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ــــــــد رفض باســــــــيل ــــــــث بع ــــــــي لالســــــــتدعاءات موضع بح ــــــــرج الراع ــــــــي« ومخ ــــــــرض عضــــــــالت قوات »ع
ــــــــذر ــــــــن اعت ــــــــتقالة...وقرادحي: ل ــــــــددوا باالس ــــــــي ووزراء ٨ آذار ه ــــــــة  قرادح ــــــــب اقال ــــــــاري  طل البخ
ــــــــا« النفطــــــــي ــــــــان فــــــــي حقــــــــل »قان الجيــــــــش واملقاومــــــــة يتكامــــــــالن فــــــــي الدفــــــــاع عــــــــن حــــــــق لبن
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»كورونـــــــــــا«: 7 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و751 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 751 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 639332.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 735 إصابات بني 
املقيمــني و16 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 7 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8472«.

صـــــــــــــــــــــراع الـــــــــــحـــــــــــذاء 
ــيـــف عـــوض  ــي... كـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
صـــــــــــــــــــــــــالح ســــــــــوبــــــــــر
لــــــيــــــفــــــانــــــدوفــــــســــــكــــــي؟

من مظاهرات السودان

جثامني ضحايا مجزرة الرشاد

الجيش االمرييك يحتفظ بآالف الجنود للدفاع عن واشنطن

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص 9( 

رضوان الذيب

الدولة املحارصة ببحر من االزمات السياســية واالقتصادية 
واملاليــة واالمنية،  بــدت امس يف اتعس صورة من الشــلل 
والعجــز والهريــان والتوترات،  رغم انهــا  تجاوزت القطوع 
الســيايس والقضايئ بعد دخول املخرج القانوين الدستوري 
عىل الساحةوالذي سوقه البطريرك املاروين مار بشارة بطرس 
الراعي عىل الطريقة اللبنانية »الغالب والمغلوب« »الستدعاءات 
وتحقيقــات ومذكرات التوقيف الصــادرة عن القايض طارق 
البيطار بحق رئيس  الحكومة الســابق حسان دياب والوزراء 
السابقني عيل حسن خليل ونهاد املشنوق وغازي زعيرت ويوسف 
فنينانوس،  وكذلك  اســتدعاء  الدكتور سمري جعجع اىل الريزة 
للتحقيــق معه يف احداث الطيونة عىل الرغم من  رفض رئيس 
التيار الوطنى الحر جربان باسيل للمخرج مدعوما من الرئيس 
عون. وحسب مصادر متابعة لهذا امللف، فان املخرج الذي طرحه 
البطريرك الراعي وحظي مبوافقة الرئيســني نبيه بري ونجيب 
ميقايت ورؤساء الطوائف الروحية  يقيض باحالة الرئيس بري 
الوزراء الســابقني الذين طلبوا للتحقيقات اىل املجلس االعىل 
ملحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب  الذي سوف يشكله املجلس 
النيايب، واالرجح ان يبحث يف االيام القادمة، فيام طلب املحقق 
العسكري فادي عقيقي ختم التحقيق مع الدكتور سمري جعجع 
ومل يطلب اي شــئء اخر، بعد ان استوضحته مخابرات الجيش 

بالخطوات الالحقة، بعد رفض جعجع املثول امامها يف الريزة 
صبــاح امس، وتؤكد مصــادر متابعة للملف ان مخرج الراعي 
القانــوين  رفض من قبل  باسيل ومتســك بالتحقيقات ودعم 
القايض طــارق  البيطار«وعدم املقايضة بني اكرب تفجري  يف 
تاريخ لبنان وقتل املئات من اجل براءة مجرم كام قال باسيل«، 
وقد ردت القوات اللبنانية بـ »عرض عضالت« مميز وحاشــد  
ومســريات من مختلــف املناطق اللبنانيــة اىل معراب رفضا 
الســتدعاء جعجع من قبل مخابرات الجيش اىل الريزة، وشن 
املشاركون حمالت عنيفة عىل الدولة وحزب الله والتيار الوطني 
الحر والنظام االمني، وبرر القواتيون الحشــد الشعبي »ملنع اي 

اجراء ضد جعجع«.
وتضع املصادر ما يجري يف اطار الشــحن وتعبئة الشارع 
لالســتحقاقني  النيــايب والرئايس، والســؤال االن، كيف 
ســيتعامل القايض طارق البيطار وكيف سيترصف  دون اي 
غطاء ســيايس؟ هل يقدم اســتقالته وكيف سيتحرك اهايل 
الضحايا وهــل ما اقدم عليه محامو الرئيس حســان دياب 
مــن تقديم دعــوى »مخاصمة للدولة«امــام الهيئة العامة 
ملحكمــة التمييز عــن اخطاء ارتكبها القايض طارق البيطار 
يف تحقيقات املرفأ تايت يف اطار مخرج الراعي؟ الن الدعوى 
تستدعي حكام كف يد البيطار حتى البت بها من قبل محكمة 

ــــــــى مســــــــار املفاوضــــــــات؟ ــــــــة عل ــــــــدول الخليجي ــــــــة لألزمــــــــة مــــــــع ال ــــــــات اإلقتصادي مــــــــا هــــــــي التداعي
ــة ــ ــ ــ ــس الحكوم ــ ــ ــ ــوات رئي ــ ــ ــ ــى خط ــ ــ ــ ــّلطة عل ــ ــ ــ ــار ُمس ــ ــ ــ ــر واألنظ ــ ــ ــ ــرة الخط ــ ــ ــ ــي دائ ــ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــ الحكوم

املحلل االقتصادي

أّدت ترصيحــات وزير اإلعالم جــورج قرداحي حول الحرب 
يف اليمن إىل أزمة ديبلوماســية بــني لبنان والدول الخليجية 
وخصوًصــا اململكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية 
املتحــدة. الترصيحات التي قيل أنهــا متّت قبل تعيني قرداحي 
يف منصبه، إســتدعت مذكرات إحتجاج من الدول الخليجية تم 
نقلهــا إىل وزارة الخارجية اللبنانية، باإلضافة إىل العديد من 
البيانات أهمها بيان الخارجية الســعودية التي قالت: »إشارة 
إىل الترصيحات املســيئة الصــادرة من وزير اإلعالم اللبناين، 
حيــال جهود تحالــف دعم الرشعية يف اليمــن التي تقودها 

اململكة العربية الســعودية، فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن 
أســفها ملا تضمنته تلك الترصيحات من إساءات تجاه اململكة 
ودول تحالف دعم الرشعية يف اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا 
مليليشــيا الحويث اإلرهابية املهددة المن واســتقرار املنطقة. 
وتؤكد الخارجية بان تلك الترصيحات تتناىف مع أبسط األعراف 
السياســية وال تنســجم مع العالقات التاريحية بني الشعبني 
الشقيقني«. وإستدعت الخارجية السعودية سفريها يف لبنان 
وســلّمت الســفري اللبناين لديها مذكرة إحتجاج رسمية بهذا 

الشأن. أضف إىل ذلك إقفال قناة MBC ملكاتبها يف لبنان.
رئيــس الحكومة نجيب ميقايت، رّد عىل ترصيحات قرداحي 
ببيــان صدر عن مكتبه االعالمي قال فيه أن »لبنان يتمســك 

بروابط األخوة مع الدول العربية الشــقيقة واملحددة يف شكل 
واضح يف البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعرب 
عن سياســتها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. 
وأن كالم قرداحي كالم مرفوض وال يعرب عن موقف الحكومة 
إطالقــا، وبخاصة يف ما يتعلق باملســألة اليمنية وعالقات 
لبنان مع أشــقائه العرب، وتحديدا األشقاء يف اململكة العربية 

السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي«.
أيًضــا كان لوزارة الخارجية اللبنانيــة بيانًا عرّبت فيه عن 
رفضها ترصيحات قرداحي وخصوًصا وصفه »إعتداء السعودية 
واإلمارات عىل اليمن« ُمشــّددة عىل أنهــا دانت مرارا وتكراًرا 
»الهجامت االرهابية« التي اســتهدفت السعودية، مشرية إىل 

أنها ما زالت عىل موقفها يف املدافعة عن أمن وسالمة أشقائها 
الخليجيني الذين تكن لهم كل محبة واحرتام وتقدير، وتنأى عن 

التدخل يف سياساتهم الداخلية والخارجية.
عملًيا هذه األزمة ســيكون لها تداعيات عىل مسار العالقات 
مــع الــدول الخليجية ســواء عىل الصعيد الســيايس و/أو 
اإلقتصادي. فالسوق الخليجية تُشكّل ما يزيد عىل مليار دوالر 
أمرييك عىل إجاميل صادرات بقيمة 3.4 مليار دوالر أمرييك. 
ويحتل السوق السعودي املرتبة األوىل مع أكرث من 540 مليون 
دوالر أمــرييك. واألزمة املُســتجّدة قد يكون لها تداعيات عىل 

السودان: بلينكن يتحدث الى حمدوك ويدعم الحكم املدني
مساعدته يجمد  الدولي  والبنك  »يدين«  األفريقي  االتحاد 

ــركا ــ ــب أميـ ــ ــي قلـ ــ ــــش« فـ ــوم لــــــ »داعـ ــ ــن هجـ ــ ــر مـ ــ تحذيـ

ــت حـــول  ــ ــس ــ ــوى ال ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــات مـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ إيــــــــــران: املـ
ــدا« ــ ــا جـ ــ ــب ــ ــري ــ ــتـــأنـــف »ق ــتـــسـ ــووي سـ ــ ــ ــن ــ ــ ــاق ال ــ ــ ــف ــ ــ االت

ــوريا ــ ــي سـ ــ ــع فـ ــ ــر الواقـ ــ ــرض األمـ ــ ــض فـ ــ ــي: نرفـ ــ السيسـ

مجزرة »داعش« في العراق تثير ردود فعل محلية ودولية

كشفت وسائل إعالم أجنبية تفاصيل اتصال هاتفي متوتر 

جــرى بني وزير الخارجية األمــرييك أنتوين بلينكن ووزير 

بيني غانتس. الدفاع اإلرسائييل 

ونقل موقع »أكســيوس« األمرييك عن ثالثة مســؤولني 

إرسائيليني تأكيدهم أن بلينكن يف هذه املكاملة التي جرت أمس 

أعــرب عن احتجاج الواليات املتحدة عىل مصادقة الحكومة 

اإلرسائيليــة عــىل بناء نحو ثالثة آالف وحدة اســتيطانية 
جديــدة يف الضفة الغربية املحتلة، وذلك ألول مرة يف عهد 

الرئيس األمرييك جو بايدن.
ووصف مســؤول إرسائييل رفيع املستوى، حسب املوقع، 

االحتالل يصادق على  بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية في »الضفة«
ــــس ــت ــ ــان ــ ــن وغ ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ ...واتــــــــــصــــــــــال مــــتــــوتــــر بــــيــــن بـ

دان االتحاد األفريقي أمس 
األربعاء ما وصفه باستيالء 
عىل  الســوداين  الجيــش 
الســلطة، فيام علــق البنك 
الدويل مساعداته للخرطوم، 
أمريكية  ضغــوط  وســط 
وأوروبيــة للرتاجــع عــن 
القرارات األخرية، وانقســام 
رافض  الســودان بني  داخل 

ومؤيد.
وقال إنــه يرفض التغيري 
للحكومة،  الدســتوري  غري 
إزاء  العميق  قلقه  ويعرب عن 
االنقالب العسكري يف البالد.

األربعاء،  أمــس  وصــل 

وفد أمني مشــرتك إىل قرية 

الرشــاد يف قضاء املقدادية 

مبحافظــة دياىل يف العراق 

التي  املجزرة  للوقوف عــىل 

تنظيم  ارتكابها  عىل  أقدمت 

»داعش« الثالثاء.

وتهــدف الزيارة لالطالع 

الذي شــّنه  الهجوم  عــىل 

»داعش«، ومعالجة التحديات 

األمنية الذي تسببت بحدوث 

هذه االعتداءات.

 11 الثالثاء،  واستشــهد 

شــخصاً بينهم امرأٌة وجرح 

أبلــغ مســؤول كبري يف 
األمريكيــة  الدفــاع  وزارة 
الكونغرس،  )البنتاغــون( 
أوســاط  بــأن  الثالثــاء، 
املخابرات األمريكية تُقدر أن 
تنظيم داعش يف أفغانستان 
قد يصبــح لديه القدرة عىل 
املتحدة  الواليــات  مهاجمة 
خــالل 6 أشــهر عىل أقرب 
النية للقيام  تقدير وأن لديه 

بذلك.
وكيــل  وترصيحــات 
للشــؤون  الدفــاع  وزارة 
لني  كو ســية  لسيا ا
كال هــي أحــدث إشــعار 

قالت السلطات اإليرانية »توزيع البنزين عاد إىل طبيعته بعد 

يوم من هجوم إلكرتوين أثر عىل 4300 محطة يف أنحاء البالد« 

يأيت هذا يف وقت أعلنت طهران اســتعدادها للمشــاركة يف 

محادثات مبارشة مع األطراف األوروبية بشأن االتفاق النووي.

وأوضح وزير النفط جواد أوجي أن »الهجوم السيرباين الذي 

استهدف الثالثاء منظومة التزود بالوقود مل يحقق أهدافه«.

وأضــاف أن 3 آالف محطــة وقود يف أنحاء البالد عادت إىل 
خدمة التزويد بالوقود بشكل يدوي.

من جانبها، أعلنت املتحدثة باســم الرشكة الوطنية لتوزيع 
املشتقات النفطية فاطمة كاهي أنه متت إعادة تفعيل األنظمة 

قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إنه يرفض محاوالت 

فرض سياسة األمر الواقع يف سوريا.

وتابــع الرئيــس املرصي خالل مؤمتــر صحفي مع نظريه 

الروماين، كالوس يوهانيس: »ناقشنا األزمة السورية وجددنا 

دعمنا لجهود املبعوث األممي لتسوية سلمية عىل أساس إعالن 

جنيف ومجلــس األمن رقم 2254، ورفــض محاوالت بعض 

األطراف اإلقليمية التي تســعى فرض األمر الواقع، سواء عرب 
انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغيريات دميوغرافية قرسية 

هناك«.
وأكد الرئيس املرصي عبدالفتاح الســييس، تطلع مرص لعقد 

القايض عقيقي مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية 
ختــم التحقيق ،عندما مل يحرض الدكتور ســمري جعجع اىل 
الــريزة للتحقيق معه يف مديرية مخابرات الجيش. القايض 
طــارق بيطار يقــع يف ورطة التحقيق مــع جميع الذين 
اســتدعاهم ومل يأتوا، يبقى ان هنالك خطا احمر للعدالة يف 
لبنان، ولذلك يجب االفراج عن صغار املوظفني يف مرفأ بريوت، 
طاملا ان الكبار من املســؤولني مل يحرضوا اىل التحقيق لدى 
بيطــار. وافضل يشء هو ما اقرتحه وزير الخارجية عبدالله 

ابــو حبيب: »ليضع القايض بيطــار القرار الظني ويخلصنا 
بقى«. لبنان غري مؤهل للتحقيق العميق، ومع الكبار، ورحمة 
الله عىل شــهداء املرفأ ،وندعو من الله الشفاء لجرحى املرفأ 
الذين فاق عددهم الستة آالف، وال بد من اعادة اعامر املنطقة 
املترضرة من انفجار املرفأ ،واملصيبة الكربى هي ان من ليس 
له سند يدعمه امام القضاء مصريه سجن روميه ،فيام الكبار 

يتمشون عىل ارصفة الطرقات.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
 اردوغان؟  في رأ انقال

نبيه الربجي

»ما دام ال يســتطيع أن 
يلعب كثرياً خارج الخطوط 
يتلقفه  ال  وحتى  الحمراء، 
فالدميري بوتني، األفضل أال 
األقل  ندع رأسه يقع. عىل 
التكتيكية  الورقــة  كونه 
ايران  عــىل  الضاغطــة 
يف ســوريا، ويف العراق، 
ويف القوقــاز، وحتى يف 

أفغانستان«...

ال كينيث ماكنزي، قائد  هذا املقتطف من تقرير للجــ
القيادة األمريكية الوسطى، وصل اىل رجب طيب اردوغان، 

عرب عاصمة خليجية، وهو العالق بني خيوط العنكبوت.
هنا، وهناك، وهنالك، ومن ضفاف املتوسط اىل ضفاف 
قزوين، ال مجــال للعب اال داخل األســالك الشــائكة . 

األمريكيون ال يثقون به وال الروس.
هل ميكن أن يفيض ذلــك اىل انقالب يف رأس الرئيس 
الــرتيك الذي تــرتدد معلومــات لدى بعض األوســاط 
الديبلوماســية بأنه قد يعيد النظر يف سياســاته حيال 
سوريا، وحيث كان ميكن لـ »التعاون األخوي«  بني البلدين 
فائقة  أن يأيت مبفاعيل جيوسياسية، وجيوسرتاتيجية، 

الحساسية عىل امتداد الرشق األوسط ؟
ة من يضغط عليه يف املنطقة  ها هو يستشــعر أن 
القاتلة، أي يف االقتصاد الذي شق الطريق أمامه للبقاء يف 

السلطة لنحو عقدين من الزمان...
هــذا ال ينفــي دور االيديولوجيا يف تعبئــة الكثريين 
من األتــراك الذين يعتقدون أن ورثــة أتاتورك الذي وضع 
مســاراً آخر للتاريخ الرتيك، كام للثقافة الرتكية، أخفقوا 
يف اخــرتاق االتحــاد األورويب الذي يــرص بعض قادته 
عىل اعتباره نادياً مســيحيا، حتى اذا ما دخل اليه األتراك، 
جيلة، لن يكونوا سوى حصان طروادة  بالطربو وبال

الذي يفجر القاعة مبن فيها.
اللرية تنهار عىل نحو دراماتييك. األسباب أكرث بكثري من 
أن تكون أسباباً تقنية. هل هي العقوبات الالمرئية بعدما 
لوحظــت التعليقات يف الصحف األمريكيــة واألوروبية 
التي تتحدث عن البعد الهيســتريي يف األداء الســيايس 

واالسرتاتيجي الردوغان؟
يف هذا الوقت بالذات، جاءت الدعوة الغربية اىل االفراج 
عن الناشــط املدين عثامن كافاال . اردوغان ربط األشياء 
ة من أعد ســيناريو ما   ببعضها البعض ليســتنت أن 

ملحارصته، ورمبا لخلعه عن العر العثامين...
رأى يف الهجوم أفضل طريقة للدفاع . اعترب 10 سفراء، 
من بينهم سفراء الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا، اشخاصاً 
غري مرغوب فيهم . من يصدق ذلــك ؟ األوروبيون أدركوا 
ا تنطــوي عىل تهديد بدفع مئات آالف  أن خطوته هذه ا
الالجئني، والكثريون منهم مقاتلون يف منظامت ارهابية، 
اىل أبوابهم . وكان الرتاجع املثري للذهول باعالن الســفراء 
التزامهم ميثاق فيينا الذي يحظر تدخل الديبلوماسيني يف 

الشؤون الداخلية للبلدان التي يعملون فيها.
هؤالء هم انكشــارية رجب طيب اردوغان الذي، وعىل 
مدى ســنوات، نّســق مع العديد من األجهزة األمريكية، 
واألوروبية، واالقليمية بطبيعة الحال، لنقل عرشات آالف 
تني ليــايل الصفيح، ان مل يكن من ليايل  » الجهاديني«، ا

جهمم، لتقويض الدولة يف سوريا.
ال شك أن الرجل الذي ال يتحمل وجود أي شخ يشكل 
، ومن فتح الله  تهديــداً له يف بقائه األبدي عىل العــر
غولن اىل عثامن كفاال، ناهيك عن أحمد داود أوغلو وعيل 
باباجان، ربح الجولة األوىل. لكن رأســه ال يزال، ويبقى، 
بــني أصابع جو بايــدن، ودون أن يتوقف األوروبيون عن 
وصفه أمام حلفائهم عىل الضفة األخرى من األطليس بـ 

»الشخصية القميئة«
الدول األوروبية تتعامل معه، بتلك اللغة امللتبسة، اللغة 
املتعرجة، كام كان يتعامل ملوك، وقيارصة، القارة العجوز 
مع ســالطني بني عثامن ». دعوه ينتفخ، وينتفخ، اىل أن 
ينفجر«.  قي زمننا، املعــادالت موضوعة مبنتهى الدقة، 
وال ســبيل أمام أي كان، وان امتطى حصان جنكيزخان، ال 

حصان مكيافيليل، للعبث بتلك املعادالت.
ة صحافيني، وحتى ديبلوماســيني، أتراكاً  يالح أن 
بدأوا يلمحون اىل نوع من التواصل املبارش، أو غري املبارش، 
مع دمشــق التي تؤكد مــؤرشات كثرية عــىل أنها تعد، 
عسكرياً، الستعادة األرايض املحتلة ان من األتراك، أو من 

األمريكيني.
الصحافيون اياهم يتحدثــون عن العبء املايل، والعبء 
السيكولوجي، ملخيامت النازحني يف منطقة ادلب، يف حني 
أن »االخوان املســلمني«  الذين كانوا يعتربون أن الخليفة 
العثامين ســيفتح أمامهم أبواب دمشق، وأبواب القاهرة، 
ن من أن اردوغان »  ناهيك عن أبواب أخرى، يشــتكون ا
يبيعهم كام أكياس الشــعري عىل أرصفة األمم«. وهذا ما 
ظهر، بشــكل جيل، يف تراجع اردوغان أمام عبد الفتاح 

السييس.
حتى ولو كان ســؤال الكثريين يف سوريا ... »من تراه 
يثق بالثعبان ؟«، يبدو أن الكالم األخري الذي صدر عن وزير 
الخارجية فيصل املقداد، وبعد تطبيع العالقات مع األردن، 
ا  مل يكن تعبريأ عن الرباغامتية، وهي فلسفة القرن، وا

عن العقالنية يف املقاربة السياسية للتطورات.
هل ميكننــا أن نتصور رجــالً، مبواصفات رجب طيب 

اردوغان، ميكن أن يغسل يديه من كل تلك الدماء ؟

ـــ »عـــوكـــر« : جــعــجــع بــخــيــر  ــراي وعــيــن الــتــيــنــة لـ ــ ــس ــ ــدا وال ــعــب تــطــمــيــنــات ب
ــان« ؟ ــرجـ ــحـ ــم« : عـــون ومــيــقــاتــي »ُمـ ــي ــرس ــت  فـــي مــلــف »ال ــ ــطــن تــضــ ــن وا
ــر جـــاهـــزة لــلــحــر ــل« غــي ــيـ ــرائـ ــه« : »اسـ ــروطـ ـ ــان قــــادر عــلــى »فــــرض  ــن ــب ل

ابراهيم نارصالدين

ال يعرف رئيس الحكومــة نجيب ميقايت 
كيفية تجــاوز »االلغام« املزروعة يف طريق 
حكومته، تفكيكها صعب ورمبا مســتحيل، 
وبات طموحه اليــوم، الخروج من »الحقل« 
حياً مع القبول املســبق بأي عملية »برت« قد 
تصيب اطرافه السياســية، لكــن مع ابقاء 
ار. هذه خالصة  »رأســه« بعيدا عــن اال
املشهد يف الرساي الحكومي ، ولذلك »ينأى« 
ميقايت بنفســه عن املواجهــات القضائية 
يف  اعضاء  بــني  وامليدانيــة  والسياســية 
املعارضة وعىل  حكومته، ومع اطــرف يف 
رأســها »القوات اللبنانية«، ولهذا من يراقب 
رد فعله عىل احداث الطيونة وما ســبقها، 
وتالها من فعــل وردود افعال، ومن ضمنها 
النزاع حول  املحقق العديل يف جرمية املرفا 
القايض طارق البيطار، يُدرك ان الرجل ال يُريد 

»احراق« اصابعه يف نزاعات ال »ناقة له فيها 
وال جمل«، ويتعامل مع امللفات بصفته مراقبا 
لالحداث ال متدخال فيها، تاركا »البطيخ يكرّس 
بعضه«، وبحسب زواره، سبق وابلغ كل املعنيني 
انه غــري معني بتلقف »كرة النار«، وهو معني 

فقــط مبهمته كرئيس حكومة »لجــم« التدهور االقتصادي 
ومنــع »االرتطام«، ومن لديه اهداف اخرى او معركة تصفية 
حســابات لن يكون هو جزءا منها، ولن يخوض معركة احد 
حتى لو تّم تجميد عمل الحكومة كام هو حاصل اليوم، »واليل 

طلّع الحامر عىل املأذنة ينزله«..
طبعا سياسة »النأي بالنفس« لها حدود، كام تؤكد اوساط 
سياســية بارزة، وهذه الحدود تقف عند »خاطر« االمريكيني 
املتدخلني يف ملفني اساسيني ال تستطيع الحكومة تجاوزهام 
او االدعاء بعدم مســؤوليتها عنها، امــا امللف الثالث فريتبط 
بالعالقة »الباردة« مع السعوديني والتي اهتزت خالل الساعات 
القليلة املاضية عىل خلفيــة ترصيحات وزير االعالم جورج 
قرداحي، ما دفع رئيس الحكومة اىل املجاهرة العلنية برفض 
هذه املواقف وتصحيحها، كام بــادر اىل »جس نبض« وزير 
االعالم حيال امكانية تقدميه »العتذار« منّمق يك يتم طوي 
الصفحة، وهو ما رفضه قرداحي كونه »مل يخطىء ليعتذر«، 
ما دفــع برئيس الحكومة اىل تشــغيل »محّركاته« يف اكرث 
من اتجاه لتربيد االجواء، خصوصا انه يحاذر االنســياق وراء 
الدعوات الستقالة الوزير، كونه ال يحتمل ازمة سياسية مع 
رئيس »تيار املردة« سليامن فرنجية يف »موسم« االنتخابات. 
وبالعودة اىل االمريكيني، نجحت املقرات الرسمية الثالثة 
يف الســاعات القليلة املاضية بتقديم تطمينات اىل السفرية 

دورويث شيا التي تواصلت مع »بعبدا« »والرساي الحكومي« 
»وعــني التينة« وابلغتهــم رفض بالدها »لالستنســابية« 
التي متثلت باســتدعاء رئيــس »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع اىل »الريزة« عىل خلفية احداث الطيونة، وســمعت 
كالما واضحا حيال عدم وجود خلفيات سياســية ممنهجة 
لتصفية الحسابات مع »معراب«، او عزل »القوات« ، ووفقا 
للمعلومــات، قيل للســفرية رصاحة، ملــاذا القلق »جعجع 
ة اتصــاالت ملعالجة املوقف، وال يوجد اي غطاء  بخري« و
ســيايس للذهاب بعيدا يف هذه االجراءات، وقد فهمت شيا 
ان »الخط االحمر« الذي رسمته بالدها لن يتم تجاوزه، وان 
هذه القضية ستقف عند هذا الحد، ولن تتدحرج االمور نحو 

االسوأ. 
اما امللف الثاين املثري للقلق بالنســبة اىل رئيس الحكومة، 
فيبقى ملف ترســيم الحدود البحرية الذي يضعه االمريكيون 
عىل رأس اولوياتهم، وكان الفتا اثارة ميقايت لهذا امللف خالل 
زيارته قبل ساعات اىل القرص الجمهوري، ووفقا للمعلومات، 
ابلغ ميقايت الرئيس عون ان واشــنطن تضغط للحصول عىل 
اجوبة خالل مدة ال تتجاوز مطلع الشهر املقبل عىل مسألتي 
التخيل عن الخط 29 ، والرد عىل اقرتاح عاموس هوكشتاين 
يف أن تتوىل رشكة تجارية مسؤولة عن إنتاج الغاز وتوزيعه 
بني »إرسائيــل« ولبنــان دون تدخل مبارش مــن الدولتني 

