيئة العامة للمجلس 

يف الجلسة الترشيعية االخرية.
وردا عىل سؤال قال: »لدينا موقف مرن تجاه التواري واملهم ان 

تجري االنتخابات يف موعدها«.
ووصف االجواء بأنها ضبابية ومربكة.

وبــدا ان تكتل لبنان القوي يتجــه يف حال اكد املجلس عىل 
تعديالته اىل الطعن امام املجلس الدستوري. بينام رأى نواب ان 
هذا الطعن ال يستند اىل اية معطيات الن ما اقره املجلس ال يتناول 

وال يتجاوز اي مادة من الدستور وال عالقة له بهذا االمر.
ويف هذا السياق قال احد النواب لـ »الديار« ان اجواءالنقاش 

الذي ســاد يف اللجان امس يثري اسئلة حول مسار االمور قبل 
. االستحقاق االنتخا

واضاف صحيح ان هناك اجامعا علينا عىل اجراء االنتخابات 
يف موعدها اال ان االشتباك حول تحديد موعد االقرتاع وطريقة 
تصويت املغرتبــني وما يرافق ذل من تهديدات وتلويح بالطعن 
س الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات  او امتناع ر
الناخبة.كل ذل يعزز الشكوك بحصولها يف موعدها. لكن يف 
املقابل يعلم الجميع هنا يف الداخل ان هناك ضغوطا قوية وكبرية 
من املجتمع الدويل الجراء هذه االنتخابات، وان املساعدات باتت 
مرتبطة بحصولها باالضافة اىل موضوع االصالحات واي تخلف 

او تراجع عن ذل يعني السقو واالنفجار الكبريين.
وخالل الجلسة حاولت مستشــارة وزير الخارجية باسكال 
دحرو بعد مغــادرة الوزير ان تتكلم فاعــرتض النائب خليل 

وسألها: »من انت«؟
» اجابت: »باسكال دحرو
؟ فقال لها: ما هي صفت

قالت: مستشارة وزير الخارجية وهناك اعرتض خليل مؤكدا 
انه ال يحق لهــا ان تحل محل الوزير، هذا الحق هو للمدير العام 

وهي ليست لها صفة ادارية رسمية.

{ ترصيح الفرزيل {

وبعد الجلسة اوضح الفرزيل انه »بعد النقاش املستفيض الذي 
ل الظروف  جرى وكان حوارا من ارقى الحوارات التي جرت يف 
التي نراها يف بعض االحيان متشنجة بني السادة النواب والكتل 
السيايسة ووجهات النظر متضاربة وفسح املجال للحوار يف 
املجلس وخارجــه وهذا ما ادى  اىل رفع الجلســة ملدة ربع 

ساعة.
ســكوا باالكرثية املعروفة ســواء  واضاف طبعا النواب 
بالنقطة االوىل والتي كانت موضوع الرد وهي بالتوصية بتاري 
موعد االنتخاب مع حذف الكلمة التي وردت يف القانون املزمع 
عقدها يف 27 آذار.  واستمروا يف النقطة الثانية املتعلقة باقرتاع 
املغرتبني كل عن حسب دائرته يف االنتشار بالعامل. ما اعتقده 
شخصيا حتى يوم الخميس موعد الجلسة العامة هذا القانون 

سيكون عىل جدول اعامل الهيئة العامة.
وعن الطعن بالقانون قال الفرزيل: مسألة الطعن بالقانون 
او عدمــه مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد ان تطعن. اذا كان 
سيؤدي اىل تعطيل االنتخابات النيابية او عدمها فهذه نقطة 

يف غاية االهمية.

ــر فـــي تــصــويــت املــغــتــربــيــن ــح ــي ال ــوطــن ــ مـــع ال ــق ار وي ــات فـــي 27  ــاب ــخ ــت ــد االن ــؤيّـ ــه يُـ ــل حـــزب ال
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ــب لـــبـــنـــان  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــى بـ ــ ــق ــ ــب ــ ــن ــا: ســ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــرونـ ــ فـ
ــا ــ ــع ــ ــاد ألف ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــم ــ ــرج ــ ــي ت ــ ــ ف

غردت املنســقة الخاصة لالمــم املتحدة 
يف لبنان جوانا فرونتســكا عــرب »تويرت«: 
ر »نحو اإلصالح  »رسرت باملشاركة يف مؤ
الوطنية  االســرتاتيجية  تنفيــذ  والتعايف: 
ملكافحــة الفســاد«. إن االلتــزام مبعالجة 

الفساد يعني اختيار طريق اإلصالح والخرو 
ء إعطاء األولوية  من األزمة. إنه قبل كل 
األمم  اللبناين. ســتبقى  الشــعب  لتوقعات 
املتحــدة إىل جانب لبنان يف ترجمة محاربة 

الفساد إىل أفعال ملموسة«.

: املــطــلــوب  ــة املـــــارونـــــّيـــــة ــ ــط ــ ــراب ــ ال
القانون  مظّلة  تحت  الجميع  يتساو  أن 
أكدت الرابطــة املارونية يف بيان »املطلوب أن يتســاوى 
الجميــع تحت مظلة القانون، واال يكون هناك أي اســتثناء. 
ة املرفأ،  وهذا ما مل يتحقق بالنسبة إىل التحقيقات يف جر
حيث امتنع رئيــس حكومة ونــواب ووزراء عن املثول، يف 
حني يطلب من ســواهم املثول، بالتزامن مع حمالت تصفهم 
بالعصاة عىل القضاء. وليس يف ذل اي ذرة من العدل. فالعدل 
يكون بالســوية او ال يكون. واال فليتحمل الجميع تبعة هذا 

السلوك«.
وختمــت »إن الجيش قيادة، ضباطا وأفــرادا موضع ثقة 
اللبنانيني جميعا، وضامنة السلم االهيل، ويعول عليه الكثري 
ن الرابطة املارونية تشــد  يف هذه األيــام الصعبة، لذل ، ف
عــىل يد قائد الجيش جوزاف عون الــذي يجمع الحكمة إىل 
الصالبــة، ألن املرحلة تتطلب الكثري مــن الحذر واملقاربات 

الهادئة والحازمة يف آن«.

ــة  ــّي مـــة املــال ــحــاً عـــن الـــ ــصــري ــاع قــــّدم ت ــدفـ وزيــــر الـ

األشرفّية إحتفلت بعيد شفيعها القديس ديمتريو 
الــنــا فيهم وجــه الله لــيــر  ــوا أوالدكـــم  : رّبـ عـــود 

لبنان« في  املؤسساتية  ورة  »ال يُوقع  زيد  ابو  حكمت 
ــارة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي فـــرنـــســـا ــ ــفـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ

ــدا  ــي صــي ــ ــدرات ف ــ ــخـ ــ ــن املـ ــ ــة كـــبـــيـــرة م ــي ــم تـــلـــ ك
بـــــنـــــاء عــــلــــى إشــــــــــــارة الـــــقـــــاضـــــي رمــــضــــان 

الوطني  الدفاع  وزير  قدم 
رئيس  اىل  ســليم  موريس 
القايض  الدستوري  املجلس 
عن  ترصيحا  مشلب  طنوس 
اىل  اســتنادا  املالية،  الذمة 
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باإلثراء غري املرشوع. 
يف ســياق آخــر، عرض 
رئيســة  مع  الدفاع  وزيــر 
بعثة اللجنة الدولية للصليب 
ســيمون  لبنان  يف  االحمر 
كازابيانــكا إيشــليامن يف 

برنامج  مستشار  يرافقها  بروتوكولية  زيارة 
القوات املســلحة يف البعثة اييل االســمر، 

ملســائل مشــرتكة وأطر التعاون القائم بني 
الجيش واللجنة الدولية للصليب االحمر. 

فيــة،  األ احتفلــت 
القديس  شــفيعها  بعيــد 
الكنيســة  يف  رتيوس،  د
)مار  اســمه  تحمل  التــي 
الغروب  صــالة  بعد  مرت(. 
ترأس  الســحر،  وصــالة 
بــريوت  مرتوبوليــت 
األرتوذكس  للروم  وتوابعها 
املطــران اليــاس عــوده، 
هر  القداس اإللهــي، قبل 
روحية،  عظة  وألقى  امس، 
املواقــف  عنهــا  غابــت 
فيها  وتحدث  السياســية، 

التي  انية  العيد والقيــم اإل عن صاحــب 
استشهاده. فيها، قبل  عاش 

ان  واإل العائلة  عــن  عظته  يف  وتحدث 
والتواضــع واملحبــة، وقــال متوجها إىل 
املؤمنني: »ربوا أوالدكم لريى الناس فيهم وجه 
املسيح هو قدوة مقدسة  املسيح.  الله، وجه 
، يعني أن أثق ب وبكالم  للناس. أن أؤمن ب

مبحبة.  الناس  مــع  وبالتعاطي  وترصفات 
ان بالــرب هو الثقة به وهو الطاعة له.  اإل
الطاعة بال محبة، هي محبة كاذبة ال حياة 
فيها. هــذا العيد وكل عيد هــو لنتعلم كيف 
نكون طائعني للرب ومؤمنني به وتالميذ له، 
وت من أجل أن ننرش تعاليمه  مستعدين أن 
التي تجعل من كل انســان قديسا، أي مقدسا 

بالرب القدوس«.

السيا  الناشــط  وّقع 
اللبناين  األعــامل  ورجــل 
أبو زيــد كتابه  أ.  حكمــت 
الجديد بنســخته الفرنسية 
األصلية الصــادرة عن »دار 
أنطــوان للنــرش« بعنوان: 
»الثــورة املؤسســاتية يف 
 La Révolution لبنــان«  
Institutionnelle au Liban

الســفارة  مقّر  يف  وذل 
فرنسا  اللبنانية يف باريس 
بدعوة من الســفري اللبناين 
عدد  وبحضور  عدوان  رامي 

ية والحقوقية الفرنسية  من الوجوه األكاد
حقوقيني  مــن  اللبنانية  الجاليــة  وأبنــاء 

وناشطني سياسيني
الكتــاب هو »مبادرة الســتعراض مراحل 
تدريجيا، من خالل  املؤسسايّت  لبنان  تكوين 
معاينة املامرســة اإلداريــة، والرتّفع لبلو 
مســتوى عقاليّن يحّفز التعّمق بالتفكري ال 
اء عن السياسة  ســّيام من خالل فصل اإل
من أجل العبور نحو املواطنة والحداثة« يقول 

أبو زيد يف كتابه.
أشــاد  الحضور  أمام  ألقاها  ويف كلمــة 
الفرنكوفونية  والقيم  الفرنســية  بالتجربة 
والتاريخية والسياسية التي تجمع بني لبنان 
وفرنســا ودعا إىل االســتفادة من التجربة 
اإلدارية يف الدولة الفرنسية التي سعت منذ 
ميرتان  الرئيسفرنســوا  عهد  يف  الثامنينات 
اًء  اىل الدفع نحو الالمركزيــة التي أمّنت إ

وتنمية متوازنة يف فرنسا.
بدوره اعترب الســفري عدوان أن »اللبنانيني 
غزو العــامل بثقافتهم وعلمهــم بالكلمة ال 
بالسالح. اليوم اكرث من اي وقت م يجب 
أن يعمل اللبنانيني بشكل جامعي ال تنافيس 
إلنقاذ وطنهم. ومناســبة اليوم هي للتفكري 
ء إيجــا وجّيد للبلد من  من أجل إنتا 

خالل حوار بّناء وهادف«.
هيد وزير الداخلية والبلديات  الكتاب من 

الســابق د. زياد بارود الذي وضع مع لجنة 
متخّصصــة مــرشوع قانــون الالمركزية 
اإلدارية يف لبنان الذي أحيل إىل النقاش يف 
املجلس النيا منذ ســنوات من دون جدوى 

والذي تبّناه أبو زيد يف كتابه.
وقال بــارود: »رافقــت الكاتب يف رحلة 
بحثه عن اإلجابات والحلم بتطوير هذا النظام 
اإلداري بشكل علمي وبقراءة ملراحل تاريخية 
عديــدة. كتاب حكمت أبو زيد هو مناســبة 
الالمركزية  النقاش حول موضــوع  إلطالق 
اإلدارية يف هــذا الوقت الضائــع من عمر 
البلد فمن الجّيد أن نجد من يفكّر يف الحلول 

ويفتح النقاش نحو مستقبل أفضل«.
ح  اللقاءعرض لفيلــم وثائقي  تخلّــل 
بشكل مبّســط أهداف الالمركزية وحسناتها 
وانعكاسها بشكل إيجا عىل حياة املواطنني 
الحايل يف  اإلنهيار  أســباب  ح  اليومية و
لبنان نتيجًة لنظام املحاصصة واملحسوبيات 

والطائفية.
بعدها وّقع حكمت أبو زيد كتابه للحضور، 
أخرية  فرصة  الالمركزية  تشــكّل  أن  متمّنياً 
للحفا عىل وحدويــة الدولة اللبنانية التي 
تواجه مفرتق طرق وسط تصاعد الكالم عن 
الفدرالية او التقسيم وأن تشكّل مدخالً نحو 
اللبناين التي ال  الحّل املستدام ملشاكل النظام 

تنتهي.

أعلنــت املديريــة العامة لقــوى االمن 
الداخــيل يف بيان لها انــه: »أتلف مكتب 
مكافحــة املخــدرات اإلقليمــي يف صيدا 
مــن  كميــات   2021-10-26 بتاريــ 
املخــدرات املضبوطة لديه، وذل يف محلة 
ســينيق قرب معمل فرز النفايات - صيدا، 
، ويف  بناء عىل إشــارة القضــاء املخت
االســتئنايف  العام  النائب  من:  كل  حضور 
رئيس  القايض رهيف رمضان،  الجنوب  يف 
قســم املباحــث الجنائية العامــة العقيد 
مكافحة  مكتــب  رئيس  الخونــد،  مارون 
هيثم  املقدم  الجنوب  يف  اإلقليمي  املخدرات 
ســويد، الرائد قاســم صفوان أحد ضبا 

شــعبة العالقات العامة، رئيس قلم النيابة 
من  وعدد  قزحيا،  ون  ر التمييزية  العامة 

املكتب.  ورتباء  ضبا 
أما املخدرات املضبوطة التي تم تلفها فهي 

كالتايل: 
569،949 ك من بــودرة لون أبيض   -
Paracetamol-( تستعمل لصناعة الكبتاغون

) -
1979 كل من حشيشة رطبة -حوايل 

1،460،000 حبة كبتاغون -حوايل 
30،5 كل كبتاغون قائم ورطب -حوايل 

200 ل من مادة  -برميــل حديد ســعة 
 .»  

ن س مستقبال ا

قي عظت عود 

مت قي  د  ابو 

الـــخـــازن اتـــصـــل بــعــلــوان ُمــســتــنــكــراً
االعتداء على املحكمة الروحّية في الزوق 

الخازن باملرشف عىل املحاكم  الوزير السابق وديع  اتصل 
العدالة فيها املطــران حنا علوان  املارونية وعىل توزيــع 
مســتنكرا »اإلعتداء الســافر عىل املحكمــة املارونية يف 
الزوق«، واعترب أنه »رسالة من طابور خامس يسعى لبعث 
الفتنة يف البــالد«، مطالبا بـ »تحقيق شــفاف وبتحديد 
مالبســات مــا حصل ورفــع الغطاء عن كل مــن يظهره 
التحقيق مشــاركا يف هــذا العمــل التخريبي، وصوال إىل 
كشــف كل الحقيقة ومعرفة من خطط ونفذ، ومن تغا 
وقرص وتخــاذل لحامية هذا الــرصح الحقوقي القضا 

وتدنيس هذا املوقع املقدس«.
نى الخازن أال »يأخذ هذا العمل اإلرها االســتفزازي  و
، وأال يزيد يف تعقيدات األزمة الداخلية ويف  أي بعد ســيا
التباعد بني أبناء الوطن الواحد«، داعيا اللبنانيني، مســيحيني 
خيهم قطعا لدابر  ومســلمني، إىل »التمســ بتضامنهم وت

الفتنة البغيضة التي بدأت تطل بقرنها علينا«. 

الضاغطة  املــلــفــات  ــم  ــراك ت مــهــّب  ــي  ف والـــشـــارع  ُمعطلة  الــحــكــومــة 
فاطمة شكر

تحتشــد امللفــات أمــام 
الحكومة اللبنانية، لكن دون 
حلــول تقي الشــعب الفقر 

ّيز بني أحد . الذي مل يعد 
 يف الشــكل مــا زالــت 
الحكومة موجودة، أما فعلياً 
وعىل الرغم مــن التأكد من 
عدم استقالتها، إال أنها ليست 
أفضل مــن حكومة الرئيس 
فحكومة  ديــاب،  حســان 
مرحلة  دخلت  عملياً  ميقايت 
بســبب  األعامل  ترصيــف 
خصوصاً  الكبــري،  اإلنهيار 

عقب رفــع الدعم واإلرتفاع الجنوين يف أســعار 
املحروقات واملــواد الغذائية، وعدم إصدار البطاقة 
التمويلية التي وعد بها الشعب اللبناين ومل يحصل 

ن. عليها حتى ا
ويف معلومات خاصة مقربة لقوى 8 آذار أكدت 
نتخابات  جارية عىل قدم وساق،  أن التحضريات ل
لكن البعض ممن يحكم يف الســلطة يعمل جاهداً 
من أجل تأجيلها ألسباب سياسية تتعلق بالحصول 
عىل عدد من الكرا يف مجلــس النواب، والتي 
ت   من املمكــن أن يرتاجع عددهــا يف حال لو 
اإلنتخابــات بســبب اإلصطفافــات والتحالفات 
الجديدة، فيــام يؤكد مصدر مقــرب من الرئيس 
سعد الحريري أنه لن يخوض اإلنتخابات الربملانية 
شخصياً، وأن هذا القرار ال عالقة له بعدد و بأسامء 

نتخابات من »تيار املستقبل«.  املرشحني ل
مصدر مقرب من رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
أكد أن الحكومة باقية ولن تســتقيل رغم األوضاع 

اإلقتصادية واملعيشية واألمنية الصعبة، مضيًفا أن 
القوى واألطراف  السيا بني كل  حالة اإلشتباك 
السياســية تعيق عملها  وتقدمها، وهذا ما يؤدي 
اىل تطويقها مــن كل الجهات، ويؤكد أن ضغوطاً 
فرنســيًة قوية تقوم بها الدولة الفرنسية من أجل 
الحكومة خالل هذا األسبوع وإعادتها اىل  تفعيل 
املســار الصحيح، كام أن الجهود تصب يف خانة 
العمل عىل إجــراء اإلنتخابات الربملانية يف الربيع 
القــادم أي يف وقتها، عىل أمــل تغيري املنظومة 

الحاكمة.
ويشــري املصدر اىل أنه بالتزامــن مع األجواء 
اإلدارة األمريكية ما  ن  الفرنســية، فــ اإليجابية 
زالــت ترص عىل الضغط عىل لبنان بشــكل كبري، 
وسيبقى موقفها ســلبيا تجاه لبنان، إضافة اىل  
حادثة مجــزرة الطيونة التي أعادت خلط األوراق، 
التحقيقات يف  اليه  الجميع ما ســتؤول  وانتظار 
هذه املجزرة  بعد كالم األمني العام لحزب الله السيد 
حسن نرصالله الذي كان واضحاً ورصيحاً وسّمى 

ويتابع  بأســامئها،  األمور 
املصدر أن دول الخليج وعىل 
السعودية تستمر يف  رأسها 
ترص  وهي  جانبــاً،  وقوفها 
لبنان يف  عىل عدم مساعدة 
أزمته، أما يف ما يخ زيارة 
ميقــايت اىل العــراق فهي 
زيادة  مبوضــوع  محصورة 
كمية املشتقات النفطية التي 
ترســل إىل لبنان شهرياً مبا 
يســاعد عىل تحسني وضع 

التغذية الكهربائية . 
األزمــة  تــزداد  ماليــاً، 
لبنــان  يف  اإلقتصاديــة 
يف  املامطلة  مــع  بالتزامن 
أن  يبدو  املعطيــات  وبحســب    ، الجنا التدقيق 
ال تعــاون جدي وحقيقي يبديــه املرصف املركزي 
الجنا  التدقيــق  كتــي  املاليــة  مع  ووزارة 
Alvarez&Marsal، إذ إن املعلومات تؤكد  أن ممثيل 
لبنان يرصون  عىل تطيري التدقيق ألســباب باتت 
ن ال أموال ستدفع  معلومة عند الجميع، وبالتايل ف
للبنان بســبب عدم البدء باإلصالحــات، ما يعني 
خســارات جديدة ومصاعب وتعقيدات سيواجهها 
لبنــان نتيجة التعنــت الذي يغلب عــىل الطبقة 
الحاكمة التــي آلت عىل نفســها الخضوع تحت 

سقف القانون . 
أمــام حكومة ميقايت أزمــات عديدة، وهي لن 
تتقدم اىل األمام سوى خطوات عديدة، فالكل بات 
يعلم أن هذه الحكومة ما هي إال حكومة التحضري 
نتخابات الربملانية، وحتى موعد حلولها  واإلعداد  ل
إعادة فتح  الغر بقوة وسنشهد  سيزداد الضغط 
ملفات كثرية من أجل زيادة العرقلة والرتكيز فقط 

عىل العمل عىل إجراء اإلنتخابات يف موعدها .

بح مع اندر حا تفعيل ودعم االوركسترا 
ــر لــبــنــان  ــي ـــع ســف ــ م ــح املـــرتـــضـــى ب
ــقــافــي ــاون الــ ــعـ ــتـ فـــي أوكـــرانـــيـــا الـ

ا ران ان يف او ري لب رت م س ا
إستقبل وزير الثقافة محمد وسام املرت يف مكتبه يف 
الوزارة سفري لبنان يف أوكرانيا عيل ضاهر، يف زيارة تهنئة 

قدم خاللها للمرت كتابه »خدين العال«. 
وتخلل الزيارة »عرض لألحوال العامة يف أوكرانيا، ولوضع 

الجالية اللبنانية فيها«.
وأبدى السفري ضاهر »كامل اإلستعداد للتواصل مع الدولة 
األوكرانية، ووزارة الثقافة لديها يف سبيل وضع إطار تعاون 
ثقايف بني الدولتني اللبنانية واالوكرانية عرب وزاريت الثقافة 

يف البلدين.  
لألوركســرتا  الرئييس  القائد  الثقافة،  وزير  وإســتقبل 
الوطنيــة اللبنانيــة للموســيقى الــرشق  عربية اندره 
. وتــم البحث يف أهمية املوروث اللبناين املوســيقي  حا
ووجوب حف هذا املوروث ونقله اىل اللبنانيني يف الداخل 
، كــام وأهمية تفعيل ودعم »األوركســرتا الرشق  والخار
عربية« كســفرية للبنان يف الخار تنرش موروثه الثقايف 
يف العــامل، وتعكس من خاللــه الصورة الراقيــة للبنان 

واللبنانيني.  