وللمفارقة تقول مصادر مطلعة، ان الرجلني 
مقتنعان باملطالب االمريكية لكنهام مل يجدا 
بعد املخرج املناسب لتسويقه دون اثارة ازمة 
يف البــالد، ولهذا تدور نقاشــات بعيدة عن 

االضواء اليجاد صيغة ميكن »هضمها«. 
لكن املفارقة يف هذا السياق، ان الرئيسني 
عــون وميقايت ال يضعان عــىل »الطاولة« 
اوراق القوة املوجودة لدى لبنان، خصوصا ان 
االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله 
مبنية  للتفاوض  »ورقــة«  علنا  منحهام  قد 
عىل  »قوة الردع« التي تخشــاها »ارسائيل«، 
وما ال يدركه الجانب اللبناين الرسمي هو ان 
الذهاب  »ارسائيل املستنفرة« غري قادرة عىل 
اىل اي مواجهة راهنا، الســباب كثرية، لكن 
يف مقدمتها عدم جهوزيتها لوجســتيا الي 
حرب، ولهــذا فهي اليوم مبوقف اضعف مام 
ســتكون عليه بعد عام او عامني، ولهذا هي 
التفاوض. وللداللة عىل هذا  متاطل يف عملية 
االســتنتاج، نرشت صحيفة »هارتس« تقريرا 
امنيا يشري اىل وجود نق هائل يف صواريخ 
»القبــة الحديدة« التي رصفــت مبعظمها يف 
معركة غزة االخرية، ومل يتــم تعويضها حتى 
ن، اي ان »ارسائيــل« دون »مظلــة« حامية  ا
ن، ولهذا حث »الجيش اإلرسائييل« الصناعة األمنية  جوية ا
لالستعجال يف ادخال  منظومة دفاع جوي جديدة تستخدم 
فيها اشعة »الليزر«، وطلب من الرشكات التي تنت املنظومة 
إعطاء األولوية الستكاملها يف األشهر القريبة القادمة، عىل 
ان يتم انتاج ثالث منظومات ســيتم استكاملها حتى 2024 ، 
وكان من املخطط إجراء تجربة يف الصناعات األمنية لفح 
قدرة املنظومة الجديدة، لكن التجربة رحلت لبضعة أســابيع 
من أجل تحسني ومالءمة املنظومة مع االحتياجات ومالءمة 
قدرتها االعرتاضية مع األهــداف دون تعريض قوات الجيش 

االرسائييل ومواقعه العسكرية للخطر. 
يف الخالصة، ال يبدو الجانب اللبناين معنيا باالســتفادة 
من موقعه القــوي يف التفاوض باعتبــار انه مل يدخل بعد 
سوق االنتاج الغازي ويســتطيع يف املقابل تعطيل »االنتاج 
االرسائيــيل«، يف وقت تخــ »ارسائيل« الحــرب، وكل 
املؤرشات تفيد بان رئيــيس الجمهورية والحكومة يحاوالن 
عــدم »اغضاب« االمريكيني، لحســابات »شــخصية«، لكن 
»ســاعة« الحقيقة اقرتبت بعدما طلبت واشــنطن باجوبة 
حاســمة ورسيعة، وهنا يكمن اســوأ  »االلغــام« واكرثها 
خطورة، خصوصا اذا ما تراجع حزب الله عن سياسة »النأي 

بالنفس« عن هذا امللف 

الخميس 28 ترشين األول 2021

ولو زور ا ن  لي اي

زار رئيــس مجلس الوزراء 
رئيــس  ميقــايت،  نجيــب 
الجمهوريــة ميشــال عون، 
صبــاح امــس يف القــرص 
الجمهــوري، وعــرض معه 
البالد  يف  العامــة  االوضاع 
يف ضوء التطــورات األخرية 
عــىل اكــرث مــن صعيــد، 
عقدهــا  التــي  واللقــاءات 
املاروين مار بشارة  البطريرك 
اىل  إضافة  الراعــي،  بطرس 
العالقــات بني لبنــان ودول 
يف  تعزيزها  وســبل  الخلي 
ميقايت  كافة. وقال  املجاالت 

بعد اللقــاء: » وتطرقنا اىل عــدة مواضيع 
بها  قام  التي  البطريــرك  مبادرة  وخصوصا 
بعد زيارته لفخامــة الرئيس عون وللرئيس 
بري ويل ايضــا، ونأمل ان تبرص النور قريبا 
وتؤدي اىل حل مســألة توقف عمل مجلس 
الوزراء وعودته اىل االلتئــام. إننا حرصاء، 
عىل ان نعــود جميعــا اىل طاولة مجلس 
الطاولة  البحث عىل هذه  الوزراء، يك يكون 
اليجــاد الحلول املطلوبــة، ولكن األهم هو 
املســار  تصحيح  يتم  وان  األجــواء،  تنقية 
القوانني  وفق  بالكامــل،  وتنقيته  القضايئ 

املرعية واحكام الدستور«.
اضاف »تطرقنا ايضا اىل ما تم تداوله عن 
االعالم،  لوزير  اخــريا  بثت  تم  التي  املقابلة 
وكان تم تســجيلها قبل تشــكيل الحكومة 
الرئيس،  بأكرث من شــهر. وقد عرب فخامة 
كام اكدت من ناحيتي ايضا، ان هذه املقابلة 

، وليس عن  تعرب عن رأي الوزير الشــخ
رأي الحكومــة، ونحن نحــرص عىل اطيب 
العالقات مــع الدول العربيــة. صحيح اننا 
ننأى بأنفســنا عن الرصاعات ولكننا ال ننأى 
بأنفســنا عن أي موقف عريب متضامن مع 
 ، الخلي ودول  الســعودية  العربية  اململكة 
وهــذا املوقف ثابت، كــام نتطلع اىل أطيب 
العالقات واحســنها. ان ما قاله قرداحي لن 
العام، خصوصا وان ثوابت  يؤثر عىل املسار 
الدول  مع  العالقــات  من  اللبنــاين  املوقف 

العربية وردت يف البيان الوزاري.
من جهة ثانية، ترأس ميقايت اجتامعا يف 
الرتبية  الحكومية، يف حضور وزير  الرساي 
والتعليم العايل القايض عباس الحلبي، شارك 
فيه املديــر االقليمي للبنك الدويل ســاروج 
كومار جــاه والوفد املرافق، وخص للبحث 

يف شؤون واولويات القطاع الرتبوي.

عرض رئيــس الجمهورية 
مع  عــون  ميشــال  العامد 
النائب الياس بو صعب خالل 
اســتقباله قبــل ظهر أمس 
يف قــرص بعبــدا، لالوضاع 
والتطورات  البالد  يف  العامة 
واقتصاديا  سياسيا  املستجدة 
وأمنيــا وتركــز البحث عىل 
عــىل  املحافظــة  اهميــة 
من  البــالد  يف  االســتقرار 
االحتقان  الحد مــن  خــالل 
السلبية  واملناخات  والتشن 
االيــام  يف  ســادت  التــي 
املاضية، وتشجيع كل مبادرة 

تصب يف هذا االتجاه. 
ان  صعــب  بو  وأوضــح 

ة  القا »االتصــاالت  ايضا  تنــاول  البحث 
االتفاق  بعد  ســيام  ال  الكهرباء،  ازمة  لحل 
عىل اســتجرار الغــاز والكهرباء من مرص 
القرار  ضــوء  يف  ســوريا  عــرب  واالردن 
»قانون  مفاعيــل  تطبيق  بعــدم  االمرييك 
أن  قيرص« عــىل هــذا االســتجرار، علام 
مع  املقبلة  الساعات  خالل  سيعقد  اجتامعا 
االتفاق«. تنفيذ  آليــة  لوضع  املعنية   الدول 

ولفت اىل ان »املهمــة التي يقوم بها املوفد 
اموس هوكشــتاين يف موضوع  االمرييك 
التفاوض غري املبارش عىل ترســيم الحدود 
البحرية الجنوبية، تســري بوترية عالية مع 
وجود رغبة مــن الجانب االمرييك يف عدم 
اطالة الوقت لتحقيق تقدم يف هذا امللف«. 

واســتقبل الرئيس عــون رئيس املجلس 

وعرض  مشلب،  طنوس  القايض  الدستوري 
اكتامل عقده عىل  بعــد  املجلس  لعمل  معه 
اثر تعيني مجلــس الوزراء عضوين جديدين 
القانونية امام  اليمــني  ينتظر ان يقســام 

ايام«. الجمهورية خالل  رئيس 
وعــرض الرئيس عون مــع رئيس األباء 
االوســط  والرشق  لبنان  يف  اللعازاريــني 
نائب رئيس  الحداد، يف حضــور  االب زياد 
نقوال  الدكتــور  لبنــان  يف  »كاريتــاس« 
الحجار، لعمل الرهبنــة يف لبنان والخارج 

ودورها .
به  تقوم  الذي  بالعمل  عون  الرئيس  ونوه 
بــاء اللعازاريني يف لبنان والرشق  رهبنة ا
االوســط من خالل اديرتها ومؤسســاتها 
لبنان  يف  املنترشة  والرتبويــة  االجتامعية 

وعدد من دول املنطقة. 

ون القطاع التربوي  عرض مع وفد البنك الدولي 
ميقاتي : نأمــــــل أن تبصر ُمبــــــادرة الراعي النور 
 املســــــار القضائي وفق الدســــــتور  واألهم تصحي

عون التقى رئيس »الدستوري« ورئيس االباء اللعازاريين
ــة ــم ــائ ــق ال ــا االتـــــصـــــاالت  ــن ــث ــح : ب ــب  ــعـ بــــو صـ
ــاء مـــــن الــــعــــراق ــ ــرب ــ ــ ــ ــك ــ لــــحــــّل أزمــــــــة ال

ا يزور عون                        مي

را داال و ا م اال الحداد والحجار                عون مجت

ون  ـــــــــ املـــــــــــولـــــــــــوي بــــــحــــــث 
ــن ــوديـ ــقـ ــفـ ــون  ومــــلــــف املـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ

رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة  حــــــــــاول »جــــــــس نـــبـــض«
قــــــــرداحــــــــي لــــــالعــــــتــــــذار مـــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة

ــام ــ ــالل أي ــ ــات الـــحـــكـــومـــة بــــــدأت بــــــالــــــدوران.. والــــــى الـــعـــمـــل خـ ــ ــّرك ــ ــح ــ ُم
فادي عيد

تجزم مصادر وزارية مطلعة بأن  عودة مجلس الوزراء إىل 
العمل قد بات مسألة ايام معدودة يف ضوء املؤرشات السياسية 
األخرية، وتكشــف أن رئيســها نجيب ميقايت، قد بدأ بتشغيل 
محرّكاتها إستعداداً لتوزيع جدول أعامل الجلسة املقبلة عىل 
الوزراء الذين باتوا يف أجواء املنا السيايس الجديد ويرتقبون 
اإلعالن الوشــيك عن موعد عودة الجلسات الوزارية وذلك  يف 
ضوء الدعوة التــي أطلقها رئيس الجمهورية ميشــال عون 
باألمس. وتؤكد هذه املصادر أن الحكومة ستعود إىل نشاطها 
وهي تواجه ظروفاً صعبة وقاسية، رمبا هي األخطر يف هذه 
املرحلة، ولذلك فإن استمرار تعطيل جلساتها يُنذر بتحويلها إىل 
نسخة منّقحة عن حكومة الرئيس حسان دياب ، التي توقفت 

حتى عن ترصيف األعامل إالّ يف الحاالت الرضورية.
ووفق املصادر الوزارية ذاتها، فــإن ميقايت قد أبلغ بعض 
الوزراء بأن األســبوع املقبل عىل أبعد تقدير، ســيكون املوعد 
املرتقب الستئناف الجلسات الحكومية، وذلك من دون اإلشارة 

إىل تطورات سياسية أو غري سياسية مفاجئة قد تحصل يف 
الســاعات املقبلة، عىل خلفية امللفات القضائية والتداعيات 
املســتمرة ألحداث الطيونة. ومبعنى أوضح توضح املصادر أن 
توافقاً مبدئياً قد تحّقق ولكن مل تُحسم بعد هذه العودة بشكل 
قاطع ألن البلد يعيش مرحلًة مصريية، وبالتايل فإن العديد من 
القوى السياســية تتجه نحو تصعيد الخطاب يف هذه املرحلة 

وذلك لحسابات عدة أبرزها الحسابات اإلنتخابية.
ا يدخل يف إطار إرســاء  ومن هنا ، فإن ما يحصل حالياً إ
تســوية ما بني كل املكونات الحكومية، من أجل تأمني املنا 
املالئم لتحقيق اإلنتاجية عىل طاولــة مجلس الوزراء، وذلك 
بعدما كان الرئيس ميقايت قد اتخذ القرار بتعليق الجلســات، 
للحــؤول دون انتقال الحروب الكالمية واأللغام السياســية 
من الشــارع إىل داخل الحكومة. وتُضيــف أن أي مواجهات 
سياســية متوقعة بني أكرث من وزير بعد التطورات القضائية 
األخرية، سيكون لها وقعها ودورها وتأثريها عىل صعيد خطة 
العمل الحكومية فتؤدي رمبا إىل تفجريها من الداخل وهوما 
يرفضــه الجميع خصوصاً وأن هذه الحكومة شــكّلت مجاالً 

اللتقاط األنفاس يف ظل األوضاع املالية واإلقتصادية الحرجة 
والخطرية.

لكنها تســتدرك مؤكدة أن أي حديث عــن تعطيل ممنه 
للحكومة هــو مرفــوض يف املطلق، موضحــًة أن امللفات 
األساسية ما زالت قيد البحث ويف مقدمها ملف التفاوض مع 
صندوق النقد حيث تكشــف هذه املصادر عن أن املسودة التي 
سيجري عىل أساســها إطالق املفاوضات مع صندوق النقد 
الدويل، قد أصبحت جاهزة، وبالتايل فإن املســار الحكومي مل 
يتوقف ولو أن الجلسات ُعلّقت ملرحلة من الوقت، خصوصاً وأن 
كل وزير كان يعمل عىل تسيري شؤون وزارته واللجان الوزارية 

نشطت طيلة األسبوعني املاضيني.
ويف ظّل تراكم املــؤرشات اإليجابية كام وصفتها املصادر 
الوزارية حول تفعيل الحكومة مجدداً، فإن التوتر الســيايس 
ة يف  الحــايل، لن يغيب بالكامل ورمبا تكــون أصداؤه حا
املرحلة املقبلة، ولكنها لن تؤثر عىل القرار الســيايس املتخذ 
بالنســبة إلنتاجية الحكومة وتحديداً عىل مستوى معالجة 

امللفات الحياتية.

استقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام مولوي قبل 
ظهر امس يف مكتبه، مديرة مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
، وتم البحث يف التنسيق الدائم  والجرمية )UNODC( رينه صبا
بني املكتــب ووزارة الداخلية، خصوصــا يف ما يتعلق بتأهيل 
السجناء ومكافحة اإلرهاب، ويف تطور العمل يف مركز تأهيل 
القارصين يف الوروار.  والتقى املولوي رئيســة بعثة الصليب 
األحمر الدويل سيمون إيشليامن عىل رأس وفد، طالبه ب«إعادة 
تنشيط عمل الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني قرسا«، وتم 
ورة معالجة االكتظا يف الســجون والنظارات  البحث يف 

وأماكن التوقيف.



االعالم  وزير  عن  صدر 
التوضيح  قرداحي  جورج 
التأكيد مجددا  يت: »أود  ا
عىل ما قلته يف مؤمتري 
ملتزم  بأننــي  الصحفي، 
الوزاري  بالبيــان  متاما 
كنت  الــذي  للحكومــة، 
إعــداده،  يف  مشــاركا 
الحكومــة  وبسياســة 
لجهة  خاصة  الخارجية، 
الحفــا عــىل افضــل 
العالقــات مــع الــدول 
العربية، الســيام اململكة 
ودول  السعودية  العربية 
أكن  التي  واليمن،  الخلي 
لهم ولشــعوبهم عاطفة 
بالنســبة  أما  خاصــة. 
أجرته  الــذي  للحديــث 
»الجزيرة  محطــة  معي 

اونالين«، وبثته منــذ يومني، فيعود تاريخه اىل 
الخامس من شــهر آب، يف اســطنبول، اي قبل 
اســابيع من تشــكيل الحكومة وكنت أدليت به 
بصفة خاصة. تبقى مســألة االعتذار، فأنا لدي 
الشــجاعة االدبية ألن أعتذر عــن خطأ ارتكبته 

اثناء وجودي يف الوزارة بصفة رسمية«.
من جهة ثانية، تــرأس وزير االعالم اجتامعا 
الوطني لالعالم املريئ واملســموع يف  للمجلس 
مقره يف الــوزارة، حيث متت مناقشــة الواقع 
مرتكزة  اعالمية  رؤية  بلورة  ورة  و االعالمي 
املعلومة  تعتمــد  التي  االعالمية  الحريــة  عىل 
اىل مصدر  واملســتندة  والدقيقــة  الصحيحــة 
موثوق يف ســياق إعطاء صدقية مهنية، بعيدا 
عن تســييس الخرب واحرتامــا لحق املواطن يف 
االطالع واالســتطالع ولدور االعالم يف توجيه 
الرأي العام نحو التهدئة والحوار وايجاد املخارج 

املتشابكة.  زمات  ل
وعلــق قرداحي عىل »الضجة التي اثريت حول 
ترصيحه الذي أعلن عنه قبل أســابيع من تعيينه 
وزيــرا لالعالم، وشــدد »ان ما قالــه يف هذه 
او  سوريا  أو  لفلسطني  بالنســبة  سواء  املقابلة 
لبنان والخلي او بشــأن كثري من االمور، كحرب 
ء، النني  اليمن من مواقف ال تلزم الحكومة ب
مل أكن وقتها وزيرا فهذه آرايئ الشــخصية. أما 

الوزاري  بالبيان  ملتزم  فانا  وزيرا  أصبحت  بعدما 
الحكومة«. هذه  بسياسة  وملتزم  للحكومة 

وعــن تصوير موقفــه من الســعودية كأنه 
»موقف معاد«، قال: هــذا االتهام مرفوض وأنا 
مل أهاجم السعودية ابدا وان اختلفنا يف السابق 

يف الرأي حول موضوع سوريا«.
وقال قرداحــي: »آرايئ التي وردت يف املقابلة 
معارض  بعضهــا  مختلفة  فعــل  ردود  أثــارت 
واكرثها ايجايب ومؤيد، الن اللبنانيني منقسمون 
حول الكثري من املواضيع ورمبا يكون كالمي قد 
او  والحكومة  الجمهورية  لرئييس  احراجا  شكل 
أحدهم  يطالبني  عندمــا  لذلك  اصدقايئ،  لبعض 
باالســتقالة فأقول لهم انا االن جزء من حكومة 
اتخذ قرارا  ان  متكاملة مرتاصــة وال ميكننــي 
»أنا  مضيفا  مجتمعة«،  الحكومة  مع  بل  لوحدي 
مل اخطــئ يف حق أحد. فلــامذا اعتذر وأنا كنت 

واضحا يف كالمي ومل اتهجم عىل احد«.

داعمة مواقف 

وعليــه، توالت أمــس مواقف محليــة داعمة 
ترصيح قرداحي قبل تعيينه وزيرا لالعالم.

 فرنجّية: عرب عن رأيه

حداث  وعن قراءته ل

ويف الســياق، غرد رئيس »تيار املرده« سليامن 

حســابه  عرب  فرنجيــة 
عىل »تويــرت«: »لكل رأيه 
الــــسيايس، وهــذا بلد 
أما  والحريــة.  التنــوع 
املحاســبة فتكــون حني 
مسؤولية،  االنسان  يتوىل 
وهذا ما حدث مع قرداحي 
رأيه وعن  الذي عرب عــن 
حني  حــداث  ل قراءتــه 
كان خــارج املســؤولية، 
رسميا  الدولة  لغة  والتزم 
حني توىل املســؤولية مع 
العربية  الــدول  احــرتام 
كافة، وبخاصة السعودية 

واالمارات«.

 لحود: ردة الفعل 
الخليجّية متوقعة  

الســابق  النائــب  رأى 
اميل لحود يف بيان، أن »حملة االســتنكار للكالم 
الذي أدىل به قرداحــي قبل توليه املنصب الوزاري 
مســتغربة«، الفتــا اىل »أن ردة الفعل الخليجية 
عىل هذا الكالم كانت متوقعة، إال أن املســتغرب 
هو املزايدة اللبــــنانية، خصوصــا عىل الصعيد 

الرسمي«.
لك جــرأة اإلعالن عــن أن موقف  وتابــع »
لك الشفافية  قرداحي ينسجم مع موقفنا، كام 
التجويع  البلد وشــعبه اىل  أوصل  إن من  للقول 
عليه، عىل األقــل، أن يجيد تحديــد الجهة التي 
عليه أن يتسّول منها، يك ال يضيع البوصلة، يف 

التسول كام يف السياسة ».

العاملني  نقابة   
يف املريئ واملسموع 

املريئ  االعالم  يف  العاملــني  نقابــة  اعتربت 
واملســموع يف بيــان »أن املطالبة باســتقالة 
قرداحي امر ميس السيادة الوطنية خصوصا أن 
راء واملواقف السياســية حق كفله  التعبري عن ا
الدستور. فالوزير أوضح موقفه«، مشددة »عىل 
التزامه كافة بنود البيان الوزاري الذي ين عىل 
العالقات  افضل  واقامــة  العربية  الدول  احرتام 
معها وعدم التدخل املتبادل يف الشؤون الداخلية 

لكل دولة«.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الخميس 28 ترشين االول 2021

الفوضى إّنما   للرئيس..  انتخا  وال  ناقـــــــــــــــ إنتخابات يعني ال تمديد بمجلس  ال 
 النيابية ا خوفا على خســـــــــــــــارة مقاعد  يســـــــــــــــعى لعدم حصول بعض األحزا

دوليل بشعالين

حزاب  ل اإلنتخابية  املاكينات  بأّن  صحيح 
السياسية بدأت حمالتها اإلنتخابية تحضرياً 
املطلوبة  املقبلة،  النيابية  اإلنتخابات  إلجراء 
بإلحاح مــن قبــل دول الخــارج أكرث من 
الداخل، ســيام وأّن بعض الكتل تتمّنى عدم 
حصولها يف موعدهــا أو يف غري موعدها 
ليك تُحاف عــىل مقاعدهــا يف الربملان. 
فتغرّي املزاج الشعبي هو أكرث ما بات يُحسب 
له الحســاب، ولهذا قامت بعــض األحزاب 
بالتجييش يف الشارع لشّد العصب الطائفي 
مجّدداً ولتحسني مواقعها اإلنتخابية، غري أّن 
اإلنقسامات التي عادت اىل الشارع، وأظهرت 
انقســاماً عمودياً داخل الحكومة ت بأّن 
»اإلنتخابات النيابية« لن تجري ال يف 27 آذار 
وال يف 8 أو 15 أيّار املقبلني، عىل ما سيتقّرر 
بــأّن تحديد موعد  النّواب. علامً  يف مجلس 

اإلنتخابات غالباً ما يتّم من قبل وزير الداخلية والبلديات وفقاً 
لجهوزية وزارته، عىل أن يكون خالل الشــهرين أو الســتني 
يوماً التي تســبق موعد انتهاء والية املجلس الحايل. فام هي 
حقيقة هذا األمر؟ وما هي التداعيات التي ستنجم عن مترير 

هذا اإلستحقاق؟
تقول مصادر سياســية مطّلعــة بأّن الواليــات املتحدة 
األمريكية ال تبدو متحّمسة إلجراء اإلنتخابات النيابية، سيام 
وأّن ما يهّمها حالياً هو ترســيم الحــدود البحرية بني لبنان 
والعدو اإلرسائييل واإلستفادة من تقاسم املوارد يف الحقول 
النفطية املشــرتكة عن طريق رشكة أمريكية. أّما اإلنتخابات 
فهي بالنســبة اليها لن تأيت باملرشحني املســتقلنّي، سيام 
وأّن أحداث الطّيونة األخرية كشــفت لها أنّه من السهل عىل 
األحزاب شــّد العصب الطائفي ساعة تشاء، ومُيكنها بالتايل 
ن وحتى موعد اإلنتخابات  أن تســتخدم هذه الطريقة منذ ا
ورة إجراء  املقبلــة، لهذا رصفت النظر عن التشــديد عىل 
اإلنتخابات كونها مل تعد تُعــّول عىل نتائجها إلحداث التغيري 

الذي تنتظره إدارة الرئيس جو بايدن من صناديق اإلقرتاع.
أما فرنسا والدول األوروبية فال تتوافق مع الواليات املتحدة 
ورة إجراء اإلنتخابات النيابية  عىل هذا األمر، بل ترّص عىل 
يف موعدها، عىل ما أضافت املصادر، كونها الوسيلة الوحيدة 
املتوافرة للتغيري. ويؤثّر موقفها هذا عىل غالبية الدول املانحة 
واملجموعة الدولية وصندوق النقد الدويل والصناديق األخرى 
ســيام وأنّها تربطه مبســألة حصول لبنان عىل القروض 
واملســاعدات املالية، وإالّ فإّن العقوبات األوروبية ســتطال 

الذين يعطّلون اإلنتخابات، وستحارص أموالهم  السياســيني 
املهّربة اىل مصارف هذه الدول.

يف املقابــل، أكّدت املصادر نفســها أّن بعــض األحزاب 
السياسية تتمّنى أو تسعى لعدم حصول اإلنتخابات النيابية، 
كونهــا توّد املحافظة عــىل مقاعدها الربملانية نفســها، ال 
أن تفقــد بعضها لصالح أحزاب أخرى أو لصالح املرّشــحني 
املستقلّني. فالتنافس بني األحزاب يف الربملان أساسه الحصول 
عىل أكرب كتلة نيابية، كام عىل أكــرب كتلة طائفية فيه، ما 
يجعل هذا الحزب يُسّجل النقاط عىل األحزاب األخرى، ويحوز 
بالتايل عىل أكرب عدد من الحقائــب الوزارية أيضاً، ما دامت 

الحكومات تُشكّل وفق هذا النمط. 
وتقول املصــادر عينها، أنّه يف حال مل تجــر اإلنتخابات 
خر، فإّن مجلس النّواب الحايل الذي  يف موعدها لســبب أو 
تنتهي واليته يف 21 أيّار من العام املقبل لن يكون باستطاعته 
انتخاب رئيس الجمهورية الجديــد يف ترشين األول املقبل، 
كونه ينق 11 نائباً إّما بسبب اإلستقالة )8 نّواب( أو بسبب 
الوفــاة )3 نّواب(. وكام هو معلــوم مل تحصل أي إنتخابات 
فرعية لسّد املقاعد الشــاغرة، ما يجعل املجلس الحايل فاقداً 
ّ عليه  ملبدأ املناصفة بني املســلمني واملسيحيني، عىل ما تن
املادة 24 من الدســتور. وأشــارت املصادر اىل أّن اإلنتخابات 
الفرعية ال مُيكنها بالتايل أن تحصــل قبل موعد اإلنتخابات 
املقبلة، ألّن مهلة الســّتة أشــهر التي كان يجب أن تحصل 

خاللها انتهت، من دون أن يرفع املجلس توصية بشأنها.
ويف هذه الحال، تضيف املصادر، قد يقرتح املجلس الحايل 
التمديد لنفسه ملدة سنة أو ســنتني، عىل غرار ما حصل يف 

مّرات ســابقة، غري أّن هذا األمر يستلزم أن 
يجتمع للتمديد، وهذا األمر قد ترفضه بعض 
األحزاب التي ترّص عىل إجراء اإلنتخابات كون 
املفعول يُنصفها،  الساري  اإلنتخايب  القانون 
من وجهة نظرها. فيام األحزاب التي تجد أنّه 
تنتظر  مجحّف بحّقها وبحّق شعبيتها كانت 
أن يتــّم تعديل بعض البنود فيــه، مثل عدد 
الدوائــر أو اعتامد صوتني تفضيليني بدالً من 
صوت واحد الخ.. غري أّن مثل هذه التعديالت 

مل تُناقش يف مجلس النّواب. 
وبــرأي املصادر، أّن الخــالف عىل تحديد 
موعد اإلنتخابات النيابية املقبلة الذي حصل 
األســبوع املايض يف مجلس النّواب، ويُبّت 
اليوم الخميس، يهدف اىل تعطيل اإلنتخابات، 
ّة رشخاً بــني الكتل النيابية،  وإظهــار أّن 
وأّن خالفاتهم السياســية لن تنتهي... فيام 
خشية األحزاب من نتائ اإلنتخابات تجعلها 
تتمّسك بانتخاب أكرب عدد ممكن من الناخبني 
اللبنانيني يف لبنان ودول الخارج، وعدم فقدان أصوات 10865 
ناخباً من الذين يبلغون سّن الـ 21 بعد تجميد لوائح الشطب 

لتحضري للقوائم اإلنتخابية.
ّ عليه  وفيام يتعلّق بســقف اإلنفاق اإلنتخــايب الذي ن
القانون 44 املعّدل، تــرى املصادر بأّن أي من األحزاب ال يلتزم 
بهذا السقف، رغم وجود هيئة اإلرشاف عىل اإلنتخابات التي 
يدخل من ضمن مهامها مراقبة التزام املرّشحني به. أّما الحالة 
اإلقتصادية املزرية التي أصبحت تطال غالبية الشعب اللبناين 
فُتساعد، بحسب رأي املصادر، األحزاب اليوم عىل دفع األموال 
للناخبني، ودفع الفواتري املستحّقة بدالً عنهم. غري أّن حصول 
»إنتخابات مزّورة أو غري شّفافة« بالنسبة للمصادر نفسها، 
يبقى أفضل من التمديد للمجلس الحايل. علامً بأّن دول الخارج 
ورة أن تكون اإلنتخابات شــّفافة وصادقة  تُشــّدد عىل 
ونزيهة وال غّش فيها، ليك تأيت بنّواب ميّثلون الشعب فعلياً.