ندوة بعنوان »الرسالة التربويّة واقع وتحّديات«
ــم الـــقـــطـــاع لــيــســتــمــّر  ــي : نــســعــى الــــى دعــ ــب ــحــل ال
ــوار تــربــويّــة ــ أبـــو كــســم : املــطــلــوب إعـــان حــالــة ط

دوة ال ال
عقدت اللجنة األســقفية لوسائل اإلعالم 
ندوة يف املركــز الكاثولي لالعالم، بعنوان 
»الرسالة الرتبوية يف لبنان واقع وتحديات«، 
تناولت وزارة الرتبية وإدارة األزمة الرتبوية، 
وواقــع الرســالة الرتبوية املســيحية بني 
الرتبية  وزير  فيها  شارك  والجامعة،  املدارس 
األســقفية  اللجنة  رئيس  الحلبــي،  عباس 
لوســائل اإلعــالم املطــران أنطــوان نبيل 
العنداري، مدير املركز الخوري عبده أبو كسم، 
رئيس الجامعة اليسوعية األب سليم دكاش، 

وحرضها مهتمون.
 بداية، حــذر العنداري مــن »خلق طبقية 
بني  املدارس الرســمية والخاصة، وهذا األمر 
سينعكس طبعاً عىل التالمذة واملعلمني«، مؤكداً 
أن »تالمذتنا يعيشون حالة النزوح من مدرسة 
إىل أخرى لتخفيف عبء  األقســا املدرسية 

، فيام يتأمن القسط من جهات مانحة دولية 
مع كل مستلزمات التعليم من كتب وقرطاسية 
إىل أخوة لهم نزحوا عن أرضهم، وخويف أن ال 
نصل إىل مرحلة يصبــح فيها تالمذتنا غرباء 
يف وطنهم. ورأى إننا نشكل حلقة متامسكة، 
لن ندعها تنكرس، واملطلــوب منا إعالن حالة 
طوارىء تربويــة، وتوحيد الجهــود، لوقف 
اإلرتطام املنتظر أقلّه عــىل الصعيد الرتبوي، 
فاإلستقرار ممنوع، ويف اتحادنا قوة، فلنشب 

األيدي ولنتكل عىل الله.«
بدوره، أشار  وزير الرتبية  إىل أن »البالد يف 
م، لكننا كجســم  خضم أزمات تتوالد وتتعا
امللقاة  املسؤوليات  تربوي، نعي وندرك حجم 
عىل عاتقنا، ل ننقذ  العام الدرا  و 
يف التطوير الرتبوي«، مشددا عىل أن » وزارة 
دارة  الرتبية  ليست الجهة التي تكتفي فقط ب
األزمة الرتبويــة، بل أننا مــع فريق العمل 
يف الوزارة ومع جميــع املعنيني يف العائلة 
الرتبوية، بادرنا فور تســلمنا املسؤولية إىل 

إيجاد الحلول ».
وأكــد »إننا مل نطلــب الدعم للمدرســة 
الدولية  املانحة  الجهات  ا  إ فقط،  ة  الرسمي
تركز جهودها عىل دعم مؤسســات الدولة، 
عىل الرغم من مبــادرات الدعم التي تتلقاها 
مجموعات  املــدارس الخاصة من هذه الجهة 
او تل بصورة متفاوتــة وغري معممة. كام 
رير  تحركنا مــع  الحكومة اللبنانية  إلعادة 
مرشوع قانون الـ 500 مليــار لرية ملدارس 
القطاعني الرسمي والخاص كام بات الجميع 
يعلم«، مشــددا عــىل  »إننا لســنا يف وارد 
ايزه، بل  التفريط بقوة القطاع ورسالته و
نســعى إىل مده بالدعم ليقطع هذه املرحلة 
السوداء ويســتعيد قدراته ويستمر يف دوره 

الوطني والرتبوي«.

ــوي جــنــوبــاً  ــرب ــت ــقــطــاع ال ــري تــابــعــت شــجــون ال ــحــري ال

دهـــــــــــــــم مــــــــــنــــــــــز فـــــــــــي كــــــــفــــــــررمــــــــان 

عقدت رئيسة لجنة الرتبية النيابية النائبة 
بهية الحريــري لقاء مع مدريــري مدارس 
الشبكة املدرســية لصيدا والجوار الرسمية 
والخاصة واألونروا، يف حضور رئيسة دائرة 
الرتبيــة يف املنطقة الرتبويــة يف الجنوب 
اماين شعبان وممثلني عن الشبكة املدرسية 
يف صور والشبكة املدرســية يف الزهراين. 
وخص اللقاء لعرض ومناقشــة املشكالت 
التي تواجهها املدارس مع بدء العام الدرا 
هيــدا لرفعها اىل  بهــدف اعداد مذكرة بها 

وزير الرتبية والعمل عىل إيجاد حلول لها. 
يف كلمة لها يف مســتهل اللقاء، وضعت 
الحريري املدراء املشاركني يف أجواء وحصيلة 
إجتامعها مع رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
والذي  الحلبي  القايض عباس  الرتبية  ووزير 

خصــ للبحث بواقــع ومعانــاة القطاع 
»أقدر  وقالت:  والخاص.  الرســمي  الرتبوي 
كثرياً الضغط الواقــع عليكم مع بداية العام 
الرســمي،  التعليم  الدرا وال ســيام يف 
ونسعى مع وزير الرتبية وكل املعنيني بالشأن 
الرتبوي لتذليل العقبات التي ال تزال تواجهكم، 
ويف هذا الســياق كان اجتامعنا مع الحلبي 
ومع رئيس الحكومة الذي ابدى االســتعداد 
لكل مــا هو مطلــوب منه للمســاعدة يف 
مواجهة تحديات القطاع الرتبوي ومشاكله«. 
أعلنت  املجاين،  التعليم  ويف موضوع دعم 
الحريري انه ســيتم رصف املنحة املخصصة 
مــن الدولــة للمــدارس املجانيــة التابعة 
ملؤسســات، والتحقق من تل التابعة ألفراد 

للتأكد مام اذا كانت تستفيد من املنحة ام ال.

دهم فريق من طبابــة القضاء يف وزارة 
طة  مبؤازرة  النبطية  يف  العامة  الصحة 
بلديــة كفررمــان، منزال الحد الســوريني 
الل  البلــدة، يعد صاحبــه  املقيمــني يف 
والجبنــة غري املطابقة لرشو الســالمة 
الصحية، حيث تبني بعد الكشــف عىل املنزل 
وجود كميــة كبرية من الذبــاب والربغش 
الل وداخل  املعدة النتــا  االواين  داخــل 
 ، الغرفة املخصصة لتحضــري الحليب والل
فضال عن انتشــار الروائح الكريهة والعفن 

. من الج
 واعلــن رئيس بلدية كفررمــان هيثم ابو 
زيد »انه وبناء لشــكوى أحد املواطنني جرت 
مداهمة املنزل العائد للســوري خالد الحمد، 
وبعد الكشف عىل املكان تبني انه غري مطابق 

لرشو السالمة الصحية«.
ولفت ابو زيد اىل »انه جرى تسطري محرض 
ضبط بحقه وتلف الل والج داخل املكان، 
ا اىل تأمني  مؤكــدا ان »البلدية تســعى دا

السالمة الصحية للناس«.
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االربعاء 27 ترشين األول 2021

كســــــبار؟ ناضر  املحامــــــي  هــــــو  من 

املحامي الياس طعمة

نــارض كســبار...املرجع القانوين وســيف العدالة 
الحق والعدالة مطلبه، ونرصه املظلوم شــعاره، وسيادة 
القانون مبــدؤه. حقوقي بــارز، ومناضل عتيق، حمل 
راية الدفاع عن املظلومني وارســاء املساواة تحت قوس 
املحاكم ســنوات طويلة، فكان محــط انظار الجميع، 

ومثار اعجاب الخصم قبل الصديق.
املحامي نارض كسبار، محاكم بريوت ولبنان تشهد له 
مبناقبيته وســعة اطالعه وإملامه بالقوانني ودقائقها، 
واملحطات الوطنية الكربى تشــهد له بنضاله الوطني 
واستعداده لبذل الغايل والنفيس يف سبيل الوطن الذي 
احب. وليــس ذل من باب إقحام السياســة يف العمل 
الحقوقي، وهو من اشد املؤمنني بالفصل بني السلطات، 
ولكنــه من باب وضــع االمور يف نصابهــا الصحيح، 
وتقديم صورة ناصعة عن النقا امللتزم الذي يســعى 

لنرصة القضايا التي يؤمن بها، اياً كان موقعه.
له مؤلفــات ومصنفــات اغنت املكتبــة الحقوقية 
العربيــة، واصبحــت مقصداً لكل طالــب علم يف هذا 
املضــامر، اىل جانب عدد ال يســتهان بــه من املقاالت 

املنشورة يف وسائل االعالم املختلفة.
املحامي نــارض كســبار، تاري طويل مــن العمل 
الوطني، جعــال منه عالمة فارقة  الحقوقي والنضال 
عىل مســتوى نقابة املحامني، ال يف بريوت فحسب، بل 

يف لبنان ككل.

فــــــي الــــعــــمــــل الـــحـــقـــوقـــي
مل يتوان كسبار طوال عمله الحقوقي، عن االنخرا 
انه بالعمل املؤسسايت الجامعي  ، ال يف الشأن النقا
تحقيقا لالهداف التي يســعى اليهــا، والن همه االول 
واالخري هــو ايصال صوت املحامي اىل حيث  يســمع، 
لتحصيل حقوقه وتحسني اوضاعه عىل مختلف الصعد. 
من هنــا، فقد خاض تجربة الرتشــح لنقابة املحامني 
االخرية يف بــريوت، ولكن الحــ مل يحالفه، فوضع 
نفسه وإمكاناته كافة، يف خدمة النقيب الجديد ملحم 

خلف، الذي يكن له كل احرتام وتقدير.
وخالل مســريته املهنية والنقابيــة، التي وصل من 
خاللها اىل موقع مفوض قرص العدل، شــكل كســبار 
عالمة فارقة ومرجعاً لزمالئه املحامني يستشريونه يف 
كل كبرية وصغــرية. وهو بدوره ال يبخل عليهم بالنصح 
واملشــورة، نظراً ملــا يتمتع به من خــربة عن حق. ان 
عالقته بالزمالء املحامني أكرث من ممتازة، عىل اختالف 
مشاربهم، يف نقابة تعترب من اكرث نقابات املهن الحرة 

يف لبنان، غنى وتنوعاً عىل اكرث من مستوى.
والنه ال يؤمن باليأس او االستســالم، فهو يســتعد 
لخوض غامر االنتخابات النقابية مرة اخرى، وبخاصة 
ان الكثري من زمالئه قد منحوه اللقب قبل تسلمه مهامه 

رسمياً.

» ــر ــ ــبـ ــ ــكـ ــ »الـــــــــــقـــــــــــرارات الـ
رغــم رصيده الفكــري الغني باملقــاالت واملرافعات 
والنقاشــات القانونية، يبقى كتــاب »القرارات الكربى 
الصادرة عن محكمــة االســتئناف املدنية يف بريوت 
ــرة يف الدعاوى الكربى« الــذي صدر مؤخرا، درة  النا

اعامل »النقيب« املتخصصة يف املجال الحقوقي.
ففي هذا الكتــاب، مجموعة من القــرارات املبدئية 
رة  الصــادرة عن محكمة االســتئناف يف بريوت، النا
ن عويدات،  يف الدعاوى النقابية برئاســة القايض ا
والتي ينضم اليها عضوان من مجلس نقابة املحامني يف 
بريوت، وتشــمل صالحيتها كل لبنان ما عدا محافظتي 

الشامل وعكار.
هذه القرارات، ستســاعد الباحثــني ورجال القانون 
يف معالجة ملفاتهــم من دون خطــر الوقوع يف رد 

االستئنافات شكال كام هو مبني.
كام وستساعد املحامني املتدرجني عىل فهم مضمون 
قانون تنظيم مهنة املحاماة واالنظمة الداخلية بشــكل 

عميل، وبخاصة لدى تقديم االختبارات.
ال شــ ان املكبتة القانونية، والعمل الحقوقي بشكل 
عام، يفتخر بوجود شخصية كبرية ومعطاءة كاملحامي 
»العتيق« نارض كســبار. وال شــ ايضاً ان إقدامه عىل 
دخول العمــل النقا ليس طمعاً يف الوجاهية او بحثاً 
عن مكانة، وهو املرتبع عىل عرش قلوب املحامني، وكل 
من عرفه من ابنــاء وطنه. ولكنه االندفاع نحو الخدمة 
ان بســلطان الحق والعــدل، الذي ينبغي  العامة، واال
ان تكون له الكلمة الفصل يف اي دولة تســعى لكرامة 

املواطنني، وبناء الغد االفضل.
املحامي االســتاذ نارض كســبار، صورة ناصعة عن 
الرجل القانوين النزيه، الذي وان كانت له آراء سياسية 
ال يخجل وال يستحي بها، اال انه يفضل إبقاءها عند باب 
املكتب او النقابة، صوتاً للعدالة اوالً، واحرتاماً لقدسية 
ثوب املحاماة، ونأياً بالتوجه الســيا عن ان يســري 
، وهو ما يشكل مقتالً لالثنني معاً:  دفة العمل القضا

السياسة والقضاء.

تــــوقــــيــــ مــــطــــلــــوب فــــــي الـــهـــرمـــل 

أعلنت قيادة الجيش - مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
»بتاري 25 /10 /2021، أوقفت دورية من مديرية املخابرات 
. أ. م.( أثناء محاولته  يف منطقة القرص  الهرمل املواطن )
عية إىل داخل األرايض السورية، وكان  الفرار بطريقة غري 
املوقوف قد أقدم بتاري 22 /10 /2021 يف منطقة بتاتر  
عاليه عىل طعن كل من: )ب. أ. م.(  و )ن. أ. م.( بسكني ما أدى 
إىل وفاة األول، وذل عىل أثر إشكال عائيل وخالفات مادية. 

.» اف القضاء املخت بو التحقيق مع املوقوف ب

نى املقداد

يقرتب رفع الدعم النها عن املحروقات، ولعلّها من أصعب 
ّر بها اللبنانيون يف خضم أزمة قّل نظريها يف  املراحل التي 

تاري بلدهم.
ء  فعــىل مدى 25 عاما كان الدوالر ثابتا، وكان معه كّل 
، ومع اإلنهيار املايل وإحكام الســوق السوداء قبضتها،  كذل
وتســعري الدوالر وفق أهــواء املتحكّمني بها من سياســّيني 
ومرصفّيني، تحّرر سعر الرصف حّد الفجور، ففّجر معه العيش 

الكريم، الذي أصبح رضبّا من املستحيل.
فالوقود املشــّغل لعجلة الحياة برّمتها، مل يعد مبتناول من 
يحتاجه، ومع ارتفاع سعره، ارتفع سعر الغذاء واملاء والدواء، 
والنقل والكهرباء، وســواها، فتهاوى اقتصاد لبنان الحّر غري 

املنتج برضبة املحروقات القاضية.

{ رفع الدعم  من دون خطة بديلة كارثة {
اإلتحاد العاميل العام، جّدد رصخته عىل لســان رئيســه 
بشارة األسمر، الذي أشار لـ »الديار« إىل أّن البلد بلدنا، ويجب 
أن نسعى إلنقاذه مع كّل الخرّيين، الفتا إىل أّن ما يطرح اليوم 
هو حفلة تهجري كبرية للشــباب اللبناين والعائالت اللبنانية، 
ورأى أنّه مل يكن من املفــروض رفع الدعم إال بعد إقرار خطة 
ويلية واستشفائية ومحروقات، الفتا  بديلة بحجم بطاقات 
اىل أّن البطاقة التمويلية هي بداية الحل، وأّن هناك نحو 90 
من الشــعب اللبناين بحاجة لهذه البطاقات، ومعتربا أّن رفع 
الدعم من دون خطة بديلة يشــكل كارثة عىل كّل القطاعات، 
واصفا القرار بالعشوا  وسيؤدي اىل فو عارمة بالبلد .

أّما تايل خطوات الحّل، برأي األســمر، فتتمّثل  بالســعي 
لرضب الكارتيالت التي تتحكّــم مبفاصل اإلقتصاد الللبناين، 
كاإلحتكارات والوكاالت الحرصية، وشــّدد عىل وجوب إعادة 
العمل مبرســوم تحديد األرباح الذي ألغته وزارة اإلقتصاد يف 
التســعينيات، وتفعيل الرقابة عــىل كّل القطاعات: الغذائية 

والنفطية واملخابز واألفران. 
وشــّدد االســمر عىل رضورة أّن تعمل الحكومة  ليل نهار 
ــّل املأســاة الكبرية التي  كخلّيــة نحل، لدعــم الناس يف 
يعيشونها، واشار اىل أننا إذا مل نبادر فورا اىل التحرك ، فنحن 
امام انهيار لكّل القطاعات، كاشــفا عن اجتامعات األسبوع 
املقبل بني اإلتحاد العــاميل العام والهيئات اإلقتصادية ضمن 
لجنة املؤ من أجل رفع الحد األد لألجور بالقطاع الخاص 
وملحقاته، إذ مل يعد من سبيل للعيش من دون زيادة األجور، 

فالحّد االد يوازي سعر »تنكتني بنزين« .
أضاف : أننــا أمام كارثــة موصوفة، ويجــب ان نتحرك 
ا لنا، واستكشــاف ثرواتنا  ان بلبنــان وطنا دا ضمن اإل
واســتخراجها، وطلب من الحكومة أن تقوم باعادة جدولة 
ديونهــا يف الداخل أي أموال املودعــني، ورأى أّن هناك جملة 
اقرتاحات يفرتض أن تبحث يف حوار بني اإلتحاد العاميل العام 
والحكومة بهذا الشــأن، وأن تجتمع األخــرية كل يوم مرتني 
أو ثالثــة عىل األقل، وأن ينذر الوزراء أنفســهم بهذه املرحلة 

لخدمة الناس وليس للوجاهة.

{ تثبيت سعر الرصف {
ــر صحايف، أّن  وكان األســمر قد رّصح مؤخرا يف مؤ
ارتفاع اسعار املحروقات ســــيؤدي لشــلل اقتصادي، وأّن 
كل عمل إنقاذي قبل تثبــــيت ســعر الرصف هو رضب من 
املحال. والسؤال الذي يطرح نفســه هنا: إىل أي مدى عملية 
تثبيت الدوالر ممكنة يف هذه املرحلة اإلقتصادية والسياسّية 

الحّساسة؟
الخبري املايل واإلقتصادي عيل املوسوي أوضح لـ »الديار« 
أنّه بناء عىل قانون النقد والتســليف رقم 13513 الصادر عام 
1963، ال بّد لتأمني ســالمة النقد اللبناين وفق املواد 70، 71 
و 72 أن يتعاون املرصف املركزي مــع الحكومة اللبنانية يف 
موضوع رسم السياسيات املالية لألخرية، من ضمنها عملية 
ّن دور  تدخل مبا من قبل املركزي، وبحســب املــادة 75 ف
حاكم املرصف هو تأمني ثبات القطع أي تثبيت سعر الرصف، 
والــذي هو  تدخل مبــا للمركزي بائعا أو شــاريا للدوالر 

، وذل يّتم وفقا لسياســة ســعر رصف تتالءم مع  األمري
اإلقتصاد اللبناين وتؤدي اىل سالمة النقد اللبناين.

وتابع املوســوي شــارحا أنّه منذ عام 1995 اتّخذ املرصف 
املركزي من خالل حاكمه - منذ ذل الوقت - رياض ســالمة 
باإلتفاق مع الحكومة اللبنانية التي كانت برئاســة الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري عىل تثبيت سعر الرصف عىل 1520 لرية 
، وكان ذل ملدة ال تقل عن 25 عاما، باإلعتامد عىل اإلحتياطي 
، وكان  النقدي من العمالت األجنبية وتحديدا الدوالر األمري
املركزي يصدر ســندات اليوروبوند، ويقرتض من املؤسسات 
الدولية، فيعزز إحتياطه  يبقى سعر الرصف ثابتا، عىل أّن 

من يحدد السعر هو املركزي أيًضا.
توقف املوسوي عند أســباب التحّرر القرسي لسعر رصف 
الدوالر يف لبنان، فرشح أّن يوم 17 ترشين األول 2019، كان 
مفصليا يف بدايــة اإلنهيار املايل، فميزان املدفوعات كان يف 
حالة عجز كبرية جدا، فاقتصادنــا ليس منتجا، واملبال التي 
تخر سنويا من لبنان كانت بحدود الـ 20 مليار دوالر، وأمام 
هذا اإلســتنزاف للدوالر، وصل الخط اىل املؤ األحمر، حيث 
ة  مل يعد باستطاعة »املركزي« التدخل يف سوق القطع مبا
ا عىل ما تبقى لديه من الســيولة الصعبة  كالســابق، حفا
التي اســتنزفت بني عامي 2020  و 2021 ، ومّست مبا يسمى 
اإلحتياطي اإللزامي أي أمــوال املودعني، والذي كان يبل عام 
2019  نحو 32 مليار دوالر، وانخفض بســبب تهريب األموال 

لحدود 23 مليار دوالر.
بحسب  مختلفة  بأشــكال  اإلســتنزاف  عملية  واستمرّت 
املوســوي، ما أّدى النهيار اللرية، واســتمّر »املركزي« بتأمني 
السيولة، وبدأ يخّفض من نسبة اإلحتياطي اإللزامي من 15 
، ثّم 12 من أجل توفري العملة  من أموال املودعني لحدود 14
الصعبة  لتأمــني الحاجيات األساســية وباألخ يف فرتة 
»الدعم«، لدرجة مل يعد باستطاعة مرصف لبنان أن يستخدم 
الســيولة من اإلحتياطي اإللزامي إال بناء عىل قانون يجيز له 
، - كام قال حاكم »املركزي« رياض سالمة -   بالرغم من  ذل
أنّه استخدم هذا اإلحتياطي من دون اإلستناد اىل قانون صادر 

عن مجلس النواب، بحسب املوسوي.

{ اجور مل تصحح منذ عام 1996 }
وفق املوســوي، وأمام هذا اإلنهيار الحاد اليوم، وعدم قدرة 
مرصف لبنان أن يتدخل يف سوق القطع، وترك السوق السوداء 
تتحكم بتســعري الرصف، كانت النتيجة رفــع الدعم كلّيا عن 
املحروقات، فارتفعت أسعارها، ما سينعكس بدوره عىل حركة 
النشا اإلقتصادي املنهار، وستزيد األكالف أكرث عىل املواطن 
اء السلع، وستتضخم األسعار،«وهنا  عىل مستوى النقل و

دخلنا مبا يعرف يف العلم اإلقتصادي  بـ«الحلقة املفرغة«.

عىل ضفة األجور، والتي أصبحت ما دون الصفر معيشــّيا، 
كن أن يؤّمن  يرى املوسوي أّن األجر عىل سعر 1500 لرية ال 
للمواطن اللبناين أد الحاجيات األساسية، ما سيؤدي حتام 
اىل إنفجار اجتامعــي، وأضاف أّن الحد األد لالجور املعتمد 
حّدد وفق »مؤ الغالء«، لكن منذ ســنوات مل تنعقد لجنة 
املؤ التي تحّدد نسبة ارتفاع أســعار السلع، وتؤدي لرفع 

األجور بنسبة معينة.
ولفت إىل أنّه منذ عام 1996 مل تشــهد األجور ارتفاعا اال 
ّثل يف إقرار سلســلة الرتــب والرواتب عام 2018   طفيفا، 
التي وصفها املوسوي بـالكارثة الكربى يف عملية استنزاف 
الخزينة، تزامنا مع حالة الهدر والفســاد ما أّدى اىل إفالس 
الدولة، مشريا اىل عودة انعقاد إجتامعات مؤ الغالء اليوم 

برعاية وزير العمل بالتنسيق مع وزير اإلقتصاد.

{ سعر الرصف: 12000 لرية؟ {
يف هذه الجزئّية وبعد ســؤاله عام يتّم تداوله عن إمكانّية 
تثبيت الدوالر وفق سعر رصف 12 ألف لرية، أشار املوسوي أّن 
ذلــ - عىل ما يبدو- رهان عىل قرض مايّل من صندوق النقد 
الدويل، فاليوم تتفاوض الحكومة اللبنانية مع وفد الصندوق 
و  قاســية جدا عىل  ا للصندوق  ّ املوجــود يف لبنان، إ

الدولة أن تنّفذها ليكون هناك إمكانية إقراضها.
كن تثبيت سعر الرصف؟ يجيب املوسوي أّن املرصف  هل 
املركــزي ليس لديه إمكانية بتاتا أن يتدخل يف الســوق، فقد 
وصل اإلحتياطي مــن العمالت الصعبة اىل حــدوده الدنيا، 
وتثبيت ســعر الرصف ووضع سياسة مالية وبرنامج تعايف 
اقتصادي كان ممكنا منذ ســنتني أيام حكومة حسان دياب، 
التي أسقطت جمعية املصارف خطتها اإلنقاذية بالتعاون مع 
املرصف املركزي برئاسة سالمة، وأصبح من الصعب جدا اليوم 
ل شح العمالت الصعبة الداخلة اىل  تثبيت سعر الرصف يف 
لبنان، وعدم إمكانية اإلستدانة من املؤسسات املالية، ورفض 
الحكومــات الغربية ودول الخليج مســاعدة لبنان، كام كان 
يحصل ســابقا باقراضه تحت عناوين مساعدة أو هبة مالية 
أو قروض ميرسة متدنية الفوائد لكن هذا األمر هناك إستحالة 

لتطبيقه اليوم.
إنفجار اجتامعي عىل وش الحصول، اذا ما استمر الوضع 
عىل انهياره ومل تســارع الســلطة التنفيذية بتثبيت ســعر 
الرصف الذي دونه عوائق كثرية، ليبقى األمل بحلول إنعاشّية 
تخفيفّية، كرفع الحد األد لألجور، وتفعيل مرســوم تحديد 
سقف األسعار واألرباح والنقل العام املشرتك، وهذا ما يخربنا 
ا تجربتنا  ّ به أهل اإلختصاص بشّقيه اإلقتصادي واملعييش، إ
كأهل هذا البلــد، تخربنا بأّن تحقيق ذل رمّبا يكون رضبا من 

املستحيل.

رجاء الخطيب 

حرمت األزمة اإلقتصادية اللبنــاين الكثري من األمور ولعل 
ابرزها األساسيات الغذائية، واجربته عىل تغيري أسلوب حياته 
ط أكرث إقتصاداً وتقشــفاً. مل تكد تخلو مائدة لبنانية  نحو 
من العسل الطبيعي املقطوف من جبل وسهول لبنان الخرضاء 
واملزدهرة، ودأب مزارعي النحل عىل منافســة بعضهم البعض 
عىل تقديم أجود أنواع العســل الصيفي والشــتوي بأسعار 
كانت تناسب الجميع إىل حد ما. أين أصبح هذا القطاع اليوم، 
وكيف يفرس مزارعي النحل التفاوت يف أسعار العسل؟ وماذا 
عن التحديات التي تواجههم للوقوف يف وجه مبيع العســل 
اء  املغشوش واإلبقاء عىل تقديم أجود األنواع؟ وهل أصبح 

هذا املنتج للمحظيني من اللبنانيني فقط؟
أمــني الرس يف تعاونيــة النحل وعضو مجلــس إدارة يف 
تعاونية مزارعي الزيتون يف الكفري- قضاء حاصبيا الســيد 
ماجد الحلبي، شــدد لـ »الديار«  عىل انه مع اإلرتفاع الجنوين 
يف أســعار كافة السلع واملواد التي يحتاجها املواطن وخاصة 
نه  ، ف املزارعني من مواد أولية وصناعية ونقل وما شــابه ذل
أصبح من الرضوري أن ترتفع أسعار العسل ومنتوجات الخلية، 
وعىل الرغم من ذل ما زالت األسعار يف املستوى األد قياساً 
مبــا كانت عليه قبل هذه األزمة دون وجود قدرة لدى النحالني 

عىل مواكبة التغريات يف األسعار ألكرث من سبب.
وفيام يخ التحديات، عــدد الحلبي أكربها قائالً : إن أبرز 
ما يواجه النحال اليوم هو فقدان املواد األساســية األصلية، 
التكلفة الباهظة نتيجة الغــالء، انعدام الرقابة وخاصة عىل 
األدوية واملبيدات العشــبية من قبــل وزارة الزراعة، حامية 
املزارعني النحالني، تفعيل تعاونيات النحل، املســاعدات لصغار 
النحالني وتقديم يد العون لهم خصوصاً بعد موســم الجفاف 
وفقدانهم للكثري من خاليا النحــل وعدم قدرتهم عىل توفري 

التغذية الصحيحة له. 
اء العسل ومنتوجات الخالية،  أما فيام خ اإلقبال عىل 
أكد الحلبي أنه من بعد إعتامد األســعار الجديدة وترافقها مع 
الغالء الفاحش، فقد تراجع هذا اإلقبال إىل ما يقارب الخمسني 
باملئة، وتوقع املزيد من اإلرتفاع باألســعار الذي بدوره سوف 

يؤدي بالكثري من املزارعني إىل التخيل عن هذه املهنة، كونه ال 
يوجد أي تطمينات أو أفق دعم أو حلول ممكنة.

وعن أبرز الرصخات التي يطلقها النحالون، يقول الحلبي أن 
روف قاهرة يف مجال الزراعة، يكون  ل هكذا  من يعمل يف 
ل  طلبه األول والوحيد هو اإلستقرار والتعاون، خصوصاً يف 
غياب الدولة وعدم وجود إهتامم رسمي بالزراعة بشكل عام 
ن النحالني يتمنون عىل املعنيني  وتربية النحل بشكل خاص، ف
من جهات مانحة وجمعيات قادرة عىل الدعم واملســاعدة أن 
تويل هذا القطاع اإلهتامم املطلوب لضامن اســتمراره وقدرته 
عىل الصمود، و يبقى قادراً عىل اإلزدهار لتقديم ما فيه من 

خري وجودة عالية للمواطن.
الحلبــي تحدث عن تجربته والنتائــج التي توصل إليها بعد 
سنوات من العمل يف الجمعية التعاونية لرتبية النحل وتسويق 
اإلنتا يف منطقــة الكفري- قضاء حاصبيا وضواحيها، وبعد 
دراســة للســوق اللبناين، تبني له أن إمكانية وجود عســل 

ومنتوجات خلية مغشوشة يف السوق كبرية جداً بسبب كونه 
ســوق مفتوح دون رقابة، حيث يقوم البعوض بدمج كميات 
من العسل املســتورد من الصني مع العسل املحيل ويقومون 
ببيعه عىل أنه بلدي عضوي، وهو األمر الذي ال يســاءل عنه 
من يقوم به وينجم عنه غش وبيــع منتجات غري ذات جودة 
 ، تحت راية اإلنتا الوطني، مرّضين بذل ســمعة هذا اإلنتا
واملواطن نفسه الذي بات يدفع أموال طائلة دون الحصول عىل 

املنتج باملواصفات املطلوبة واملذكورة.
إذاً، يبدو ان طريق النحل يف لبنــان غري معبد كام طرقات 
جهنم، وما كان يفرتض به أن يكون عســالً يحيل به اللبناين 
رمره، بات علقامً عىل الجيب  ء مل  مذاقه الــذي مل يبقى 
واملذاق معاً. ســالمة وجودة املنتجــات اللبنانية ال يجب أن 
تكون مفتوحة ألي نوع مــن االنتهاكات أو الغش أو التزوير، 
ودور وزارة الزراعة واإلقتصــاد أن يعمال معاً لحامية املزارع 

واملستهل من شياطني التالعب بجيوب وأذواق اللبنانيني.

ــت الــــــدوالر« ــي ــب ــ ــحــيــل بــــ »ت جـــتـــمـــاعـــي والـــحـــلـــم املــســت ــار ا ــجـ ــفـ نـ لــبــنــان بــيــن ا
ــن«  ــزيـ ــنـ ــيـــن بـ ــتـ ــكـ ــنـ ـــور يُـــــــــــوازي ســـعـــر »تـ ــ ج ــ ــ ــر : الــــحــــد االدنـــــــــى لـ ــ ــمـ ــ األسـ
رفــــعــــه أجـــــــــــل  مــــــــن  ــل  ــ ــ ــب ــ ــ ــق ــ ــ امل األســـــــــبـــــــــوع  واجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات   ...
ــر الـــــصـــــر مـــــن املـــســـتـــحـــيـــات ــ ــع ــبـــيـــت ســ ـ ــ خــــــبــــــراء  لــــــ »الـــــــديـــــــار« :  تـ

ــون خـــطـــر الـــبـــطـــالـــة ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــان... نــــّحــــالــــون يُـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــق الـــنـــحـــل فـ ــ ــري ــ ط
ــة ــ ــاب ــ ــرق ــ ـــــل غــــيــــاب ال ــا األســــــــــــواق فـــــي  ــ ــت ــ ــج ــ والــــعــــســــل املــــغــــشــــو ي
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

االربعاء 27 ترشين األول 2021

زار رئيــس االتحاد العاميل 
العام بشــارة األســمر نقيب 
جوزيف  الصحافــة  محرري 
القصيفــي يف مكتبــه بدار 
يف  البحث  وجــرى  النقابة، 
سيعقد  الذي  املوســع  اللقاء 
الســاعة الثانيــة عرشة من 
هــر الخميــس املقبل، يف 
مقــر االتحاد تحــت عنوان: 
ومسؤوليتنا:  »مســؤوليتكم 
انقاذ لبنان« مبشاركة املجلس 
اتحاد  االجتامعي،  االقتصادي 
نقابات املهــن الحرة، الهيئات 
العاميل  االتحاد  االقتصادية، 
العام، هيئة التنسيق النقابية.

وكان الرأي متفقاً وفق بيان، عىل »وجوب 
الهيئات  التنسيق والتعاون مع جميع  تعميق 

واملكونــات النقابيــة واالجتامعية، والعمل 
معا من أجل الضغــط يف جميع االتجاهات 
النتشــال لبنان من االزمة التي تهدد مصريه 

ووجوده«.

ــا ــ ــ ــ ــح ــ وب ــي  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــقـ ــ الـ زار  األســــــــمــــــــر 
ـــات االقـــتـــصـــاديـــة« ــاء مــــع »الـــهـــيـــ ــ ــق ــ ــل ــ فــــي ال

ي مستقبال االسمر القص

ولبناين  سوري  وفد  جال 
مرصيون  فنيــون  يرافقهم 
الريان  عىل محطــة غــاز 
للوقوف  الدبوسية  ومحطة 
الغاز  خطو  جاهزية  عىل 
الغاز  نقل  مرشوع  إطار  يف 
اللبناين  الجانب  إىل  املرصي 
 ، عن طريق خط الغاز العر
بحســب ما افــادت وكالة 

»سانا«.
وذكــرت الوكالة ان الوفد 
جاهزية  عــىل  الوفد  اطلع 

مـــصـــريـــة  – ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ  – ســـــوريـــــة  ــة  ــ ــولـ ــ جـ
ــاز الـــعـــربـــي ــ ــ ــغ ــ ــ ــط ال ــ ــخ ــ ــن ل ــيـ ــتـ ــطـ ــحـ ــى مـ ــ ــل ــ ع

ال الجول

أصــدر املدير العــام للصنــدوق الوطني 
للضــامن االجتامعي الدكتــور محمد كر 
امس قراراً حمل الرقــم 657 ق مبوجبه 
سلفات  معه  املتعاقدة  املستشــفيات  إعطاء 
مالية عن شــهر ترشيــن أول 2021 بلغت 
قيمتهــا حــوايل 46 مليــار ل.ل. توزع بني 
املستشــفيات واألطباء وســوف تحول هذه 
واللجان  املستشــفيات  حسابات  اىل  املبال 

الطبية فيها خالل األيام القليلة املقبلة.
 وبحسب بيان ملديرية العالقات العامة يف 
الصندوق، أن هذا القــرار، كام حال القرارات 
املامثلة التي صدرت منذ العام 2011 حني التزم 
للمستشفيات  دورية  سلفات  دفع  الصندوق 
واألطباء، من شــأنه ضامن استمرارية عمل 
، السيام يف  القطاع الصحي واالستشــفا
البلد  االذي يعــاين منه  العصيب  الوقت  هذا 
ككل وهذين القطاعني عىل وجه الخصوص.

وقد أكدت الجهات املعنية من مستشفيات 
وأطباء عىل أهمية هذه الخطوة لناحية تأمني 

الصحية  املؤسسات  العاملني يف هذه  رواتب 
وغريها من املستحقات التي تتوجب عليها.

اضاف: كام أثنت عىل جهــود املدير العام 
الذي وعد أنه لــن يألو جهدا باتخاذ أي تدبري 
يعزز األمن الصحي يف البالد، غري أن الصمود 
يف وجه األزمــات الصعبة التــي نواجهها 
يتطلب تضافر جهــود جميع الجهات املعنية 
وخاصة الدولــة اللبنانية التي يتوجب عليها 
دفع ديونها املستحقة للصندوق والتي قاربت 
ال 4800 مليار ل.ل. مــع نهاية العام 2020 
املرصودة يف موازنات عامي  تل  إضافة اىل 

. 2021 – 2020
ن كر يطالب وزير املالية  وختم: عليه، ف
الحايل الدكتور يوســف الخليل باســتكامل 
ما بدأه ســلفه الدكتور غــازي وزين، برفد 
الصندوق بدفعات مالية دورية والتي توقفت 
مند شــهر آب 2021 وإال ســوف نكون أمام 
أزمة صحية وأجتامعية خطرية خالل األيام 

واألسابيع القليلة املقبلة.

ــيــات ــشــف ــمــســت ــل ل ــرة  ــ ــي ــ ل مـــلـــيـــار   6  : ــي  ــ ــرك ــ ك
مستحقاتها ــع  ــ دف الـــدولـــة  وعـــلـــى  واألطـــــبـــــاء... 

حذرت »الهيئة التأسيســية لنقابة عاميل 
املستشــفيات الحكومية« إثر اجتامع عقدته 
عرب منصة »Zoom« من »تحركات تصعيدية 
ســنقوم بها اعتبــارا من األســبوع املقبل، 

مبواكبة االتحاد العاميل العام«.
نت عــىل الجميع »تفهم ســوء ما تم  و
اللقاء اإليجا  إليه، عىل أمل بعــد  إيصالنا 
بعض  والتــامس  الصحــة  وزير  مبعــايل 
كن التعويل عليها، أن ال نلجأ  اإلشارات التي 

إىل أبغض الحالل«.
مستشــفيات  في  كمو »نحن  وأضافت: 
حكومية مل نبخــل عىل أهلنا ال بتضحية وال 
والعالجات  الخدمات  تقديم  أجل  ة من  بعز
ل جائحة كورونا، متناســني  الطبيــة يف 
أوجاعنــا ومعاناتنا االقتصاديــة وتعرضنا 
وتعرض ذوينا املســتمر ملخاطر الوباء، حتى 

الوصــول إىل مراكــز عملنا أصبــح إنجازأ 
وحلام، والسلطة غائبة وليس هناك من آذان 

صاغية«.
وحددت املطالــب التي تتلخ يف النقا 
التالية: تعديل جداول سلسلة الرتب والرواتب 
مبا يعادل جداول سلســلة الرتــب والرواتب 
العامة، تخصيــ تعويض مايل  دارة  لــ
في املستشفيات الحكومية لزوم التعبئة  ملو
العامــة التــي فرضتها وما زالــت جائحة 
كورونــا، جعل قيمة بــدل الحضور اليومي 
متحركة تعادل ثلث قيمــة صفيحة البنزين 
بالسعر الرســمي، تأمني سلف ومساهامت 
في  لزوم مســاعدات اجتامعيــة مالية ملو
الحكومية، معالجة وتحسني  املستشــفيات 
بالضامن  املتعلقة  الضامن  ات  تقد روف 

الصحي واالجتامعي لدينا«.

ــات الــــحــــكــــومــــيــــة : ــ ــي ــ ــف ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ ــو امل ــ ــلـ ــ ــامـ ــ عـ
املقبل األســـبـــوع  ــن  م ــاراً  ــب ــت اع تصعيدية  ــوات  خــط

في اإلدارة العامة« يف  أعلنت رابطــة مو
هر امس، أمام  ر صحايف عقدته قبل  مؤ
اســتمرارها يف   ،TVAالـ مبنى  املال-  وزارة 
اإلرضاب »ما عدا نهار األربعاء من كّل أسبوع«، 
محذّرة مــن »اللجــوء إىل اإلرضاب املفتوح 
بدءاً من أّول ترشين الثاين، إذا مل تســتجب 
الرواتب  احتســاب  منها  ملطالبها،  الحكومة 
عىل أساس مؤ الغالء الحايّل، حّل مشكلة 
ات االجتامعية والصحية وكلفة  تديّن التقد
االنتقال بتأمني قسيمة نصف صفيحة بنزين 
عن كل يــوم حضور واحتســاب تعويضات 
الرصف عىل أساس القيمة الحقيقية للدوالر 

وغريها من املطالب«.
ن،  »ا نوال نرص  الرابطة  ولفتت رئيســة 
وبعد أن أصبح لدى الوطن حكومة، حكومة 
العمل لالنقاذ، ومبا أننا مل نلمس حتى اليوم 
أي طرح ألّي حّل جدي ولو بالحّد األد الكايف 
الســتمرارية العاملني يف اإلدارة العامة بكل 
ائحهم، بل طروحات ملســاعدات من هنا 
وزيادات طفيفة مــن هناك. وألنهم أصحاب 

حقوق مقابل عمل، نكرر ونؤكد مطالبنا«.
- احتســاب الرواتب عىل أســاس مؤ 

الغالء الحايل الذي ال بّد من تفعيله.
- احتســاب تعويضات الــرصف التي تّم 
تسديدها منذ بداية األزمة عىل أساس القيمة 

الحقيقية للدوالر.
ات  - حّل مشــكلة تــدين قيمــة التقد
في  الصحيــة واالجتامعية يف تعاونية مو
للضــامن  الوطنــي  والصنــدوق  الدولــة 

االجتامعي.
- معالجــة كلفــة االنتقــال إىل مراكز 

يفة. الو
فني  - تأمني شــبكة نقل خاصــة باملو
كات خاصة أو  عن طريــق التعاقد مــع 
املشرتك  النقل  باصات  تحديث وتأهيل شبكة 

واالستعانة بها لهذه الغاية.
- العمــل عىل إعادة الدوام الرســمي إىل 
هــر أيام االثنني،  الســاعة الثانية من بعد 
الحادية  األربعاء والخميس والساعة  الثلثاء، 

عرشة قبل الظهر من أيام الجمعة.
وختمت نرص افساحا يف املجال حتى نهاية 
الحكومة  موقف  يتبني  الجاري   الشــهر 
في االدارة  تعلن الهيئــة االدارية لرابطة مو

العامة انها تستمر يف ارضابها املعلن.

فــــــي االدارة« ًمســــــتمّرون في االضراب »رابطــــــة مو

الوزراء  مجلــس  رئيس  اجتمع 
الرسايــا  يف  ميقــايت  نجيــب 
وزير  حضــور  يف  الحكوميــة، 
الصناعــة جور بوشــكيان مع 
وفــد مــن جمعيــة الصناعيني 
وجرى  الجميــل  فادي  برئاســة 
عرض ألوضــاع القطاع الصناعي 

ومطالبه.
بعــد االجتــامع، قــال الوزير 
مثمرا  إجتامعنا  وكان  بوشكيان: 
القطاع  أوضاع  فيه  عرضنا  وبناء 
تحســن  التي  واملطالب  الصناعي 
من إنتاجيته وفاعليته، وتؤدي إىل 
دولة  وشاركنا  وتحديثه،  تطويره 

الرئيس بطرح الحلــول الرسيعة كونه ليس بعيدا 
عن وجع الصناعيني وهمومهم وكونه أيضا ينتمي 

إىل العائلة الصناعية«.
أضاف: »وكام هو معلــوم هناك حلول رسيعة 
تحتــا إىل معالجــات فورية، ولقــد اتفقنا مع 
دولة الرئيس عىل البت بهــا عرب قرارات حكومية 
ووزارية عاجلة. وهناك مطالب تحتا إىل فرتات 
زمنية متوسطة وطويلة األجل للمعالجة عرب سن 
ترشيعات جديدة. وتطرقنا إىل موضوع االتفاقات 
التجارية مع بعض الــدول الصديقة، وإىل بعض 
الثغرات التي تتضمنها وتعترب مجحفة بحق لبنان، 
وســنعمل من خالل املحادثات األخوية مع الدول 
املعنية عىل اعادة درس هذه االتفاقات وتعديلها مبا 
يعطي الحقوق للجميع ويؤمن املصالح املشرتكة«.