وختمــت املصادر بأّن أي متديد للمجلــس النيايب الحايل، 
يف حال اســتمرّت الحكومة »معطّلة«، رغــم اتفاق رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون ورئيــس الحكومة نجيب 
ورة عودة مجلس الوزراء اىل اإللتئام قريباً،  ميقايت عىل 
وحرصهام عىل عــودة الجميع اىل الطاولــة واألهّم تنقية 
األجواء وتصحيح املسار القضايئ وتنقيته بالكامل، من شأنه 
إعادة التظاهرات اىل الشــارع مع إمكانية حصول الفو 
فيــه مجّدداً، وهذا األمر لن يصــّب يف مصلحة لبنان بل يف 
مصلحة العــدو اإلرسائييل الذي يهّمه عدم تحّســن الوضع 

اإلقتصادي واإلجتامعي واألمني يف البلد...

التقى سفراء وتسّلم دعوة الجتماع منظمة التعاون اإلسالمي
بو حبيب للبنانيين في السودان : 
ا على سالمتكم  للحيطة والحذر حفا

ن وزير الخارجيــة واملغرتبني الدكتور عبدالله بو حبيب،  ط
اىل أوضاع الجالية اللبنانية يف الســودان، وقال يف دردشة مع 
الصحافيــني: »إننا نتابع بإهتامم كبري ما يجري يف الســودان 
بالتنسيق مع ســفارتنا يف الخرطوم واملعطيات املتوافرة لدينا 
لتاريخه أفادت بأن الجالية اللبنانية يف الســودان بخري. وندعو 
كل اللبنانيني املقيمني يف السودان إىل اتخاذ كل اجراءات الحيطة 

والحذر حفاظا عىل سالمتهم«.
من جهة ثانية، استقبل وزير الخارجية سفري ارمينيا فهاكن 
أتابكيان يف زيارة تهنئة جرى خاللها طرح مواضيع عدة منها 
نشــاط املجموعة الفرانكوفونية حيث يشكل السفري االرميني 
حافزا اساسيا فيها، والدور االيجايب للبنانيني من اصل ارميني وهو 

دليل عىل عمق العالقات املوجودة بني الشعبني. 
وتسلم من سفري باكســتان لدى لبنان نجيب دوراين  دعوة 
لحضور االجتامع الوزاري ملنظمة التعاون االسالمي الذي سُيعقد 
يف إســالم آباد يف آذار املقبل. كام جرى عرض للمســتجدات 
السياســية االقليمية والدولية.  وعرض بو حبيب مع ســفري 
بنغالد اللواء جهنغري املســتهيدور رحامن، العالقات الثنائية 
ومشاركة بنغالد ضمن قوات اليونيفيل. وشكر رحامن وزارة 
الخارجية عىل املســاعدة والتعاون لحل القضايا املتعلقة باليد 

العاملة للجالية البنغالدشية يف لبنان. 

ـــــــــــــــان  اســـــــــــــــتدعت ســـــــــــــــفراء لبن ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه باالســـــــــــــــتقالة... ودول الخلي ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتنكرت كالم قرداحـــــــــــــــي وطالبت ـــــــــــــــة وخارجي ـــــــــــــــف محلّي مواق
الشــاجبة  املحلية والديبلوماســية  الفعل  تواصلت ردود 

ترصيح وزيــر اإلعالم جورج قرداحي األخري والذي تحدث به 

عن الوضع يف اليمن واإلساءة للمملكة العربية السعودية«.

 »الخارجية«: ترصيحاته

ال تعكس موقف الحكومة 
ويف الســياق، أصدرت وزارة الخارجيــة واملغرتبني، بياناً 

علّقت فيه عىل الــكالم املتداول لوزيــر اإلعالم،  ومام جاء 

فيه: »صدر كالم شخ ســابقاً عن وزير االعالم اللبناين 

جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً ونرش باالمس، وهو ال يعكس 

موقف الحكومة اللبنانية الذي عرب عنه رئيســها يف البيان 

الصادر، وال بيانها الوزاري الذي يتمســك بروابط األخوة مع 

األشــقاء العرب«. أضافت »سبق وأدانت الوزارة مراراً وتكراراً 

الهجامت االرهابية التي استهدفت اململكة العربية السعودية، 
وهي ال زالت عنــد موقفها يف املدافعة عن أمن وســالمة 
اشقائها الخليجيني التي تكن لهم كل محبة واحرتام وتقدير، 

وتنأى عن التدخل يف سياساتهم الداخلية والخارجية«.  
ودان ترصيح قرداحي كل من: وزير البيئة نارص ياســني، 
الوزيرة السابقة مي شدياق،  السابق ميشال فرعون،  الوزير 
النائب فريد هيكل الخازن، النائبة روال الطبش، رئيس حركة 
االســتقالل النائب املستقيل ميشــال معوض، اللواء أرشف 
. ريفي، منسق االعالم يف »تيار املستقبل« عبد السالم مو

 خارجياً 

 باملقابل، اعلنت وزارة الخارجية السعودية عرب حسابها 
عىل »تويرت«، عن »استدعاء سفري الجمهورية اللبنانية لدى 

الترصيحات  بعد  اململكة وتسليمه مذكرة احتجاج رســمية 
املســيئة الصادرة من قرداحــي حيال جهــود تحالف دعم 

الرشعية يف اليمن«.
وكانــت وزارة الخارجية الســعودية اســفت يف بيان، 
»للترصيحات املسيئة، وما تضمنته من إساءات تجاه اململكة 
ودول تحالف دعم الرشعية يف اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا 

للحويث املهددة ألمن واستقرار املنطقة«.
 أصدر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، توجيهات 
إىل السفري اليمني يف بريوت، بتســليم الخارجية اللبنانية 

رسالة استنكار بشأن ترصيحات وزير اإلعالم اللبناين. 
قــال وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياين، عرب حســابه 
الرسمي عىل موقع »تويرت«: »إن الترصيحات الصادرة تعكس 

جهاًل فاضًحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى للحويث«.

 أعلنت الخارجية الكويتية أنها استدعت القائم باألعامل 
اللبناين هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن 
»رفض دولــة الكويت التام لهذه الترصيحات التي تتناىف مع 
الواقع وال متت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبســط قواعد 
التعامــل بني الدول«.  وقــال بيان للخارجيــة الكويتية، أن 
وضاع  ترصيحــات قرداحي »مل تعكس الواقــع الحقيقي ل
الحاليــة يف اليمن وتعتــرب خروجا عن املوقف الرســمي 
للحكومــة اللبنانيــة وتغافال عن الدور املحــوري للمملكة 
والتحالف  املتحدة  ودولة اإلمارات العربية  السعودية  العربية 

العريب لدعم الرشعية يف اليمن«.
 أعربــت وزارة الخارجيــة االماراتية عن اســتنكارها 
واستهجانها الشديدين، واستدعت سفري الجمهورية اللبنانية 

لديها، وابلغته احتجاجها عىل هذه الترصيحات.

تركيا  ســفــيــر  مـــع  بــحــث  ــوري  ــخـ الـ
البلدين  بين  القضائي  التعاون  أطــر 

يك ور مست السفري ال ال

ي الخوري يف مكتبه يف  إستقبل وزير العدل القايض ه
الوزارة، ســفري تركيا لدى لبنان عيل باريش أولوسوي، حيث 
تم البحث يف أطر التعاون بني البلدين عىل الصعيد القضايئ، 
وبشكل خاص الهبات واملساعدات التقنية املقدمة من الدولة 
الرتكية، واملتعلقة بأنظمــة املحاكامت اإللكرتونية عن بعد، 
وذلك يف إطار سلسلة مشاريع لعدليات بريوت واملحافظات، 

منها ما نفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ والتخطيط.

»كتلـــــــــــــــة التنميـــــــــــــــة« : ســـــــــــــــنواجه أّي محاولـــــــــــــــة
لتأجيـــــــــــــــل اإلنتخابـــــــــــــــات أو التمديـــــــــــــــد للمجلـــــــــــــــس 

ــكــالمــه ــة ل ــ ــم ــ ــي لـــــالعـــــالم.. ومــــواقــــف داع ــنـ ــوطـ ــس الـ ــجــل ــم ــل ــا ل ــاعـ ــمـ ــتـ  اجـ تــــــرأ
قرداحــــــي : ُملتزم البيان الوزاري.. ولم أخطىء بحق الســــــعودية واليمن ألعتذر 

تل  ع ال بر ي اجت

وع س ر وا ا ع  ن ل الو جل  ا ع  ا اجت ردا م
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري االجتامع 
الدوري لكتلة التنمية والتحرير، الذي عقد يف 
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة. وخص 

ملناقشة األوضاع العامة وشؤونا ترشيعية.
 وبعد اإلجتــامع، تال االمــني العام لكتلة 
النائب أنــور الخليل البيان االيت: أهابت الكتلة 
بـ »القضاء املخت اإلرساع يف إنجاز التحقيق 
وإنزال أق العقوبات بالذين اطلقوا رصاص 
غدرهم عىل الشــهداء واملدنيــني العزل، يف 
الطيونة وبنفس الوقــت تهيب بكافة القوى 
السياسية ومؤسسات الرأي العام عدم اإلنقياد 
وراء التجييش الطائفي واملذهبي واملناطقي يف 
محاولة مكشوفة وغري محسوبة إلعادة رفع 
املتاريس النفســية بني ابناء املنطقة الواحدة 
والوطن الواحد او لغايات شعبوية واالستثامر 
عىل الدماء الغالية ألغراض انتخابية رخيصة، 
وبالتوازي تجدد الكتلة متسكها برضورة كشف 
الحقيقة كاملة بإنفجار مرفأ بريوت والتمسك 
مبسار قضايئ مســتقيم بعيدا عن التسييس 

والتشفي، قضاء مستقل يوصل اىل العدالة«.
ويف الشــأن املتصل بإستحقاق االنتخابات 
النيابية، أســفت الكتلة »أن يفوت البعض عن 
ســابق إرصار وترّصد فرصــة تاريخية عىل 
اللبنانيني طال انتظارهم لها، وهي إقرار قانون 
إنتخايب خارج القيــد الطائفي يتضمن كوتا 
نسائية وتخفيضا لسن اإلقرتاع اىل 18 عاما، 
يرتكز عىل النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحد 

أد املحافظات التاريخية دوائر انتخابية مع 
التمثيل الطائفي وهو  مجلس للشيو يراعي 
قانون كانت قد تقدمت بــه الكتلة منذ ثالث 
ســنوات ونيف وهو يؤسس اىل الوصول نحو 
الدولة املدنية فعال ال قوال، ومامرسة ال شعار«، 
مضيفة نؤكد متســكنا وإســعدادنا إلنجاز 
هذا اإلســتحقاق الوطني الدستوري يف املهل 
التوافق عليها وستواجه  التي سيتم  واملواعيد 
الكتلة أي محاولة تحــت أي حجة للتأجيل أو 
، دعت الكتلة  التمديد« .  أما يف الشأن املعي
»الحكومة والوزارات كافة اىل وجوب أال يحجب 
أي إســتحقاق عىل أهميته الرؤية عن أولوية 
معالجة كافة العناوين والقضايا املتصلة بلقمة 
عيش النــاس وأولوياتهم اليومية خاصة يف 
الصحة واملياه والرتبية والكهرباء واملحروقات 
االنهيار املريع ملخصصــات ورواتب موظفي 
القطاع العام والخاص امام ارتفاع اسعار السلع 
واملواد االساسية وتفلت التجار واملحتكرين من 
الضوابط الرقابيــة والقانونية، وعليه تطالب 
ورة االرساع يف اقرار  الكتلة الحكومة اىل 

البطاقة التمويلية وتصحيح األجور«.
كام ناقشت الكتلة شؤونا ترشيعية وإتخذت 

ة. يف شأنها القرارات املال
 عىل صعيد آخر، أجرى الرئيس بري إتصاال 
هاتفيا ببطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم 
االرثوذكس يوحنا العــارش اليازجي، مطمئنا 

عىل صحته«.



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
الخميس 28 ترشين االول 2021

الحلفاء مــن  ــي«  ــوات »ق اســتــيــاء  التحقيق:  ــى  ال جعجع  اســتــدعــاء 
ــي ــ ــراك ــ ــت ــ ــل« واال ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــــب« مــــن »املـ ــت ــع عــ ــ ــ ــف »رفـ ــ ــواقـ ــ ومـ

ارع مالية في تظاهرة دعم جعجع ال تعكس حقيقة ال اركة ال امُل
 »القوات« في عكار حملة واسعة ُمناهضة... ولوال »املستقبل« ملا فاز ُمر

ابتسام شديد

»القوات«  اســتطاع حزب 
له  املسيحي  التأييد  يظهر  ان 
رئيسه  الســتدعاء  الرافض 
ســمري جعجع اىل التحقيق 
يف أحــداث الطيونــة، لكن 
مع  الســيايس  التعاطــي 
االســتدعاء بدا متأرجحا بني 
التأييــد الخجول عدم مجاراة 
»القــوات« باملطلق، فحادثة 
الطيونة كشفت ان مساحات 
بني  شاســعة  باتت  التالقي 
ثاليث جعجع جنبالط وسعد 
الحريــري، وان فريق 14 آذار 
الــذي تويف رسيريــا  صار 
»تيار  فرئيس  متحللة،   جثة 
الفريق   من  خرج  املستقبل« 

بالتسوية املاضية مع التيار الوطني الحر ومل يعد اليه 
بعد، ورئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط  
يغرد وحيدا يف كل امللفات، فيام »القوات« يحاول مبا 
تبقى من قوى سيادية ان يحاف عىل مباد »ثورة 

14 اذار« .
أظهــرت الطيونة تباعدا قويــا وعدم اصطفاف 
الثاليث جنبالط والحريري وجعجع  يف االستحقاقات 
السياســية الخطرية، فخاضت »القــوات« وحيدة 
املواجهة السياسية ضد ما تعتربه استهدافا وانتقاما 
منها وشيطنتها يف املجتمع املسيحي واتهامها باملس 

بأمن هذا املجتمع والتحضري للفتنة.
فاســتدعاء جعجع كام تقول مصادر سياسية 
مواكبة، ترك أثرا سلبيا لدى الرأي العام املسيحي عىل 
خلفية اعتبار جزء كبري مــن هذا املجتمع ان هناك 
استهداف جديد لرئيس »القوات«  نتيجة تزايد شعبيته 
بعد انفجار املرفأ، وقد أتــت حادثة الطيونة لرتفع 
أسهمه الشعبية، فانترشت صور جعجع يف مناطق 
جبل لبنان كام يف الطريق الجديدة وطرابلس وعكار.

وقد أظهــر تسلســل األحداث بقــاء الحريري 
وجنبالط يف أسبوع األحداث يف مقاعد املشاهدين، 
ومــن يتابع عن بُعــد تفاعالت حادثــة الطيونة 
ومســاراتها قبل ان ينتقل الطرفــان اىل البيانات 
املقتضبة، حيث سّجلت عودة الحريري اىل التعليق 
وتوظيف  للتحريــض  رفض  بتغريدة  الســيايس 
ادارات الدولة يف سياسة اإلنتقام، موقف الحريري 
تبعه تغريدة من املختــارة لرئيس الحزب التقدمي 
اإلشــرتايك يطالب بالعدالة الشاملة وتوقيف كل 

مطلقي النار يف الطيونة.
فعىل الرغم من الخصومة السياسية والتجاذبات 
بني الثنايئ الحريري وجنبالط، اال ان االثنني اختارا 
الدخول بسالســة عىل خط األحداث، بداية تقول 
املعلومات اختار الحريــري النأي بالنفس وانتظار 
مرور العاصفة، حيــث كان باعتقاده ان  الطيونة 
لن تتطور اىل حرب أهلية وان انعكاســاتها سيتم 
معالجتها برسعة عىل غرار حادثة خلدة او شويا، 
اال ان تطور  األمــور نحو اســتدعاء جعجع ألزم 
الطرفان مبوقف مختار بدقة ال يفرس انحيازا أعمى 

ما هو رفع  بقدر  اىل معراب 
عتب وتســجيل موقف ليس 

أكرث.
»فربكة« ملف جديد  لسمري 
جعجع ال يستســيغه حلفاء 
»القــوات« كــام أخصامها 
وحلفائها السابقني، كل طرف 
وفــق حســاباته الخاصة، 
لديه  بــري  نبيه  فالرئيــس 
مقاربــة متاميــزة ال تفرط 
باملطالبة بتحقيق ومحاسبة 
املحتجني   النار عىل  مطلقي 
مــن دون ان يخوض معركة 
اســتعداء »القوات« باملطلق  
السياسية  العالقة  اىل  نظرا 
الجيدة مع معراب، فيام صار 
مؤكدا  ان ثــاليث »الحريري 
وجنبالط وفرنجية » يحاف 
عىل التوازنات السياسية ويرفض إقصاء جعجع عىل 

الرغم من الحذر املتبادل منه.
ال يشكل ســمري جعجع خصام قويا  للثاليث وال 
حليفا اسرتاتيجيا وأساسيا، اال ان الحريري  يرفض 
مخطط إقصائه عىل الرغم من أخطاء معراب بحقه، 
الحريري مبشــاعر سلبية لطريقة  حيث يحتف 
تعاطي »القوات« معه يف حادثة اململكة السعودية، 
والحقا بعدم تسميته لرئاسة الحكومة،  فيام ينأى 
وليد جنبالط عن الدخول يف مشاكل غريه، ويختار 
التهدئة والوسطية يف  الوســطية مفضال حلول 
الجبهات املفتوحة، حيث لجنبالط حسابات تتعلق 
بالبيئة األمنة يف الجبل ويتطلع لبقاء العالقة مع 

حزب الله خارج التوترات. 
باملحصلة يعرف جنبالط والحريري قواعد اللعبة 
جيدا ، وحفظها االثنان عن ظهر قلب باملامرســة 
الحمراء،  الخطوط  السياســية حيث مينع تخطي 
كام ان استدعاء جعجع مرتبط بتوازنات معينة ولن 

يتطور اىل توقيف جعجع وتكرار مشهد الـ 1994.

جهاد نافع

التواصل  مواقــع  حفلت 
الشــامل  يف  االجتامعــي 
واستهجان  استنكار  بحملة 
قلة  مشاركة  جراء  واسعة، 
من طرابلس والضنية واملنية 
»القوات  بتظاهــرة  وعكار 
اللبنانيــة« يف معراب دعام 

لقائد القوات سمري جعجع.
املواقع،  هــذه  تابع  ومن 
الح حجم هذه الحملة التي 
اعتربت ان مشــاركة الفتية 
لجعجع  الدعــم  بتظاهــرة 
املناطق  حقيقــة  تعكس  ال 
مؤرشا  وليست  الشــاملية، 

اىل حجم »القوات« يف الشامل، 
املشــاركني ال  ان عدد  خاصــة 

يتجاوز العرشات، قياســا اىل عدد سكان الشامل 
الذي يناهــز املليونني ونصف املليون نســمة يف 
طرابلــس والضنيــة واملنية وعكار، فمشــاركة 
العرشات من هذا العدد الســكاين ال يشكل حالة 
شعبية مهام حاول حزب »القوات« استثامرها يف 

االنتخابات النياببة املقبلة.
وحسب مصادر شاملية تابعت وفد الشامل الذي 
انطلق للمشاركة يف معراب،  ان منسقي »القوات« 
الحشد  لتأمني  بذلوا جهودا استثنائية  الشامل  يف 
الواســع من عكار ومن طرابلس واملنية والضنية، 

وان الجهود التي بذلت ركزت عىل أمرين: 

 اوال عىل فئات عمرية من الشباب والفتيات.

 ثانيا عىل تحشيد اكرب عدد ممكن من البلدات 

والقرى واملناطق االســالمية، بهدف اضفاء شكل 

وطني عىل الحشود، والســتثامرها اعالميا امام 

دول اقليمية، والظهار »القوات« انه حزب وطني، 

وليس ذاك الحزب املسيحي الذي يجاهد يك يكون 

املمثل الرشعي الوحيد للمسيحيني يف لبنان.

واشــارت هذه املصــادر اىل ان املشــاركني من 

الشــامل، وخاصة من القرى والبلدات االسالمية 

بخدمات  مادية ووعــود  اغــراءات  لهــم  قدمت 

وتقدميات الســتاملتهم، لكن من عاد منهم مساء، 

التي  ابدوا امتعاضا من مظاهر وشعارات الحشود 

أشعرتهم انهم غرباء عنهم...
من  املشــاركني  بعــض 
خطوتهم  راجعوا  الشــامل 
واعتربوا انها كانت دعســة 
مكانهم  وان  لهــم،  ناقصة 
ليس وســط حــزب ال يزال 
وفئوي  طائفــي  خطابــه 
حســب قول احدهــم، لكن 
فرصة  بانها  مشاركته  يربر 

للتنزه ليس إال...
ان  آخرون  الحــ  بينام 
التعــّرض لهم عرب  حجــم 
االجتامعي  التواصل  مواقع 
عىل  دليل  ملشاركتهم،  فقط 
ان »القوات« ليست مقبولة 
طرابلس  مناطق  غالبية  يف 
وعكار،  والضنيــة  واملنية 
ويصعــب ان تجد موطىء قدم 
ثابت يف هــذه املناطق، ســوى ان البعض يلجأ 
اىل هذا الحزب لنكاية ما او بحثا عن اســتفادة 
مالية او خدماتيــة يف زمن القهر والجوع، وقد 
عرفت »القوات« كيفيــة الدخول اىل بعض هذه 
املناطق عرب مســاعدات مالية وغذائية وصحية 
بدأتها منذ فرتة يف سياق تحضري أرضية جاهزة 

املقبل... االنتخايب  للموسم 
رغم ذلك ترى مصادر طرابلسية انه من الصعب 
مبكان ان يتقبل الطرابلســيون مرشحا »قواتيا«، 
امــا يف عكار ففوز مرشــح »القوات« مل يحصل 
لوال »تيار املســتقبل«، وهو امر يصعب تكراره يف 

االنتخابات املقبلة.

  : ــق فـــــي مــــعــــرا ــ ــاط ــ ــن ــ »قـــــواتـــــيـــــون« مـــــن مـــخـــتـــلـــف امل
ــّل«.. ــ ــق ــ ــت ــ ــس ــ »مــــعــــك مـــــن أجــــــل لـــبـــنـــان حــــــّر ســــّيــــد وم

وفود  أمس  حرضت 
مختلف  مــن  قواتّية 
املناطق اللبنانية اىل مقّر 
حزب »القوات اللبنانية« 
مــروراً  معــراب،  يف 
كطريق  عّدة  مبحطّات 
البطريريك يف  الرصح 
رفضها  لتّؤكد  بكريك، 
الحزب  رئيس  إستدعاء 
سمري جعجع اىل وزارة 
الّدفاع لالســتامع اىل 
إفادته يف قضية أحداث 

الطّيونة. 
انطلقــت مواكــب 
من  كبــرية  قواتيــة 

وجبيل  وكرسوان  االرشفية 
وامل والكورة وغوسطا ودلبتا وطرابلس ونهر الكلب وعني 
الرمانة وغريها من املناطق اىل معراب، وشهدت الطرق الداخلية 
تية من مناطق  املؤدية اىل معراب زحمة سري بسبب الحشود ا
لبنانية عدة. وتخللها اعتصام بالسّيارات التي توّقفت لفرتة من 

الزمن عىل طول الخّط بني بكريك ومعراب. 
ورفع القواتيون شعارات مؤيدة لجعجع ومنها »معك من 

اجل لبنان حر سّيد ومستقّل«، و«استدعونا كلنا«. 
هذا ودعت هيئة »القــوات« يف برشي األهايل إىل اإلقفال 
العام من التاســعة صباحاً حّتى الواحدة ظهراً، تضامناً مع 

جعجع. 
وتوازياً، قرعت أجراس الكنائس منذ ساعات الصباح األوىل 
ـ »القوات«  يف مختلف املناطق قبل انطــالق الوفود املنارصة ل
إىل معراب.   اىل ذلك، شارك عدٌد من نواب »القوات« يف الوقفة 
االحتجاجّية، وقّد أكّد النائب شوقي الدكّا يف حديث تلفزيوين، 

الوقفة اليوم هي وقفة عّز وكرامة و«مش الكل بيقدروا يهزّوا 
جبال«. 

أما النائب السابق إييل كريوز، فاعترب أّن »استدعاء جعجع 
ميثل تطوراً خطرياً وسلبياً يف حياة القضاء اللبناين، ويؤرش 
إىل ال حيادية القضاء العسكري الذي تبنى نظرية حزب الله«. 

 جعجع: شكراً من القلب لكم جميعاً  

غــرّد رئيس حزب »القوات اللبنانية »ســمري جعجع عىل 
حسابه الخاص عرب »تويرت«، قائالً: »اتيتم اليوم من كل املناطق 
رفضاً لتسييس القضاء ورفضاً ملالحقة املعتدى عليهم، اتيتم 
دعامً للتحقيق يف انفجار املرفأ وتأكيداً بأن املرتكب يف املرفأ 
وعني الرمانة لن يفلت من العقاب. فشكراً من القلب لكم جميعا 
وعهداً ان نبقى معا انتصــاراً للحرية والحق والعدالة وصونًا 
للبنان ومستقبل أجياله القادمة«، وقد أُرفقت التغريدة بصورة 

له حامالً وردًة بيضاء.

بــأكــبــر  ــة  ــق ــي ــحــق ال ــس  ــطــم ل ــل: ال  ــيـ ــاسـ بـ
ــن بـــــراءة املــجــرم  ــأمــي ــل ت ــاب ــار مــق ــج ــف ان

غرد رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل عرب حسابه 
عىل »تويرت«: »ملا حكيت عن تواطؤ ثنايئ الطيونة قامت القيامة. هيدا 
التواطؤ شفناه بالشارع عىل دم الناس ومبجلس النواب عىل قانون 
االنتخاب وحقوق املنترشين، وبكرا رح نشــوفه باملجلس وبالقضاء 
عىل ضحايا انفجار املرفأ والطيونة ســوا. ال لطمس الحقيقة بأكرب 

انفجار شهده لبنان والعامل مقابل تأمني براءة املجرم«.