وتابع: »إن مناشــدة الصناعيني الدولة بتطبيق 
مبــدأ املعاملة باملثــل هو مطلب حق وســتعمل 

الحكومة ووزارة الصناعة عىل تطبيقه أينام تدعو 
الحاجة.

واردف: أطلعنا دولــة الرئيس عىل بعض نتائج 
زيارته إىل بغــداد، وأكد لنا أنها كانت ناجحة جدا، 
وتم عرض املســائل املتعلقة باســترياد املشتقات 
النفطيــة يف مقابل تصديــر املنتجات والخدمات 
س عراقي بزيادة  اللبنانية، وكان هناك حرص و

حجم الصادرات اللبنانية إىل العراق«.

{ الجميل {

بدوره قال الجميل: »لدينا دور اســا نؤديه 
لالقتصاد ولخلق فرص العمــل، والصناعة مقبلة 
عىل مرحلــة جد مهمة ويجــب أن تزدهر نتيجة 
اثبتت قدراتها يوما  عطاءاتها يف الســابق، وهي 

فيوم«.
وختم: »مــع دخولنا يف مفاوضات مع صندوق 

النقــد الدويل يجــب أن نركز عىل 
الصناعــات اإلنتاجية لزيادة حجم 

االقتصاد يف لبنان«.

ر االصالح والتعايف { { مؤ

وكان الرئيس ميقايت قد شــدد 
هر امس يف  خالل رعايته قبــل 
ر نحــو االصالح  الــرساي »مؤ
والتعــايف: تنفيذ االســرتاتيجية 
الوطنية ملكافحة الفســاد«، الذي 
تنظمــه وزارة الدولــة لشــؤون 
بالرشاكة مع  االداريــة  التنميــة 
، عىل  ا برنامج االمم املتحدة اال
»اننا نتطلع اىل ان تكون الحكومة 
مرشفة بكل نزاهة عىل االنتخابات 
النيابية املقبلة بحيــث تكون  فرصة لكل الرشائح 
اللبنانية للتعبري الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية 
ونزاهة ، فتكون هــذه االنتخابات محطة لتجديد 

الحياة السياسية وتداول السلطة«.
وقال:«إننــي عــىل يقــني، يف هــذا الظرف 
املرتاكمة  الخرو من األزمــات  ان   ، االســتثنا
ر من خالل دعــم االدارة العامة وتحصينها ضد 
الفســاد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة 

الشفافية يف مامرساتها«.
ورأى انه »يف ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية 
نا  بخطــوات عملية  ملكافحة الفســاد فقد با
لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيني كلود كرم وترييز 
عــالوي، عىل ان تعمل الحكومة يف اول جلســة 
ملجلس الوزراء عىل استكامل تعيني سائر االعضاء 

بعد اكتامل الرتشيحات«.

ــي ــاتـ ــقـ ــيـ ـــــاســـــة مـ ــي فـــــــي الــــــــســــــــراي بـــــر ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ اجـــــتـــــمـــــاع صـ
ــاع ــطــ ــ ــق ــ ال تــــطــــويــــر  الــــــــى  نــــصــــل  ــن  ــ ــام ــ ــض ــ ــت ــ ــال ــ ب  : بــــوشــــكــــيــــان 
ــصــاد ــت ــى الــصــنــاعــات االنــتــاجــيــة لـــدعـــم االق الــجــمــيــل : لــلــتــركــيــز عــل

ا اعي يف ال ال االجت الص قا  م

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
هر  مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة قبل 
أمس، وزير العمل مصطفى بريم، وعرض معه 
وزارته  بدور  متعلقة  وشؤونا  العامة  االوضاع 

وأوضاع العامل ومطالبهم.
الرئيس بري  اللقاء، قال بريم: »أطلعت  وبعد 
عىل الربنامج الذي نســري عليه يف إطار وزارة 
ط  العمل، وقدمــت له عرضــا ملخصا عن 
العمل والذي تم تقســيمه اىل جزءين: جزء من 
اهتامم الــوزارة وما تقوم به ومــا تتمتع به 
من صالحيات عرب التشــعبات التي ترتبط بها 
من صنــدوق الضامن االجتامعي واملؤسســة 
فني  الوطنية لالســتخدام، واالهتــامم باملو
داخل الوزارة وتشــكيل فريق العمل املتجانس 
إلعطــاء املخرجات الصحيحــة للعمل يف هذا 

الظرف الصعب«.
أضاف: »كام قدمنا رؤية عن كيفية اإلهتامم 
بالصندوق الوطني للضــامن االجتامعي الذي 
يشــكل الضامــن لتأمني االمــان االجتامعي 
اللقاءات  للبنانيني، وأيضا وضعتــه يف أجواء 
النقابية واللقاء املزمع عقده غدا، للجنة املؤ 
التــي تعقد أول اجتامعاتها، وســتنظر يف ما 
يتعلــق بحقوق العاملــني يف القطاع الخاص 
عرب خطني: خط مســتدام مبني عىل الدراسات 
العلمية كــام ذكرت باالمس وهــو قائم عىل 
راء بني اصحاب العمل  األرقام وعىل تبــادل ا
والعامل وأيضا مبشــاركة خــرباء وأيضا رأي 
خر الذي  وزارة املال يف هذا االطــار. واألمر ا
يســتجيب للطوارىء االقتصاديــة وللمطالب 

املحقة للعاملــني يف القطاع الخاص ومحاولة 
إعطاء تطمينات وتأمينات إجتامعية تساعدهم 
عىل اإلستمرار يف عملهم، وعىل اإلستمرار يف 
ة ألن  الحفا عىل الحد األد للمعيشة الكر
مصداقيتها  وفقدت  تغريت  قد  األجر  فلســفة 
فالعامل يشــعر اليوم بقلق وجودي وال بد من 
إعادة االهمية والقيمة لالجر الذي من اساسه 
ة كام كرامة  تأمني حــد أد من الحياة الكر
يتعلق  العامل. هــذا يف ما  ف وكرامــة  املو
بالقطــاع الخاص. كام أطلعتــه عىل ملخ 
ما يحصل يف القطاع العــام، من زيادة مزمع 

اعطاؤها«.
وســئل: هل هناك جلســات ملجلس الوزراء 

وإىل متى هذه الجلسات معلقة بقرار منكم؟ 
أجاب: »بقرار منا عبــارة غري دقيقة، بقرار 
منا عندما يتم تشخي مشكلة تكون متعلقة 
بأساس املشكلة وليس باالشخاص، نحن نعمل 
ليل نهار ونأيت اىل بيوتنا ليال ليس لتعليق عمل 
مجلــس الوزراء، مجلس الــوزراء يعود عندما 
تحل املشــكلة، من عطلوه ليسوا أشخاصا وال 
الوزراء،  تعطيل مجلــس  يحق ألي مســؤول 
املرفق العام ليس مل وال مل اي رئيس أو أي 
ا مل الناس  مسؤول وال أي وزير وال أي نائب ا
والرأي العام، ومصالح الناس تقت أن تكون 
لدى اإلنسان رؤية متكاملة ويرى اذا كان هناك 
مشكلة معينة تشكل خطرا عىل مستقبل البلد 
وانقســامه وتؤثر عىل السلم االهيل، فالعودة 
اىل مجلس الوزراء مرتبطة بحل املشــكلة التي 

علقت مجلس الوزراء«.

كيفية عـــن  رؤيـــــة  قـــّدمـــنـــا  الـــعـــمـــل:  وزيـــــر 
االجتماعي للضمان  الوطني  بالصندوق  هتمام  ا

من املــــتوقع أن يرتأس وزير العمل مصطفى 
« اليــوم إال إذا تم  بريم اجــــتامع »لجنة املؤ
تأجيلهــا للمرة ثانية، بســبب تزامن االجتامع مع 
»يوم الغضب« الذي دعا إليــه اتحاد نقابات النقل 

الربي .
»املركزية«  اعتربت عــرب  لكن مصــادر معنية 
الحكومة نجيب  الذي ترأســه رئيس  أن االجتامع 
الهيئات  ورئيــس  العمل  وزيــر  وحرضه  ميقايت 
الســابق محمد شقري ورئيس  الوزير  االقتصادية 
االتحاد العاميل العام بشارة األسمر، »مّهد الجتامع 
« بشــكل إيجا كام أن االتفاق بني  »لجنة املؤ
الهيئات واالتحاد لن يتطلّب اجتامعات عدة كام يف 
الســابق من أجل تحقيق املطالب املرجوة، باعتبار 
أنهام اتفقا عىل معظم البنود خصوصاً بالنســبة 
إىل تحديد الحّد األد للرواتب واألجور عىل سعر 
رصف 17000 أو 18000 لرية، وزيادة بدل النقل إىل 

60 ألف لرية .

} .. { الهيئات تشرت

مــن جهتهــا، حــّددت مصــادر يف الهيئات 
طني لن تتخىل عنهام يف موضوع: االقتصادية، 

- األول: عــدم تحديد شــطور يف زيادة األجور 
والرواتب بل مساعدة اجتامعية ال تدخل يف صلب 

الراتب.
- الثــاين: عدم إدخال هذه املســاعدة يف صلب 

األجر وال تحتسب يف تعويضات نهاية الخدمة .
وأكدت أن »القطاع التجاري الذي تعرّض لخسائر 
جسيمة كام القطاع السياحي ملتزمان بالحّد األد 
من هذه املطالب، خصوصاً أن الدولة اللبنانية أكدت 

هذه املساعدة االجتامعية للقطاع العام«.
املصادر »مشــــاركة رئــيس  واستــــغربت 
االتحاد العــاميل العام يف »يوم الغضب« غداً ويف 
 ،» » املؤ »لجنة  اجتامع  ســيحرض  ذاته  الوقت 
الوصول إىل االجتامع يف  متســائلة عن »كيفية 

 » حال إقفال الطرقات؟
أما األمني العــام لالتحاد العاميل العام ســعد 
الدين حميدي صقر فقــال »املركزية« تعليقاً عىل 
املوضوع: ال يجوز التــذّرع بيوم اإلرضاب طاملا أن 
الرئيس نجيــب ميقايت رعى االجتامع بني الهيئات 
واالتحاد العــاميل، وطاملا أن البنود شــبه متفق 
عليها«، لكنه رأى أن »الحل األمثل هو ضبط ســعر 
الرصف الذي تتمحور حوله كل املشاكل التي يعاين 
كّنت الدولة  ف، ألنه يف حال  منها العامل واملو
كن أن تضبط  من ضبط ســعر الرصف، عندها 
وغريها  واملحروقات  الغذائية  واملواد  السلع  أسعار 
مــن األمور«، ســائالً »عّمن يحرّك ســعر رصف 
الدوالر صعوداً ويتالعب به عىل حســاب املواطن 

املسكني؟«.
ومل يغفل التأكيد عىل »األجواء اإليجابية وتفّهم 
الرئيس ميقايت وشــقري رضورة تحســني وضع 

فني«. العامل واملو

ــاع »لـــجـــنـــة املـــــؤشـــــر«؟ ــ ــم ــ ــت ــ ــب« اج ــ ــض ــ ــغ ــ هـــــل يُـــلـــغـــي »يــــــــوم ال

عقــدت نقابة عامل ومســتخدمي مؤسســة 
كهرباء لبنان اجتامعها الــدوري اليوم، واصدرت 
بيانا اوردت فيه ابرز املواضيع التي ناقشتها وهي:

1- وضع املؤسســة الذي ال نحسد عليه وعىل 
املستويات كافة،ان لجهة املبنى الذي مل يحرك احد 
من املسؤولني ســاكنا إلعادة ترميمه بعد انقضاء 
اكرث من ســنة عىل االنفجار املشــؤوم وال يزال 
العامل واملســتخدمون يداومون يف االكوا التي 
خصصت لهم ملتابعة اعاملهم مع ما سبب ويسبب 
ذل من عدوى كورونا واماكن غري صحية ال تليق 

ألن تكون مأوى.
ناهي عــام يعانيه العامل واملســتخدمون من 
ارتفاع الدوالر واملحروقات واســعار املواد الغذائية 
واالستشــفاء وغريها حتى اصبحــت رواتبهم ال 
ن املحروقات لتأمــني تنقلهم اىل  تكفي لدفــع 

مراكز عملهم إلستمرارية املرفق العام«.
امام هذا الواقــع املرير تتوجــس النقابة مام 
يحاك للمؤسســة والعاملني فيها وما يخطط لهم 

يف الغرف الســود لخصخصة القطاع ناســني او 
ر  متناسني ان كل ما يخططون له يف الخفاء لن 
الن النقابة هي الطرف الوحيد املخول باملفاوضات 
للدفاع عن حقوق العامل واملستخدمني واملتعاقدين 
واالجراء وغريهم، ال ســيام املــادة 45 من قانون 

تنظيم قطاع الكهرباء 462/2000«.
2- وتســتغرب النقابة اعادة املفاوضات ما بني 
الخدمات  االدارة والوزارة للتجديد لرشكات مقدمي 
التي اوصلت قطاع الكهرباء اىل ما وصلت اليه من 
تراجــع واهرتاء عىل كافة املســــتويات امل يكن 
كات مقدمي الخدمات  االجدر مبن يراهــن عىل 
ان يعمل لتفعيل القطاع وتثبيــت املياومني ورفع 
الية جديدة لرضيبة تصاعدية  التســعرية ووضع 
انتا  الجباية والخدمة وتأمني معامل  وتحســني 
وتأهيل املوجود من معامــل ولكن حدث وال حر 

يف ذل .
3- كام تستغرب عدم اكرتاث املسؤولني املعنيني 
ل الوضع  يف املؤسســة والتباطأ الحاصــل يف 

االقتصادي واملايل واالستشفا الذي ارهق كاهل 
كن االستمرار بهذه  الجميع اال يعلم هؤالء انه ال 
الحالة، وملــاذا مل ي عــىل رأي مجلس الخدمة 

املدنية.
4- الحلول املقرتحة من قبل املسؤولني بخصوص 
النقــل وزيادة الحــد االد لالجور واملســاعدة 
البنــود والتي مل تلح املؤسســات  وغريها من 
كهرباء  ضمنها  ومن  املســتقلة  واملصالح  العامة 
لبنان، وكأن غــالء املحروقات وارتفاع األســعار 
املالية واالقتصادية  الدوالر واألزمة  وتصاعد سعر 
واالستشفائية ال تنطبق عىل العاملني يف الكهرباء 

وغريها من املصالح املستقلة واملؤسسات العامة.
ناهيــ عن عدم تطــرق املســؤولني واالتحاد 
العاميل العام يف بياناته لقدامى املؤسسة وغريها 
من قدامى املؤسســات العامة واملصالح املستقلة 
الذين رصفوا من الخدمــة بتعويضات تبخرت يف 
املصارف وفرق ســعر الرصف، واصبحت ال تسمن 

وال تغني عن جوع. 

ــو »كــــــهــــــربــــــاء لـــــبـــــنـــــان« : ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة عـــــــّمـــــــا وُمـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
ــن فـــــي الـــــغـــــر الـــــســـــوداء ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ ــلـ ــا لـ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ ــّمـ ــ تـــــوّجـــــس مـ

خط الغاز العر وتدقيــق تحاليل الغاز يف 
مخرب غــاز الريان وإجراء قياســات لنقطة 
الندى وغــاز كربيت الهيدروجني وقاموا بكل 
التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم وكانت 

النتيجة ممتازة.
وكان وزراء الطاقة والكهرباء يف سورية 
واألردن ولبنان اتفقوا يف السادس من ترشين 

األول الجــاري عىل خطة عمل وجدول زمني 
إلعادة تشــغيل خطو الربــط الكهربائية 
ة بني شــبكات الدول الثالث كام عقد  القا
اجتامع وزاري أردين ســوري لبناين مرصي 
يف عامن الشــهر املايض تم خالله االتفاق 
عىل نقل الغاز املرصي والكهرباء األردنية إىل 

لبنان عرب األرايض السورية.

عرض مشاكل الصناعيين مع فادي الجميل

عادة البح  سام: نعدكم ب
ــات الـــتـــجـــاريّـــة ــ ــاق ــ ــف ــ ت ــّل ا ــ ــي كـ ــ ف

أمني ســالم، يف  والتجارة  االقتصاد  اســتقبل وزير 
مكتبــه يف الوزارة، جمعية الصناعيني برئاســة فادي 
الجميل، حيث عرض الصناعيون همومهم ومشــاكلهم، 
وركزوا عــىل موضــوع املعاملة باملثــل يف العالقات 
االقتصاديــة مع باقي الدول دعــام لتصدير الصناعات 
اللبنانية، والتي ستنال حيزا من االهمية يف هذه املرحلة 

اقتصاديا. الدقيقة 
الصناعي وأهمية  القطاع  وأكد ســالم »حرصه عىل 
دور الصناعــة يف االقتصــاد وبخاصــة انعكاس هذا 

القطاع عىل النمو االقتصادي«. 
نا  ن ســالم الصناعيني اىل أنه ســيكون »مؤ وط
عىل العمل مع كل الدول التي لديها عالقات تجارية مع 
لبنان لتفعيل املعاملة باملثل وتذليل عقبات التصدير أمام 
الصناعات اللبنانية«. ووعد ب«العمل عىل املدى الطويل 
عىل تطوير وإعادة البحــث يف كل االتفاقات التجارية 
التجارية مع  أوال والعالقات  لبنــان  مبا يخدم مصلحة 

الدول«. 

اع سال مستقبال جم الص



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
االربعاء 27 ترشين االول 2021

الـــــــريـــــــاض فــــــــي  ــة  ــ ــ ــري ــ ــ ــط ــ ــ ق ســــــعــــــوديــــــة   رهـــــابـــــيـــــيـــــن فــــــي الـــــعـــــراققـــــــّمـــــــة  اعـــــتـــــقـــــا عــــــــدد مــــــن ا
 عــــــــقــــــــب مــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات اســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاراتـــــــيـــــــة

ــب ــخــ ــ ــت ــ ــن ــ ــس الـــــــــشـــــــــور امل ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــم يــــفــــتــــتــــ مـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـ

الــشــيــشــانــي« ــوالنـــي« و ــجـ ــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب بــيــن »الـ ــول ج

ــوبـــة ــُجـ ــلـــى مـــركـــز مـــديـــريـــة الـ ــرون عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــون يُـ ــيـ ــوثـ ــحـ الـ

ــل ــ ــشـ ــ  إلـــــــــــــغـــــــــــــاء االتـــــــــــــــفـــــــــــــــاق الـــــــــــــــنـــــــــــــــووي فـ
ــران إي تــجــا  االستراتجية  فــي  يُشككان  ــيــلــيــان  إســرا  ضــابــطــان 

«؟ ــاء »الـــــــطـــــــوار ــ ــغـ ــ ــي مـــصـــر بـــعـــد إلـ ــ ا ســـيـــحـــد فـ  مـــــــا

إنســــتغرام فيســــبو و يــــس البرازيــــل مــــن  حــــ تســــجيل »غريــــب« لر

ــنــهــضــة ــار ســـــّد ال ــيـ ــهـ ــي تـــحـــســـبـــاً النـ ــالـ ــعـ ــّد الـ ــ ــس ــ ــز ال ــي ــجــه ت

يم بن حمد آل ثاين ويل العهد  التقى أمري دولة قطر الشي 
الســعودي األمري محمد بن ســلامن يف العاصمة السعودية 
الرياض، وذل خالل مشاركته يف قمة مبادرة الرشق األوسط 

األخرض .
وقالــت وكالــة األنبــاء القطرية إنه جرى خــالل اللقاء 
استعراض العالقات املتينة بني البلدين وآفاق دعمها وتطويرها 
ملا يحقق املصالح املشرتكة للبلدين والشعبني الشقيقني، إضافة 
إىل مناقشة تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية واملوضوعات 

املدرجة عىل جدول أعامل القمة.
يم ويل العهد بدولة الكويت الشــي  كام التقى الشــي 
مشــعل األحمد الجابر الصباح، وذل عىل هامش مشاركتهام 

بقمة الرياض.
وجرى خالل اللقاء اســتعراض العالقات األخوية الوطيدة 
بني البلدين وســبل دعمها وتعزيزها، إضافة إىل مناقشة أبرز 
املستجدات اإلقليمية والدولية واملوضوعات املدرجة عىل جدول 

أعامل القمة، وفق ما أوردت الوكالة القطرية.
وعقدت قمة مبادرة الرشق األوســط األخرض يف الرياض 
مبشــاركة قادة بارزيــن من املنطقة والعــامل، بهدف تعزيز 

التعاون وتوحيد الجهود لتنفيذ االلتزامات البيئية املشرتكة.
 ، ومن أبرز محاور القمة ســبل مواجهــة أزمة تغري املنا
وتحديات التحول يف الطاقة، والفرص االســتثامرية الجديدة 

يف االقتصاد األخرض، وفق املوقع الخاص بالقمة.
وأعلنت الســعودية الســبت املايض إطالق حزمة أوىل من 
مبادرات نوعية لالقتصاد األخرض )صديق للبيئة( باستثامرات 

186 مليار دوالر(. قدرها 700 مليار ريال )9
ويف آذار املــايض، أعلنت اململكة عن مبادريت »الســعودية 
الخرضاء« و«الرشق األوســط األخرض« لتحسني جودة الحياة 
ثار الناتجة  عرب زيادة االعتامد عىل الطاقة النظيفة وتحييد ا

عن النفط وحامية البيئة.

كنــت قوة من جهاز األمن الوطني يف العراق من اعتقال 
عــدد من املطلوبني مبذكــرات قضائية، وفق املادة الرابعة من 
قانــون مكافحــة اإلرهاب.وقالت خليــة اإلعالم األمني يف 
كنت قوة  العراق، يف بيان: »بناء عىل معلومات استخبارية، 
مــن جهاز األمن الوطني يف محافظة بغداد من إلقاء القبض 
عىل 3 مطلوبني مبذكرات قضائية وفق املادة )4( إرهاب خالل 

تواجدهم يف مناطق غر العاصمة«.
كنت قوة من الجهاز يف  وأضافــت: »عىل الصعيد ذاتــه 
محافظــة األنبار مــن إلقاء القبض عــىل اثنني من عنارص 
عصابــات داعش اإلرهابية بعد ورود معلومات اســتخبارية 

واستحصال املوافقات القضائية«.
وذكــر اإلعالم األمني العراقي: »وقــد جرى تدوين أقوالهم 
أصولياً، واعرتفوا بانتامئهم ملا يسمى بواليتي الجنوب واألنبار، 

وعملهم فيهام بديوان الجند بصفة مقاتلني«.

ت إحالــة املوقوفني إىل الجهات القانونية املختصة  وقد 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

يم بن حمد آل ثاين اليوم الثالثاء  افتتح أمري قطر الشــي 
أعامل مجلس الشورى املنتخب، وتحدث يف كلمة بهذه املناسبة 
عن العديــد من األهداف واإلنجازات التي حققتها بالده خالل 

العامني املاضني.
يم  وأمــام أول مجلــس ترشيعي منتخب، قال الشــي 
»إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشــهد 
نشاء  فيها اكتامل املؤسســات التي ن عليها الدســتور ب
الســلطة الترشيعية املنتخبة إىل جانب السلطتني التنفيذية 
والقضائية«.وخاطــب أعضاء املجلــس »كام أين واثق من 
أنكم تدركون عظم املســؤولية الوطنية امللقاة عىل عاتقكم 
لــدى قيامكم مبهامكم الترشيعية، وترســي التعاون مع 
مجلس الوزراء تحقيقاً للمصالح العليا للبالد«.ونوه بحســن 
ســري العملية االنتخابية والتنظيم املحكم املتميز، واألجواء 

التي سادت فيها. الحضارية 

{ األمن الغذا واالستثامر {

يف شــأن اقتصــادي،  قــال األمري إن قطــر »نجحت 
خالل العام السابق وهذا العام فـــي تحقـــيق عدد مـــن 
األهداف ففــي مجال األمن الغذا خطونا خطوات كبرية 
نحــو االكتفــاء الذايت يف عدد من الســلع الغذائية نتيجًة 
للمبــادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتا هذه الســلع 
وتســويقها. كام جرى تســهيل عمليات اإلنتا واالسترياد 
وتعزيز الطاقة التخزينية عموما، وضامن تخزين الســلع 

اإلسرتاتيجية«
ويف مجال القطاع املايل واملرصيف، قال أمري قطر إنه »رغم 
هر هذا  الهزات العاملية واإلقليمية يف السنوات املاضية، فقد أ
كن مرصف قطر املركزي من  اسكا يف مواجهتها و القطاع 
و االحتياطيات الدولية، واملحافظة عىل ســعر  الحفا عىل 
رصف الريــال القطري. وحافظت قطر عىل ترتيبها االئتامين 
املرتفــع لدى املؤسســات االئتامنية العامليــة وعىل النظرة 

املستقبلية املستقرة القتصادها.

{ اإلنسان والطاقة {

أمــا يف ما يتعلق بقطاع الطاقة، فأشــار أمري قطر إىل أن 

»تغيري اســم قطر للبرتول إىل قطــر للطاقة يعكس مواكبة 

قطرية فعلية للتحول نحــو الطاقة النظيفة واملتجددة. ويف 

ننا نعمل عىل صعيدين: األول، زيادة إنتا الغاز  هــذا املجال ف

الطبيعي املســال، وتخفيض االنبعاثــات الناجمة عن إنتاجه 

باســتخدام أحدث التقنيات. والثاين: املســاهمة يف تطوير 

واســتخدام الطاقة الشمسية«، مشــريا إىل أن الدولة تويل 

اهتامما خاصا بحامية البيئة.وقال »نحن ماضون يف جهودنا 

لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد اإلسرتاتيجية 

الوطنية الثالثة ملدة 5 سنوات«.

وشــدد أمري قطر عىل أن اإلنسان هو الرثوة الحقيقية »فال 

كن فصل أية رؤية أو إسرتاتيجية وطنية عن هذه القضية، 

وال الخوض يف نجاحها أو فشــلها دون التطرق بكل جدية إىل 

قضايــا قيمية متعلقة بالهوية واالنتــامء، وااللتزام بأخالق 

العمل، وشــعور املواطن بواجباته ومســؤولياته تجاه أرسته 

وجريانه واملؤسسة التي يعمل فيها واملجتمع بشكل عـام«.

ذكر موقع متخص يف رصد نشاطات الجامعات اإلرهابية 
يف سوريا أن معارك دامية تواصلت بني مسلحي هيئة تحرير 

الشام »النرصة« سابقا، وتنظيم »جند الشام«.
وأفيد يف هذا الشــأن بأن خمســة عرش من عنارص »هيئة 
تحرير الشام« أرسوا خالل محاولة اقتحام موقع يتمركز فيه 
»جند الشام«، كام سقط قتىل وجرحى يف صفوف املهاجمني.

ورصد أن اإلرهابيني األجانب الذين قدموا إىل سوريا من عدة 
دول منها ألبانيا وأوزبكستان وطاجيكستان وروسيا والصني، 
أصدروا بيانا مشرتكا دعوا فيه إىل وقف إراقة الدماء والجلوس 

عىل طاولة املفاوضات.
هرت أنباء يف اإلنرتنت تفيد بتوصل أبو مســلم   ، إىل ذل
الشيشــاين متزعم تنظيم »جند الشــام« وممثيل عن »هيئة 
تحرير الشــام« التي كانت تعرف باســم »جبهة النرصة« إىل 

اتفاق.
وذكر يف هذا الســياق أن أبو مسلم الشيشاين ونحو سبعني 
من حراسه غادروا املكان الذي استقروا فيه يف جبال الرتكامن، 
يف حني رفض بعض املســلحني األجانب من مجموعات أخرى 

إلقاء أسلحتهم واملثول أمام ما يسمى باملحكمة الرشعية.
ونرش موقع »املخرب العسكري« مقطع فيديو قيل إنه ملعارك 
سة بني مســلحني تابعني للشيشاين واسمه األصيل مراد 
مارغوشفييل ومسلحني تابعني لهيئة تحرير الشام يف شامل 
غرب ســوريا، الفتا إىل أن الرصاع بــني التنظيمني اإلرهابيني 

يتواصل منذ عدة أشهر.

ويف الشــأن ذاته، ذكرت صحيفة الوطن الســورية أن قوة 
تابعة ملا يسمى بـ«هيئة تحرير الشام« التي قودها أبو محمد 
الجــوالين، هاجمت مقرات تابعة لتنظيم »جنود الشــام« يف 
مدينة »جرس الشــغور بهدف الهيمنة عليها مع ريفها املمتد 
إىل ريف الالذقية الشــاميل الرشقي حيث جبال الرتكامن أحد 

أهداف الحملة العسكرية لـتنظيم النرصة«.
ونقلــت الصحيفة عن مصادر أن االشــتباكات بني »هيئة 
تحرير الشــام« و«جند الشام« تتواصل »داخل جرس الشغور، 
سة استخدمت فيها األسلحة  التي دارت فيها حرب شوارع 
املتوســطة والثقيلة، ويف أطراف جبل الرتكامن وســط أنباء 

مؤكدة عن سقو قتىل وجرحى بني الطرفني«.

 سيطر قوات الجيش واللجان الشعبية عىل منطقة الجديد 
ق اليمن.وأكدت  مركز مديرية الجوبة جنوب مأرب شاميل 
مصــادر امليادين ان هذه الســيطرة أتت بعد معارك عنيفة مع 

قوات هادي والتحالف ورغم اإلسناد الجوي املكّثف.
وكانت مصادر ميدانية أفادت امليادين صباح اليوم الثالثاء، 
باحتدام املعارك باتجاه منطقة الجديد، مركز مديرية الجوبة، 
ل اسناد  وتبادل القصف الصاروخي واملدفعي بني الطرفني يف 

متواصل للتحالف لقواته عىل األرض.
وقد شــنت طائرات التحالف الســعودي،خالل الســاعات 
املاضية، 14 غــارة جوية عىل مديرية الجوبة، وغارتني عىل 

مديرية رصواح يف مأرب.
يف املقابل، قال التحالف الســعودي إنــه نفذ 29 عملية 
ليات وعنــارص الجيش واللّجــان يف جبهتي  اســتهداف 
الجوبة والكّســارة جنوب وغرب مأرب خالل الساعات ال24 
املاضية ، زاعامً بأن العملية شــملت تدمري 13 آلة عسكرية 
وخســائر برشية تجاوزت 105 عنارص من الجيش واللجان 

 . الشعبية 
هذا واستهدفت مقاتالت التحالف مديرية خب والشعف يف 
ق اليمن ب 5 غارات. وغارة عىل  الجوف املجاورة، شــاميل 
منطقــة الفرع مبديرية كتاف بصعدة شــامل اليمن. واصيب 
مواطن ومهاجر أفريقي بنريان الجيش الســعودي يف منطقة 

املفتح مبديرية منبه الحدودية بصعدة شامل اليمن . 
ني، رصد  ،فأفاد مصدر عسكري  أما يف الســاحل الغر
178 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي يف جبهات الحديدة 
خالل الســاعات ال24 املاضية. بعدما كان قد نفذ سابقاً 297 

خرقاً يف جبهات الحديدة.
وقد شــّنت طائرات التحالف السعودي التجّسسية 5 غارات 
عــىل جزيرة كمران ومديرية الصليف شــاميل غرب الحديدة 

ومنطقــة التحيتا جنوباً. وقصفــت القوات املتعددة للتحالف 
الســعودي مناطق سيطرة الجيش واللّجان يف الحديدة ب226 

قذيفة مدفعية . 
ق اليمن، شــهدت مدينة املكال  ويف حرضمــوت جنو 

احتجاجات واسعة، عىل ترّدي األوضاع املعيشية والخدمية.
نيــة إن املحتجني اغلقوا عدداً من  وقالــت مصادر محلية 
الشوراع الرئيســية بالحجارة ومنعوا مرور السيارات وطالب 
املحتجون بتحسني األوضاع املعيشية والخدمية ورحيل قوات 

هادي والتحالف.
نية  ق اليمن قالت مصادر إعالمية  ويف شبوة جنو 
إن القوات اإلماراتية انســحبت،  من أحد املعســكرات يف عتق 
ق اليمــن، واضافت املصادر إن  باتجــاه حرضموت جنو 
القوات اإلماراتية انســحبت من معســكر العلم بعد املطالبات 
الشــعبية املستمرة بانسحاب القوات االماراتية التي وصفتها 

بالغازية.

قال الباحث واملحارض يف العلوم السياســية، عقيد احتيا 
، يف مقال كتبه يف صحيفة »إرسائيل هيوم«، إّن  رونن إيتسي
ت النووي اإليراين سقطت عن جدول األعامل،  »مهاجمة منش

وليس هناك فرصة حقيقية لتحقيقها«. 
وادعى أنّه »مل يعد رساً أّن بحوزة اإليرانيني يورانيوم مخصباً، 
وأنّها عاملة بالكامل، ومهاجمة بنى تحتية تعمل يف إنتا هذه 
املــادة يعني دماراً بيئياً هائالً ذا تبعات كثرية عىل كل من وما 
حولها. هذه املفاعالت ليســت قيد البناء، وال يدور الحديث عن 

ت مشغولة وفاعلة«.  بنى تحتية مستقبلية. إنّها منش
ت  ّن املنش وألّن الحديث عن »هجوم« يدور منذ ســنوات، ف
النووية اإليرانية معروفة ومحّصنة جيداً، واإليرانيون »ليسوا 
ت تشكّل مواقع  عدواً من الصحيح االستخفاف به. هذه املنش
مركزية مهمة بالنسبة إليهم. ومن هنا، حاميتها هي األكثف«. 
وتساءل العقيد احتيا إن كانت الظروف الجيو-اسرتاتيجية 
ري  مهيــأة ملثل هذا األمر، وخصوصاً أّن الرئيس الرو فالد
كن  بوتــني ال يجد أّن ذل يف مصلحــة بالده، مضيفاً: »هل 
أن يكون هناك أحد ما يف الســنوات القريبة يهاجم مساحات 
واسعة إىل هذا الحد ومحّصنة وكثرية املخاطر، بعد أن امتنعوا 
عن ذل منذ أكرث من عقدين، عندما كانت ال تزال البنى التحتية 

قيد البناء وغري فاعلة؟«.  
ن، كام قلنا، عىل مّر  وتابع: »تراكم األمور واملجريات لغاية ا
السنني، يدّل عىل عدم استعداد حقيقي ملهاجمة البنى التحتية 
النووية بصورة مكّثفة إىل حد تدمريها... وضمن هذا استهداف 

خرباء وعلامء«.
ويف ســياق متصل، قال رئيس الهيئة السياسية يف وزارة 
األمن ســابقاً عامــوس غلعاد، يف مقابلة مــع إذاعة جيش 
االحتــالل اإلرسائييل، إّن اإليرانيني »يضيفــون املزيد واملزيد 
رسائيل. األمريكيــون يركزون عىل الخيار  مــن قدرات املّس ب
، واإليرانيون يدركون من ذل أنّهم يســتطيعون  الدبلومــا
مواصلة طريقهم«، معلناً أّن »اسرتاتيجية إلغاء االتفاق النووي 

فشلت وتتطلب إعادة تفكري«.
يأيت ذل بالتزامن مع ترصيحات املبعوث األمري الخاص 
بامللف اإليراين، روب مايل، التي أكّد فيها أّن »الحل الوحيد للملف 
. ومبا أّن إيران تقول إنّها تريد  النــووي هو الحل الدبلومــا

العودة إىل املحادثات، فلن يكون األمر صعباً«.
وعلّق املحلل العسكري يف »القناة 13«، ألون بن دافيد، عىل 
ترصيحــات مايل بالقول إنّه »ال يوجد يف إرسائيل مفاجأة من 
، لكن هناك خيبة أمل، واضح جداً أّن إدارة  كالم املوفد األمري

بايدن غري معنية بالتلويح بخيار عسكري مقابل إيران«.  
وبدأت القوى، التي ال تزال منضوية يف االتفاق، مبشــاركة 
ة، مباحثات يف فيينا هذا العام، يف محاولة  أمريكية غري مبا
إلحياء االتفاق، بعــد إبداء الرئيس األمري الجديد جو بايدن 
استعداد إلعادة بالده إليه. وأجرى األطراف املعنيون 6 جوالت 

من املباحثات بني نيسان وحزيران يف هذا العام.
وبعد توقفها ألشــهر، أعلن وزير الخارجية اإليراين حسني 
أمــري عبد اللهيان، أّن املفاوضات النووية مع »مجموعة 1+4« 

ستبدأ من جديد »قريباً«.

أكدت وســائل اإلعالم املرصية أن قــرار الرئيس عبد الفتاح 
لغاء حالة الطوارئ يف البالد ألول مرة منذ سنوات  السييس ب
له فوائد كبرية.ووفقا لوســائل اإلعالم، هناك 10 فوائد إللغاء 

يت: حالة الطوارئ وهي كا
1- إلغاء جميع اإلجراءات االستثنائية أمام محاكم أمن دولة 

طوارئ.
2- إلغــاء األحكام التي كانت تخضــع للتصديق من مكتب 

شؤؤن أمن دولة. 
3- إلغــاء املحاكامت االســتثنائية، مثل محاكم أمن الدولة 

العليا طوارئ.
4- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.

5- عودة املحاكــامت إىل طبيعتها، وفقا لقانون اإلجراءات 
الجنائية والعقوبات الحاليني. 

6- رفع القيود عن حرية األشخاص يف االجتامع واالنتقال.
7- رفع القيود عن حرية اإلقامة واملرور  أوقات وأماكن 

معينة.
8- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها. 

9- إلغاء الرقابة عىل الصحف والنرشات واملطبوعات واملحررات. 
10- إلغاء الرقابة عىل الرسوم وكل وسائل التعبري والدعاية 

واإلعالن أو مصادرتها.  
وكان الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قد أعلن  إلغاء مد 
حالة الطوارئ، يف منشــور عرب حسابه الرسمي عىل موقع 
التواصل االجتامعي »فيســبوك«، قائال: »يسعدين أن نتشارك 
معا تل اللحظة التي طاملا ســعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، 
فقد باتت مرص بفضل شعبها العظيم ورجالها األوفياء، واحة 
لألمن واالستقرار يف املنطقة ومن هنا فقد قررت، وألول مرة 

منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ يف جميع أنحاء البالد«.
وأضاف الســييس: »معا  بثبات نحو بناء الجمهورية 
الجديدة مستعينني بعون الله ودعمه.. تحيا مرص.. تحيا مرص.. 

تحيا مرص«.

حذف موقع فيســبوك وتطبيق إنســتغرام من منصتيهام 
بثا حيــا للرئيس الربازييل جايري بولســونارو، يقول فيه إن 
األشــخاص الذين حصلوا عىل جرعتني من اللقاح الواقي من 
فــريوس كورونا يف اململكة املتحــدة يصابون مبرض نق 
املناعة املكتسبة )اإليدز( برسعة أكرث من املتوقع. وأكد املكتب 
الصحفي لرشكة فيسبوك يف بيان أرسل عرب الربيد اإللكرتوين 
لألسوشــيتدبرس، أنه تم حذف املحتوى ألنه ينته سياســة 

فيسبوك املتعلقة باللقاحات الواقية من كوفيد 19.
وقال البيان: »سياستنا ال تسمح مبزاعم أن اللقاحات الواقية 

من كوفيد 19 تقتل الناس أو ترضهم بشكل خطري«.
وبقي املحتوى، الذي واجه انتقادات واسعة، ثالثة أيام قبل 
حذفــه، ومل يعرف ما إذا كانت حواجز اللغة قد لعبت دورا يف 
هذا، حيث كان الرئيس الربازييل يتحدث باللغة الربتغالية. وكان 
مــن أكرث االدعاءات غرابة أن الرئيــس، الذي أصيب بفريوس 
كورونا العام املايض واليزال يرفض تلقي اللقاح، أصبح محصنا 

ضد الفريوس.
أم الرئيس شــهورا يف إثارة الشــكوك بشأن اللقاحات، 

كة صينية. خاصة لقاح سينوفاك الذي تنتجه 
كام حذر الربازيليني من أنه لن يكون هناك أي سبيل قانوين 
كة فايزر ألي شخ يعاين من آثار جانبية ناتجة  ملقاضاة 

من تلقي اللقاح الذي تنتجه.

هور لحى  ثار الجانبية رمبا تتضمن  وقال مازحا إن هذه ا
اسيح. للسيدات أو تحول أشخاص إىل 

وخالل مقابلة إذاعية  اســتهجن بولســونارو االنتقادات 
املوجهة له بأنه ينرش أخبارا زائفة بشــأن إصابة متلقي لقاح 

فايزر مبرض اإليدز.
وقال إنه قرأ مقاال إخباريا حول هذه املسألة نرش يف ترشين 

االول املايض، يف الربازيل.
ويف الواقع، نرشت وســائل اإلعــالم قصة فضفاضة ذات 
، غري  صلة، ولكنها تتعلق فقط بلقاح »سبوتني يف« الرو
املرصح باستخدامه يف الربازيل وفقا لخدمة تق الحقائق 

»آوس فاتوس«.

صدق الرئيس املرصي عبد الفتاح السي عىل قانون املوارد 
املائيــة والري، الذي يهدف لتحقيق األمن املا وااللتفات إىل 
صون وحامية األصول الضخمة ذات الصلة باملوارد املائية يف 

مرص.
ووفقا لوســائل اإلعالم املرصية يــأيت القانون الذي وافق 
عليــه مجلــس النواب يف إطــار االتجاه نحــو تبنى برامج 
للتنمية الشــاملة، من خالل تحسني إدارة املياه، ورفع كفاءة 
اســتخداماتها، والبحث عن مصادر غري تقليدية للمياه تدعم 

. محاور امليزان املا
ثــل القانون خطوة جــادة نحو تحقيــق األمن املا  و
وااللتفــات إىل صون وحامية األصــول الضخمة ذات الصلة 
باملــوارد املائية، والتــي تتمثل يف )55 ألف كم( مجاري مائية 
من الرتع واملصارف، و48 ألف منشأة )قناطر، سحارات، كبارى، 

محطات(.
ويف نفس الســياق، قــال وزير الري املــرصي محمد عبد 
العاطي، إن الوزارة تعمل عىل كافة االحتامالت الخاصة بســد 
، وذل من  النهضة ومنها احتامل انهيار ســد النهضة اإلثيو

خالل إنشاء بنية تحتية حول السد العايل يف أسوان تستطيع 

استيعاب كميات كبرية من املياه تصل إىل بحرية نارص يف وقت 

قصري وغري محددة.

وأضــاف عبد العاطى خالل فعاليات اليوم الثالث إلســبوع 

القاهرة للمياه، أن البنية احتاملية تشمل أيضا عدم وصول املياه 

إىل بحــرية نارص  الوقت املحدد، لذا فنحن كوزارة نســتعد 

لكافة املخاطر.
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دعا وزير الخارجية الصيني وان يي إىل رفع 
التجميد عن األصول األفغانية لتمكني الحكومة 
املؤقتة من جهودها لتوسيع الحكومة وخدمة 

الشعب األفغاين.
وعقب لقائــه وزير الخارجيــة األفغاين 
بالوكالــة أمري خــان يف العاصمة القطرية 
الدوحــة، دعــا وان يي واشــنطن واالتحاد 
األورو إىل تحمل مسؤولياتهم يف ما يخ 
تقديم املســاعدات اإلنسانية ألفغانستان ملنع 

موجة لجوء جديدة.
وأكــد الوزير الصيني أن بالده تحرتم الدور 
الــذي تقوم بــه حكومة ترصيــف األعامل 
األفغانية بقيــادة طالبان وتدعو الجميع إىل 
التفاعــل أكرث مع الحركــة، حتى تتمكن من 
توســيع الحكومة الحالية مبا فيه مصلحة 
الشعب األفغاين. وأشار الوزير الصيني إىل أن 
بكني تقود حوارات مع دول غربية عدة بشــأن 

الوضع يف أفغانســتان لكنه من السابق ألوانه الحديث عن أي 
اعرتاف دويل أو صيني يف الوقت الراهن بحكومة طالبان.