دانـــت تصنيف  الــصــحــافــة  ــحــرري  نــقــابــة م
باإلرهابّية  فلسطينية  منظمات  »إسرائيل« 

دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية يف بيان،« قيام حكومة العدو 
الصهيوين بتصنيف منظامت حقوقية ومجتمع مدين فلســطينية 
كمنظــامت ارهابية«.  ودعت »نقابــات الصحفيني يف العامل العريب 
والعامل كافة اىل إدانة هذه املامرســات الصهيونيــة التي تهدف اىل 
مواصلة دولة االحتالل سياســات الفصل العنرصي واالعتداءات عىل 
حقوق الشعب الفلسطيني، ال سيام حقه يف العودة وتقرير املصري وبناء 
دولته الفلسطينية املستقلة واملكفولة بالرشعية الدولية لحقوق االنسان 

والقانون الدويل«

ــاء قـــيـــادة الـــجـــيـــش: رفــــع إفـــــــادات إنــ
  1   الــــــدراســــــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ

طلبت قيادة الجيش يف بيان، من »عائالت العســكريني الشهداء 
واملتوفني يف الخدمة والعســكريني أصحــاب الحاجات الخاصة 
التابعني ملنطقة جبــل لبنان، والذين لديهم أوالد تابعوا دراســتهم 
الجامعية أو األكادميية عن العــام الدرايس 2020 2021، وجوب 
رفع إفادة إنهاء العام الدرايس )امللحق »ز«( باإلضافة اىل إيصاالت 
بقيمة املســاعدة املمنوحة لهم عن كل ولد مبهلة شهر من تاريخ 
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ــاد ــ ــر ــ ال ــة  ــ ــري ــ ق ــى  ــلـ عـ »داعــــــــــش«  ــوم  ــ ــج ــ ه دان 
العراقيين تــوّحــد  تستدعي  جريمة  الــلــه:    حــز
ــرم ــجـ ــول هـــــذا الــتــنــظــيــم املـ ــ ــل ــ ــة ف ــقـ ــالحـ  ملـ

دان حزب الله يف بيان، »الهجوم اإلرهايب 
الذي نفذه تنظيم »داعش« اإلرهايب الوهايب 
عىل قرية الرشــاد التابعة لقضاء املقدادية 
العراقيــة وراح ضحيته  مبحافظة ديــاىل 
عرشات الشهداء والجرحى«. واعترب ان »هذا 
»داعش«  تنظيم  أن  الغادر يكشــف  الهجوم 
ال يزال أحد أكرب األخطــار التي تتهدد العراق 
الراعية  الــدول  وأن  الوطنيــة،  ووحدتــه 
والداعمة له مستمرة يف عدوانها عىل العراق 

وأمنه واستقراره«.
وإذ اعرب الحزب عن تضامنه مع »الشعب 
العراقــي العزيز«، رأى أن »هــذه الجرمية 
املدانة تســتدعي توحد العراقيني وتكاتفهم 

وبذل أق الجهــود املمكنة ملالحقة فلول 
وتخلي  واجتثاثــه  املجرم  التنظيــم  هذا 
»الشعب  ان  العراقيني من رشه«، مشريا اىل 
العراقي الذي كان له باع طويل يف محاربة 
اإلرهاب بجيشــه الوطني وحشده الشعبي 
هذه  انجاز  عــىل  قادر  املقاومة،  وفصائله 
التي  العراق مــن األخطار  املهمة وصــون 

تتهدده«.
العراقي  وتقــدم الحزب مــن »الشــعب 
العزيز واملظلوم وقيادته الدينية والرســمية 
التعازي واملواســاة، ونسأل  والحزبية بأحر 
الله تعاىل الرحمة للشهداء والعافية للجرحى 

وللعراق الحبيب السالمة واالزدهار«.

يجب  املـــرفـــأ:  ــى  ــرحـ وجـ ــداء  ـ ــ ـ ذوي  لـــجـــان 
العدلي  املــحــقــق  ــام  أمـ املطلوبين  جميع  مــثــول 

والضحايا  الشــهداء  لجــان ذوي  أعلنت 
والجرحى يف تفجري مرفأ بريوت، يف بيان، 
الذي  املستجد  التســويات  »امام مشهد  انه 
يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا عىل 
واملساومات،  والصفقات  املفاوضات  طاولة 
يهــم اللجان ان تجــدد تأكيدها التمســك 
واســتقاللية  العديل  التحقيق  باســتمرار 
ورة مثول جميع  القضاء«، مشددة عىل »
املطلوبني، دون استثناء، أمام املحقق العديل 
وعدم تحويل أي منهــم اىل املجلس األعىل 

ملحاكمة الرؤساء والوزراء«.
وإذ حــذرت »مــن اســتعامل جرميــة 

كورقة  فيها  العدالة  تحقيق  ومســار  املرفأ 
املاروين  البطريرك  اللجان  تفاوض«، طالبت 
الراعي  بطــرس  بشــارة  مار  الكاردينــال 
»بتوضيح عن الحل الدســتوري الذي تحدث 
عنه يــوم الثالثاء 26 ترشين األول 2021«، 
مبدية »أســفها يف حال اتضح أن البطريرك 
الراعي مقتنــع بالحل الرامــي إىل تحويل 
املجلس  إىل  والرؤســاء  والــوزراء  النواب 
األعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء املشتبه 
فيهــم يف انفجار املرفــأ، وهو مجلس غري 
مســتقل وغري محايد ما يتناىف وأبســط 

قواعد العدالة«. 

زار أملـــــــانـــــــي  إطـــــــفـــــــاء    ضــــــبــــــا وفـــــــــد 
ــيـــن الــحــلــوة  ــي عـ ــ ــي ف ــ ــدن ــ ــاع امل ــ ــدفـ ــ فـــــوج الـ

ي  الجول  ا

اســتكمل وفد ضباط اطفــاء مدينة برلني 
األملانية جولته يف صيدا، حيث زار مركز الدفاع 
املدين الفلســطيني فوج مخيم عني الحلوة، 
يف اطار مــرشوع تقييم وتقديــم تدريبات 
ورشاكة مســتقبلية بني فوج عــني الحلوة 
وفوج اطفاء برلني. وضم الوفد األملاين: رئيس 
الدكتور  العميد  واملعلومات  التكنولوجيا  قسم 
لينارد بيكر، مدير العمليات واإلرشاف عىل عدد 
من مراكز اإلطفاء يف برلني العميد تورســ 
بايسل، املالزم أول من اصول فلسطينية وابن 
مخيم عني الحلوة عــيل خطاب وهو إطفايئ 
يعمل يف مجال املساعدة الفنية واللوجستية 
واإلنقاذ، قائد محطة إطفاء يف برلني الرقيب 

ليو ديرتيش.
ن قائد فوج عــني الحلوة زيارة   بدايــة، 
الوفد اىل املخيم، ثم عرض مسؤول ادارة فوج 
املخيم أحمد عبد الهادي لنشأة الفوج، معددا 
املهامت التي قام بهــا وحاجاته والصعوبات 

التي تواجهه يف مهامته ســواء الداخلية أو 
الخارجية.

 بعد ذلك، عرض رشيط فيديو ألبرز املهامت 
التي قام بها الفوج والتدريبات التي تلقاها، جال 
بعدها الوفد عىل اقســام املركز واملعدات التي 

ميتلكها الفوج وسيارات االطفاء واالسعاف.
 وختامــا، ألقى خطاب كلمة باســم الوفد 
االملــاين، أعرب فيها عــن »رسور الوفد بهذه 
الفوج  الزيارة واالطالع عىل قدرات متطوعي 
وانجازاتهم الكبرية وخربتهم رغم املدة القصرية 
لنشــأته«، مشــريا اىل أن »الوفد االملاين وعد 
بالبحث يف سبل التعاون املستقبيل بني فوج 
اطفاء برلني وفوج عني الحلوة ورسية اطفاء 

صيدا عىل الصعد كافة«.
وشكر الدفاع املدين فوج مخيم عني الحلوة 
القوة املشــرتكة الفلســطينية مــن ضباط 
وعنارص وعىل رأســهم عبد الهادي االسدي، 

عىل مواكبتهم الزيارة. 

را ود  م الح

را ود  م الح
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1 عىل الرغم من ميض خمســة قرون عىل اصدار ما 
عــرف، يف حينه، بـ »صكوك الغفــران«،  التي اصدرتها 
الكنيســة تبيع، مبوجبها، غفرانا للخطايا وارايض يف 
السامء. عىل الرغم من هذه املسافة الزمنية الطويلة جدا، 
فان الكنيســة ال تزال، يف غري مجال من مجاالت عملها، 
تعاين ومعهــا املؤمنون من خاللها، مــن جرائر هاتيك 
الصكوك. حتى ليبدو ان الكنيســة تحتاج، يف منعطفات 
معينة من التاريخ، لغري لوثــر ينتفض عىل ما ال يأتلف 
وتعاليم يسوع النارصي، وذلك يك يتأ انعا روحها، 
مبا يبعث فيهــا نهضة فعلية، تكفــل وضع حد نهايئ 
، حتى يومنــا، من موروث مفاهيم »  لذهنية مل تتخل

صكوك الغفران ».
2 ما كان العقاب مهام كان قاســيا، كافيا للحد من 
االجرام. ال بــد، اليقاف االجرام عند حد، من الوقوف عىل 
ا وكرب عليهــا مرتكب الجرمية.  املفاهيم التي نشــأ و
فالجرمية تبدأ بالفكر قبل ان تتحول اىل فعل. وهنا، وليك 
ال نخطىء مقصدا ومرمى، ال بد من االشارة اىل ان الفعل 
الجرمي هو ما يقوم به فاعله بدافع املنافع الشــخصية، 
كالحصول عىل املــال وما اليه، او بدافــع الوصول اىل 
موقع، يتحكم، من خالله، مبن ال يشــاطرونه جموحه 
وجنوحه. وال يلتبســن، عىل عاقل، مثــل هذا الفعل مبا 
يقوم به مقاوموه، بدافــع من رؤية اىل مصلحة عامة، 

يتوخى من يقوم به وضع حد الجرام الجموح والجنوح.
3 عىل املســافة الفاصلة بني بطريرك هو يف الواقع 
صاحب غبطــة وبطريرك، هو يف املرتجى، صاحب رؤية  
ترتســم معامل الطريــق، التي تأخذ املوارنــة اىل احدى 
محطتني: محطة االلتزام بـ » االرشــاد الرسويل« سبيال 

لالستمرار او محطة التاليش واالندثار.
اللبناين  الكيان  املارونية مــع  البطريركية  4 متاهي 
يجب أن ال يجعلها تغفل، ولــو للحظة، عن ان لبنان هو 

الشعب، الشعب كله، وليس شعبة منه او طائفة..

محمد علو

ميكن القول أن يــوم الثالثاء كان فاصالً بني »اســتمرار 
التصعيد« يف لبنان وتخفيض حّدتــه، فبعد أن كانت األمور 
ابات  تتجه نحو اإلنفجار يف الشــارع أمس عــىل وقع إ
وإقفال الطرق، جاءت زيارة البطريرك املاروين بشارة الراعي 
اىل عني التينة لُتعيد نوعاً من الهدوء بعد أن اســتمع الراعي 
ملرافعة رئيس املجلس النيايب نبيه بري بشأن قايض التحقيق 

يف ملف انفجار مرفأ بريوت طارق البيطار. 
اقتنــع الراعي بأن املوقف من القــايض بيطار ال ينبع من 
خلفيات شخصية، وال حزبية وال حتى طائفية، بل دستورية 
وقانونية، لذلك ســينطلق الراعي مبحاولــة الحل من هذه 
الناحيــة بالتحديد، لكن هذا ال يعني أن األمور تتجه اىل الحل 
قريبــاً، فذلك دونه عراقيل عديدة، منهــا قضائية لن نغوص 
اليوم بها، ومنها بالسياسة، تنطلق من تلك التي يضعها رئيس 
التيار لوطني الحر جربان باسيل، بحسب مصادر قيادية يف 

فريق 8 آذار.
وتُشــري املصادر إىل أن تغريدة باســيل االخرية التي أعاد 
فيها اتهام »حركة أمل« و«القــوات اللبنانية« بالتواطؤ عىل 
دم اللبنانيــني، يهدف من خاللها إىل أمرين: األول اســتمرار 
هجومه عىل الحركة ألهداف سياســية وانتخابية، وهو ما 
بات واضحاً يف الفرتة األخرية، والثاين إرسال رسائل إيجابية 

اىل حزب اللــه عرب تحييده عن الهجوم يف ملف انفجار مرفأ 
بريوت، وحرص اإلتهامات ب »القوات« والحركة.

وترى املصادر أن باســيل يريد استمرار التصعيد السيايس 
ألنــه يخدمه، وال يشء يعنيه حالياً ســوى ملف اإلنتخابات 
الذي يســعى اىل تطيريه او تأجيله، مشرية اىل أن سعيه هذا 
ال يبدو حتى اللحظة أنه ســينجح بسبب نّية املجلس النيايب 
إقرار التعديالت التي أقرها ورّدها رئيس الجمهورية، وبالتايل 
حصول اإلنتخابات يف آذار املقبل. وتشــدد املصادر يف 8 آذار 
ورة حصــول اإلنتخابات، حتى ولو كانت يف أيار،  عىل أن 
مشرية اىل أن البعض يعمل إللغائها متهيداً لرضب استحقاقات 

دستورية اخرى بعد عام من اليوم.
أما مبا يتعلق بالحكومة، فتؤكد املصادر أن ال انعقاد قريب 
ملجلس الوزراء بانتظار التســوية التي يُعمل عليها، مشــرية 
اىل أن من يُحاول الحديث عن مقايضة بني ملف التحقيق يف 
الطيونة، وملف التحقيــق يف انفجار مرفأ بريوت يُريد منع 
الوصول اىل حلول، ألن مقايضة كهذه لن تحصل، وهي فكرة 
غري موجودة  أصال إال يف رؤوس الطامعني إلستثامر الدماء 

يف السياسة.
ال تُخفي املصــادر رغبة رئيس الحكومــة نجيب ميقايت 
بعودة مجلس الوزراء لإلنعقاد، مشــرية يف نفس الوقت اىل 
أنه يفضل عدم انعقاده بحال كانت الجلســة سترتك جروحاً 
بليغة يف جسم الحكومة، ويفضل اإلنتظار واستمرار عمله 

خارج الرساي، مشددة عىل أن املشاورات تدور يف الكواليس 
حول ما ميكن القيام به لترسيع العودة اىل طاولة الحكومة، 
متوقعة أن تنجح هذه املســاعي يف منتصف شــهر ترشين 

الثاين املقبل.

هيام عيد

أكرث من ســيناريو بات قيد التداول يف الســاعات ألـ 48 
املاضيــة حول الهــدف البعيد من وراء التصعيد الســيايس 
الذي بدأ يُســّجل عىل العديد من املحاور الداخلية، ومن دون 
مراعاة التفاهامت والتحالفات، كام التســويات التي حصلت 
أخرياً عند تأليف حكومة الرئيــس نجيب ميقايت، ومن أبرز 
السيناريوهات التي تشري إليها أوساط نيابية يف كتلة بارزة، 
هو وضع اإلســتحقاق اإلنتخايب النيايب يف دائرة الشكوك 
لجهة حصولــه وإمكانات إجرائه يف منا أمني مســتقّل، 
وذلك، وفق مــا ورد يف البيان الوزاري للحكومة، ويف املوعد 
الذي أطلقه رئيســها نجيب ميقــايت للمجتمع الدويل الذي 

اعتربها حكومة إصالح وانتخابات.
وعىل الرغــم من الغيــوم امللّبدة يف ســامء العالقات 
السياســية بني املكّونات املتحالفة داخــل مجلس الوزراء، 
والتي تعمل كفريق ســيايس واحد يف مقاربة كل امللفات 
بدءاً مــن التفاوض مع صندوق النقــد، ومعالجة األزمات 
اإلجتامعية، وإقــرار التعيينات يف املراكز الشــاغرة وفق 
اإلنتخابات  املتمّثل بســاعة  الهدف  توافقية، فــإن  قاعدة 
النيابية، والتي مل تتحّدد بعد، يشــكّل، وكام تقول األوساط 
املكّونات، وتتعاون رغم  النيابية، عنواناً تشــرتك فيه هذه 
التعديالت، عىل الســعي إلبعاد  الضجيــ الحايل حــول 
كأسه عنها، كونها كلها تستشــعر تراجعاً بحجم رصيدها 
الشعبي يف صفوف ناخبيها باد ذي بدء، كام يف صفوف 
املســتقلني، ولذلك، تعمل عىل »تطيريهــا«، خصوصاً وأن 
موجات اإلحتجاج الشــعبي مرّشــحة ألن تتزايد وتتصاعد 

املقبلــة، مع  املرحلــة  يف 
الحياتية،  األزمــات  تفاقم 
العاملية  الحركة  وليســت 
املرتقبة اليوم يف الشــارع 
تحت عنوان »يوم الغضب«، 
ستكون  ملا  املقّدمة  ســوى 
عليه املعادلة يف الشــارع، 
املعالجات  بقيــت  حال  يف 
الحلول  توفــري  عن  عاجزة 
وليس  ة،  الدا اإلنقاذيــة 

املؤّقتة. أو  املرحلية 
األوساط  تخ  ولذلك، 
النيابية نفســها، أن تكون 
الفصــول املتتالية للتحقيق 
الجاري بأحــداث الطيونة، 

ب موازين القوى  حلقة يف سلسلة حلقات تســتهدف 
عىل الســاحة السياســية عشــية بدء البحث بالتحالفات 
اإلنتخابية، ذلك أن حجــم وتأثري مجموعات املجتمع املدين 
يف املعركــة اإلنتخابية املقبلة، ســيفرض معادلة جديدة 
تجعل مــن كل األطراف السياســية يف جبهة واحدة، يف 
مواجهة مرّشــحي الحراك املدين واملســتقلّني كام النواب 
املســتقيلني من املجلس النيايب. ولذلــك، فإن كل ما يجري 
اليوم من مواجهات سياسية وغري سياسية، ال يعدو كونه 
وذجاً عن مــا ميكن أن يحصل من تصعيد تحت شــعار 
الحفا عىل الواقع السيايس القائم، وعدم تغيري التوازنات 
داخل املجلس النيايب وعىل الساحة الداخلية، ولو كلّف هذا 

األمر اإلنزالق نحو الفو وفق أجندة داخلية، ال دور فيها 
ألي فريق خارجي.

وتكشف هذه األوســاط، معلومات متداولة عىل املستوى 
الديبلومــايس يف بريوت، تتحّدث عــن أن املجتمع الدويل 
اإلنتخابات  وإجــراء  اإلســتقرار  ترســيخ  باتجاه  يضغط 
النيابية يف مواعيدها الدســتورية، مــن أجل الحفا عىل 
»الســتاتيكو« اللبناين مســتقّراً يف لحظة إقليمية حافلة 
باملخاطــر والتحّديــات األمنية والتســويات السياســية 
اإلقليمية. ولذا، فإن كل ما يُســّجل من تطّورات دراماتيكية 
تســتحرض شــبح املواجهات بني اللبنانيني يف الشارع، هو 
يف رأي األوســاط النيابية البارزة نفسها، مجرّد استهداف 
لإلنتخابات النيابية، وذلك، عىل املدى البعيد بهدف تعطيلها 

من خالل زعزعة اإلستقرار األمني.

ستلزم  الــتــربــويــة:  ــة  ــوي ــ ال ــدت  ــق ــت ان ــاهــيــن 
الخاصة    ــدار املـ ــاري  ــ وال ا  طالب ببيع  الــدولــة 

ــارج ــ ــخ ــ ــي ال ــ  ف ــال ــ ــط ــ جـــمـــعـــّيـــة أولــــيــــاء ال
ــت لـــلـــتـــجـــّمـــع الــــيــــوم فــــي األونـــيـــســـكـــو  ــ ــ دع

أصدرت رئيســة اللجنة الفاعلة لالساتذة 
املتعاقدين يف التعليم الرســمي االســايس 
يف لبنان املربية نرسين شــاهني، بيانا حول 
وضع التعليم الرســمي جــاء فيه: »ما كان 
ينق لبنــان املنهوك من االزمات التي تفتك 
به عــىل مختلف األصعــدة وتدمر قطاعاته 
ومتيت البرش والحجر، إال توجيه »الرصاصة 
القاتلة« نحو جسم القطاع التعليمي الرسمي 
الرتبوية«،  »الهوية  بحاممة سالم تســمى 
مشــرية اىل ان »هذا مرشوع تقدم من قبل 
النائبني ادغار طرابليس واســعد درغام وتتم 
مباركته يف لجنة الرتبية النيابية، ليكون قيد 

التنفيذ يف الجلسات النيابية املقبلة«.
الرســمية  املدارس  تهميش  »بعد  اضافت 
لعقود مــن الزمن، وتعمــد افقارها لصالح 
تعويم املدارس الخاصة وال ســيام املجانية 
منها، نسأل أين املليارات التي خصصت لدعم 
السنوات  طيلة  الرســمي  التعليمي  القطاع 
املاضيــة؟ مل مل يفعــل دور املعلمني؟ مل مل 
يوضع مرشوع تثبيت لحل اشكالية التعاقد؟ 

الرتبوي للبحوث؟  املركــز  أين رصفت أموال 
من حاســب من؟ ومن املســؤول عن كتاب 
مــدريس آخر طبعة له عــام 1997 ؟ مل مل 
املدارس باملــوارد الالزمة؟ ورغم ذلك  تجهز 
حققت املدارس الرســمية نتائ مبهرة يف 

االمتحانات الرسمية«.
 وتابعت »كيف لنا كشعب لبناين أن نسمع 
عن لســان نواب يف لجنة الرتبية النيابية، 
ان القطاع التعليم الرســمي تعبان »مش قد 
الحمــل« أليس من املهام األساســية لنواب 
القطاع  لتطوير  رؤيــة  وضع  الرتبية  لجنة 
الرســمي وانجاحه أليس من مهامه تعزيز 
الرتبوية  البيئــة  وتوفري  املعلمــني  مكانة 

. الحاضنة للطالب«
وختمت شاهني بالقول: »بناء عىل ما تقدم، 
لن نكون شهود زور، وسنتحمل مسؤوليتنا 
الوطنية والنقابيــة واملهنية، كام نضع هذا 
القلــم الحر والفكر  أيدي أصحاب  امللف بني 
مســؤولياتهم  لتحمل  الحر،  والضمري  الحر 
الوطنية بجعل املعنيني يعودون اىل رشدهم 

أعلنت لجنة االهــايل يف الجمعية اللبنانية 
ألولياء الطالب يف الجامعات األجنبية ببيان، ان 
»وفدا منها التقى السفرية كارولني زيادة يف وزارة 
الخارجية واملغرتبني، يف اطار متابعة شــؤون 
الطالب اللبنانيني يف الخارج وسعيا للتخفيف من 
الصعوبات التي تواجههم يف ظل األزمة الراهنة«.

وأوضح البيان أن »الســفرية زيادة عرضت 
خالل االجتامع ملهام وزارة الخارجية وطواقمها 
الديبلوماسية والقنصلية والجهود املبذولة من 
قبلها منذ اندالع هذه األزمة ملســاعدة الطالب 
يف الخارج، كذلك التنسيق والتجاوب املتواصل 
مع لجنــة االهايل يف الجمعية منذ ســنتني 
لخدمة هذه القضية. كام تم البحث يف مختلف 
الصعوبات التي تعــرتض الطالب والتي جرى 
عرضهــا يف اجتامعات ســابقة يف الرسايا 
الحكومي مع رئاســة مجلس الوزراء وطلب 
املساعدة يف حل هذه الصعوبات: املساعدة يف 
حل مشاكل املهل مع الجامعات، الخط الساخن، 
الرسوم القنصلية للباسبورات واملصادقات، كذلك 
العمل لرفع مستوى التواصل مع الدول املعنية 

للتخفيــف من وطأة األزمة. وتــم التطرق اىل 
امكانية تقديم املساعدات املالية للطالب والتي 
ميكن الحصول عليها بالتنســيق مع الوزارات 
املعنية لتمكني الطالب وفق آلية مدروسة تناسب 
أعىل معايري الشفافية تطال اكرب عدد منهم من 
خالل منصة الكرتونية سيتم تعميمها بالتنسيق 
مع جمعيتنا«.وأشــار اىل أن »الســفرية زيادة 
الدائم  أبدت استعداد وزارة الخارجية واملغرتبني 
والتواصل املستمر لخدمة الطالب يف الخارج، 
وفقا للصالحيات املمنوحة لهــا واالمكانيات 
املتاحة، وتم التأكيــد يف نهاية االجتامع عىل 
السعي للتعاون من اجل الوصول بطالبنا اىل بر 

االمان«.
ولفت البيان اىل أنه »ملتابعة شؤون الطالب 
واستكامال ملســرية لجنة االهايل يف الجمعية 
اللبنانية ألولياء الطالب يف الجامعات األجنبية 
للمطالبة بإقرار اقرتاح تعديــل قانون الدوالر 
الطاليب 193، دعت لجنة االهايل اىل التجمع 
عند العــارشة والنصف من صباح غد الخميس 
أمام مكان انعقاد مجلس النواب يف االونيسكو«. 

ــتــوى ــف ـــة الـــجـــوع والـــفـــقـــر يـــحـــرج دار ال »حــــــراك ديـــنـــي ســـنـــي« فـــي مـــواجـــ
ــطــائــفــة ـــاور مـــع مـــراجـــع داخـــــل ال »الـــعـــلـــمـــاء االحــــــــرار« يـــتـــصـــدرونـــه بـــالـــتـــ

كامل ذبيان

يف الشــارع والساحات، »حراك شــعبي« من اعتصامات 
وتظاهرات وقطع طرقات، يف مواجهة الجوع والفقر، طال 
نحو 82 من الشعب اللبناين، يف ظل االنهيار الذي وصل اليه 
لبنان، نتيجة الفســاد والهدر، بسبب الطبقة السياسية التي 
تحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، والتــي ادت افعالها اىل ان 
ترتطم الدولة باالرض ويبدأ هيكلها باالنفراط وكذلك الوضع 
يف القطاعات االخرى، سواء العام منها او الخاص، اذ تعطلت 
املؤسســات، بعد ان فقدت اللرية اللبنانية قدرتها الرشائية، 
امام ارتفاع سعر رصف الدوالر، الذي بعد تثبيته لسنوات، دون 
و فيه، جاء تحريره ليقيض  ، وتحقيق  اقامة اقتصاد منت
عىل اموال املودعني املنهوبة من املصارف ورجال مال واعامل 
وسياســة. فاىل جانب »الحراك الشعبي« املتوقف عن العمل 
منذ اكــرث من عام ونصف العام، وقد يكــون وباء »كورونا« 
احد اســبابه، فان »حراكاً دينياً«، بدأ يظهر منذ فرتة يقوم به 
مشايخ علامء من الطائفة الســنية والذين يعتربون الجهاز 
الديني الرســمي التابع لدار الفتوى، التابعة ادارياً اىل رئاسة 
الحكومة كأحد املؤسســات الدينية االســالمية، التي تدخل 
من ضمن موازنة رئاســة الحكومة، كام املجلس االسالمي 
الشــيعي االعىل واملجلس املذهبي الدرزي الذي يرأسه شيخ 

عقل لطائفة املسلمني املوحدين الدروز.
فهذه املؤسسات الدينية الرســمية، تعاين كام مؤسسات 
اخرى يف الدولة التي متر بافالس وفشل وتخبط لدى املسؤولني 

ة مساجد ومدرسني للقرآن  فيها، اذ قد تقدم مشــايخ من ا
وموظفــني، يف حركة مطلبية، للنظــر يف اوضاعهم املالية 
واملعيشية واالجتامعية، وهم كسائر اللبنانيني، تأثروا باالزمة 
املالية التي مير بها لبنان، ومن دون ســابق انذار اال من رائحة 
الفساد والهدر حيث سمى من اطلقوا الحراك الديني السني عىل 
انفسهم »العلامء االحرار«، والتي تقول مصادر يف هذا الحراك 
الذي بدأ من عكار، بانهم اســتنفدوا كل اللقاءات واالتصاالت 
وحركات االحتجاج مع املرجعية الرســمية للطائفة السنية 
املتمثلة بدار الفتوى وعىل رأســها املفتي الشيخ عبد اللطيف 
دريان، الذي كان يطلــق وعوداً دون ان ينفذهــا، ويُعلم من 
يراجعوه بان املطالب محقة، ولكن ال يوجد مال لتصحيح الخلل 
املايل الذي وقع وطــال كل العاملني يف القطاع العام، وعندما 
كان املفتــي دريان يواجه باموال االوقــاف وصندوق الذكاة، 
ويجب ان تستخدم لتأمني صمود العاملني يف دار الفتوى، فكان 

جوابه بانها ترصف عىل حاجات اخرى.
ومل يكتف العلامء املشــايخ، بان يتحركــوا باتجاه املفتي 
دريان، فالتقوا باملجلس الرشعي االسالمي االعىل، واوصلوا 
صوتهــم، دون مجيب لهم، تقول املصادر التي تكشــف عن 
ان التحرك وصل اىل بيت الوســط، والتقى ســعد الحريري 
ومســاعديه، دون جدوى، وكذلك االمر مع رؤساء حكومات 
ســابقني واتحاد العائالت البريوتيــة، ومل يصلوا اىل نتيجة 
تقول املصادر وتشري اىل ان الخروج اىل الشارع، هو الوسيلة 
االنسب وقد حصل ذلك يف اكرث من مكان، من حلبا يف عكار، 
اىل ســاحة عبد الحميد كرامي يف طرابلس، وتولت وسائل 

اعالم مرئية ومســموعة ومكتوبة، نقل هذه االحتجاجات، 
التي كانت تواجه برفض من قبل مســؤولني يف دار الفتوى 
ومراجع دينية يف املناطق، مبحاولة لتشــويه الحراك الديني 

الذي ال يحصل مثله يف غري طوائف  ومذاهب.
ويبدو ان هذا الحراك، الذي ميثل رشيحة واســعة لعدد ال 
بأس به من املشــايخ الذين ال تكفيهم رواتبهم املتدنية اصالً، 
من قضاء حاجاتهم االساســية، تقول املصادر، التي تكشف 
بان ال احد من اثرياء الطائفة السنية، قام باي مبادرة انسانية 

النقاذ مئات العائالت ملشايخ يعانون الفقر والعوز.
ويلــوم من يف »الحراك الديني الســني« الرئيس الحريري 
و»تيار املستقبل« عىل اهامله لهم، ومل يتطلع اىل مطالبهم، 
وهو خرس قاعدة واسعة من املشــايخ، وال يكفيهم ان يروا 
عدداً قليالً من رجال دين ســنة، يزورون »بيت الوســط«، اذ 
ان االنتخابات النيابية املقبلة، هي ســاحة امتحان للحريري 

وتياره، كام لغريه ايضاً.
ويتجه هذا »الحراك الديني السني«، اىل تنظيم احتجاجات 
من الشــامل اىل الجنوب مروراً ببريوت والبقاع وجبل لبنان، 
وسيشــارك فيه، مشــايخ كبار يف دار الفتوى ويف موقع 
املســؤولية، اضافــة اىل دعم من قبل اعضــاء يف املجلس 
الرشعي االســالمي االعىل، حيث يجري التشاور مع هؤالء 
جميعهم، لتصحيح الخلل كام يف كل املؤسسات قبل الوقوع 
يف املحظور، اذ ترى املصادر يف خروج رجال دين اىل الشارع، 
قد يغري ما كان يحصل ســابقاً من تحركات احتجاجية، وهذا 

ما يجب عىل من هم يف موقع املسؤولية ان ينتبهوا له.

ــقــى الــســفــيــر الــروســي  ــت ســلــيــم ال

املحامين  ــدي  ــ وف الــتــقــى  الـــراعـــي 
  ــيــة املــارون ــة  ــط ــراب ال و املستقلين 

لي مست السفري الرو

راف الراع مست ا  والوفد ا

عرض وزير الدفاع الوطني موريس ســليم مع الســفري 
الرويس الكســندر روداكوف الذي زاره عــىل رأس وفد من 

السفارة، لعالقات التعاون بني الجيشني يف كال البلدين. 

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعــي يف الرصح البطريريك ببكــريك، وفدا من املحامني 
املستقلني ضم: روي عي الخوري، مارون بو رشف ويوسف 

وضاع العامة. الهراوي، يف زيارة روتينية تخللها عرض ل
 وبعد الظهر، اســتقبل الراعي وفدا من »الجبهة السيادية 
وضاع وجددت الدعم له ووضعته  من أجل لبنان«، عرضت ل

يف أجواء املشاريع املستقبلية.
 وبعد اللقاء، قال كميل دوري شــمعون باسم الوفد: »أتينا 
للحديــث عن أهمية ملف القضاء اللبناين وأهمية اســتمرار 
القايض بيطــار يف عمله عىل الرغم مــن الضغوطات التي 
متارس والتي نستنكرها، ونطالب بفصل السلطات يف لبنان 
وأن يبقــى القانون محرتما من الجميع، فنحن نعمل من أجل 
مصلحة كل الشــعب اللبناين ولســنا طرفا بل نحن مع كل 

اللبنانيني«.
ثم استقبل الراعي وفدا من »الرابطة املارونية« ضم رئيسها 
نعمة الله أيب نرص، رئيس لجنة االنتشــار جو خوري ومقرر 
لجنة االنتشــار نبيل كرم واملهنــدس أنطوان الحرصي ممثل 
الرابطة يف أمــريكا، وعرض الوفد لنشــاطات الرابطة يف 

أمريكا.

ونائبه  العراق  سفير  استقبل  عثمان 

ن را يزور عث السفري ال

استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 

ظهر امس يف مكتبه بثكنة املقر العام، الســفري العراقي يف 

لبنان حيدر شــياع الرباك يرافقه نائبــه أمني النرصاوي، يف 

وضاع العامة يف البالد. زيارة جرى خاللها عرض ل

كام اســتقبل عثامن وزير الصناعة جورج بوشكيان، يف 

وضاع العامة يف البالد. زيارة جرى خاللها عرض ل

الــثــانــي؟ ــريــن  تــ الــحــكــومــة منتصف  الـــى  الــحــيــاة  تــعــود  هــل 

ــــات ــ دف اإلنتخابـ ــت ــ ــ ــارع يسـ ــ ــ ـ ــــي ال ــ ــــة« فـ ــ ــــتحضار »الخربطـ ــ اسـ
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قضايا  فــي  ــر  ــ ا الــثــالثــة  لة  م
اسقا لة  م هــي  املــطــبــوعــات 

املحامي نا كسبار

اعتربت محكمة االستئناف يف بريوت الغرفة الثالثة 
عرشة الناظــرة يف دعاوى املطبوعــات، واملؤلفة من 
القضــاة الرئيس روكز رزق واملستشــارين نوال صليبا 
ورؤى حمدان ان مهلة الثالثة اشهر لتقديم الدعوى يف 
قضايا املطبوعات هي مهلة اسقاط، وهذه املهلة ال تقبل 
االنقطاع الي سبب من االسباب مبا فيها تلك التي ينجم 
عنها قطع مرور الزمن، كتقديم دعوى امام مرجع غري 

 . مخت
وقضت برد الدعوى شكالً.

ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ 2010/4/12
بناء عليه،

حيث يقتيض بحث الدفوع املثارة تباعاً.
وحيث بالنسبة للدفع املتعلق بسقوط الدعوى العامة 
املنصوص  الثالثة اشــهر  الزمن النقضاء مهلة  مبرور 
عنها يف املادة 17 من املرسوم االشرتاعي رقم 77/104.

وحيث ان املادة 17 املذكورة نصت عىل انه يف كل ما مل 
يرد عليه ن يف هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح 
والتحقري، تطبق عليه احكام قانون العقوبات العام، عىل 
ان تحدد مدة االسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او 
عن اية قضية اخرى من جرائم املطبوعات بثالثة اشهر 
من تاريخ نرش الخرب موضوع الشكوى للمقيمني داخل 

لبنان وستة اشهر للمقيمني خارجه.
وحيث ان القانون 94/353 املتعلق بالبث التلفزيوين 
واالذاعي اخضع يف املادة الخامســة منــه املخالفات 
التلفزيونية  املؤسســات  بواســطة  املرتكبة  والجرائم 

واالذاعية الحكام قانون املطبوعات.
وحيث ان القانــون املذكور مل ين عىل مهلة معينة 
املرتكبة  املخالفات  والشكاوى.بشــأن  الدعاوى  لتقديم 
بواسطة املؤسســات املذكورة، فتكون املهلة املنصوص 
عنها يف املادة 17 املشــار اليها اعاله هي املهلة الواجبة 
التطبق واالعامل دون ســواها لقبــول الدعاوى. ويعتد 
لرسيان هــذه املهلة من تاريخ بــث الربنام او الخرب 
املشكو منهام والذي يشكل املخالفة او االنتهاك للحقوق، 
وحيث من املسلم به، وفقا للن الرصيح املذكور اعاله 

ان هذه املهلة هي مهلة اسقاط.
وحيث ان مهلة االسقاط بخالف مهلة مرور الزمن ال 
تقبل االنقطاع الي سبب من االسباب، مبا فيها تلك التي 
ينجم عنها قطع مهلة مرور الزمن، كتقديم دعوى امام 

. مرجع غري مخت
وحيث ان الجهة املدعية اقامت دعواها بداية بتاريخ 
2007/2/27 وقد صدر قرار عن محكمة االســتئناف 
الجزائيــة يف امل برد الدعوى شــكال لعدم اختصاص 
العاديــة للنظر بالدعــوى بتاريخ  املحاكــم الجزائية 

.2009/2/23
وحيث ان النيابة العامة االســتئنافية يف جبل لبنان 
احالت الينا امللــف بتاريخ 2009/7/11 اي بعد انقضاء 
مهلة الثالثة اشــهر املوما اليها اعاله سواء من تاريخ 
االدعاء االول او من تاريخ صدور قرار محكمة االستئناف 
برد الدعوى عىل فرض سلمنا جدال بانقطاع املهلة، وهو 
االمر غري الجائز فتكون الدعوى مردودة شكال لسقوط 

الحق باقامتها.
وحيث يقتيض رد اقوال الجهة املدعية املخالفة لعدم 
الصحة والقانونية، وحيث انــه يف ضوء النتيجة التي 
ة حاجة لبحث ســائر  توصلت اليها املحكمة مل يعد 

الدفوع املدىل بها النتفاء الجدوى.
لذلك

تقرر باالتفاق وبعد ســامع مطالعــة النيابة العامة 
االستئنافية رد الدعوى شــكال لسقوط الحق باقامتها 
سندا للامدة 17 من املرسوم االشرتاعي 77/104 وابقاء 

الرسوم عىل عاتق من عجلها.
قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 2010/4/12 بحضور 

ممثل النيابة العامة االستئنافية

ـــــــــــاهـــــــــــرة »الـــــــــــــتـــــــــــــوك تــــــــــــــــــوك« فـــــــــــي طـــــــــرابـــــــــلـــــــــس..
ـــيـــة ــة واملـــعـــيـــ ــ ــي ــ ــال ــ ــل فـــــي زمــــــن االزمـــــــــــات امل ــقـ ــتـ ــتـ حــــــّل الزمــــــــة الـ

دموع االسمر

»التوك توك«: يتبخرت يف شــوارع طرابلس 
،حل رسيع الزمة النقــل يف مدينة بات فيها 
النقل عبء اضايف عــىل جيوب املواطنني من 
ذوي الدخل املحــدود او اصحاب الدخل اليومي 

الذي ال يتجاوز العرشين الف لرية.
لعل من يتجول يف شــوارع طرابلس يظن 
نفســه من الوهلة االوىل انه وصل اىل مدينة 
يف الفلبــني او فيتنام او الصني حني يشــاهد 
»التوك توك« ترسح ومترح كحل بديل ملرشوع 
»التاكيس«  تســعرية  ولتجنب  املشرتك،  النقل 
و«الرسفيس« التي بلغــت يف حد اد عرشة 
لــريات لالنتقال من حــي اىل آخر،وتصل اىل 
عرشين ألف لرية واكرث بني التل والبداوي وايب 

سمراء وامليناء والقبة.
مل ينتظــر الطرابلســيون مــرشوع النقل 

املشــرتك،ويف اعتقادهــم انــه مرشوع وهمــي لن يبرص 
النوركغريه من املشــاريع العديدة املقررة لطرابلس والشامل 
،وبقيت حربا عىل ورق. فمنــذ العام 2003 وصوال اىل العام 
2013 واىل اليوم، نقا وجدال وافتتاح ملحطة تســفري يف 
محلة البحصاص جرت يف العــام 2013 وجرى التهليل لها 
بافتتاح حاشــد،وانتهت املحطة مع انتهاء الحفل.حينها تم 
اختيار البحصاص لحل ازمة الســري الخانقة يف شــوارع 
طرابلس،ولتسهيل التتقل بالباصات الصغرية  ، لكنه مرشوع 

ولد ميتا،وبقيــت املدينة عىل معاناتها، اىل حني دخلت البالد 
يف ازمة املحروقــات وغالء صفيحة البنزيــن والصعوبات 
التي تواجه حركة التنقل والتسعرية التعجيزية، اىل درجة ان 
ئة ألف  تســعرية النقل بني طرابلس وبريوت تجاوزت الثال

لرية.
حّل«التــوك التوك« يف شــوارع طرابلــس ضيفا مرحبا 
به،وتسعريته تبلغ نصف تسعرية »التاكيس« ،واحيانا بأقل من 
النصف،وبدأت هذه الظاهرة تتوسع يف شوارع املدينة،ويجد 
املواطنون فيها تنفيسا ولو جزئيا عن ازمة التنقل وتكاليفها 

التي تحولت اىل اعباء تضاف اىل اعباء فواتري 
والخبز  واملازوت  والبنزين  االشــرتاك  كهرباء 
وغالء السلع التموينية التي تغيب عنها رقابة 

الضمريقبل رقابة املراجع املختصة.
ويف دردشــات مع مواطنينابدوا ترحيبا ب 
»التوك توك«، معتربين انها البديل يف هذا الزمن 
الصعــب الذي يرزح فيه املواطــن تحت اثقال 
الرشائية  قيمتها  تدنــت  الرواتب  فيام  عديدة، 
انني باملئة ،ومل تعد  اىل ما يقــارب الخمس و

كافية لرشاء ربطة خبز..
ولفت مواطنون طرابلسيون، اىل ان مدينتهم 
تعيش ازمة مالية ومعيشية واقتصادية مرهقة 
منذ زمــن بعيد، وحتى قبل االنهيار املريع للرية 
املرحلــة وقد غابت كافة  اللبنانية،لتأيت هذه 
ائية عنهابغياب نواب املدينة عن  املشاريع اال

السمع وعن املتابعة لشؤون املواطنني.
غياب الســلطات الرســمية والسياســية 
وفقدان الثقة مبشاريع الدولة،شجع املبادرات 
الفردية،فكان »التوك تــوك« احد هذه املظاهر التي ولدت يف 
طرابلس ويف العبدة عكار لتجد طريقها اىل االنتشار بالتدّرج، 
ولتحل مكان »التاكيس« التي باتت تسعريتها تشكل عبأً عىل 

املواطن املحدود الدخل...
ولعل »التوك تــوك« مبايوفر عىل املواطن يكون يف الوقت 
عينه مظهرا سياحيا،عدا عن قدرته الدخول اىل شوارع املدينة 
الضيقة حيث ال تســتطيع الســيارة عبورها، اضافة اىل ما 

تخففه من ازدحام للسري يف الشوارع.

ــة  ــ ــ ــي أزم ــ ــ ــا ف ــ ــنـ ــ ــي: إنـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ عـ

ــاع الـــصـــحـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ـ ــ ــ انـ
اشــار رئيس  لجنة الصحة النيابية  عاصم عراجي ، إىل أن 
خر«، مؤكداً  »أســعار  املســتلزمات الطبية  تختلف من يوم 
»إننا يف أزمة انهيار  القطاع الصحي  الذي يجب ان يكون لكل 

الناس«.
ولفت عراجي يف حديث تلفزيــوين، إىل أن »وزير الصحة 
الســابق  حمد حسن  وضع قبل رحيله، حدد أسعار املستلزمات 
الطبية، يف وقت املؤسســات الضامنة غــري قادرة عىل رفع 
األموال املخصصة للمستشفيات، بالتايل يدفع املريض الفارق«.

ــز الــعــســكــريّــة ــراكـ تـــعـــّرض أحـــد املـ
لد خا وادي  ي  ــ ف بــالــحــجــارة  ق  للر

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه يف بيان لها انه: 
»أثناء مرور جنازة مواطنني بالقرب من أحد املراكز العسكرية 
يف منطقة حنيدر  وادي خالد، أقدم أمس عدد من الشــبان 
عىل رشــق املركز املذكور بالحجارة ما أدى إىل وقوع بعض 
ار املادية، مع اإلشــارة إىل أن املواطنــني كانا قد ُقتال  األ
بتاريخ 26 /10 /2021 أثناء محاولتهام تهريب مجموعة من 
الســوريني إىل داخل األرايض اللبنانية. هذا وعملت وحدات 
الجيش بالتعاون مع وجهــاء البلدة عىل فرض األمن وإعادة 

الهدوء إىل املنطقة.
إن قيــادة الجيش تنفي حصــول أي عملية اقتحام للمركز 
العســكري كام أورده بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتامعي، وتدعو إىل توخي الدقة يف نقل األخبار املتعلّقة 
باملؤسسة العسكرية والعودة إليها للتثّبت من املعلومات قبل 

نرشها«

ــّيـــة ــيـــف ســــــارق دراجــــــــة آلـ ــوقـ تـ
البيدر  ر  بيري على حاجز ض ال من 

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيلـ  شعبة العالقات 
العامــة يف بال لها انــه: »بتاريــخ 26-10-2021، أوقف 
عنارص حاجز ضهر البيدر يف وحــدة الدرك اإلقليمي املدعو: 
م. م. )مواليد عــام 1994، لبناين(الذي أقدم فجر تاريخ 25-

10-2021 عىل رسقة دراجة آلية نوع »هوندا« عائدة للمدعو: 
 م.س. )مواليد عام 1990، لبناين( من محلة الغبريي، وقد 

تبني أن مالكها مل يكن عىل علم بعد بأمر رسقتها.
أعيــدت الدراجة ملالكها، والتحقيق جــار بإرشاف القضاء 

» املخت

ــام  بــعــد إيــ تــوقــيــف ســـــارق أمــــــوال ومـــصـــا
لــطــرد األرواح ــدرات  ــ ق ــزل امــتــالكــه  صــاحــبــة املــن

أعلنــت املديريــة العامة لقــوى األمن 
الداخيل  شعبة العالقات العامة يف بال  
أحد  أقدم   2021/10/14 »بتاريخ  انه:  لها 
األشــخاص عىل رسقة مبلغ /000،000/ 
12 ل.ل، ومصــا ذهبية بقيمة /2600/ 
دوالر أمــرييك، من داخل منــزل مواطنة 
خارقة  قدرات  ميلــك  بأنه  أوهمها  أن  بعد 

الرشيرة. األرواح  تخوله طرد 
من  هويته  تحديد  تــم  املتابعة،  بنتيجة 
وحدة  يف  الجنوب  اســتقصاء  مفرزة  قبل 
محلة  إىل  اســتدرج  حيث  اإلقليمي،  الدرك 
النبطيــة وأوقــف، وتبني أنه  املصيلــح 
لبناين   ،1978 عــام  )مواليد  ب.  أ.  يدعى: 

) لجنسية ا
بتفتيشــه، عرث بحوزته عىل كامل املبلغ 

الذهبية. املصا  باستثناء  املرسوق  املايل 
املفرزة  عنارص  قبل  من  معه  وبالتحقيق 
املذكور  املبلغ  رسقة  عىل  أقدم  بأنه  اعرتف 
من داخــل منزل املدعيــة، كام رصح أنها 
اســتقبلته عدة مــرات يف منزلها قبل أن 
ينفــذ عملية الرسقة، موهام إياها بقدرته 
عىل طرد األرواح الرشيرة. وأضاف أنه باع 

املجوهرات  محال  أحد  إىل  املرسوق  الذهب 

النبطية. محلة  يف 

أودع املوقوف مــع املضبوطات القطعة 

املعنيــة إلجراء املقتــ القانوين بحقه 

.» املخت القضاء  إشارة  عىل  بناء 

يكيا ت مـــن  لــلــجــيــش  هــبــة  ــة  ــّيـ ــذائـ غـ مـــــواد 

اعلنــت قيادة الجيش عــرب »تويرت«، انها 
»تســلمت حواىل 6 أطنان من املواد الغذائية 

يف مطار رفيق الحريري الدويل، مقدمة هبة 
للجيش اللبناين من جمهورية التشيك«. م وجمعية  مدعى علي أحكام لـ »العسكريّة« بحق 

طرابلس أحداث  في  اركة  وامل »داعش«  م  ملبايعت
ة  أصــدرت املحكمــة العســكرية الدا
برئاســة العميد الركن منري شحادة، سلسلة 
أحكام يف حق أربعة مدعى عليهم ملبايعتهم 
نشاطاته  ومتويل  اإلرهايب  »داعش«  تنظيم 
وقتال الجيش يف أســواق طرابلس. واملدعى 
عليهم هم: محمد صالح فشيخ، األوسرتايل 
الربادعجي،  محمــد  عدنان  لبناين  أصل  من 
خالد  إبراهيم  الربادعجــي،  عدنــان  فيصل 
بركات، باالضافة اىل الجمعية التي أنشأوها 

تحت إسم » جمعية دار القرآن والسنة«.
أنه، عــىل األرايض  وجاء يف األحــكام 
اللبنانية وخارجهــا، وبتاريخ مل مير عليه 
الزمــن، أقــدم األول والثاين عىل إنشــاء 
جمعية خريية بإســم »دار القرآن والسنة« 
تنظيــم »داعش« ومتويل  وعىل مبايعتهام 
الجمعية  اإلرهابية من خــالل  نشــاطاته 
وتدريب  األســلحة  رشاء  بهــدف  املذكورة 
املقاتلني تحضريا ألعاملهــم اإلرهابية التي 
متثلت إحداهــا بقتال الجيش يف أســواق 
الثالــث والرابع عىل  طرابلس، فيــام أقدم 
تلقيهام  عرب  اإلرهابيــة  التنظيامت  متويل 
األموال املرسلة من أوسرتاليا بواسطة هذه 
الجمعية، إما عىل إســميهام أو عىل أسامء 
أشــخاص آخرين، كام أقــدم األول والثالث 
عىل التدخــل يف جرائم اإلرهــاب وجرائم 

القتل ومحاولة القتل عن طريق إســتخدام 
الجمعية خالل معارك األسواق يف طرابلس 
كمكان لتخبئة األسلحة فيها من قبل املدعى 
عليه الثالث ومن ثم نقلها اىل سوق الخضار 

من قبل املدعى عليه األول.
يت: وجاءت األحكام عىل الشكل ا

 إنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة خمس 
سنوات بحق املدعى عليه األول وغرامة مالية 
قدرهــا عرشة ماليني لــرية لبنانية وإلزامه 
تقديم بندقية حربيــة وتجريده من حقوقه 

املدنية.
 إنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة خمس 
ســنوات بحق املدعى عليــه الثالث وغرامة 
لبنانية  لــرية  ماليني  عــرشة  قدرها  مالية 

وتجريده من حقوقه املدنية.
 إنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة خمس 
ســنوات بحق املدعى عليــه الرابع وغرامة 
قدرها عرشة ماليني لرية لبنانية وتجريده من 

حقوقه املدنية.
 إنزال عقوبة األشــغال الشــاقة املؤبدة 
بحق املدعى عليه الثاين وغرامة مالية قدرها 
خمسة وعرشون مليون لرية لبنانية وإلزامه 
األحكام  بندقية حربية، كــام قضت  تقديم 
بتغريم الجمعية املشــار اليهــا مبلغ عرشة 

ماليني لرية لبنانية.

سيوي الثقافي في الصين  تمر الحوار ا ارك بم
ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ املـــــــــرتـــــــــضـــــــــى: ســـــيـــــبـــــقـــــى لـ
وطــــــنــــــا لــــلــــحــــريّــــة ومـــــــوئـــــــال لـــلـــتـــالقـــي

الثقافة  وزيــر  شــارك 
، يف  محمد وســام املرت
بعنوان  االفــرتايض  املؤمتر 
»الحوار االســيوي للحفا 
عىل الــرتاث الثقايف« الذي 
الصني  جمهورية  يف  انعقد 

الشعبية.
وألقــى املرتــ كلمة، 
عرض فيهــا للواقع اللبناين 
الراهن، وأكد أن »الثقافة هي 
رأسامل لبنان األول وخشبة 
خالصــه، فهي التــي تبث 
الوعي فتســهم يف ان يعي 

لهم، وهي  التــي تحاك  املؤامرات  اللبنانيون 
التي تنقلهم مــن ظلامت االنغالق والتعصب 
والكهــوف النفســية اىل رحــاب االنفتاح 
خر والفــرح فيه، وهي  والتالقــي وقبول ا
التي تحول التنّوع مــن حالة مولدة للتعقيد 
واإلشــكال اىل عامل غنى ومــورد للتباهي 

واالحتفال«.
كام أكد أن لبنان »وطــن املقاومة ومنها 

املقاومــة الثقافيــة، لن يســقط يف رشك 
املكائد بل ســينهض وينفض عنه غبار األمل 
واليأس ليبقى وطنا للحرية والتنوع واإلبداع 
وموئال للتالقي ومركزا لإلشعاع الحضاري«، 
معربــا عن تطلعه »ألن تلعــب دولة الصني 
الشــعبية دورا طليعيا عىل مستوى تشجيع 
التفاعل الثقايف والحوار الحضاري بني الدول 
سيوية توطيدا للصداقة بني شعوبنا جميعا  ا

وتدعيام للسلم العاملي وتقدم الشعوب«.