مــن جانبه، قال املتحدث باســم وزارة الخارجية األفغانية 
عبد القهار بلخي - يف تغريدة - إن الجانبني ناقشــا العالقات 
الدبلوماســية والتجارة الثنائية وتوفري فرص التعليم للطالب 

األفغان يف الجامعات الصينية.
وأضاف بلخي أن الجانب األفغاين شكر الصني عىل املساعدات 
اإلنســانية مجددا، وأكد التزام بالده بعدم اســتخدام أرايض 

أفغانستان ضد الصني.
ن وزيــر الخارجيــة الصيني رحب  وحســب املتحدث، ف
بالتطورات اإليجابية األخرية يف أفغانســتان وأشاد بعالقات 
الصني وأفغانســتان التاريخية، وأكد أن بكني ســتعمل عىل 
أساس املصالح املشرتكة بني البلدين من دون التدخل يف شؤون 

أفغانستان الداخلية.
وقال بلخي إن الجانبني اتفقا عىل عقد اجتامعات وإنشــاء 

آلية لتعزيز التعاون بني البلدين يف العديد من املجاالت.
ومنذ انســحاب القوات األمريكية من أفغانستان نهاية آب 
املايض، وعدت الصني بتقديم يد العون للبلد املجاور، وتطلب من 
طالبان اتخاذ إجراءات ضد حركة تركستان الرشقية اإلسالمية، 
التي تقول بكني إنها تهدد االســتقرار يف منطقة شــينغيان 

الغربية.
وكان املتحدث باســم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد وصف 
-يف ترصيح صحفــي - الصني بأنها الرشي »األكرث أهمية« 

بعد انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان.
وعقب االنسحاب املذكور، أعلنت دول عدة نقل سفاراتها من 
كابل إىل الدوحة، وأنها ستقوم بالتواصل مع حركة طالبان يف 

هذه املقرات الجديدة خالل الفرتة املقبلة.

بــــكــــيــــن تــــــدعــــــو لــــــدعــــــم حـــــكـــــومـــــة »طــــــالــــــبــــــان«
أكــدت إدارة الرئيس األمري جــو بايدن، دعمها لبطريرك 

ل التوتر مع تركيا. القسطنطينية برثلاموس األول، يف 
وعقد بطريرك القسطنطينية برثلاموس األول، بعدما ق 
ليلة يف مستشــفى يف واشنطن إثر شعوره باإلعياء، اجتامعا 
مغلقــا مع بايدن أعقــب محادثات مع وزير الخارجية أنتوين 
بلينكــن، الذي أكد أن »الواليات املتحــدة تدافع بقوة عن مبدأ 

الحرية الدينية«.
وذكرت وزارة الخارجية األمريكية أنهام ناقشا وضع مدرسة 
« الالهوتية، التي كانت يف املايض املدرسة الالهوتية  »هال
الرئيســية للكنيسة األرثوذكسية الرشقية قبل أن يتم إغالقها 
مبوجب قانون تر ســنة 1971. وشدد الوزير بلينكن عىل 
أن »إعادة فتح مدرسة هال الدينية ستبقى أولوية بالنسبة 

إلدارة بايدن«.
مــن جهته، أعرب برثلاموس عــن امتنانه للدعم األمري 
للبطريركيــة و »ألفكارها وقيمهــا التي نحاول حاميتها فيام 
نكافح يف الوقت ذاته للبقاء يف مدينتنا التاريخية اسطنبول«.

هــذا ويهيمن التوتر عىل العالقات بني إدارة بايدن والرئيس 
الرت رجب طيب أردوغان، الذي هدد األســبوع املايض بطرد 
السفري األمري وغريه من السفراء الغربيني عىل خلفية بيان 

صدر بشأن حقوق اإلنسان.

ــنـــيـــة ــيـ ــنـــطـ ــقـــســـطـ ــم بـــــطـــــريـــــر الـ ــ ــ ــدع ــ ــ واشـــــنـــــطـــــن ت

أكد رئيــس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون للرئيس 
ري بوتني ، أن »العالقات بني بلديهام املتدهورة  الــرو فالد
للغاية، ليست عىل املستوى الذي تريده لندن«، معرباً »عن أسفه 
«، وفقاً ملا نقلته  ر الدويل حــول املنا لغيــاب بوتني عن املؤ

لداونين سرتيت.
وأشار متحدث باسم جونســون، بعد محادثتهام الهاتفية 
وهي األوىل منذ أيار2020، إىل أّن »رئيس الوزراء كان واضحاً 
أن عالقة اململكة املتحـــدة الحالية بروســيا ليست تل التي 

نريدها«.
وأضاف املتحدث أنّه »ال تزال هناك صعوبات كبرية«، مشــرياً 

إىل »تسميم الجاسوس الرو السابق سريغي سكريبال يف 
2018 عىل األرايض الربيطانية ومسألة أوكرانيا«.

وقال الكرملني يف بيان »عىل الرغم من املشــاكل املعروفة، 
سيكون من املفيد ملوسكو ولندن التعاون يف عدد من القضايا«.
وتوترت العالقات بني روســيا واململكة املتحدة بسبب عدد 
كبري من الخالفات عىل مدى السنوات الخمس عرشة املاضية، 
من تسميم مبادة البولونيوم 210 الجاسوس السابق ألكسندر 
ليتفينينكــو يف اململكــة املتحدة يف عــام 2006 إىل قضية 
ســكريبال، باإلضافة إىل القضايا الدبلوماسية مثل سوريا أو 

أوكرانيا.

ــون يــــأســــ لـــحـــالـــة الــــعــــاقــــات مـــــع مــوســكــو ــ ــس ــ ــون ــ ج
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الـــبـــطـــوالت ادارة  ــة  ــجــن ــل ل ــاع  ــمـ ــتـ اجـ  : ـــرة  الـــطـــا

لق م االجت 
 اســتضاف عضو االتحــاد اللبناين للكرة 
بل اجتامعــاً  للجنة ادارة  الطائرة طوين 
بطولــة الدرجتــني األوىل والثانية. وحرض 
القاصوف  اللجنة وليد  رئيس االتحاد ورئيس 
)مقرراً(  جــودة  ابو  عصــام  العام  واألمني 
وعضو االتحاد واللجنة ناجي باسيل وعضو 
املدير  اللجنة  االتحاد عســاف مهنا وأعضاء 
التنفيذي اميل جبور والياس الطايع )شؤون 
الحكام( وطــوين غانم )الشــؤون الفنية( 
وغاب بعــذر عضوا االتحــاد واللجنة مدير 
مو  اييل  الدكتــور  الوطنية  املنتخبــات 
واملهندس عيل بو عــيل. وتداول الحارضون 
يف اجواء البطوالت الرســمية وعىل رأسها 
بطولة الدرجة األوىل للرجال التي ســتنطلق 

يف 12 ترشين الثاين املقبل وناقشوا عدداً من 
الشــؤون التحكيمية واالدارية واللوجستية 
من كافــة النواحي وتقّرر رفــع التوصيات 
املتخــذة اىل  اللجنــة االداريــة للبت فيها 

واقرارها.
بل عىل  وخالل اللقاء، شّدد القاصوف و
العالقة التاريخيــة التي تربط جبور وطايع 
عــىل مدى عقود طويلة مــن الزمن واعتربا 
انهام مــن اركان لعبة الكــرة الطائرة ومن 
يتمتعان بخربة هائلة عىل  وانهام  مداميكها 
كافة األصعدة مام جعلهام محط اهتامم عىل 
األصعدة املحلية والعربية والقارية والدولية.

ويف ختــام اللقــاء، أومل القاصوف عىل 
ف الحارضين.

ــي لـــكـــرة الـــطـــاولـــة ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــاد الـ ــحـ تـ مـــــقـــــّررات ا
اإلداريّة  الهيئــة  عقدت 
تحــاد اللبنــاين لكــرة  ل
الطاولــة إجتامعها الدوري  
يف مقّر نادي املون الســال 
)عني ســعاده( عىل هامش 
برئاســة  لبنــان  بطولــة 
رئيــس االتحــاد  جــور 
األعضاء  كوبيل وبحضــور 

وإتّخذت القرارات التالية:
لبنان  1  إقامــة بطولة 
العمريّة )فردي( يف  للفئات 
و   13 يف  السال  املون  نادي 

14 ترشين الثاين املقبل.
2  إقامة كأس لبنان يف نادي املون السال 
بني 17 و 20 ترشين الثاين املقبل وســتكون 
املســابقةوفق نظام خرو املغلوب من مرّة 
واحدة هذه السنة إســتثنائّياً توفرياً  للوقت 

نظــراً  للظروف املعيشــّية 
الصعبة.

الجامعــة  3  شــكر 
داب  اللبنانّيــة للعلــوم وا
والرياضة عىل التعاون بنرش 

وتأهيل حكّام متدّرجني.
الالعبــني  4  دعــوة 
دورة يف  املشــاركني 

مــع  Stupa اإلفرتاضّيــة 
اإلتحاد الدويل اىل استكامل 

مشاركاتهم.
اللجنة  عضو  5  شــكر 
بصيب و ميســا  لالتحــاد  ريتا  االدارية 
للّعبة  تنشيطّية  دورات  إقامة  بصيب عىل 
يف أوسا الفتيات يف املدارس باإلشرتاك مع 
 My genderاإلتحاد الــدويل يف إطار مبادرة

my strength

اول رة ال اد  ار ات

ــل أثـــبـــتـــت ثــاثــيــة ــ ــي.. هـ ــ ــس ــ ــرن ــ ــف ــ الــــــــــدوري ال
مــــيــــســــي ونــــــيــــــمــــــار ومــــــبــــــابــــــي فـــشـــلـــهـــا؟

ال يزال الثــال ليونيل ميــيس وكيليان 
مبا ونيامر دا سيلفا غري قادر عىل تقديم 
ما يتمناه الجمهور مع باريس سان جريمان 

ن. الفرنيس حتى ا
تل باريس سان جريمان خط هجومي  و
يعتــربه البعض من بني األفضــل يف العامل، 
بعدما انضم ميــيس إىل الفريق خالل فرتة 
االنتقــاالت الصيفيــة املاضيــة قادما من 

برشلونة اإلسباين.
ومل ينجح الثال بعد يف التأقلم معا، وهو 
ما يثري بعض التساؤالت حول صحة التكهنات 
التــي توقعته فشــلهم يف تقديــم إضافة 

ملموسة مع فريق العاصمة الفرنسية.
والتقــى الفريق البارييس، مســاء األحد، 
مع أوملبي مارســيليا يف كالسيكو فرنسا، 
وانتهت املباراة بالتعادل السلبي بني الفريقني، 
ما يشــري إىل أن ثال األحالم مل يتأقلم معا 
بعد، رغم املشاركة معا يف أكرث من مناسبة. 
باريس  مدرب  بوكيتينو،  ماوريسيو  وعول 
أنخيل  الثال إىل جانب  سان جريمان، عىل 
دي ماريــا، وذل للمرة الثانية يف املوســم، 
ورغــم إمكانيــات الالعبني أخفــق املدرب 

األرجنتيني يف تحقيق النجاح يف املباراتني.
كن إنكار القــدرات والخطورة التي  وال 
يتمتــع بها ثــال الـ« إس جــي«، وقد 
هر هــذا جليا يف مباراتــني حيويتني يف 
دوري أبطال أوروبا، أمام مانشســرت سيتي 

اإلنكليزي، واليبزي األملاين.

{ نيامر.. الحارض الغائب {

وبدأ نيامر، الذي انضم إىل باريس ســان 
جريمــان يف صيف عــام 2017 مقابل 222 
مليون يــورو، يثــري قلق جمهــور النادي 
البارييس ألنه صار يقدم أداًء غري جيد، وبعيدا 

اما عام ينتظره منه النادي وجمهوره.
وأحرز نيامر هدفا واحد منذ بداية املوسم، 
ما يثبت أن الربازييل مل يبدأ املوســم بنفس 

نسق وديناميكية املواسم األخرى.

وتشــهد ابتســامة نيامر الســاخرة بعد 
اســتبداله يف مباراة مارســيليا عىل أنه ال 
يشــعر بالراحة، وهذا هو أحد أسباب معاناة 

الفريق وتراجع أدائه. 
ركــز الربازيــيل يف محور خط  وأجرب 
اك مييس يف  الهجــوم، بوكيتينو عــىل إ

خر. مركز الجناح، ما أثر عىل أدائه هو ا

{ مييس.. أزمة تأقلم {

وال يزال مييس، املرشــح األبــرز للتتويج 
ناديه  يتأقلم مع  الذهبيــة، مل  الكرة  بجائزة 
الجديد، والوحيد الــذي انضم إليه بعد قضاء 

حياته املهنية كاملة يف برشلونة. 
وأخفق مييس يف الظهــور بصورة جيدة 
يف مركز الجنــاح، وزاد هذا من الضغط عىل 
الــذي حصل عىل  ف حكيمي  أ املغــر 

بطاقة حمراء يف كالسيكو فرنسا. 
وبطرد حكيمــي عاد ميــيس إىل مركزه 
الطبيعي، لكن باريس ســان جريمان كان قد 
خرس سيطرته عىل مجريات املباراة، وبالكاد 

منح مارسيليا األرجنتيني مساحات.

.. األفضل ولكن { { مبا

ر بحالة  أما بالنســبة إىل مبا فهــو 
يف  الفريق  قيادة  مســؤولية  ويتوىل  جيدة 

األسابيع األخرية. 
 ، وأحرز ليونيل هدفــني يف مباراة اليبزي
، الذي افتتح التسجيل لفريقه يف  لكن مبا
تل املباراة، كان من أعاد تنشيط فريقه وكان 

رجل املباراة.
 ، وال يزال الغموض يحاو مستقبل مبا
لذا يبذل الالعب قصارى جهده لجعل الجمهور 
الذي  ين مســألة تجديد عقده  البارييس 

ينتهي يف صيف 2022. 
الدوري  وســجل مبــا 6 أهــداف يف 
ن،  الفرنيس وهدفا يف دوري األبطال حتى ا
وهو أكرث العب حاسم يف الفريق منذ بداية 

املوسم.

ــــي الكالتشــــيو ــــو وإنزاغــــي وســــباليتي ف ــــا موريني إيق
اإليطايل،  الريــايض  القــايض  أصــدر 
يقاف 4 مديرين فنيني عقب نهاية  قراراته ب
منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة 

الكالتشيو.
ن  ف »توتو مريكاتــو«،  وبحســب موقع 
القايض الريايض أعلن إيقاف 4 من أفضل 5 
مدربني يتواجدون يف املراكز املتقدمة بجدول 

ترتيب الدوري اإليطايل.
وتقرر إيقــاف الربتغايل جوزيه مورينيو، 
املدير الفنــي لروما، والذي تلقــى البطاقة 
الحمــراء خالل مباراة فريقــه أمام نابويل، 

األحد املايض.
وتعرض لوتشيانو سباليتي مدرب نابويل، 
أمام  الطرد  بعد  أيًضا مباراة واحدة،  يقاف  ل

ذئاب العاصمة.
كام تقرر إيقاف ســيموين إنزاغي مدرب 
إنرت ميالن، وجيان بيريو غاســربيني مدرب 
أتاالنتا، بعد طردهم أمام يوفنتوس وأودينيزي 

عىل الرتتيب.
يشــار إىل أن نابويل يتصدر جدول ترتيب 
اإليطايل، برصيد 25 نقطة  الدوري  مسابقة 
بالتساوي مع ميالن الذي يأيت باملركز الثاين.

البطولة العربية في السباحة
اني  ميداليات جديدة للبنان في اليوم ال

و ر ا ج يف ا ص التتو بارة عىل م مون  س

ج ال التتو ر  جاد 

ج  ص التتو  وتال مراد عىل م
اضاف لبنان ثالث ميداليات جديــدة اىل رصيده يف اليوم 
الثاين من البطولة العربية للســباحة التي تستضيفها امارة 
بي )االمارات العربيــة املتحدة(. وبعد امليداليات الثالث  ابو 
التي احرزها وطــن األرز يف اليوم األول من  االســتحقاق 
،نجــح لبنان يف احراز ثالث ميداليات يف اليوم الثاين  العر

يت: كا
*14  15 سنة للذكور:

-100 مرت صدر : حّل جاد غزيري يف املركز الثالث مسجالً   
1دقيقة  07 58

-14-15 سنة  لالناث:
-50 مرت فراشة: حلّت تالني مراد يف املركز الثالث مسجلة 

30 ثانية 03
*16-17-18 سنة لالناث:

-400 مرت فردي متنّوع:حلّت سيمون كّبارة يف املركز األول 
4 دقيقة )رقم عر  يســّجل للمرة األوىل   57 مســجلة 99

والرقم اللبناين السابق للسّباحة ياسمني علم الدين(.

ناغلسمان: لن أحضر مواجهة غادبا
تقــرر اســتمرار غيــاب جوليــان ناغلســامن، مدرب 
، عن مبــاراة الفريق املقبلة ضد بوروســيا  بايــرن ميوني
مونشنغالدبا يف الدور الثاين من كأس أملانيا، والتي ستقام 

اليوم األربعاء.
ومل يتواجد املدرب األملاين عىل مقاعد بدالء الفريق البافاري 
يف آخر مباراتني ضد بنفيكا وهوفنهايم، نظرا لدخوله الحجر 

الصحي بسبب إصابته بفريوس كورونا.
ــر صحايف، أمــس الثالثاء:  وقال ناغلســامن يف مؤ
ء عىل ما يرام، لكن  ن، وكل  »أتعا بشــكل جيد حتى ا

كنني التواجد االربعاء«. لسوء الح ال 
وأضاف: »ما زلت يف حجر صحي، وسأخضع الختبار آخر 
يوم الخميس، حيث إن نتيجــة اختبار األمس مل تكن كافية 

«ز لتواجدي مع الفريق أمام غالدبا
نعه من  وأكد املــدرب األملاين أن ابتعاده عــن الفريق ال 
القيام بدوره، مردفا: »أحاول التأثري من هنا، ولحســن الح 
، رغم أن إدارة األمور  لدينا تقنيات حديثة تســاعدين عىل ذل

من بعيد مختلفة عن التواجد عىل الخط«.
وأتم: »إذا تبني اســتمرار الفريوس بداخيل، فسأبقى عالقا 

هنا، وال يسعني سوى انتظار ما سيحدث«.
، رئيــس النادي  يأيت ذل بعدما أشــار هريبــريت هاي
البافاري، إلمكانية عودة ناجلسامن إلدارة الفريق من امللعب 

نحه هذه الفرصة. ، لكن نتيجة االختبار مل  أمام غالدبا

ــي ــ ــون ــ ــرت ــ ــش ــ ــن وكــــــولــــــن ال ــ ــف ــ ــي ــ ك
ــي ــ ــة دب ــ ــاح ــ ــب ــ ــي س ــ ــ ــان ف ــ ــق ــ ــأل ــ ــت ــ ي

اال در رامي ع تو م ا ول ال  و
واصل السباحان كيفن )16 عاماً( وكولن شادي الرشتوين 
)12 عامــاً( من نادي الـــ »ATCL« تألقهــام يف بطوالت 
الســباحة الداخلية والخارجية ويف جديدهام مشــاركتهام 
يف بطولة يف Hamilton aquatics short course Dubai يف 

االمارات، برفقة املدرب رامي عطاالله.
 Dubai American وشــارك يف الســباقات التي جرت يف
academy يومــي 22 و23 ترشين االول 2021، اكرث من 200 

سباح وسباحة من عمر 8-17 سنة.
هــر، وفضية 50 مرت حرّة،  وأحرز كولن ذهبية 50 مرت 

وبرونزية 50 مرت فراشة، وبرونزية 100 مرت حرّة.
اما كيفن فشــارك يف سباق 50 مرت فراشة، و50 مرت حّر، 

و100 مرت حرّة، وقد سجل ارقام شخصية لبنانية.

الـــحـــكـــمـــة دارة  مـــــشـــــتـــــر  ــاع  ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ اج
ومـــــــــجـــــــــلـــــــــس امـــــــــــــنـــــــــــــاء الـــــــــــنـــــــــــادي

ور ار ل ورة ت
عقد اجتامع مشرتك بني مجلس امناء نادي 
الحكمة الريايض - بــريوت واعضاء اللجنة 
اإلداريــة للنادي حرضه عــن املجلس رئيس 
مجلس االمناء دولة الرئيس غسان حاصباين 
ونائبه هاين صليبا واالعضاء السادة ميشال 
زغزغي ووسام مكحل وروين عبد الحي فيام 
غاب فيليب دو بســرتس بداعي السفر، وعن 
اللجنة اإلدارية رئيس النادي اييل يحشو 

واالعضاء.
وتحدث يحشو مرحبا بأعضاء مجلس 
االمنــاء ووصفهم بســند النــادي، مضيًفا 
ان الرياضــة هي املتنفس الوحيد للشــعب 
والشــباب يف الظروف الصعبة التي يعيشها 
لبنــان، ورد رئيــس مجلس االمناء غســان 
منه  انًا  وإ االمنــاء  بأن مجلس  حاصباين 
بتاري ودور النادي يف مجتمعه ويف لبنان 

املقيم واملغرتب، قرر مساندة النادي والوقوف 
إىل جانب إدارته وجمهوره الكبري املنترش يف 
ل تاريخا ناصعا  كل لبنان، مؤكًدا ان ناديًا 
وإدارة محرتفة وجمهور النادي الحي والويف 

يستحق.
بعدها اقيمت »ورشــة عمــل« قدمت يف 
يتعلق  اإلدارية عرضا مفصال  اللجنة  خاللها 
له  التابعة  والفــرق  النادي  إدارة  بطريقــة 
وشــمل املال والتســويق واإلعالن والرؤية 
ت مناقشته بالتفصيل،  املســتقبلية، حيث 
ووضعت اسرتاتيجية اتفق عليها الجميع ملدة 

اربع سنوات مقبلة.
تزامن  االجتــامع  ان موعــد  وصــودف 
مع العيد الســنوي الـ 78 لنــادي الحكمة 
الريايض - بريوت، فتــم قطع قالب حلوى 

يف املناسبة.