ر ت  ا ل ر يل  ا

االستعانة ثانوي:  أستاذ  يفة  لو الناجحين  لجنة 
التقاعد جـــراء    النق يُّلبي  الناجحين  بفائض 

أعلنــت اللجنــة املركزيــة ملتابعة ملف 
الخدمة  مجلــس  مباريات  يف  الناجحــني 
املدنيــة لوظيفة اســتاذ تعليم ثانوي، يف 
بيــان، »أن وزيــر الرتبية عبــاس الحلبي 
يقف اىل جانــب قضيتنا، ويعمل، من دون 
ابطاء، عىل دراسة امللف من جوانبه كافة، 
مقاربة  يف  الالفتة  منهجيته  مع  انسجاما 

والحكمة«. املسؤولية  بكثري من  امللفات 
وناشدت اللجنة وزير الرتبية »العمل عىل 
إعداد دراســة للحاجات الفعلية واملستجدة 
يف مالك التعليم الثانــوي، وعدم االكتفاء 
 ،2017 عام  أجريت  التي   »207« بدراســة 
العام الجاري،  الفعلية، عــن  ألن الحاجات 
تفوق 2000 اســتاذا، ال ســيام وأن كثريا 
جراء  اســتقاالتهم  قدموا  قد  االساتذة  من 

االوضاع املعيشــية الصعبة، عالوة عىل أن 
جزءا كبريا من االســاتذة ما زالوا يف حالة 
اب عن التعليم، وهذا ما يهدد  اعتكاف وا
التعليم الرســمي. وبالتايل إن االســتعانة 
فعلية  دراسة  خالل  من  الناجحني،  بفائض 
وحقيقية عن العام الجاري، من شــأنه أن 
يلبي النقــ الحاصل جراء حاالت التقاعد 
ذلك،  شــابه  وما  اب  واال واالســتقالة 
خصوصا وأن املــادة 80 من قانون موازنة 
الناجحني  اســتثناء  أكدت  2019 قــد  عام 
يف مباريــات مجلس الخدمــة املدنية من 
مبدأ حظــر التوظيف، وهذا ما يجيز ملجلس 
الوزراء العمل عىل اصدار مرسوم تعيينهم، 
عىل اعتبار ان الن عىل إطالقه، وال يفيد 

الفئوية«. أو  الحرصية 

ســاخــرة كــومــيــديــة  مسرحية  مــتــنــقــلــة«..  »جــثــة 
ا ؟ ممزوجة بأداء تمثيلي ُمحترف..من هم نجوم

جويل عرموين

قّدم املمثالن دميرتي مليك وشــادي غازي 
أداًء رائعــاً ومقنعاً يف قصة غريبة، كوميدية 
كاملوت  املواضيع  ســوداء المســت مختلف 
والدفن والغياب والعائلــة والعادات والتقاليد 
بقالب غريب وفلسفي وصادم، بعنوان »جثة 
متنقلة« ضمن مرشوع »مرسح شغل بيت«، 
عىل خشبة مرسح املدينة الحمرا، من كتابة 

دميرتي مليك وإخراج شادي الهرب.
جثة متنقلة«، هي حكاية جمعت الواقع 
بالخيال، تاركة فوق الشــفاه ضحكة، ويف 
العيون دمعــة ويف القلوب غّصــة، إذ أنها 

تناولت قصة شــاب تويفّ يف عمر التســع 
عرشة ســنة، لكن جثته رفضت مغادرة الكرة 
األرضية. لذلك، أصبحت مشهورة، وتنقلت من 
مغامرة اىل مغامــرة، اىل أن التقت بنصفها 
الثاين ومن ثم ببطلة أحالمها. فهل تصالحت 
عندها مع نفسها، وغادرت هذا العامل، سعيدة 

مطمئنة؟
عمل مميز قدمه دميرتي مليك وشــادي 
الهرب، يؤكد أن املرسح اللبناين يختزن طاقات 
ابداعية قادرة وبالرغم من كل الظروف الصعبة 
التي نعيشها، عىل وضع املرسح والفن اللبناين 
بشــكل عام عىل الســكة الصحيحة، كتابة 

ومتثيالً وإخراجاً.
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جوزف فرح

خاضــت جمعية رشكات الضــامن مفاوضات 
مضنية مع نقابات املستشفيات واالطباء واملختربات 

توصال التفاق بينها وبني النقابات املذكورة .
واذا كانت الجمعيــة مل تتوصل اىل اتفاق معها 
فأنها يف املقابــل عمدت اىل اجراء مفاوضات مع 
بعض املستشــفيات التي قــررت خفض فاتورتها 
للمؤمنني بنسبة معينة رشط ان يتم الدفع بالفر 
دوالر كام ان الجمعية قررت خفض قيمة البوال 
االستشفائية بني 25و30 يف املئة وذلك اعتبارا من 

اول ترشين االول وتحسسا مع املؤّمنني لديها .
ويف هــذا الصدد يقول رئيــس جمعية رشكات 

الضامن اييل نسناس  لـ »الديار«:
لقــد توصلنــا اىل بعــض الحلــول مع بعض 
املستشــفيات إذ مل نتوصل اىل إتفاقية رسمية ما 
بني النقابات. لقد تم توضيح بعض األمور وتوصلنا 
بعد املفاوضات اىل اطار عمل ما بني املستشــفيات 
والجمعية وسيتم احتســاب كل الفواتري الخاصة 
بالعمليــات الجديده بالــدوالر الحقيقي ابتداء من 
2021/10/1. لقد تم رفع الدعم عن كل شــئ ولدى 
املستشفيات اليوم كلفة باهظه عىل كل املستويات 

ورغم ذلك خفضت  املستشفيات أسعارها.
خصوصــا  كلفة العملية التــي خفضت اىل ما 
بــني 500 و600 دوالر نقدا. نحــن ايضا خفضنا 
. لقد جــاء تخفيضنا  اســعارنا ما بــني 25 و35
اعىل من املستشــفيات ألنه ال يوجد تخفيض عىل 
املســتلزمات الطبيه وقد قمنا بزيارة وزير الصحة 
لهــذه الغايه وقد كان ايجابيــا ووعدنا بأن الوزاره 
ستصدر تسعرية املســتلزمات الطبيه وعندما يتم 
ذلك ستتســهل األمور كام ان الشفافية هنا ستمنع 
طباء فسنطبق عليهم ما  التالعب. أما بالنســبة ل
نطبقه عىل املستشفيات وسترسي بنود االتفاقيه 

عليهم .

لقد توصلنا اىل حل مع املختربات ،لكن قسم كبري 
من منها ال زال مرتددا بينام قســم آخر التزم معنا.

وقد اعترب نسناس ان الحل الذي توصلنا اليه هو 
الحل الوحيد.

يف ظل التذبذب يف سعر رصف الدوالر .
واعرتف نسناس ان هذا االتفاق الذي يعتمد عىل 
الدوالر الحقيقي ســيؤثر ويــؤدي اىل تراجع عدد 

املؤمنني لدى رشكات التأمني
وان اغلب الرشكات ستصدر منتجات جديده أخف 
تغطية وذلك لتغطية الحاجات األساســية بحيث 
تكون كلفتها واقســاطها اقل من األقساط العاديه 

وتكون مبتناول الجميع .
ما هي هذه املنتجات الجديده؟

ان الزبون ســيدفع قسام من الفاتوره حتى حد 
. يوجــد ايضا تقدميات بواســطة الربام  أق
لتغطيــة الحاجات األساســية مع عــدد أقل من 
املستشــفيات مام يســاعد عىل تقلي الســعر 

ويحاف عىل دميومة زبائننا معنا.
وعــن مصــري املؤمنني املنتســبني اىل الضامن 
اإلجتامعي التي ال زالت تسعريته عىل أساس 1500؟ 
من تأمينات األفراد ال يوجد  قال نســناس ان 95
فيها ضامن صحي اجتامعي وهي موجوده اكرث يف 
الرشكات ونحن مــن جهتنا ننصح زبائننا باللجوء 
اىل التأمني فقط دون فرق الضامن واال ســيضطر 

املؤمن لدفع الفرق من جيبه الخاص
مــاذا بالنســبة للبوالــ املعقــوده قبــل 

2021/10/1؟
يرد نسناس : ســيتم رفع السعر اىل حد معقول 
ســتدفع الرشكات قســام من الزياده وسيضطر 
خر حسب تغطية البوليصه. الزبون الدفع القسم ا

من يتوىل مراقبة األسعار؟
ان إدارة رشكات التأمني تحاول مراقبة األســعار 
لكن املشــكلة ان املستشــفيات تطلب دفع مبالغ 
معينــه قبل دخول املريض وبــدون فاتوره لذا ان 

وريه  تسعرية وزارة الصحه للمستلزمات الطبية 
وهي ستحد من حدوث 95 من الشواذات.

ان تقدميات الضامن الصحي اإلجتامعي ضعيفه 
اليوم يف ظل ارتفاع ســعر الــرصف بينام ال زالت 
رشكات التأمــني تعطي حلوال توفر التغطيه الجيده 

للمؤمن.

 التامني عىل السيارات  

هل يرسي ما يطبق يف قطاع املستشــفيات عىل 
قطاع تأمني السيارات؟

كال. ان أهم قاعده مطبقه يف قطاع التأمني عىل 
املمتلكات والســيارات هي قاعدة النســبية ضمن 
رشوط العقود وهي تقول بأنه اذا تم تأمني ســياره 
نها  مثــال بألف دوالر وتبــني يف يوم الحادث أن 
200 دوالر وقيمة الحادث هو 200 دوالر فإن رشكة 
ن  التأمني ســتدفع للمؤمن قيمة نصف الحادث و
السياره حسب القانون لذا يجب توعية الناس بهذا 
الخصوص وأن يتم التأمني حسب القيمة الصحيحه 
. مــن األفضل ان يؤمن الزبون بالدوالر نقدا ونحن 

نشجع عىل ذلك لتأمني راحة البال.
انه يدفع للوسيط حسب سعر الرصف والوسيط 

يدفع لنا بالدوالر نقدا.
وحــول تعويضات انفجــار مرفأ بريوت وما تم 

ن؟اجاب نسناس  إنجازه حتى ا
ار. يوجد  من األ كســوق تأمني تم دفــع: 20
بعض الحلول من بعض معيدي التأمني لكن لســوء 
الحــ إن معيدي التأمــني اجامال ال زالوا يرفضون 
الدفع وانا شــخصيا اعتقد بأنــه إذا صدر التقرير 
الفني فإن األمور ستتســهل نوعا ما. ان األمور يف 
طريقها اىل الحــل لكن العمل اإلداري يتطلب وقتا 
كبــريا لإلنجاز. ان عملية تولــوز مثال تطلبت 42 
ار والتعويضات  شــهرا إلنجاز عملية تقدير األ
.عىل املترضرين االطمئنان بأنه ســيتم التعويض 

عليهم لذا نتمنى صدور التقرير التقني رسيعا.

ــــــفيات واالطباء واملختبرات  الصرار املست 1-1 بدأ ســــــريانه اعتبارا من 1-
« دوالر فائي بـ »الفرا رت تطبيق التأمين االست ركات الضمان« با »جمعية 
فيات واالطباء واملختبرات وبوليصة التأمين مع تخفيض الفواتير من املست

سنا اي 

رأس رئيــس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
سلسلة اجتامعات قبل ظهر امس  يف الرساي 
الحكومي ضمت كال من: وزراء املال والشؤون 
االجتامعية والرتبية والتعليم العايل والطاقة 
واملياه ووفدا من البنك الدويل برئاســة املدير 
األوســط وشــامل  الرشق  لدائرة  اإلقليمي 
افريقيا ســاروج كومار جاه.وتم يف خالل 
االجتامعات بحث مشاريع التعاون بني لبنان 
والبنك الدويل ضمن »برنام شــبكة األمان 
االجتامعي للحاالت الطارئة«. وشــارك فيها 
الوزير السابق النائب نقوال نحاس واملستشار 

االقتصادي مليقايت  سمري الضاهر.
إســتهلت االجتامعات باجتامع ضم وزير 
املالية يوســف خليل، حاكــم مرصف لبنان 
رياض سالمة واملدير االقليمي للبنك الدويل.

وشــارك يف االجتامع الثاين وزير الرتبية 
والتعليــم العــايل القايض عبــاس الحلبي 
الــذي ادىل بترصيح قال فيــه: »بدعوة من 
الرئيــس ميقايت اجتمعنا مــع ممثيل البنك 
الــدويل وبحثنا معهم يف كيفية اســتمرار 
دعــم القطاع الرتبــوي واملعلمني واملعلمني 
املتقاعدين بصورة خاصة، وان تشــمل هذه 
املســاعدات التعليم املهني والتقني الذي حتى 
خرين، وكان االجتامع  ن مل يستفد أسوة با ا

مفيدا«.

وشــارك يف االجتامع الثالث وزير الطاقة 
وامليــاه وليد فياض الذي قال » كان االجتامع 
إيجابيــا وبحثنا يف خالله امكان البناء عىل 
االجتامعات واالتصــاالت التي نقوم بها مع 
العراق من اجــل تزويدنا بكمية اضافية من 
الفيــول، وهذا يتطلب أن أعقد اجتامعات يف 
العراق للنظر بهذا املوضوع بالتعاون مع دولة 

رئيس الوزراء ووزير النفط العراقيني.
أضــاف: تطرقنــا أيضــا اىل متويل البنك 
الــدويل لربنام اســترياد الغــاز من مرص 
عرب االردن وســوريا واسترياد الكهرباء من 
االردن، حيث كنت اجتمعت يف مرص بوزيري 
البــرتول واملياه. لقــد وضعت املجتمعني يف 
آخــر التطورات التي توصلنا إليها مع الجانب 
املــرصي الذي هو إيجايب يف التعاطي، واننا 

نحرز تقدما يف صياغة عقد توريد الغاز.
وشــارك يف االجتامع الرابع وزير االشغال 
عيل حميه الذي قال : »طرحت خالل االجتامع 
مــرشوع النقل عىل االرايض اللبنانية كافة، 
ن يحتم العمل عىل املستوى  والوضع القائم ا
االســرتاتيجي ألن الدول ال تقــوم من دون 
تخطيط، ولكن يف الوقت نفسه يجب مقاربة 
وجع الناس. طرحــت يف هذا اإلطار افكارا 
حــول معالجة ملف النقل الذي ال يقل أهمية 

عن أي قطاع آخر«.

ــات لــلــبــحــث ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  اجـ ــي تــــــــــرأ ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
ــي ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االمـــــــــان االجـ ــكـ ــبـ ـ فـــــي تـــأمـــيـــن 

ا عات ال ا ي اجت مي

عــلــى هامش ــطــري  ق   لــبــنــانــي  ــمــاع  اجــت
تـــمـــر الــــــــــوزاري ملــنــظــمــة  انـــعـــقـــاد املـــ
ــر ــط الـــــتـــــعـــــاون االســـــــالمـــــــي فــــــي ق

عقــد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حســن اجتامعا« 
تنسيقيا مع وزير البلدية والبيئة القطري الدكتور عبد الله بن 
عبد العزيز الســبيعي، يف حضور املدير العام للزراعة املهندس 
لويس لحود، وذلك خالل انعقاد املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة 
التعاون االســالمي بشــأن االمن الغذايئ والتنمية الزراعية.
وتم خالل االجتامع مناقشــة تعزيز التعاون املشرتك والتبادل 

الزراعي بني لبنان وقطر ملا فيه مصلحة البلدين.

األرز« جذور  الى  »العودة  يُطلق  »بيمو«  بنك 
 أطلق بنك »بيمو« مبادرة »العودة إىل جذور األرز« بالرشاكة 
مع جمعية جذور لبنان، تهدف إىل »تخصي عدد من أشجار 
األرز التي ُزرعت حديثاً لصالح أشخاص من أصل لبناين مقيمني 
يف بالد االغرتاب« كام جاء يف بيانه، عىل أن يتم سحب القرعة 

يف 22 ترشين الثاين املقبل يف ذكرى استقالل لبنان.
وأضاف: إن كّنا نزرع شجرة أرز بإسم كل فرد منهم، لكانت 
أشــجار األرز غطّت لبنان بأكمله ومساحة واسعة من الرشق 

األوسط«.
وأوضح »بالنسبة إىل السنة األوىل للمبادرة، إننا نصبو إىل 
لية القرعة لـ100  زرع  100 شجرة أرز تكون مخصصة وفقاً 
شخ من أصل لبناين مقيمني خارج لبنان، وال يحمل آباؤهم 

الجنسية اللبنانية«.
وختم: نؤمن بأن لبنان هو لكل شــخ له جذور لبنانية، 
وهو مدين لكل واحد منهم. ونؤمن  أيضاً بأن لبنان ليس مجرّد 
بلد بل رســالة قوامها االنفتاح والعطاء... ويجّدد بنك »بيمو« 

شعاره لهذا العام »سنة 2021 هي سنة اإلميان«.

ي سن م الس الحا 

رأس وزير العمل مصطفى بريم يف مكتبه 
يف الوزارة امس االجتامع االول للجنة املؤرش 
للنظر يف معالجة رواتب وأجور العاملني يف 

القطاع الخاص.
وحــرض االجتامع رئيــس االتحاد العاميل 
العام الدكتور بشــارة االســمر ونائبه حسن 
فقيــه، رئيــس جمعية تجار بــريوت نقوال 
شــامس، نائب رئيس جمعية الصناعيني زياد 
بكدا ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة 
يف بــريوت نبيل فهد، ممثل وزارة املال رشبل 
شــدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس ابو 
دياب  وحســن ايوب ، ممثل هيئة التنســيق 
النقابية نزيه الجباوي، باحث الرشكة الدولية 
للمعلومات محمد شــمس الدين. وعن وزارة 
العمل املستشــار القانوين للوزير بريم عصام 
اســامعيل، اميان خزعل، عيل فياض وزهري 

فياض.
بعد اللقاء قال الوزير بريم : »انعقدت لجنة 
املؤرش للمرة االوىل منذ خمس سنوات. وهذا 
امــر يف حــد ذاته يعترب انجــازا يف حضور 
ممثيل اصحاب العمل والعامل وبعض الخرباء 
االقتصاديــني االختصاصيــني. وكان نقا 
علمي وتم االتفاق عىل تقسيم مسار النقا 
اىل قســمني : القسم االول مرتبط مبا يوجبه 
القانون علينا يف اجتامعات لجنة املؤرش التي 
يجب ان تســتجيب دوريــا وتلقائيا ألي تغري 
يحصل يف املستوى االقتصادي ومستوى غالء 

املعيشة وتأثري ذلك عىل االسعار واالجور.
اتفقنــا عىل ان هذا مســار يأخذ وقتا ألنه 
يجب علينا ان نأيت باالرقام الدقيقة والدراسات 
املوضوعيــة والعلميــة وكان النقا علميا 
وموضوعيا وتم االتفاق ان هذا املسار يجب ان 
يكون مســتداما ويأخذ وقته من أجل تحصيل 
الحق املرشوع للعامل يف لبنان وايضا حامية 
اصحاب العمل الستمرارية الدورة االقتصادية 

يف هذا البلد العزيز علينا جميعا«.

خــر تم االتفاق عىل ان  أضاف: »املخرج ا
هنــاك امورا ال تحتمــل التأجيل وهي الوضع 
االقتصــادي الداهــم مع االخــذ يف االعتبار 
دقة املرحلة، ماليــة الدولة، اصحاب العمل، 
املزرية  الشــــركات واملؤسســات والحالة 
للعامل عىل املســتوى االجتامعي، وبالتايل 
حاولنا ان نصــل اىل نوع من املخرجات ليك 
تستــــجيب للطوار االقتصادية وهي كام 

ييل:
اوال: اتفقنا عىل اســتمرار النقا العلمي 
عىل مســتوى الطوار االقتصادية للوصول 
اىل ارقام دقيقة بحد اد مناســب بالتوازي 

مع وجوب توحيد أسعار الرصف.
ثانيا: اما عىل مستوى الطوار االقتصادية 

فقد توصلنا اىل ما ييل:
1.االتفاق عىل اعتامد بدل النقل اليومي يف 
القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام 
بحســب ما ستقرره الحكومة اللبنانية يف ما 
يتعلــق ببدل النقل اليومي الحضوري ســيتم 

اعتامده يف القطاع الخاص.
2.يف ما يتعلق باملنح التعليمية يف القطاع 
الخاص: تم االتفاق عىل رفع املنح املدرســية 
يف ما يتعلق باملدرســة الرسمية عن كل ولد 
التي كانت 400.000 اصبحت 1000.000 لرية 
مبا ال يتجاوز النســب املحددة يف املراســيم 
املرعيــة االجراء. اما يف املدارس الخاصة فتم 
رفع قيمة املنحة عن كل ولد من750.000 لرية 
اىل مليوين لرية مبا ال يتجاوز حدود املراســيم 

املرعية االجراء.
3.اما يف ما يتعلق باملبلغ املرتبط مبواجهة 
الطوار االقتصاديــة فانه تم ارجاء االتفاق 
عليه اىل الجلســة املقبلة للجنة املؤرش التي 
تحــددت االربعاء املقبل عند العارشة والنصف 
يف وزارة العمل علام ان الجلســات ســتكون 
دورية وبشــكل متواصــل ملواكبة التطورات 

االقتصادية واملعيشية«.

ــــــر« برئاسة وزير العمل : االجتماع االول لـ »لجنة امل
ــل  ــق ــن ــل ــى الـــــبـــــدل الــــيــــومــــي ل ــ ــل ــ االتــــــفــــــاق ع
ــاع الـــعـــام ــطـ ــقـ ــلـ ورفـــــــع املـــنـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لـ

ع لجن ا من اجت

اســتقبل وزيــر الطاقة 
وامليــاه الدكتور وليد فياض، 
من العام  املدير العام العام ل
اللواء عباس إبراهيم الذي نقل 
التي رافق  الزيارة  اليه نتائ 
نجيب  الحكومة  رئيس  فيها 
ميقــايت اىل دولــة العراق 
والتفاهامت التي تم التوصل 
اليها وتلــك التي تحتاج اىل 
مزيد من املفاوضات بشــأن 
زيادة كميات الفيول العراقي 
إســتكامال  وإســتدامتها 

ابــراهــيــم عــلــى نتائ ــواء  ــلـ الـ ــع مـــن  ــل ــاض اط ــي ف
ــراق بـــمـــوضـــوع الــنــفــ ــ ــع ــ ــى ال ــ ــاتــي ال ــق ــارة مــي ــ ــ زي

فيا مست ابراهي

اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان، قبل 
ظهر امس ، مع رئيس مجلس ادارة »ليبنور« 
حبيــب غزيري واملديرة العامة للمؤسســة 
املهندســة لينا درغام وأعضاء مجلس االدارة 
ونائب الرئيس الدكتور أسد كاليس واملهندس 
بسام نرصالله والدكتور ربيع كرباج.وناقش 
للمؤسســة  املقبلة  العمل  املجتمعون خطة 
ودورها الفعال عىل املســتوى الوطني عىل 
صعيد تفعيل التــزام القطاعات االنتاجية ال 
سيام منها املؤسسات الصناعية باملواصفات 
الوطنيــة كــام والتزام املؤسســات العامة 
باملواصفات يف دفاتر الرشوط واملناقصات.

والتنظيمية  االدارية  املواضيع  وبحثوا يف 
والتقنية، ويف كيفيــة تأمني ظروف أفضل 
للموظفــني يف هــذه الظــروف الصعبــة 
ودراسة االمكانات املتاحة العطائهم الحوافز 

للعمل. املشجعة 
وأبــدى الوزير بوشــكيان دعمه الكامل 
للمؤسســة وتقديره لعمــل مجلس االدارة 
وللجهود التي تبذلها املهندسة درغام. وشدد 
عــىل أنه يضع الزامية تطبيق املواصفات يف 
النشــاط الصناعي يف سلم األولويات كونها 
الركيزة األساســية القتصــاد منت وفاعل 
ومســتدام. وهنأ الصناعيــني عىل التزامهم 
ن نجاحاتهم وتفعيل  باملواصفات واملعايري و
قدراتهم االنتاجية والتنافســية والتصديرية 
مبــا يؤمــن االســتمرارية والدميومة يف 
القطاع الصناعي اللبناين، ويزيد من فاعلية 
وجــوده يف أســواق عامليــة متطلبة يضع 
املســتهلك معادلة النوعية والجودة والسعر 
الجيد يف ذهنه ويف طريقة اتخاذه خياراته 

ومشرتياته.

خــطــة ــنـــور«  ــبـ »لـــيـ ادارة  ــع  ــ م ــش  ــاقـ نـ ـــكـــيـــان  بـــو
ــاعــات بــاملــواصــفــات ــزام الــصــن ــتـ الــعــمــل املــقــبــلــة والـ

ع من االجت

اللبنانيين   يُفاج البنزين  ســــــعر 
يف الوقت الذي كانت مواقع التواصل االجتامعي تتحدث عن 
زيادة يف اســعار البنزين يف الجدول الذي صدر امس فوجىء 

املواطنون كام املحللون تخفيضا يف االسعار 
 انخفض امس  سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6500 لرية 
و98 أوكتان 7100 لرية، فيام ارتفع ســعر الديزل أويل 4100 

لرية والغاز 4700 لرية.
وأصبحت األسعار عىل الشكل التايل:

 صفيحة البنزين 98 أوكتان: 296200 لرية لبنانية.

 صفيحة البنزين 95 أوكتان: 305600 لرية لبنانية.
 املازوت: 274800 لرية لبنانية.

 قارورة الغاز: 234300 لرية لبنانية.

لإلتفاقيات الســابقة والتي تســتدعي زيارة 
يقــوم بها وزير الطاقــة اىل بغداد يف وقت 
قريب«، بحســب بيان املكتــب االعالمي يف 
وزارة الطاقة.وأشــار البيــان اىل انه »تم يف 
خالل اللقاء إســتعراض للتطــورات الجديدة 
التــي رافقت الزيارة والتي أتت يف إطار العمل 
الــذي كان قد بدأ من قبل الزيارة األخرية التي 
قام بها الرئيس ميقايت اىل دولة العراق للبحث 
يف إمكانيــة متديد التعاون معها فور إنتهاء 
العقود الحالية، ســعيا اىل زيــادة الكميات 
الشــهرية التــي ترفع من ســاعات التغذية 

اليومية ملؤسسة كهرباء لبنان وإستدامتها.

وأبلــغ اللواء ابراهيــم الوزير فياض خالل 
اللقاء إستعداد املسؤولني العراقيني متديد هذا 
اإلتفاق، كام عربوا عن موقف ايجايب لناحية 
رغبتهم اإللتزام مبســاعدة لبنــان يف هذه 

الظروف الصعبة.
وســيتوجه الوزير فيــاض اىل العراق من 
أجل توقيــع اإلتفاقيات الرضورية عندما يتم 
التفاهم عىل آلية التعاون للمستقبل« كاشفا 
بالتوازي عن املســاعي املبذولة لزيادة حصة 
لبنان من الغاز املرصي وهو ما ســيؤدي اىل 
تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان عىل إنتاج 

املزيد من الطاقة«.

نان بالدوالر الفرا فيات ل مست
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بدأت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق عمليات 
إعــادة العد والفــرز يدويا، بعد قبول 46 طعنا وشــكوى من 
املعرتضني عىل النتائ األولية لالنتخابات، بينام يواصل أنصار 
األحــزاب الرافضة لنتائ االنتخابــات الترشيعية اعتصامهم 

لليوم التاسع عىل التوايل.
ورّصح عضو الفريــق اإلعالمي ملفوضية االنتخابات عامد 
جميل محســن أن املفوضية تسلمت 1400 طعن وشكوى من 
الكتل واألحزاب واملرشــحني املعرتضني عــىل النتائ األولية 
التي أجريت يف 10 ترشين الثاين الحايل وتم  لالنتخابــات 
االنتهاء من دراسة 1277 منها، وهي موزعة بواقع: قبول 46 
طعنا لوجود أدلة تستدعي إعادة العد والفرز، ورّد 1231 شكوى 

لعدم توفر أدلة للطعن.
وأشار محسن إىل أن مفوضية االنتخابات بدأت صباح اليوم 
األربعاء إعادة العــد والفرز يف 800 محطة انتخابية موزعة 
عىل عدد مــن املحافظات، أبرزها بغداد ونينوى وصالح الدين 
والبرصة وأربيل واملثنى وذي قار، بحضور مراقبني من الكيانات 

املعرتضة ومراقبني دوليني ووسائل اإلعالم.

 املراكز املشمولة 
وأضاف أن عمليات إعادة العد والفرز اليدوي ستتم يف بغداد 
لجميع املحافظات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة 
مســاء، للمحطات التي تم قبول الطعن بها لوجود أدلة تتعلق 
بفــروق يف عــدد األصوات والتدقيق فيهــا، فضال عن بعض 

املشاكل التي رافقت العملية االنتخابية.
يف غضون ذلك قال مصدر يف مفوضية االنتخابات للجزيرة 
إن عمليــة عد وفرز األصــوات يدويا ملحطات محافظة نينوى 

انتهت  مشريا إىل أن النتائ مل تتغري.
وللمــرة األوىل يف العراق، مــرر الناخبون بطاقات االقرتاع 
عىل أجهزة إلكرتونية قبل وضعها يف الصناديق، وفور إغالقها 
جرى إرسال النتائ عرب اإلنرتنت إىل مقر املفوضية يف بغداد، 
كام حملت اللجان النتائ عىل رشائح تخزين وأرســلتها إىل 

املفوضية للتأكد من عدم التالعب بها.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن االعرتاضات عىل العملية 
االنتخابية مقبولة ومكفولة يف القوانني واللوائح االنتخابية 
وتجب متابعتها، مؤكدا عىل دور مفوضية االنتخابات والهيئة 
القضائيــة املختصة بالنظر يف جميع الشــكاوى والطعون 

املقدمة مبهنية وحيادية.

ورة توحيد الصفوف والحوار  وأشــار صالح يف بيان إىل 
لحل املشــاكل واالختالفات يف وجهات النظر، الفتا إىل أهمية 
االنطالق نحو االســتحقاقات الوطنية، وتشكيل مجلس نواب 

يُعرب عن إرادة الشعب وتطلعاته يف اإلصالح والتنمية.
يف املقابل، اتهمت حركــة الصادقون التابعة لعصائب أهل 
بزعامة قيس الخزعيل بعثة األمم املتحدة يف العراق  الحــق 
)يونامــي(، مبنح مهمة فح االنتخابات النيابية إىل رشكة 

معظم أسهمها إرسائيلية.
وقال املتحدث باسم املكتب السيايس للحركة محمود الربيع 
عرب حسابه عىل تويرت إن »الرشكة الوحيدة من 10 رشكات 
فاحصة رشــحتها األمم املتحــدة وكان لزاما عىل املفوضية 
أن تتعاقــد معها، قيل إنهــا أملانية، وبعد البحث والتحري تبني 
أنها رشكة متعددة الجنســيات معظم أســهمها إرسائيلية«، 
وأشــار الربيعي إىل أن هذا »يعني أن األمم املتحدة سلمت رقبة 
املفوضية واالنتخابات إىل يد اإلرسائيليني ليتالعبوا بنتائجها«.

 دعوة عالوي 
مــن جهته، دعــا ائتالف الوطنية يف العــراق بزعامة إياد 
عالوي مفوضية االنتخابات إىل التحرك رسيعا لتجنيب البالد 
منزلقا، واالســتجابة ملطالب القــوى الوطنية املعرتضة عىل 
يف البيان إن عدم تلبية هذه  نتائ االنتخابات. وقال االئتالف 
املطالب ســيدخل البالد يف أزمة ال ميكن تصور نتائجها، الفتا 
إىل أن اعتبار مجلس األمن الدويل أن االنتخابات نزيهة يشــري 

ار بالعراق وتجربته الدميقراطية. إىل موقف مسبق لإل

متكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة 
عىل مدينة الجديدة املركز اإلداري ملديرية الجوبة جنوب مأرب، 

بحسب مصادر ميدانية .
هــذا وأفادت مصــادر ميدانية امليادين بــأن قوات هادي 
والتحالف الســعودي بدأت االنســحاب من مديرية جبل مراد 
جنوب مأرب، مشريًة إىل أنه بعد سيطرة الجيش واللجان عىل 
مديرية الجوبة جنوب مأرب باتت مديرية جبل مراد مطوقة.

كام أوضحت املصادر أن مديرية جبل مراد باتت تحت سيطرة 
الجيش واللجان بعد اتفاق مع القبائل.

وأشارت املصادر إىل أن مديرية جبل مراد عىل وشك السقوط 
تحت سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية بعد أن أصبحت يف  
شبه محارصة، باإلضافة إىل أن مدينة مأرب باتت مطوقة من 
الجهات الجنوبة والغربية والرشقية. كذلك أفاد مراسل امليادين 
يف صنعاء بأن قوات الجيش واللجان الشعبية يف اليمن باتت 

تسيطر عىل 11 مديرية يف مأرب.
بالتزامن، قال رئيس وفد صنعاء املفاوض محمد عبد السالم، 
»نحيي رجاالت مأرب الرشفاء ونؤكد أن اليمن يتســع لجميع 

أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية«.
وأضاف أن »مشــكلة البالد هي مع تحالف العدوان وقواته 

املحتلــة وحصــاره اإلجرامي ال غري وهو مــا يجب مواجهته 
والتصدي له حتى تحرير كل شرب محتل«.

ويف السياق نفســه، لفت وزير الدفاع يف حكومة صنعاء 
اللــواء محمد العاطفــي إىل أنه تم تأمــني معظم مديريات 
محافظــة مأرب من قبل الجيش واللجان الشــعبية، قائال إن 
»اســتعادة مدينة مأرب مسألة وقت وستسمعون يف القريب 

العاجل أخبار استعادتها إىل حضن الوطن«.
وقال العاطفي لصحيفة األخبار اللبنانية إن »قواتنا وصلت 
إىل محيط مدينة مأرب التي أصبحت شبة مطوقة ويف وضع 
كامشــة«، كام أكد أن كل منطقة مينية محتلة ســتعود إىل 

. السيادة اليمنية وهذه مسألة غري قابلة للنقا
وكانت طائرات التحالف الســعودي قد شّنت خالل الساعات 
املاضيــة 14 غارة جوية عىل مديريــة الجوبة، وغارتني عىل 

مديرية رصواح يف مأرب.
ليات  وقال التحالف السعودي إنه نّفذ 29 عملية استهداف 
وعنارص الجيش واللّجان يف جبهتي الجوبة والكّسارة جنوب 
وغرب مأرب خالل الســاعات املاضية باإلضافة إىل استهدافه 
مديرية خب والشــعف يف الجوف املجاورة شاميل رشق اليمن 

بـ 5 غارات.

أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس عىل أهمية إجراء 
االستحقاق االنتخايب املنتظر إجراؤه أواخر شهر كانون االول 
املقبل يف ليبيا، مبا يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة 

موحدة تحف أمن واستقرار ووحدة البالد.
وشــدد الســييس، يف مؤمتر صحفي عقــده يف أعقاب 
املباحثــات التي أجراها مع نظريه الروماين كالوس يوهانيس 
مبقر الرئاســة املرصية بالقاهرة، عىل أهمية احرتام مقررات 
األمم املتحدة وأهمها قرار ســحب القــوات املرتزقة والقوات 
األجنبية من كافة ربوع ليبيا، مع عدم استخدام الساحة الليبية 

لتحقيق مصالح خاصة ألهداف أخرى.
ورة إنهاء أية نزاعات تشهدها منطقة  وشــدد كذلك عىل 
الرشق األوســط أو رشق املتوســط يف إطار قواعد القانون 

الدويل.
مــن جهة أخرى، قــال الســييس إن مباحثاته مع نظريه 
الروماين كشــفت عن تطابــق يف الرؤى فيام يتعلق برضورة 
إيجاد حل عادل للقضية الفلســطينية عىل أساس حل الدولتني 

ووفق مقررات الرشعية الدولية.
ورة دعم مجهودات املبعوث  وأضــاف أنه تم التوافق عىل 
األممي لحل األزمة الســورية عىل أســاس القرارات األممية 
املرتبطــة، وتم أيضا التوافــق عىل رفض املحاوالت التي تقوم 
بها بعض األطراف اإلقليمية التي تســعى لفرض األمر الواقع 
ســواء عرب السيادة الســورية أو إجراء تغيريات دميوغرافية 

قرسية هناك.
كام كشف الرئيس املرصي أنه اتفق مع نظريه الروماين عىل 
ورة التعاون ملواجهة ظاهرة الهجرة غري املرشوعة والعمل 
مــع دول املنطقة عىل إيجاد حلول لجذور تلك األزمة، وبصفة 
ة والتي تعد املحرك األول لتلك  خاصة تســوية النزاعات القا
الظاهرة، فضال عن أهمية تقاســم أعباء تلك الظاهرة بجانب 
زيادة تشجيع الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الرشعية 
والفرص الحقيقية املتاحة يف هذا املجال مبا يسمح للمهاجرين 
الرشعيني باالندماج وتحقيق اإلضافة اإليجابية املرجوة منها.

وأوضــح أيضــا أن املباحثات املرصيــة الرومانية تناولت 
كذلك ســبل مكافحة ظاهرة اإلرهاب وأهمية تجفيف منابعه 

ومجابهة الكيانات الراعية للمنظامت والكيانات اإلرهابية.
وقال السييس إنه استعرض مع الرئيس الروماين الخطوات 

التي تتخذها مرص لتطبيق املنظور الشــامل فيام يخ قضايا 
حقوق اإلنســان وصوال إىل إطالق االســرتاتيجية الوطنية 

لحقوق اإلنسان الشهر املايض يف القاهرة.
مــن جانبه، أكــد الرئيس الروماين عــىل رغبة بالده ىف 
توسيع مجاالت التعاون مع مرص يف مختلف املجاالت، خاصة 
يف مجــاالت الدفــاع والزراعة والطاقــة والنقل واملعلومات 

واالتصاالت وغريها.
ونوه إىل تشــابه موقف بالده مع موقف مرص، وأهمية كل 

منها يف تحقيق األمن اإلقليمي يف نطاق كل منها.
وقــال يوهانيس ندعم الجهود املرصيــة والجهات األخرى 
ملواجهة املشــكالت التي تواجهها أفريقيــا ومنطقة الرشق 

األوسط.
وذكر أن بالده تدعم أية جهود إلعادة املفاوضات الثنائية بني 
الفلسطينني واإلرسائيليني مبا يسهم يف حل هذه األزمة ويؤدي 

إىل تحقيق حل الدولتني.
زمة السورية  وأبرز أن رومانيا تطالب برضورة إيجاد حل ل
س كبرية خالل العرش ســنوات املاضية، وولدت  التي خلفت م
موجة هجرة كبرية أثرت بشــكل سلبي عىل استقرار ورفاهية 
الدول املســتضيفة، وتدعــم رومانيا أيضا جهــود االنتقال 

الدميقراطي يف ليبيا والعراق.
ونــوه إىل أن بالده منخرطة يف جهــود مكافحة اإلرهاب 

والتحالف الدويل ضد داعش وكذلك يف منطقة الساحل.

قالت وســائل إعالم إرسائيلية إن مجموعة السايرب )عصا 
( نرشت ملفــات معلومات للجيش اإلرسائييل تتضمن  مو
معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر وطلبة مدارس إعدادية 
ما قبل العسكرية«. وأوضح موقع »يديعوت أحرونوت« أن »من 
بــني جملة أمور تم نرش ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات 
لواء قتايل، مبا يف ذلك تخطيط نظم القوات، أســامء الجنود، 

وظائفهم ومؤهالتهم«.
ويحوي امللف أيضاً الذي نرشته املجموعة »جدوالً لوائياً وفق 
األحرف األبجدية، يتضمن أسامء، عناوين بريد الكرتوين، أرقام 
هاتف وعناوين ســكن مئات الجنــود، باإلضافة إىل تفاصيل 
كاملة لجنود االحتياط يف وحدات عســكرية«، وفق »يديعوت 

أحرونوت«.

وكانت املجموعة نرشت  صوراً لوزير األمن بيني غانتس، مع 
تهديد بأنه قيد املراقبة.

وقال املوقع إنه »بحسب التقديرات، فإن األمر يتعلق مبجموعة 
إيرانية هدفها التأثري عىل الوعي«، مشــرياً إىل أن »ترسيبات 
املجموعة الجديدة تتميز بعبارة »مســتمرون يف القتال حتى 
كشــف جرائم أخالقكم، نهايتكم قريبة«، »سنتعقبكم حيث ال 

تعتقدون. إنها مجرد البداية«.
وفيــام خ غانتس كُتب: »نحن نعلــم كل قراراتك وأخرياً 
أخرياً سنســتهدف املكان الذي ال يخطر عىل بالكم. لدينا وثائق 
رسية لوزارة الدفاع وبيني غانتس. لدينا أخبار، تقارير، خرائط 
تنفيذيــة، معلومات عن إمكانات وحدات وقوات ورســائل. 

ك«.  سننرش هذه املعلومات حتى يعرف العامل كل جرا

التابعة  التنســيقيات  أعلنت 
لهيئــة تحريــر الشــام إنهاء 
القضاء  بعد  العسكرية  العملية 
والســيطرة  الشــام  جند  عىل 
بالكامــل عــىل مقراتهــم يف 
جبال الرتكــامن بريف الالذقية 

السوري. الشاميل 
مسلحي  بأن  أفيد   أيام،  ومنذ 
قرب  تقّدموا  »النــرصة«  جبهة 
يف  والزيتونة  الليمضية  قريتي 
جبل الرتكامن يف ريف الالذقية. 
وقالــت املعلومات إن عنارص 
من فصيل »جند الله« انســحبوا 
من عدة تالل يف ريف الالذقية 
الشــاميل بعد تقدم »النرصة«، 
التعزيزات  التي تواصل استقدام 
العســكرية من معسكراتها يف 

. ودركو الحاممة  قريتي 
ويُعترب تنظيم »جند الله« من 

أشــّد الجامعات املناهضة للجــوالين، بحيث رفض العمل 
تحت قيادة األخري باعتباره يعمل ملصلحة أجندات خارجية، 
ويهــّدد مصالــح التنظيم املتمّثلة بإقامة إمارة إســالمية 

الغريب. إدلب  خاصة به يف ريف 
وفشــل الجوالين يف تحقيــق أي تقدم يف جبهات جرس 
الشــغور وريف الالذقية، حيــث وقع عدد من عنارصه بني 
قتيل وجريح وأســري يف يد تنظيمي »جند الشــام« و«جند 

الله«.
يُذكر أّن »جند الشــام« يقودها املدعو مســلم الشيشاين 

الذي بايع تنظيم »القاعدة« ســابقاً.
وأصــدرت مجموعة »جند الله«، التــي تقاتل إىل جانب 
»جند الشــام«، بيانــاً أكدت فيه أنّهــا »تقاتل مع إخوانها 

املجاهديــن أعداء الله من الروس واملجوس والنصريية«.

عىل صعيد آخر،  دخل رتل عسكري تريك ضخم من معرب 
كفرلوســني شــامل إدلب متجهاً إىل النقاط العسكرية يف 
جبل الزاوية بريف إدلب الجنويب.ويتكّون الرتل العســكري 
بحســب مصدر محيل  من مئــة آلية تحمل دبابات ومدافع 
ثقيلــة ليكون الرتــل الثاين الذي يدخل خالل الســاعات 

املاضية.
 إىل ذلك كشــفت صحيفــة تركية يف تقرير لها أن أنقرة 
تجهز أكرث من خمســة وثالثني ألف عسكري من املحتمل أن 

يشــاركوا يف عملية عسكرية شامل سوريا.
صحيفة »Turkiye Gazetesi« قالت إنه جرى اســتدعاء 
قادة فصائل املعارضة السورية املقاتلة يف مناطق عمليات 
»درع الفرات« و«نبع الســالم« و«غصن الزيتون« إىل أنقرة 
وأنه ســيجري تنفيذ العملية عىل خطني رئيســيني بجيش 

فرد.  ألف  وثالثون  قوامه خمسٌة 

أفاد وســائل إعالم إرسائيليــة بأن األحزاب اليهودية يف 
االئتالف واملعارضة أســقطت مــرشوع قانون حول ذكرى 

ة العربية املشرتكة. مجزرة كفر قاســم، تقدمت به القا
ووفقــا لهيئة البــث اإلرسائيليــة »كان«، فإن األحزاب 
اليهودية أســقطت  مرشوع قانون طرحتــه النائب عايدة 
ة املشــرتكة لتخليد ذكرى ضحايا  توما ســليامن عن القا

مجزرة كفر قاســم وجعلها يوم حداد رسمي يف البالد.
وصــوت ضد مرشوع القانون 93 من أعضاء الكنيســت 
مــن املعارضة واالئتالف، وهــذا أول مرشوع قانون يحظى 
بتصويت مشــرتك ملختلــف األحزاب اليهودية ســواء يف 
املعارضة أو تلك التي تشــارك يف االئتالف الحكومي برئاسة 

بينيت. نفتايل 
وصوت ملرشوع القانون 12 من أعضاء الكنيســت بينهم 
ة املوحدة  ة املشرتكة، ونواب القا جميع النواب عن القا
والنواب العرب عن حزب »مريتس«، بينام تغيب عن الجلسة 
العديد من أعضاء الكنيســت ممن يحســبون أنفسهم عىل 

والعمل. »مريتس«  بحزيب  الصهيوين  اليسار 
وشهدت عملية التصويت مشادات حادة اللهجة بني أعضاء 
ة املشــرتكة والوزير عن »مرييتس« عيساوي فري  القا

الذي عارض مرشوع القانون مربرا موقفه بـ«اســتغالل« 
ة الحادث املأســوي لكسب أرباح سياسية. نواب القا

واضطر فري إىل تلقي العالج الطبي يف عيادة الكنيست 
ة. يف أعقاب الرتاشــق الكالمي بينه وبني نواب القا

يذكــر أن مجزرة كفر قاســم نفذهــا عنارص من حرس 
الحــدود اإلرسائييل يف 29 ترشيــن االول عام 1956 بحق 
مواطنني فلســــطينيني من ســكان بلدة كفر قاسم شامل 
رشقــي تل أبيب، راح ضحيتها 51 فلســطينيا بينهم أطفال 

ومسنون. ونساء 

قال وزير الشــؤون الخارجية التونيس، عثامن الجرندي، 
إن تونــس بصدد دراســة الالئحة التــي أصدرها الربملان 
األورويب، مشــريا إىل أن الرئيس قيس ســعيد سيعلن عن 

القادمة. للمرحلة  طريق  خارطة 
وأضــاف الجرندي يف ترصيــح أن »ما حصل يف تونس 
هــو محل اهتــامم دويل وكنا يوميا باتصال مع أشــقائنا 
وحلفائنــا ورئيــس الجمهورية كان واضحــا وتم التأكيد 
عىل أن املرحلة االســتثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة 

دميقراطية«.
وأوضــح أن رئيس الجمهورية »يجري عديد املشــاورات 
بهدف تنقية األجواء وإعطاء خارطة طريق أو رســم معامل 
املرحلة املقبلة التي ســوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة 
دميقراطية ومقبلة عىل مســتقبل مرشق وتنمية مستدامة 
مع رشكائنا وأشــقائنا يف جميع أنحاء العامل ونحن دولة 

مصداقية«. لدينا 
وبخصــوص الالئحة التي أصدرها الربملان األورويب قال 

الجرندي: »نحن بصدد دراســتها ورأينــا أن عديد الجوانب 
الواردة يف الالئحة ال تنطبق عىل تونس خاصة يف مسألة 
حقوق املرأة وبقيــة الحقوق..وما متر به تونس اليوم هو 

تصحيح مســار ملزيد ترسيخ الدميقراطية«.

أعلنت الهيئة العليا املســتقلة لالتصال الســمعي البرصي 
)هايــكا( يف تونس، أنها قامت  بتنفيذ قرار حجز معدات البث 

لقناة »نسمة« وإذاعة »القرآن الكريم« وغلق املؤسستني.
السلطات التونسية تغلق قناة تلفزيونية وإذاعةتونس تصدر 
مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهام الجزائر

وقالت الهيئة يف بيان عىل صفحتها الرسمية يف »فيسبوك«: 
»تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
والبــرصي  حجــز التجهيزات الرضورية للبــث لكل من قناة 
»نســمة يت.يف« وإذاعة القرآن الكريم غري القانونيتني وذلك 

ملامرستهام نشاطات بث دون إجازة«.
ووجهت الهيئة ســابقا إىل القناتني املذكورتني عدة دعوات 
للتوقف الفوري عن البث، لعدم حصولهام عىل اإلجازة لكنهام 

مل تستجيبا.
وأوضحــت الهيئة أن »قناة نســمة يت.يف قد ماطلت يف 
تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة 
يف هذا اإلطار من خالل املراسالت واالجتامعات املتعددة ...  إىل 
جانب ما تضمنه ملف القناة من شــبهات فساد مايل وإداري 
إضافة إىل عدم استقالليتها باعتبار أن املرشف عليها قيادي يف 
حزب »قلب تونس« مام انعكس عىل مضامينها اإلعالمية التي 
أخلت يف جزء منها مبباد حرية االتصال الســمعي البرصي 

وضوابطها خاصة خــالل االنتخابات وهو ما ضمنته الهيئة 
يف تقاريــر ســابقة لها وجهتها إىل الهيئة العليا املســتقلة 

لالنتخابات«.
وبخصوص إذاعة »القــرآن الكريم« قالت الهيئة إنها »رغم 
عدم حصولها عــىل اإلجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف 
الفــوري عن البث وااللتزام بالقانون املنظم للقطاع الســمعي 
البــرصي ... إال أنها أرصت عــىل التامدي يف البث خارج إطار 

القانون«.

والــــــفــــــرز الــــــــعــــــــّد  إعـــــــــــــــادة  بــــــــــدء   : الـــــــــعـــــــــراق 
مـــــع اســـــتـــــمـــــرار اعــــتــــصــــام الــــرافــــضــــيــــن لــلــنــتــائــ

لــلــجــوبــة اإلداري  ــز  ــركـ املـ ــى  عــل تــســيــطــر  ــاء  ــع صــن ــوات  ــ قـ

ــــــّدد على أهمية إجراء انتخابات ليبيا في موعدها السيسي يُ

لجنود ــــــخصية  تفاصيل  ــــــف  تك إيرانية  مجموعة »هاكرز« 

ــرات  ــ ــقـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــط ــ ــي ــ ــس ــ ــــــــام« ت »تـــــحـــــريـــــر الــــــــ
ــان ــ ــمـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ـــــــــام« فــــــــي جـــــــبـــــــال الـ »جـــــــنـــــــد الـــــــــ

ــــــروع قانــــــون مذبحــــــة كفر قاســــــم  م الكنيســــــت يُســــــق

تونس : ســــــعيد يعتزم إعالن خارطة طريــــــق للمرحلة القادمة

لــــــق قنــــــاة تلفزيونيــــــة وإذاعــــــة الســــــلطات التونســــــية ت



املدني الحكم  ويدعم  حمدوك  الــى  يتحدث  بلينكن  الــســودان: 
مساعدته يجمد  ــي  ــدول ال والــبــنــك  ــن«  ــدي »ي األفــريــقــي  ــحــاد  االت

ـــــة ـــــة ودولي ـــــل محلي ـــــر ردود فع ـــــراق تثي ـــــي الع مجـــــزرة »داعـــــش« ف

ــة  ــالث ــادق عـــلـــى  بـــنـــاء ث ــ ــص ــ االحــــتــــالل ي
ــة« ــضــف »ال ــي  فـ اســتــيــطــانــيــة  ــدة  ــ وحـ آالف 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

وقــرر مجلس الســلم واألمن األفريقي تعليق مشــاركة 
الســودان يف جميع األنشــطة حتى عودة الســلطة التي 
يقودها املدنيــون، واعترب أن إجراءات الربهان تهدد بعرقلة 
تقدم العملية االنتقالية، وإغراق الســودان يف دوامة عنف، 
ومتثل إهانة للقيم املشــرتكة واملعايري الدميقراطية لالتحاد 

األفريقي.
كــام قرر املجلس إيفــاد بعثة إىل الســودان بهدف إيجاد 
زمة السياســية، وحث الجيش الســوداين عىل احرتام  حل ل
تفويضه الدســتوري وخلق ظروف مواتية النتقال ناجح، كام 
حث األطراف الســودانية عىل االلتــزام بتنفيذ جميع أحكام 

اإلعالن الدستوري واتفاقية جوبا.
وناشــد املجلــس كل األطراف الســودانية إعطاء األولوية 
للمصالح العليا للبالد وشــعبها والتزام الهدوء، واالمتناع عن 
التحريض عىل العنف واســتئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول 

الدميقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.
وشــدد مجلس الســلم األفريقي عىل أن اإلعالن السيايس 
واملرســوم الدســتوري ميثالن النه الوحيد القابل للتطبيق 
ورة إجــراء انتقال بقيادة مدنية  يف الســودان، وأكد عىل 

وتوافقية يف البالد.
ورحــب باإلفراج عن رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، ودعا 

لإلفراج الفوري وغري املرشوط عن جميع املعتقلني.
مــن جهته، أعلن البنــك الدويل أمس تعليق مســاعدته 
للســودان بعد االنقالب الــذي نّفذه العســكريون وأطاح 

املدنية. بالحكومة 
وقال رئيــس البنك الدويل ديفيد مالباس يف إعالن مكتوب 
إن »مجموعــة البنك الدويل علّقــت االثنني رصف أموال كافة 
عملياتها يف السودان وتوقفت عن البّت بأي عملية جديدة يف 
وقت نراقب ونقّيم الوضع عن كثب«. وكان البنك الدويل يشارك 

خصوصاً يف آلية تخفيف دين السودان.
وقال مالباس الذي زار السودان مؤخراً للقاء السلطات، »أنا 
قلق للغاية إزاء التطّورات األخرية يف الســودان وأخ التأثري 
الخطــري لذلك عىل التعايف والتنمية االجتامعية واالقتصادية 

للبالد«.
وذكّر بأن البنك الدويل كان رشيكاً مقرباً من السودان وعمل 
إىل جانب رشكاء آخرين لتطبيق برنام دعم عائالت السودان 

ودعم نرش التلقيح ضد كوفيد يف البالد.

 احتجاجات متواصلة 
ميدانيا، يواصل الســودانيون احتجاجاتهم ضد قرارات قائد 
الجيــش عبد الفتاح الربهان التي أطاحت بالرشكاء املدنيني يف 

العملية االنتقالية من الحكم.
وبعــد أن تعالت أصوات يف العامل خالل الســاعات األخرية 
للمطالبة باإلفراج الفوري عن رئيس الوزراء الســوداين املقال 
عبد الله حمدوك، أعلن مكتبه الثالثاء أنه عاد إىل منزله بعد أن 
كان معتقال يف مكان مجهول مع زوجته، وأنه »تحت حراسة 

مشددة«.
لكنه أشــار إىل أن »عددا من الوزراء والقادة السياســيني ال 

يزالون قيد االعتقال يف أماكن مجهولة«.
وكان الربهان أعلن االثنني حل مجلس الســيادة والحكومة 
، كام تضمنت قراراته حّل جميع الكيانات  وفرض حالة الطوار

النقابية واالتحادات املهنية.
وأثارت قرارات الربهان موجة رفض واحتجاجات واسعة يف 
الداخل والخارج، وال يزال املتظاهرون لليوم الثالث عىل التوايل 
يف الشــارع، وقد أغلقــوا العديد من الطرق بالحجارة وجذوع 

األشجار.

 قرارات شجاعة 
باملقابــل، قالت قوى »الحريــة والتغيري مجموعة امليثاق 
الوطني« إن ما جرى يف البالد قرارات شــجاعة متثل خطوة 

أوىل لتحقيق جميع املطالب.
ودعت مجموعــة امليثاق الوطني، يف بيان، جميع األطراف 
إىل تقليل حدة التوترات السياســية، واملساهمة يف استقرار 

الحكومة للخروج من األزمة.
وأضاف البيان أن أحد الحلول أمام الشــعب هو توسيع دائرة 
املشــاورات واملشاركات لتشــكيل حكومة كفاءات مستقلة 

دميقراطية.
ورة قيام الحوار الوطني الفعال من أجل  كام شــدد عىل 
الوفاق مع املجموعات التي ترفض العودة ملنصة التأســيس، 

والوصول إىل صيغ مشاركة أوسع لكل األطراف.
عــىل صعيد آخر، أعلن مدير الطــريان املدين إبراهيم عدالن 
اســتئناف العمل مبطار الخرطوم أمس عند الســاعة 16:00 
(. وكانت الســلطات قررت الثالثاء تعليق جميع  )14:00 ت.
الرحالت من وإىل البالد حتى نهاية الشــهر الجاري بســبب 

االضطرابات.