ــصــدر ــت ــة.. مـــيـــســـي ي ــ ــي ــ ــب ــ ه ــ ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ ــاق الـ ــ ــب ــ س
ــنـــزيـــمـــا ــى رونـــــــالـــــــدو وبـ ــ ــل ــوق عــ ــ ــف ــ ــت ــ وصــــــــا ي

ــد ــت ــاي ــون ي ــر  ــت ــس ــش ــان م  .. زيـــــــدان  ــأة  ــاجـ ــفـ مـ بـــعـــد 
ــم مــــوقــــفــــه مــــــن رحـــــيـــــل ســـولـــشـــايـــر ــ ــس ــ ــح ــ ي

مع اقرتاب حفل مجلــة »فرانس فوتبول« 
الفرنســية لتتويج أفضل العــب يف العامل 
بالكــرة الذهبية لعــام 2021، بدأت املصادر 

تتحدث عن ترتيب املرشحني للفوز بالجائزة.
موقع »بليترش ريبورت« الربيطاين كشف 
نجم  مييس،  ليونيل  األرجنتينــي  تفوق  عن 
الفرنيس، يف سباق  باريس ســان جريمان 
الفــوز بالكرة الذهبية، بفضــل تتويجه مع 
منتخب األرجنتني ببطولة كوبا أمريكا الصيف 

املايض.
ن نجم باريس ســان  وحســب املصدر، ف
ذهبية  كرات  بـ6  واملتو  الفرنيس،  جريمان 
( يتصدر سباق حصد  ســابقة (رقم قيا
األصوات، بعدما حقق أول لقب يف مشــواره 
الدويل وقاد بالده ألول لقب كوبا منذ 1993.

وقال »بليترش ريبورت« إن البولندي روبرت 
األملاين  ميوني  بايرن  نجم  ليفاندوفســ 
يحــل ثانيا يف الرتشــيحات بفضل تتويجه 
بالحذاء الذهبي برصيد 42 هدفا كأفضل عدد 
أهــداف ملهاجم يف تاري الدوري األملاين مع 
فريق بايرن ميوني كارسا رقم األســطورة 

غريد مولر برصيد 41 هدفا. 
الثالث حجــزه اإليطايل جورجينيو  املركز 
إيطاليا  ومنتخب  اإلنكليزي  تشــيليس  نجم 

املتو بدوري أبطال أوروبا ويورو 2020.

{ صالح يتفوق عىل رونالدو {

النجم املرصي محمد صالح هداف  وتفوق 
ليفربول اإلنكليزي، عىل الربتغايل كريستيانو 
رونالدو نجم مانشســرت يونايتد واملتو بـ5 

كرات ذهبية يف مسريته. 
الربيطــاين إن محمد صالح  املوقع  وقال 
حل رابعا يف الرتشــيحات بعد تألقه الالفت 
أهداف كأفضل  العام، ووصوله إىل 107  هذا 
هداف أفريقي يف تاريــ الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
صحفيا   170 أمــام  التصويت  باب  وأغلق 
ملجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، يوم اإلثنني 

9 ترشين األول الجاري.
وحل الفرنيس نجولو كانتي نجم تشيليس 
ا  يف املركز الخامس، يليه مواطنه كريم بنز

العب ريال مدريد.
ويف املراكز من السابع للتاسع تواجد عىل 
الرتتيب كريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين 
العب مانشسرت ســيتي وكيليان مبا نجم 

باريس. 
يذكر أنه سيتم الكشــف عن الفائز بالكرة 
الذهبية مــن قبل مجلة »فرانــس فوتبول« 

الفرنسية يف 29 ترشين الثاين املقبل.

{ موعد حفل جائزة
الكرة الذهبية 2021 }

انعقاد  فوتبــول«  »فرانس  مجلة  وأعلنت 
حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 

يف العامل يوم 29 ترشين الثاين املقبل.
الراهن عن  الوقت  املجلة حتى  ومل تكشف 
موعد انطالق الحفل بشكل رسمي، غري أنها 

تقام عادة يف املساء.

{ مكان حفل 
جائزة الكرة الذهبية 2021 }

ومن املقــرر أن يقــام الحفل يف مرسح 
شــاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو 
الحفل يف  اســتضاف  الــذي  املرسح  نفس 

.2019
وســتكون تل املرة هي األوىل التي يقام 
فيها الحفل بعد انتشــار فريوس كورونا، ما 
يوحي باتخاذ العديد من اإلجراءات االحرتازية 

لتفادي انتشار الفريوس. 
وتنقل قنــوات » إن ســبورتس« حفل 
جائزة الكرة الذهبية يف كل عام لجامهري كرة 

القدم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
كــن أيضــا متابعة فعاليــات الحفل  و
من خالل الحساب الرســمي ملجلة »فرانس 
فوتبــول« عىل موقع التواصــل االجتامعي 

»تويرت«.

حسم نادي مانشســرت يونايتد اإلنكليزي 
ويجي أويل  موقفه مــن رحيل مدربــه ال

جونار سولشاير خالل الفرتة املقبلة.
ويتعرض سولشاير النتقادات كبرية مؤخرا، 
ة الكبرية التي تعرض لها مانشسرت  بعد الهز
ه التقليدي ليفربول بنتيجة  يونايتد أمام غر
0-5، األحد املايض، يف الجولة التاســعة من 

منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وتشــري العديد من التقاريــر إىل اقرتاب 
سولشــاير من الرحيل عن تدريب مانشسرت 
يونايتد، حيــث يرتبط النادي مبفاوضات مع 
اإليطايل أنطونيــو كونتي، مدرب إنرت ميالن 
اإليطايل السابق، والفرنيس زين الدين زيدان، 

مدرب ريال مدريد اإلسباين السابق.
زيدان  أن  أكدت  العاملية   »ESPN« شــبكة 
فاجأ إدارة مانشسرت يونايتد، بعدما أبدى عدم 
اهتاممــه بقيادة الفريــق يف الفرتة املقبلة 

خلفا لسولشاير.
األمر أكدتــه صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
ن  الكتالونية، حيــث أكدت أن »زيزو« يركز ا
عىل الراحة واالستشفاء بعد مهمته الصعبة 
مع ريال مدريد، والتي انتهت برحيله بعد عدم 

التتويج بأي لقب يف املوسم املايض. 
وال يريد زيــدان أن يقــوم مبهمة املدرب 
عادة شــحن بطاريات فريق يعاين  املطالب ب
مثــل يونايتد، حيث لن يرتاجــع عن موقفه 
باالبتعاد عن التدريــب إال يف حالتني األوىل 
قيادة منتخب فرنسا، والثانية تدريب باريس 

سان جريمان.
وتزامن ذل مــع ما أكدته تقارير صحفية 
بريطانيــة، حــول اتجاه إدارة مانشســرت 
الثقة يف سولشاير، رغم كل  يونايتد لتجديد 
االنتقادات التي عا منها يف الفرتة املاضية.

« الربيطانية أن  وأكدت صحيفــة »ذا أتلتي
سولشاير سيبقى يف منصبه كمدرب لليونايتد 
خالل مواجهة توتنهام هوتسبري، السبت املقبل، 

ة من  عىل ملعب »السبريز«، يف الجولة العا
منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز.

ورغم االتجاه السابق برضورة إقالة املدرب 
وجــي، إال أن اإلدارة قررت منحه فرصة  ال
عىل  اعتامداً  »السبريز«،  موقعة  حتى  أخرى 

رصيده من الثقة مع اإلدارة.
وبحســب شــبكة »سكاي ســبورتس« 
سولشاير  استمرار  املتوقع  فمن  الربيطانية، 
كذل ملبارايت أتاالنتا يف دوري أبطال أوروبا، 
املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  لقاء حامل لقب  ثم 
مانشســرت ســيتي يف دير املدينة يوم 6 
الوقت وصعوبة  الثاين، بسبب ضيق  ترشين 

موقف الفريق يف الدوري. 
السابع  املركز  يونايتد  مانشســرت  ويحتل 
الــدوري اإلنكليزي برصيد  يف جدول ترتيب 
14 نقطة بعد 9 جوالت، بفارق 8 نقا خلف 

املتصدر تشيليس.

{ مفاجأة.. سولشاير ثالث 
أفضل مدرب يف تاري يونايتد {

، فجرت إحصائية إنكليزية مفاجأة  إىل ذل
ل االنتقادات  مدوية بشأن سولشــاير، يف 

القوية التي تعرض لها.
ويتعرض سولشاير النتقادات كبرية مؤخرا، 
ة الكبرية التي تعرض لها مانشسرت  بعد الهز
ه التقليدي ليفربول بنتيجة  يونايتد أمام غر
0-5، األحد املايض، يف الجولة التاســعة من 

منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز.
الربيطانية كشفت عن  »ذا صن«  صحيفة 
إحصائية جعلت من سولشــاير ثالث أفضل 
مــدرب يف تاري مانشســرت يونايتد، وذل 

بالنظر إىل نسبة تحقيق االنتصارات.
وجي  ال املدرب  أن  الصحيفة إىل  وأشارت 
فاز يف 90 مــن أصل 164 مبــاراة خاضها 
بلغت  بنســبة نجاح  يونايتد،  مع مانشسرت 
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبرا 

عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلومات

الحل السابق  باسكال كينيار 

اخترب معلومات

1ـ مدينة يف سويرسا.
2ـ الفوالذ. 

غــرب  يف  دولــة  3ـ 
افريقيا. 

بطش  ال  ضعيفــة  4ـ 
عندها.

5ـ رفيقة الطبيب.

1ـ أكرب مدن نيجرييا. 

2ـ االبــن البكر لألمري 

تشارلز. 

3ـ جّملها وحّسنها.

4ـ رضب من العقيق. 

5ـ عشبة األرض. 

أديب وكاتــب جزائري باللغة الفرنســية يف مجال 

الرواية والقصة القصرية، واملرسح والشعر. ولد يف سان 

كلو فرنسا وتويف يف باريس سنة 2003

إسمه مؤلف من سبعة حروف. إذا جمعت:

4+1+5+3 - مدينة يف الهند. 

1+4+6+2 - اطراء. 

2+4+6+5 - من املعادن. 

4+7+6 - إحدى االمارات. 

3+2+7 - محّب. 

5+3 - يجري يف العروق.

6+1 - من أسامء البحر. 

1ـ ما اســم الدولة التي نالت استقاللها عن نيوزيلندة 

عام 1962 وتتكون من 9 جزر، وفيها مطار فاليولو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هــي املغنية العاملية الراحلــة التي ولدت يف 

القاهرة 1933، وإسمها األصيل يوالند جيجليويت؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســيوية التي فيها 47 محافظة.  3ـ ما اسم الدولة ا

معنى إسمها مرشق الشمس، ولّقبت ببالد الشمس؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية ســنة بــدئ باعطاء لقب شــاعر البال 

االنكليزي يف بريطانيا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم الجزيرة االندونيسية التي فيها أربع لغات 

مختلفة، وتلّقب بـ الجنة التي زرعت يف املحيط الهندي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ودّشن  6ـ من هو الخديوي املرصي الذي لّقب بالشي

سد أسوان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي قال فيه أمري الشعراء 

أحمد شوقي : هذا ويّل لعهدي  وقّيم الشعر بعدي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية سنة أقيم أول معرض للطريان يف العامل؟

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

وز( (22 حزيران - 23 

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شبا - 20 آذار(

ة  ونة عنيــد وقوّي العز أنــت يف هذه ا
وتعرف كيف نختــار الطريق القويم. كفاءت 
عالية وأنت قادر عىل فرض نفس حيث تشاء. 

، فالصداقة تؤمن ل  حافــ عىل صداقات
نينة. عد اىل  املزيد مــن الدعم النفيس والط
قدرت التي إشتهرت بها وسيطر عىل املوقف. 

حياتــ العملية جيدة لكــن فكر كثريا قبل 
االرتبط مبسائل جديدة شائكة. الح حليف 
لون علي مسرية حيات  اذا مل ترتك األقرباء 

العامة. 

تأثريات ايجابية عىل صعيد تســيري األمور. 
، فتســعى اىل املركز  عالقات مالية تطرق باب

 . األول بعد أن تجتاز كل الحواجز التي تعيق

احرص نشاط يف عمل الناجح وال تنزعج 
من أمر معني يفرض نفسه علي ألنه سيسوى 
. أخبار سارة تنتظرك.  رسيعا بطريقة ترضي

ر بفرتة من االســتقرار والهدوءالنفيس، 
 . وتدافع عــن أمور هامة بكل قوة ونشــا
العالقات التي تربط بالصداقة ستكون باعثة 

عىل الرسور

بة الجادة يف ســبيل جعل  ال بد ل من املوا
،  تتمكن  يل اىل االستقرارالنها وضع 
من اطالق املرشوع الذي تفكر فيه منذ فرتة. 

قــد ال تصل اىل القمــة التي تحلم بها، لكن 
و  اما كام تظن.  األوضاع ليست سيئة 
 . كن أن تكون مفيدة ل طيبة، وفكرة مبتكرة 

ال ترفع نظرك عن الهدف الذي تســعى اليه 
وســتصل حتام إىل نتيجة جيدة. نافذة تفتح 
أمام عىل الهدوء والجامل، والراحة ان رغبت 

 . بذل

مرحلة متألقة وبّناءة. وضع العام يشهد 
ا نتيجة تفاني واخالص يف   تقدمــا ملحو
العمل، وســوف تكون محط انظار واعجاب 

الجميع. 

ال تتدخــل يف املناقشــات واملنازعات التي 
ة  ، واجعل عمل يف رأس قا تــدور يف فلك
. راحة البال والســعادة يف متناول  اهتاممات

يدك. 

األيام الحلوة تســتمر أيضا يف مسريت هذا 
. ال تكرتث وال تتعمق  االسبوع فاستفد من ذل
يف األمور العالقة  ال تتعرض لخيبات األمل. 
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طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

 عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D OK U

. 1ـ الفارا

2ـ سنة 1927

3ـ ناصيف مجدالين. 

4ـ األبلق. 

5ـ عروة بن الورد.

6ـ قربص. 

7ـ العقيقي. 

8ـ سنة 1888

9ـ مرسحية هاملت.

1ـ صنديد.

2ـ روكيس.

3ـ يرسان.

4ـ يف، ها. 

5ـ استمّر.

1ـ رصيفا.

2ـ نوريس.

3ـ دكس.

4ـ يساهم. 

5ـ دينار. 

أوس بــن حجــــر،  1ـ 
الجدا

2ـ النا ترينر، أوبل
3ـ شوان الي، اكرتاث

4ـ سامل
5ـ ذو الفـــقار، الحمل، 

دلو
، آرثر 6ـ صالح لب

تيفويل بدا،  يراسل،  7ـ 

8ـ ناس، ويسرتن، مو، آه
قرنان بوا،  تنترص،  9ـ 

رســا،  يريفــان،  10ـ 
صارو

11ـ بال، نانيس  سيناترا
ريبه،  ريــال،  وائل،  12ـ 

كفل
لينــني،  نســيبته،  13ـ 

لسنة ا

1ـ الشاّذ، ينتخبون
2ـ واو، وهران، الس

3ـ سنايا، إستيا
4ـ بان، ملس، ّص، لّب

5ـ نتلّقف، لورين
، فاره 6ـ حّيا، ق

7ـ جريس البستاين
8ـ رن، أرادت، نسأل

9ـ رأل، حارب، ييل

10ـ كامل، نورس
11ـ الت، لبت، أسريي

12ـ جور حكيم، أنني
13ـ دبا، ميفوق، اب

14ـ الثمل، رّصتها
15ـ املنار

16ـ دري، أراكس
17ـ لّث، آنو، فن
18ـ ورده، خالة

1ـ رئيس أمري راحل.
2ـ رئيــس فرنــيس راحل، 

ضمري منفصل. 
3ـ أرضب القطن، أغنية لفايزة 

أحمد، مسحوق للتنظيف. 
4ـ وضــع خلســة، تعطف 
وترحم، من أهّم املدن التاريخية 

يف الهند.
لم الليل،  5ـ ب باألجنبية، أ

سحبوا. 
الشــعار  الطيور،  مــن  6ـ 
الوطني للجمهورية الفرنسية. 

 . 7ـ تساوى مع
8ـ توقد النار، جود وسخاء، 

من األسامء الحسنى. 
بعد  9ـ مخبز، عجب، ساكنا 

حّدة. 

10ـ املنــزل، فــرح، نوتــة 
موسيقية. 

11ـ رئيس القوم ومقدامهم، 
أقطن يف املكان. 

12ـ يصمــت، طائر يشــبه 
النــرس، كلمة تقــال للرتحيب 

وللوداع أيضا. 
 . ا 13ـ مدينة ايرانية، 

14ـ دولــة أوروبية، يفصل 
يف األمر.

ملمثل  الثــاين  االســم  15ـ 
فرنيس، سقي. 

16ـ زجر، قدر. 
17ـ خافــت وضعيف، ترّش 

وتفّرق اليشء. 
18ـ ممثــل وفنان ســوري 

راحل صاحب الصورة.

دولة  افريقية،  دولة  1ـ 
أوروبية. 

2ـ نبــات طيب الرائحة، 
ولد املرأة من زوجها األول، 

مدينة مغربية عريقة. 
3ـ جيش، ممثلة أمريكية 

راحلة. 
4ـ مشــت مشية املقّيد، 

يشتعل ويّتقد. 
5ـ مــن أوثان الجاهلية، 
عودة، ســكن بعــد حّدة، 

للندبة، شكل وهيئة. 
6ـ جنــس مــن النبات، 
وتكانف،  تعاضــد  أهجم، 

للتأوه. 
مدينة  الفرن،  ينتجه  7ـ 
هندية تعرف أيضا باســم 

آخر، تجميلها وتحسينها. 
8ـ حــرب باألجنبيــة، 
خاطب وحادث، ولد النعام، 

دولة آسيوية. 
9ـ ما يســتعمل الغالق 
الباب، ضعف ورق، االســم 
الثاين ملغنية أمريكية، ورك. 
أديب تــر راحل  10ـ 
أمري  أديب  باملعلم،  لّقب 

ساخر راحل، مرتفع. 
 ، للنفي، نشــارط 11ـ 

سهام، ريض بـ. 
12ـ شاعر انكليزي راحل، 

أرشد، إهتاممي لألمر. 
13ـ إحدى القارات، نائب 
رئيس تحرير هذه الصحيفة، 

ا.  يفي بوعده دا
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ــه ــام« يــعــلــق اضــراب ــعـ ــل الـ ــق ــن ــاء جــعــجــع.. و »ال ــدع ــت ــضــا الس ــارع الـــيـــوم رف ــشـ ــون فـــي الـ ــي ــوات ــق ال
ــاء والــــــــوزراء  ــ ــرؤسـ ــ ــة الـ ــم ــاك ــح ــى مل ــ ــل ــ ــى تـــعـــويـــم املـــجـــلـــس االع ــ ــع الـ ــدفـ ــة الــــراعــــي تـ ــاطــ وســ
ــددة بـــتـــســـويـــة تـــــــــؤدي »الـــــــــى لـــفـــلـــفـــتـــهـــا«! ــ ــ ــه ــ ــ ــأ والــــطــــيــــونــــة م ــ ــ ــرف ــ ــ تـــحـــقـــيـــقـــات امل

ــع الــبــنــزيــن ــوزيـ ــظــم تـ ــرب ن ــوم ســيــبــرانــي« ضــ ــجـ ـــ »هـ ــرض لـ ــع ــت ــران ت ــهـ طـ
ــة حــرجــة ــرحــل ــم ــووي مـــع إيــــــران يــمــر ب ــ ــن ــ ــاق ال ــ ــف ــ ــن: إحـــيـــاء االت ــطـ ــنـ واشـ

ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــي  ــي ــل ــم ــع ــد ال ــؤيـ ــن تـ ــطـ ــنـ ــرة... واشـ ــمـ ــتـ ــسـ ــات مـ ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ
ــات الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي ــوحـ ــمـ ــي طـ ــب ــل الــــعــــراق والــــصــــدر يـــعـــد بــحــكــومــة ت

الســـــودان: االحتجاجـــــات مســـــتمرة
ــان ــ ــره ــ ــب ــ ــوة ال ــ ــط ــ ــخ ــ رفــــــضــــــاً ل

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) )تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

عندئذ اجتامعاتها«. 

باملقابل، نبهت مصادر سياســية مطلعة اىل ان اعتامد 

منطق التســويات يف التحقيقات القضائية من شأنه ان 

يطيح تحقيقي املرفأ والطيونة معا، معتربة ان »ما يطرحه 

الراعي سيلح ال ش تسوية لوضع جعجع مقابل تسوية 

اوضاع النواب والوزراء الســابقني«.  واضافت املصادر لـ 

»الديار »: »اي حقيقة ستظهر يف حينها.. سينفع عندها 

املثل اللبناين القائل »العرتة عليل راحوا«. 

وكان وكالء جعجــع تقدمــوا يوم امــس مبذكرة إىل 

مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية فادي عقيقي 

يبينون فيها أن تبلي جعجع غري قانوين. 

كام تقدم وكالء بعــض املوقوفني يف قضية الطيونة 

بطلب تنحي عقيقي الذي رفض تســجيل الطلب وهو ما 

اعتــربه الوكالء مخالفاً لألصول القانونية، مام دفع بهم 

اىل طلب رد القايض أمام محكمة اســتئناف بريوت التي 

ستنظر بالطلب خالل األيام املقبلة.

وكان الراعي الذي التقى بري اوال شدد عىل ان »القانون 

والعدالــة والقضاء فــوق الجميع وفــوق كل الطوائف 

واملذاهب«. وقال: » نريد أن يكون القضاء حرا ومســتقال 

ونستهجن اســتدعاء جعجع فحســب«، واردف »هناك 

خريطة طريق للحلول ولكن ال مقايضة بني حادثة الطيونة 

وانفجار املرفأ«.  ومن قرص بعبدا، أكد الراعي لعون وجود 

حل دســتوري وقانوين مقنع لألزمة الحالية، وقد حمل 

هــذا الحل يف زيارته امس اىل رئيس مجلس النواب نبيه 

بري، ورئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت اللذين ابديا 

موافقتهــام عليه. ثم عرضه عىل رئيس الجمهورية الذي 

وافق بدوره عليه. وشــدد الراعي عىل رضورة تنفيذ هذا 

الحل يف ارسع وقت ممكن، وبعد ذل تعود الحكومة اىل 

االجتامع، معتربا ان األمور ال يجب ان تحل يف الشــارع، 

» وقد شاهدنا ما الذي يحصل عند وصولها اىل الشارع«. 

ومل يقتــرص تحــرك املرجعيات الدينيــة لدعم القوى 

السياســية عــىل الراعــي وجعجع، اذ اســتقبل مفتي 

الجمهورية اللبنانية الشــي عبد اللطيف دريان يف دار 

الفتوى، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وأكد املكتب 

اإلعالمي يف دار الفتوى يف بيان، ان »موقف املفتي دريان 

ة تفجري مرفأ بــريوت ال يتغري بتغيري الزمان  مــن جر

واملكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون اســتثناء 

ليات الدستورية والقانونية املعمول بها يف  وإما اعتامد ا

املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء«. اضاف البيان 

»أبدى املفتي دريان حرصه عىل تحقيق العدالة وأن يؤخذ 

بعــني االعتبار ان الرئيس حســان دياب يخضع للمجلس 

األعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء بحسب ما ن عليه 

كن أن نر بغريه إال بعد التعديل  الدستور اللبناين، وال 

. والتوافق عليه يف املجلس النيا

{ استعدادات قواتية {

 وبالتوازي ومع االنكباب عىل اجرتاح الحلول السياسية- 

القضائية، قرر القواتيون التحرك اليوم يف الشارع. ودعا 

اهــايل عني الرمانة اىل تظاهرة ســيارة من بكر اىل 

معراب »ضد اســتدعاء الضحيــة ال املعتدي وتضامنا مع 

رئيــس القوات«. وانترشت دعــوات مامثلة يف اكرث من 

منطقــة. وقالت مصادر مطلعة لـــ »الديار« ان معظم 

املناطــق حيث هناك وجود قوايت ستشــهد اعتصامات 

ووقفــات تضامنية مع جعجع، اال ان التحرك االســا 

- معراب«.  سيكون عىل خط بكر

يف هذا الوقت، ســجلت جملة من املواقف السياســية 

الداعمة لجعجع. فقد غرد رئيس تيار »املســتقبل« ســعد 

الحريري عرب حسابه عىل »تويرت« كاتبا »االعالن عن تبلي 

الدكتور سمري جعجع لصقاً للمثول امام مديرية املخابرات، 

يقع ايضاً يف خانة العبثية ويســتدعي البالد اىل مزيد من 

يف ادارات الدولة يف خدمة سياســات  االنقســام وتو

ا »املطلوب تبلي املعنيني كافة، شــفاهة  االنتقام«، خا

او لصقاً، بوجوب املثول امام مقتضيات املصلحة الوطنية 

وعدم التفريط مبا تبقى من مقومات السلم االهيل«.

 مــن جانبه، كتب رئيس الحزب التقدمي االشــرتا 

وليــد جنبــال عرب »تويرت«: »من اجل تحقيق شــفاف 

وعــادل ومن اجل عدالة شــاملة بعيدا عــن االنتقائية 

ومــن اجل اعطاء بعض مــن االمل للمواطن الذي ال دخل 

لــه يف رصاع املحاور املحليــة من االفضل توقيف جميع 

ييز ووقف هذا  مطلقي النــار يف حادثة الطيًونة دون 

الســجال الســيا العقيم واملدمــر« . اما رئيس حزب 

الكتائــب ســامي الجميل فقال يف بيــان »موقف حزب 

الكتائب لجهة وجوب تحصني اســتقاللية القضاء وعدم 

الخضوع لالبتزاز األمني والسيا الذي يتعرض له لبنان 

موقف ثابت وواضح ومســتمر. أّما يف ما خ املحكمة 

العســكرية فقد طالب حزب الكتائــب مراراً وتكراراً بحّل 

هذه املحكمة االســتثنائية، وتقدم باقرتاح لتعديل قانون 

القضاء العسكري وحرص صالحياته بالعسكريني، بسبب 

االنتقائية التي يتعامل بها القضاء العســكري مع املدنيني 

وعدم احرتامه لــرشو املالحقــة واملحاكمة العادلة 

وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موّجهة. فغالباً ما يكون 

القضاء العسكري الذراع القمعي ألنظمة بوليسية قاومها 

اللبنانيون وانتــرصوا عليها يف كل مرة«. ولفتت تغريدة 

للسفري السعودي وليد البخاري الذي يبدو استأنف نشاطه 

يف بريوت حيث زار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان 

وشــي عقل املوحدين الدروز سامي ا املنى، كتب فيها 

عية ملرشوع يقفــز فوق هوية لبنان  عــرب تويرت »ال 

العربية«.

باملقابل، استهجنت مصادر »الثنا الشيعي«  سياسة 

»الكيــل مبكيالني التي ينتهجها القواتيــون«.  قائلة لـ 

»الديار«: »حني يتعلق  االمر مبلف املرفأ نرى القوات رأس 

حربة يف الدفاع عن القضاء وعىل وجوب مثول املتهمني 

امامــه، اما حني يتعلق االمر بقضيــة الطيونة فيصبح 

القضاء مسيسا ويعمل باستنسابية ويرفض رئيس القوات 

» «  وتضيف: »حقيقة ما يحصل مهزلة املثول امامه

{ اللجان النيابية ترد رد عون {

وعشية الجلسة العامة ملجلس النواب الخميس، صوتت 

اللجان املشــرتكة يف جلسة عقدتها يوم امس، عىل رد رّد 

رئيــس الجمهورية لقانون االنتخاب وتعديالته، فأبقت، 

يف موضــوع املهل، عــىل تاري 27 آذار كتوصية إلجراء 

اإلنتخابات. كــام  صوتت اللجان عىل إبقاء القانون كام 

أقر يف الهيئــة العامة لناحية تصويت املغرتبني لـ 128  

نائباً. ويف ســياق الجلسة قال النائب عيل حسن خليل » 

عــدم عرض قانون اإلنتخاب عىل مجلس الوزراء قبل رده 

اىل املجلس النيا مخالفة دستورية«.

واوضح رئيــس منظمة »جوستيســيا«  والحقوقية 

الدكتور بول مرق انه بعد موقف اللجان سيحال القانون 

معــدال مجددا اىل الهيئة العامة التي اما تؤكد عليه ثانية 

مــن خالل تصويت 65 نائبا لصالــح التعديالت او  تأخذ 

برأي الرئيس عون، الفتا يف حديث لـ »الديار« اىل انه يف 

حال بقاء املجلس عىل موقفه ينرش القانون يف الجريدة 

كنه  الرسمية حتى ولو مل يوقعه رئيس الجمهورية الذي 

خالل مهلة 15 يوما الطعن فيه امام املجلس الدستوري. 

وكان عــون اكد يوم امس أن »تداعيات االحداث األمنية 

األخــرية قد طويت، وأن ال عــودة إىل الحرب األهلية يف 

لبنــان، برغم وجود تعكري دائم للجــو العام يف البالد«.  

وبالنســبة للتحقيقات الجارية يف انفجار مرفأ بريوت، 

شدد عىل »اســتقاللية القضاء يف هذا املجال، ورضورة 

عدم تدخل السياسيني مبجراه«.  وعن التعطيل القائم لعمل 

ل التفاوض مع صندوق النقد الدويل، لفت  الحكومة يف 

الرئيس عون اىل ان »اللجان املسؤولة عن تحضري امللفات 

والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء ال 

يعيش فقط من خالل اللجان، وعليه العودة اىل االجتامع 

رسيعا لتحقيق خطــوات عملية وجدية تريح املواطنني، 

والنجــاز االتفاق مع صندوق النقد الدويل«.  وشــدد من 

جهة أخرى، عىل »رضورة إنشاء ميغاسنرت لتسهيل عملية 

ل الضائقة  التصويت يف االنتخابات النيابية املقبلة، يف 

نــع الكثريين من الوصول اىل  املاليــة الحالية التي قد 

مناطقهــم لالقرتاع، األمر الذي يؤدي اىل انتخاب مجلس 

نيا بنسبة اقرتاع متدنية جدا«.

من جهته، اشــار ميقايت اىل » أننا نتطلع اىل معاودة 

جلسات مجلس الوزراء يف اقرب وقت الستكامل القرارات 

املطلوبة لتفعيل عمــل الهيئات واللجان وانجاز املطلوب 

مــن الحكومة وفق ما اعلنت عنــه يف البيان الوزاري«.  

وشدد عىل اننا نتطلع اىل ان تكون الحكومة مرشفة بكل 

نزاهة عىل االنتخابات النيابية املقبلة بحيث تكون فرصة 

لــكل الرشائح اللبنانية للتعبري  الحر عن تطلعاتها وارائها 

بحرية ونزاهــة ، فتكون هذه االنتخابات محطة لتجديد 

الحياة السياســية وتداول الســلطة«. وقال« إنني عىل 

، ان الخرو من األزمات  يقني، يف هذا الظرف االستثنا

ر من خالل دعــم االدارة العامة وتحصينها  املرتاكمــة 

ضد الفســاد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نســبة 

الشفافية يف مامرساتها«.

إيــران، وذل ردا عىل ما قالــت الصحيفة إنه هجوم 
ت هيدروليكية مدنية  إلكتــــروين إيراين عىل منش

إرسائيلية.
ويف شــبا من العام ذاته، أعلنت وزارة االتصاالت 
كات  اإليرانية أنها صدت هجوما إلكرتونيا استهدف 
مــزّودة لخدمات اإلنرتنــت، وأدى الضطراب االتصال 

ساعة. لنحو  بالشبكة 
ويعود أحد أبــرز الهجامت اإللكرتونية التي أصابت 
إيران إىل أيلول 2010، حني رضب فريوس »ستاكسنت« 
ت مرتبطة بربنامجها النووي، ما أدى إىل سلسلة  منش
أعطــال يف أجهزة الطرد املركزي لتخصيب اليورانيوم.

واتّهمــت إيران الواليات املتحدة وإرسائيل بالوقوف 
وراء الهجــوم. كام اتهم عدد مــن الخرباء يف مجال 
األمــن املعلومايت أجهــزة االســتخبارات األمريكية 

بتدبريه. واإلرسائيلية 

{ امللف النووي {
عىل صعيد آخر، قال مسؤول أمري بارز إن جهود 

ن »مبرحلة حرجة«،  ر ا إحيــاء اتفاق إيران النووي 
يف حــني أعلن االتحاد األورو عــن اجتامع مرتقب 
هذا األسبوع مع مفاوض إيراين يف بروكسل ملناقشة 

املحادثات. استئناف 
وحــذر مبعوث واشــنطن الخاص بشــؤون إيران 
روبرت مايل من أن املربرات أمام طهران لعدم استئناف 
املحادثات بشــأن االتفاق النــووي املربم عام 2015، 

جدا«. ضعيفة  »أصبحت 
وقال مايل للصحفيني إن واشــنطن »تشــعر بقلق 
متزايد من مواصلة طهران تأجيل عودتها للمحادثات، 
ل أيضا أدوات أخــرى ملنع إيران من تطوير  لكنهــا 

ســالح نووي، وستستخدمها إذا لزم األمر«.
وأضاف »نحن يف مرحلة حرجة من الجهود الرامية 
ملعرفة إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة املشرتكة«، 
يف إشــارة إىل االتفاق النووي، وتابع »التوقف تجاوز 

عدة أشــهر واملربرات الرسمية التي تقدمها إيران لهذا 
للغاية«. ضعيفة  أصبحت  التوقف 

وقال مايل إن الفرصة املتاحة أمام الواليات املتحدة 
وإيران الســتئناف االلتزام باالتفاق ستنتهي يف نهاية 
املطــاف، إال أنه أكد أن واشــنطن ســتظل مســتعدة 
لالنخرا يف الدبلوماســية مع إيران حتى مع دراسة 
واشــنطن خيارات أخرى ملنع طهران من حيازة سالح 

نووي.
يف ذات الســياق، قال املتحدث باســم املمثل األعىل 
للسياســة الخارجية واألمنية لالتحاد األورو بيرت 
ســتانو إن املفاوض اإليراين يف امللــف النووي عيل 
باقري ســيلتقي هذا األســبوع املفــاوض األورو 
إنري مورا يف بروكسل، ملناقشة استئناف املحادثات 

فيينا. يف 
وقال ســتانو »من املقــّرر أن يعقد لقاء بني الرجلني 
هذا األســبوع«، ولكن »ال اجتــامع مّقررا مع جوزيب 
بوريل« منّسق املفاوضات بشأن االتفاق النووي املربم 

عام 2015.

وأشــار إىل أن مفوضية االنتخابات ســتبدأ صباح 
عادة العــد والفرز يف 800 محطة  اليــوم األربعاء ب
انتخابيــة موزعة عىل عدد مــن املحافظات، أبرزها 
بغداد ونينوى وصــالح الدين والبرصة وأربيل واملثنى 
وذي قــار، بحضور مراقبني مــن الكيانات املعرتضة 

اإلعالم. دوليني ووسائل  ومراقبني 
وأضاف أن عمليات إعادة العد والفرز اليدوي ســتتم 
يف بغــداد لجميــع املحافظات من الســاعة الثامنة 
صباحا وحتى الخامســة مســاء، للمحطات التي تم 
قبــول الطعن بها لوجود أدلــة تتعلق بفروق يف عدد 
األصوات والتدقيق بها، فضال عن بعض املشــاكل التي 

االنتخابية. العملية  رافقت 

{ موقف واشنطن {
يــأيت ذل يف وقت دخلت فيه الواليات املتحدة عىل 

خط املؤيديــن لنتائج االنتخابــات النيابية العراقية، 
يف خطوة هي األهم بعد موقف مشــابه ملجلس األمن 

الدويل.
إن  الخارجيــة األمريكيــة -يف بيــان-  وقالــت 
واشنطن ترحب بالبيان األممــــي الصحفي بشــأن 
االنتــــخابات العراقيــة، وتهنــ شــعب العــراق 
وحكومتــــه عىل نجــاح العمليــة االنتخابية التي 
منة والســليمة مــن الناحية التقنية  وصفتها بـ«ا

واملساملة إىل حد كبري«.

وأضافت الخارجــية األميــركية أن »االنتــخابات 
العراقية كانت فرصــــة للناخبــــني العراقيــــني 
لتقــــرير مســتقبلهم مــن خالل حكومــة تعكس 

إرادتهم«.
 وشــدد عىل أنها »تنضــم إىل املجتمع الدويل يف 
إدانة تهديدات العنف ضد بعثة األمم املتحدة ملســاعدة 
يونامــي )UNAMI(، ومفوضية االنتخابات  العراق 

والعراقيني«.
ودعــا البيــان جميع األطراف إىل احرتام ســيادة 
القانــون ونزاهة إجــراءات االنتخابــات، مؤكدا أن 
واشــنطن تتطلــع إىل العمل مع الحكومــة العراقية 
الجديدة عند تشــكيلها، لتعزيز الرشاكة اإلسرتاتيجية 
يف مــا يتعلــق باملصالح املشــرتكة املتعددة، مبا يف 
ذل اســتقرار العراق وسيادته، والتمكني االقتصادي، 
 ، وجهود مكافحة الفســاد، واستقالل الطاقة، واملنا

اإلنسان. حقوق  وحامية 

{ مواقف املعرتضني {
ويف املقابــل، اتهمــت حركة الصادقــون التابعة 

لعصائــب أهل الحق -بزعامة قيــس الخزعيل- بعثة 
األمــم املتحدة يف العــراق )يونامــي(، مبنح مهمة 
كة معظم أســهمها  فح االنتخابات النيابية إىل 

إرسائيلية.
وقــال املتحدث باســم املكتب الســيا للحركة 
محمود الربيع -عرب حســابه عىل تويرت- إن »الرشكة 
كات فاحصة رشــحتها األمم  الوحيــدة مــن 10 

املتحــدة وكان لزاما عىل املفوضيــة أن تتعاقد معها 
كة  قيــل إنها أملانية، وبعد البحث والتحري تبني أنها 
متعددة الجنســيات معظم أسهمها إرسائيلية«. وأشار 
الربيعي إىل أن هذا »يعني أن األمم املتحدة سلمت رقبة 
املفوضية واالنتخابات إىل يــد اإلرسائيليني ليتالعبوا 

بنتائجها«.
مــن جهته، دعا ائتالف الوطنية يف العراق بزعامة 
إياد عالوي مفوضيــة االنتخابات إىل التحرك رسيعا 
البــالد منزلقا، واالســتجابة ملطالب القوى  لتجنيب 

الوطنيــة املعرتضة عىل نتائج االنتخابات.
وقــال االئتــالف -يف البيان- إن عــدم تلبية هذه 
كن تصور  املطالــب ســيدخل البــالد يف أزمــة ال 
نتائجهــا، الفتــا إىل أن اعتبار مجلس األمن الدويل أن 
رضار  االنتخابات نزيهة يشــري إىل موقف مســبق ل

قراطية. الد وتجربته  بالعراق 

{ ترصيحات الصدر {

ويف سياق متصل، أكد زعيم الكتلة الصدرية مقتدى 

الصدر أن السياســة املســتقبلية للحكومــة املقبلة، 
ســتتعامل بحزم وفق القانون، الذي يجب فرضه أوال 

املسؤولني. عىل 
وأضــاف الصدر -يف تغريدة عــىل تويرت- أن عىل 
الحكومــة املقبلة توفري العيش الرغيد للشــعب، بال 
فــرق بني انتامء وآخــر، وأن هذا يحتا إىل تعاون بني 
الشــــعب والحكومة، من أجل إقرار القانون وتفعيل 

العقوبات.

»قوى الحرية والتغيري« رفع االعتصام 
الذي كان موجوداً أمام القرص الرئا 
بالخرطوم، اســتجابة إلعالن حالة 

الطوارئ وقرارات الربهان.
ويف جديد قرارتــه، أعلن الربهان 
حــل اللجــان التســيريية للنقابات 
واالتحــادات املهنيــة وذل بعد نحو 
عامني عىل تشكيلها عقب قرار لجنة 
إزالة التمكني يف كانون األول 2019، 
بحل النقابات واالتحادات املهنية يف 

البالد.

{ دعوات للتصعيد {
»الحرية  قــوى  تحالــف  ودعــا 
والتغيري- مجموعة املجلس املركزي« 
إىل التصعيد الثوري السلمي من أجل 
»إفشال سيطرة الجيش عىل السلطة 

يف البالد«.
ورفضت »قوى الحرية والتغيري« ما 
سمته االنقالب عىل السلطة، ودعت 
إىل عصيان مدين شــامل والخرو 
ا عىل  إىل الشــارع للتظاهــر حفا
مكتســبات الثــورة، ورفضا إلعالن 
املكّون العســكري حالــة الطوارئ 
وتعليق العمل ببعــض مواد الوثيقة 

الدستورية.
وقالت مجموعة »املجلس املركزي« 
-يف بيــان- إن إعالن رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح الربهان االنقالب 
عىل الســلطة، وإلغاء عدد من مواد 
الوثيقة الدســتورية، يعيد السودان 
العســكري  املجلــس  إىل مرحلــة 

االنتقايل.
الحرية  وقــال تحالــف »قــوى 
والتغيــري« -عىل تويرت- إن الرتتيبات 
تجــري لفعاليــات تصعيدية كربى، 
يف  بالســودانيني  الشــوارع  وملء 

حشود غري مسبوقة.

{ غضبة شعبية {
بــدوره، دعــا تجمــع »املهنيني« 
إىل كــرس حالة الطوارئ بحشــود 
وفعاليات مســائية، رّدا عىل قرارات 
الربهــان. وقال يف بيــان »الربهان 
ن أن يواجه  كتب نهايته بيده، وعليه ا
غضبة شعب حررته ثورة ديسمرب من 

الخوف«.
كام دعــا البيان لجــان املقاومة 
والقــوى الثورية املهنيــة والنقابية 
واملطلبيــة والشــعبية إىل الوحدة، 

ومقاومة »االنقالب«.
مــن جهته، دعا صالح مناع عضو 
النظام  تفكيــ  »لجنة  تســمى  ما 
املعزول« من ســامهم »الرشفاء يف 
قوات الشعب املسلحة« إىل االنحياز 
للشــعب وتاريخــه ونضاله، وإىل 

مدنية الدولة.
وأضــاف منــاع -يف تغريدة- أن 
الثورة مســتمرة والردة مســتحيلة، 
مؤكدا أن الثوار عادوا إىل املكان الذي 
أسقط )الرئيس السابق عمر( البشري، 
واليوم سوف يسقط الربهان، عىل حد 

تعبريه.
كام قــال عضو مجلس الســيادة 
محمد حســن التعاييش إن ما يحدث 
يف السودان انقالب عسكري، وأضاف 
-يف تسجيل صويت- أن عىل الشعب 

مقاومة االنقالب بالطرق السلمية.
يف الجانب املقابــل، رفض مبارك 
أردول القيــادي بقــوى »الحريــة 
الوطني«  امليثاق  مجموعة  والتغيري- 
انقالب.  بأنها  الربهان  وصف قرارات 
الطوارئ وحل  واعترب إعالن حالــة 
وإعفاء  والوزراء  الســيادة  مجليس 
والة الواليات قرارات مهمة السرتداد 

الثورة.
مــن جهتــه، تحــدث القيــادي 
مبجموعــة »امليثــاق الوطني« عام 
ســامها مامرسات ال أخالقية خالل 
فرتة الحكومــة االنتقالية من خالل 

منظامت مشبوهة.

{ جلسة مغلقة {
يف األثناء، قال دبلوماســيون إن 
مجلس األمن الدويل ســيناقش عىل 
األرجــح وضع الســودان باجتامع 
مغلق، بعدما طلبت بريطانيا وأيرلندا 
وفرنسا  وإستونيا  وأمريكا  ويج  وال

عقد اجتامع للمجلس.
وقالت وكالة األناضول إن الواليات 
ويج  وال وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة 
وإيرلندا وإستونيا طلبت عقد جلسة 
تداعيات  ملناقشــة  للمجلس،  طارئة 
الوضع السوداين، وأوضحت نقال عن 
مصادر )فضلت عدم كشف هويتها( 
أن الجلسة ستكون مغلقة، وسيقدم 
املمثل الخاص لألمني العام بالسودان 
فولكر بريتس إفادة إىل أعضاء املجلس 

عن تطورات األوضاع.
ومل يصدر إعالن رسمي من مجلس 
األمن حول عقد جلسة بشأن األوضاع 

يف السودان بعد قرارات الربهان.

يس التحرير العام شار ايوب ر
ــيس التحرير : حــنـا ايــــوب ـــب ر نـا
ــيـــس التحرير : نــور نعمة ــبة ر نا
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