 مواقف منددة 
ويف أول تواصــل معلن له مــع الخارج منذ االثنني املايض، 
تلقى رئيس الوزراء الســوداين عبد الله حمدوك اتصاال هاتفيا 

من وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن.
وقالــت الخارجية األمريكية إن بلينكــن تحدث يف اتصال 
هاتفــي مع حمدوك، ورحب بإطــالق رساحه، وجدد املطالبة 

بإطالق بقية املعتقلني.
وأضافــت أن الوزير أعرب عن قلقه العميق إزاء اســتمرار 
ورة ضبط  استيالء الجيش عىل السلطة يف السودان، وكرر 
النفــس وتجنب العنف يف الرد عىل املتظاهرين، مشــريا إىل 
الدعوات الدولية املتزايدة إلدانة ما وصفه باالستيالء العسكري 
عىل الســلطة يف هذا البلد، مجددا تأييده ملطالب الســودانيني 

بالقيادة املدنية والدميقراطية والسالم.
وقــد طالبت دول أوروبيــة والواليات املتحدة أمس األربعاء 
الجيــش الســوداين بضامن اإلفــراج عن جميــع املعتقلني 

السياسيني، واحرتام حق املواطنني يف التظاهر.
وعربت الخارجية الفرنســية عن قلقهــا البالغ إزاء مصري 
االنفتاح الدميقراطي يف السودان وتطلعات شعبه، ودعت إىل 
استئناف الحوار بني القوى السياسية، واحرتام توازنات املرحلة 
االنتقالية. وقالت يف بيان، إن الوثيقة الدســتورية هي اإلطار 
الوحيد الذي يســمح مبواصلة الحوار، ودعم املجتمع الدويل 

للسودان.
من جانبها، وصفت الخارجية األملانية ما حدث يف السودان 
بأنه انقالب عســكري، وتطور كاريث يضع البالد عىل حافة 
املخاطــر. وذكرت، يف بيان، إنه يف حال مل يتم إنهاء االنقالب 

العسكري فورا، فإن العواقب ستكون وخيمة.

 مجلس األمن.. ال اتفاق 
واختتم مجلس األمن الدويل جلسة مشاورات مغلقة الثالثاء 
بشــأن التطورات يف الســودان، دون التوصل إىل اتفاق عىل 
موقف موحد.وقال دميرتي بوليانسيك نائب املندوب الرويس 
مبجلس األمن إنه يتعني عىل املجلس اإلعراب عن رفضه للعنف 

من جميع األطراف يف السودان.
وامتنع بوليانســيك عن وصف ما حدث يف الســودان بأنه 
انقــالب، قائال إن االنقالب له تعريف محــدد، وإن مثل هذه 
التطورات توجــد يف العديد من الدول وأجزاء كثرية من العامل 
وال توصف بأنها انقالب، وإن األمر مرتوك للسودانيني ليقرروا 

ما إذا كان ذلك انقالبا أم ال.

عدد آخر من ضمنه نساٌء وأطفاٌل، بهجوم مسلح من قبل تنظيم 
»داعش« عىل  قريتي الهوازة والرشــاد رشق قضاء املقدادية، 

يف محافظة دياىل، شاميل رشقي بعقوبه.
كام حفرت مجموعة املســلحني التابعني لتنظيم »داعش« 
محاصيل وجرارات زراعية وســيارتني يف املنطقة. ووصلت 
القــوات األمنية العراقية إىل مكان الحادث، وقامت بإجراءات 

التفتيش وتطويق القرى الزراعية والبحث عن الجناة. 
وأكد رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العزم عىل 
»مطــاردة اإلرهابيني أينام فّروا، داخل العراق وخارجه«، وذلك  
إثر الهجوم املسلح من قبل تنظيم »داعش« عىل قريتي الهوازة 

والرشاد رشق قضاء املقدادية، يف محافظة دياىل.
وأضاف يف تغريدة عىل »تويرت«، أن »جرمية املقدادية بحق 
شــعبنا لن متر من دون قصاص، وكلام أوغل اإلرهابيون يف 

دماء األبرياء نزداد إرصاراً بأن ننهي أي أثر لهم«.
وكان الرئيــس العراقــي برهم صالح، اعتــرب الثالثاء، أّن 
»الحــادث اإلرهايب الجبــان عىل أهلنا يف ديــاىل محاولة 
خسيسة لزعزعة استقرار البلد«، مضيفاً أنّه »تذكري برضورة 
توحيد الصــف ودعم أجهزتنا األمنية وغلــق الثغرات وعدم 
االســتخفاف بخطر داعش وأهميــة مواصلة الجهد الوطني 

إلنهاء فلوله يف كل املنطقة«.
بدوره، دان رئيس حكومة إقليم كردستان، مرسور بارزاين، 
الهجــوم اإلرهايب الذي وقع الليلة املاضية يف دياىل، متقدماً 
بالتعــازي ألرس الضحايا واملصابني، وقال إن »داعش ال يزال 
يشــكل تهديداً للســالم والتعايش اإلقليميــني ويتطلب رداً 

وإقليمياً«. جامعياً 
ويف هذا الســياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي يف بيان له 
تعقيباً عىل الهجوم نفسه، إنها »بكامل جهوزيتها للتحرك عىل 
أي منطقة تشهد خرقاً أمنياً وتضع كافة إمكاناتها العسكرية 
واألمنية تحت إمرة قيادة العمليات املشــرتكة ملعالجة أي خرق 

ولدعم قواتنا املسلحة.

كام نفت ما يتم تداوله يف بعض مواقع التواصل االجتامعي 
بأن »قرية الرشــاد يف قضاء املقدادية التي حصل فيها الخرق 
اإلرهايب هي ضمن مسؤولية الحشد الشعبي، ورغم ذلك فبعد 
الحادث مبارشة تم إرســال تعزيزات مــن قبل عمليات دياىل 

الحشد الشعبي ملكان الجرمية«.
أيضــاً، قالت قيــادة العمليات املشــرتكة إنه »مرة أخرى 
يحاول مجرمو تنظيم داعش اإلرهايب الرجوع إىل أساليبهم 
منني األبرياء بعد عجزهم  اليائســة يف استهداف املواطنني ا
عن مواجهة قواتنا العسكرية واألمنية، وبعد هزائم فلولهم 
وتخاذلهــم من جراء الرضبات املوجعــة يف معارك تطهري 

العراقية«. األرض 
كام أكدت أن »العراق سيبقى عصياً عىل اإلرهاب، وحواضنه 
ولــن تضعف الهمم أو تتأثر املعنويات بل ســيزيدنا هذا الفعل 
الجبان إرصاراً عىل تعقب املجرمون وإنزال أشــد العقوبات بهم 

قصاصاً لدماء شهدائنا األبرار«.
بــدوره، علّق زعيم التيار الصدري يف العراق، مقتدى الصدر، 
يف تغريدة عرب حســابه عىل تويرت، أنّه »ال ينبغي التغافل عن 
ه«، الفتــاً إىل أنه »ال ينبغي عىل املجاهد ترك  اإلرهــاب وجرا

السواتر فام زال اإلرهاب يرتبّ بالعراقيني املنون«.
كذلــك، اعترب رئيــس تحالف قوى الدولة الوطنية، الســيد 
عــامر الحكيم »هجوم قضاء املقداديــة مؤرشاً عىل الرتاخي 
واإلطمئنان يف حني أن خاليا اإلرهاب تتحني الفرص لالعتداء 
عــىل أبناء الشــعب«. ويف ردود الفعل الخارجية، دانت مرص 
واستنكرت »الهجوم اإلرهايب الدينء الذي استهدف مساء أمس 
مدينة دياىل العراقية، وأدى إىل وفاة وإصابة عدد من األشقاء 

العراقيني«، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكــدت مرص »وقوفها التام مع العــراق ضد كل ما يُهدد 
أمنه واســتقراره، مشددة عىل ثقتها يف أن مثل هذه الحوادث 
اإلرهابية اليائســة التي تســتهدف مدنيني ُعزل لن تنال من 
عزمية العراق يف اســتكامل مسريته الوطنية يف االستقرار 

الرخاء  وتحقيق  والتنميــة، 
واالزدهار للشــعب العراقي 

الشقيق«.

االتصال بأنه كان »صعبا جدا«، قائال: »أعطت 
الصفراء«. البطاقة  لنا  املتحدة  الواليات 

شدد  اإلرسائيليني،  للمســؤولني  ووفقا 
بلينكن خالل املكاملة عىل أن عدد الوحدات 
الجغرايف  وموقعها  الجديدة  االستيطانية 
يف عمــق أرايض الضفة »غري مقبولني«، 
مطالبــا حكومة إرسائيــل بـ«أخذ موقف 
الواليات املتحدة بشأن االستيطان يف عني 

املستقبل«. يف  أكرث  االعتبار 
يف املقابل، قال غانتس، حسب التقرير، 
إنه يتفهم مخاوف إدارة بايدن وقل عدد 
الجديدة  الجديدة  االســتيطانية  الوحدات 
قدر اإلمكان، الفتا إىل أنه وافق أيضا عىل 
1.3 وحدة ســكنية جديدة مخصصة  بناء 
للفلســطينيني يف الضفــة، ألول مرة منذ 
أكرث مــن عقد. ووفقا ألحد املســؤولني، 
أشــار غانتس إىل أنه تعــرض النتقادات 

لعقده  السياســيني  خصومــه  قبــل  من 
لقــاء مع الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس، ومنح صفة قانونية ألربعة آالف 
فلســطيني يقيمــون يف الضفة الغربية، 
قائال: »أعتزم اتخــاذ املزيد من الخطوات 

املستقبل«. يف  املامثلة 
وشــدد وزيــر الدفــاع اإلرسائييل عىل 
أن حكومــة نفتــايل بينيت، عــىل الرغم 
مــن توســيع االســتيطان، »تهــدف إىل 
وتحســني  الفلســطينية  تعزيز الســلطة 
ظروف معيشــة الفلسطينيني يف الضفة«، 

املسؤولني. حسب 
ولفت »أكســيوس« إىل أن هــذه املكاملة 
ســبقها اتصــال »صعب« آخــر أجراه كبري 
الدبلوماســيني األمريكيــني يف القــدس، 
مايكل راتني، مع مستشــار بينيت للشؤون 
الخارجية شيمريت مئري حيث أعرب الجانب 
األمرييك عــن احتجاجه أيضا عىل قرار تل 

أبيب.
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نقلت وســائل إعالم 
جمعية  عــن  هنديــة 
يف  املســلمني  العلامء 
والية تريبورا الجبلية يف 
شاميل رشقي الهند، أن 
بعض املساجد ومساكن 
األقليــات يف أجزاء من 
الوالية تعرضت للهجوم 
يف  العنف  أعــامل  بعد 
املجاورة،  بنغالديــش 
حكومــة  وطالبــت 
الوالية بالتحرك ضد من 

وصفتهم بـ«الغوغاء«.
صحيفــة  وقالــت 
»هندوســتان تاميــز« 

)Hindustan Times( واسعة االنتشار إن وفدا 
مــن الجمعية قدم احتجاجا إىل مكتب رئيس 
الــوزراء يف الوالية واملديــر العام للرشطة، 
االعتداءات، واتخاذ  بالتحرك لوقف  وطالبهام 
كافــة اإلجراءات القانونية ضد األشــخاص 

الذين يقفون وراء هذه الحوادث.
وقالت جمعية العلامء إن بعض املســاجد 
قليات تعرضت للهجوم،  واملناطق السكنية ل
ومعظمهــا يف األجزاء الغربية والشــاملية 

للوالية.
وأوضحــت الجمعية أن هذه األعامل جاءت 
كــرد فعل عىل أعــامل العنف ضــد األقلية 
الهندوسية يف بنغالديش، معربة عن رفضها 
لــكل مظهر من مظاهــر العنف ضد أي أقلية 

دينية يف أي بلد.
 (India Tomorrow( »وبث موقع »غد الهند
الحقوقــي مقاطع فيديو لالعتــداءات التي 
نفذها »مثريو الشــغب مــن الهندوس« ضد 
األقلية املســلمة يف بعــض مناطق الوالية، 
موا النار  وقال إن »متظاهرين هندوســا أ
قلية املسلمة«. يف املتاجر واملنازل التابعة ل

وأضاف أن الرشطة مل تتخذ أي إجراء ضدهم، 

»مــام يثري األســئلة بشــأن تقدميها الدعم 
الرصيح ملثريي الشغب، وتقاعس أفرادها عن 

العمل لحامية املسلمني«.
من جهته، قال الرئيس الســابق ملفوضية 
األقليات الدكتور ظفر اإلســالم خان إن والية 
تريبورا تحرتق ، مؤكدا وجود هجامت منظمة 
عىل األقلية املســلمة يف الوالية، أسفرت عن 
تدمري مســاجد وبيوت ومتاجر تعود للسكان 

املسلمني.
وقــال خان إن أعــامل العنف بــدأت بعد 
»مظاهــرة التحدي« التــي نظمتها املنظمة 
باين ســاغار  العاملية مبدينة  الهندوســية 
بالوالية احتجاجا عىل الهجامت عىل األقلية 
الهندوســية يف بنغالديش. وأشار إىل وجود 
مقاطع مصورة منترشة عىل مواقع التواصل 
وتظهر فيها »الجرائم ضد املسلمني«، كام أشار 
إىل تعرض »الغوغاء« إىل النبي الكريم محمد 

صىل الله عليه وسلم بالسباب والشتم.
بدوره، ذكر املتحدث باســم الحزب القومي 
الهندويس الحاكم يف البالد أن موظفي الحزب 
من قســم األقليات يراقبون عن كثب األحداث، 
وهــم »يف كل مكان لضامن عدم حدوث مثل 

هذه األنشطة غري املرغوب فيها«.

ــوت ــ ــي ــ ــد وتـــــدمـــــيـــــر ب ــ ــاجـ ــ ــسـ ــ حـــــــــرق مـ
ــد ــن ــ ــف جــــديــــدة ضــــد مــســلــمــي ال ــنـ ــة عـ ــ ــوج ــ م

حذّرت الرئاســة الروسية من أن تصدير تركيا 

طائرات مســرية إىل حكومــة أوكرانيا قد يؤثر 

ســلباً عىل الوضع يف منطقــة دونباس جنوب 

البلد. هذا  رشقي 

الكرملــني دمييرتي  باســم  املتحدث  ولفــت 

بيســكوف للصحفيــني إىل أن عالقــات متميزة 

وطيبة تربط روســيا مع تركيــا، مضيفاً »لكن 

ســف، تتحقــق مخاوفنا  يف هــذه الحالة، ل

مــن أن تصديــر مثل هذه األنواع من األســلحة 

إىل العســكريني األوروبيني من شــأنه أن يؤدي 

إىل تقويــض االســتقرار يف خط التامس« )يف 

أوكرانيا(. رشق  جنوب  نزاع  منطقة 

وأوضح بيســكوف أن وقوع هذه األسلحة يف 

أيدي العســكريني يتيح لهم شن هجامت مركزة 

عىل دونباس، محّذراً من أن هذا األمر »ال يؤدي إال 

إىل تقويض االســتقرار« و«ال يسهم يف تسوية 

الداخلية«. األوكرانية  القضية  هذه 

ويــأيت ذلك عــىل خلفية اســتخدام الجيش 

األوكــراين ألول مرة طائرة مســرية تركية من 

طــراز »بريقــدار يت يب 2« لشــن هجوم عىل 

دونباس. 

عـــــــــن تــــــصــــــديــــــر مـــــــســـــــيـــــــرات تــــــركــــــيــــــة الــــــــــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا
ــحــة ــذا اســل ــ ــك ــر هــ ــديـ ــصـ ــا تــتــحــقــق مــــن تـ ــنـ ــاوفـ ــخـ ــيـــن : مـ ــلـ ــكـــرمـ الـ

طالــب والدا جوليو ريجيني الباحث اإليطايل »الذي تعرض 
للتعذيــب والقتل يف القاهرة مطلــع 2016 االتحاد االورويب 

بدعم قضية ابنهام بالفعل ال بالقول«، والكشف عن قتلته.
وأشــارا يف اتصال مع لجنة حقوق اإلنســان يف الربملان 
األورويب يف بروكسل إىل أن دوال أوروبية متيض يف التعامل 
مع الســلطات املرصية »عىل أساس مصالحها الخاصة عىل 

الرغم من الوضع املقلق للغاية لحقوق اإلنسان هناك«.
وأضافا: »مع ذلك فإن معارض األســلحة يتم تنظيمها يف 

مرص برعاية رشكات من دول االتحاد األورويب«.

ــاد ــي يــطــالــبــان االتـــحـ ــن ــجــي والــــــدا ري
ــول بــالــفــعــل ــقـ ــران الـ ــ ق ــ ــ األوروبــــــــي ب

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
من امن يب وان مات فسيحيا

زوجته: فوزية فريد نونو
ابنه: اييل سامره

اشــقاؤه: خليل وعائلته )يف 
املهجر(

منصور وعائلته
داين وعائلته

جوين وعائلته
شــقيقاته: انطوانيــت ارملة 

عفيف ايب خليل واوالدها
الصوري  خليل  ارملة  ســهام 

واوالدها )يف املهجر(
الهــام زوجــة يوســف كرم 

وعائلتها
وعموم عائالت: سامره، نونو، 
واصل، نجم، ايب خليل، فرنسيس، 
قــزي، كرم ،يعقــوب، الصوري، 
فرييــرا وانســباؤهم يف الوطن 
واملهجر ينعــون اليكم مبزيد من 
الغايل  فقيدهم  واال  الحــزن 

املأسوف عليه

ميالد اسعد سامره
املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم 
الواقــع فيه 27 ترشين  االربعاء 
واجباتــه  متمــام   2021 االول 
لراحة  بالصالة  الدينية. يحتفــل 
نفسه الســاعة الثانية عرشة من 
ظهر يوم الخميس 28 الجاري يف 
كنيسة دير ســيدة الدخول للروم 

االرثوذكس  االرشفية.
لنفســه الراحة ولكم من بعده 
البقاء صلوا ألجله بســبب  طول 
االوضــاع الراهنــة عائلة الفقيد 
تعتذر عن تقبــل التعازي، راجية 
الله ان ال يصيبكم مكروه، وتشكر 
العائلة كل من سيشاركها بالصالة 

من منزله.
للتعزيــة الرجاء االتصال عىل 

االرقام التالية:
فوزية: 78/828084
منصور:76/541496
جوين: 70/932123

سهام: 5511991200088
خليل:551195736555

داين: 03/384088
انطوانيت:70/911465

الهام: 81/834624
الرجــاء اعتبار هــذه النرشة 

اشعارا خاص
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ريــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــة

الخميس 28 ترشين األول 2021

للســباحة  حصد  لبنان  واصل منتخــب 
امليداليات يف البطولة العربية األوىل لحوض 
25 مرت التــي تقام يف ابــو ظبي)االمارات 
العربيــة املتحدة( بعدمــا حصد  يف كل من 
اليومني االول والثاين ثالث ميداليات.وجاءت 
حصيلة اليــوم الثالث 3 ميداليات  )1ذهب و 
1 فضة و1 برونز ( مع تســجيل رقمعريب 
للمرة األوىل للسّباحة سيمون كباره ورقمني 
لبنانيني) رقم لســيمون  كبــاره ورقم لجاد 
املســجلة يف  النتائ  ييل  ما  غزيري(.ويف 

اليوم الثالث من االستحقاق العريب:
15 سنة  ذكور  14*

200مرت صــدر: حّل جاد غزيري يف املركز 
الثــاين مســجل 2.24.13  دقيقــة )الرقم 
اللبناين الســابق  2.25.31 دقيقة للســّباح 

نفسه(
اناث  15 سنة  14*

100 مرت ظهر:حلّــت تالني مراد يف املركز 
الثالث مسجلة 1.06.22 دقيقة

اناث 18 سنة 17 16*

ــة ــاحــ ــ ــب ــ ــس ــ ــة فـــــــي ال ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
ــات جـــديـــدة لــلــبــنــان فـــي الـــيـــوم الــثــالــث ــي ــدال ــي  م
ورقــــــــــــــم عـــــــربـــــــي لـــــســـــيـــــمـــــون كـــــــّبـــــــار

الني مراد 

زير  جاد 

ارة  ون  ي

200 مرت صدر: حلّت ســيمون كبارة يف 
املركز األول مســجلة 2.37.75 دقيقة )رقم 
اللبناين  األوىل والرقم  للمرة  عريب يســجل 
الســابق 2.45.30 دقيقة للســّباحة ريبيكا 
مزهر(. يشــار اىل أن غلّة لبنان بلغت تسع 

ن. ميداليات ملونّة حتى ا

أليكــس  الســري  يــأيت 
مانشسرت  مدرب  فريغوسون، 
يونايتد األســبق، يف مقدمة 
املدربني األشهر واألكرث نجاحا 

يف تاريخ كرة القدم.
االســكتلندي  الفني  املدير 
كمدرب  املرشف  تاريخه  كتب 
منــذ  يونايتــد  ملانشســرت 
عــام 1986 وحتــى اعتزاله 
انتشــل  حيــث   ،2013 يف 
القاع  من  الحمر«  »الشياطني 
ووصل به العتالء عر الكرة 
اإلنكليزية، كــام حجز مكانا 

بني كبار أوروبا.
وخالل مســريته الطويلة قاد فريغوسون 
مباراة رسمية،  يونايتد يف 1500  مانشسرت 
وحقق معه 38 لقبا محليــا وقاريا، غري أن 
واحدة من تلــك املباريات كان لها الفضل يف 

كتابة تاريخه املرشف.

 املباراة األغىل
يف تاريخ فريغوسون 

يف صيف عــام 1986 ظهرت شــائعات 
تدريب  أليكس فريغوســون من  اقرتاب  عن 
مانشســرت يونايتد، بعــد تحقيقه نجاحات 
ملفتة للنظر مع فريق أبردين االســكتلندي 
وقتها، بالتزامن مع تراجع أداء »الشــياطني 

الحمر« تحت قيادة املدرب رون أتكنسون.
وبالرغم من اســــتمرار فريغوسون مع 
أبردين ملا بعد بدايــــة املوســم، فإن إدارة 
مانشــــسرت يونايتــد قــررت التخيل عن 
أتكنســون وتعيني املدرب االســكتلندي يف 
وتحديدا   ،1987 1986 موســم  منتصــف 
يف تشــــرين الثاين 1986، بعــــدما بات 
الــــفريق يف حــــالة ير لها ويصارع 

الهبوط.
مســار  تصحيح  يف  فريغوســون  نجح 
يونايتد رسيعا، كام دعم صفوفه  مانشسرت 
بعدد من الالعبني املميزين وقتها مثل ستيف 

بروس وفيف أندرسون ومارك هيوز.
عا   1990 1989 موســم  منتصف  يف 
يونايتد من سلســلة نتائ مخيبة، وفشــل 
الفوز لـ10 مباريات متتالية يف  يف تحقيق 
الدوري اإلنكليزي بني كانون الثاين وشــباط 
1990، كام أن إدارة النادي بدأت تشــكك يف 
قدرة املدرب االســكتلندي عىل تحقيق الهدف 

. األهم وهو العودة اىل منصات التتوي
يف تلــك الفرتة طالب قطــاع عريض من 
مشجعي مانشسرت يونايتد بإقالة فريغوسون 

من منصبــه بعدما قاد الفريق للتقهقر تحت 
قيادتــه، كام أن املدرب االســكتلندي وصف 
شهر كانون األول 1990 باألسوأ يف مسريته. 
بطريقة أو بأخرى متكن فريغوســون من 
القليلة من  الصمود يف منصبه حتى األمتار 
املوســم، ويف أيار 1990 ظهر طوق النجاة 
للمدرب االســكتلندي بالوصــول إىل نهايئ 
كأس االتحــاد اإلنكليزي، حيــث التقى مع 
كريستال باالس مبلعب »وميبيل« الشهري يف 

لندن. 
انتهت املبــاراة التي أقيمت يــوم 12 أيار 
الفريقــان مباراة  ليلعب   ،)3 بالتعــادل )3
إعادة بعدهــا بـ5 أيام كــام كانت تقتيض 
اللوائح وقتها، ومتكن مانشسرت يونايتد من 
0( بفضل هــدف يل مارتن الذي  الفــوز )1
لقبه  اإلقالة، ومنحه  أنقذ فريغوســون من 
األول يف مسريته كمدرب لفريق »الشياطني 

الحمر«.

 مسرية مرشفة 
بعد تلك املباراة وهــذا اللقب الغايل متكن 
فريغوســون من قيادة مانشســرت يونايتد 
للحصول عــىل 37 لقبا آخــر، منها 31 لقبا 

محليا داخل إنكلرتا.
وفاز يونايتد مع فريغوسون بـ13 لقبا يف 
الدوري اإلنكليزي، جميعها بعد انطالق حقبة 
الدوري املمتاز يف عام 1992، بجانب 4 ألقاب 
يف كأس االتحاد اإلنكليزي، فضال عن الفوز 
بــكأس الرابطة املحرتفة 4 مــرات، والدرع 

الخريية 10 مرات. 
مانشســرت  فاز  القاري  املســتوى  وعىل 
أبطال  يونايتد مع فيــــرغوسون بــدوري 
أوروبــا مرتني، كــام حــــقق لقب كأس 
الكؤوس األوروبية، والســــوبر األورويب، 
إنرتكونتيننتال  وكأس  ندية،  ل العامل  وكأس 

مرة واحدة.

أنــــــــــقــــــــــذتــــــــــه مــــــــــــن اإلقــــــــــــــــالــــــــــــــــة...
قـــــــصـــــــة مــــــــــــبــــــــــــاراة كــــــتــــــبــــــت تـــــــاريـــــــ
ــد ــ ــت ــ ــاي ــ ــون ــ ــون فـــــــي ي ــ ــ ــوس ــ ــ ــرغ ــ ــ ــي ــ ــ الـــــســـــيـــــر ف

ون  و لي فري

أعلن اليبزيــغ، يوم األربعاء، أنه انتهى من 
بيع جميع تذاكر مباراته املقررة أمام باريس 
ســان جريمان الفرنيس، األربعاء املقبل، يف 

دوري أبطال أوروبا، خالل ساعات.
وأوضــح اليبزيغ أن املبــاراة املقررة عىل 
ملعبه، ستشــهد حضور أكرث مــن 40 ألف 

مشجع.
جاء ذلــك بعد أن أعلــن اليبزيغ يف وقت 
أنه لن يســمح بحضور املشجعني  ســابق، 
البالغــني إىل امللعــب، إال بتقديــم ما يثبت 
التطعيــم باللقاح املضاد لفــريوس كورونا 

املســتجد أو التعايف من العــدوى، باالتفاق 
مع السلطات الصحية املحلية، وذلك من أجل 
التمكن من اللعب وســط حضور جامهريي 

بكامل سعة املدرجات.
أعلن يف  أن هوفنهايم  وتجدر اإلشارة إىل 
وقت سابق اليوم عن قرار مامثل فيام يتعلق 

برشوط دخول املشجعني.
وســبق أن تواجه الفريقــان، يف الجولة 
املاضيــة من دوري األبطــال، وانتهى اللقاء 
2، عىل ملعب حديقة  بفوز باريس بنتيجة 3

األمراء.

 وســــــان جيرمان نفاد ســــــريع لتذاكــــــر موقعة اليبزي

صـــراع الـــحـــذاء الــذهــبــي... كــيــف عــوض 
صــــــــالح ســـــوبـــــر لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي؟

يتقاســم املتألقان محمد صالح نجــم ليفربول اإلنكليزي 
وروبرت ليفاندوفســيك هداف بايرن ميونيخ صدارة هدايف 

دوريات أوروبا الكربى بـ 10 أهداف. 
وســجل صالح 10 أهداف يف الــدوري اإلنكليزي املمتاز 
ليتصدر ترتيب هدايف املسابقة بعد 9 جوالت بفارق 3 أهداف 

عن جاميي فاردي نجم ليسرت سيتي بسبعة أهداف.
خر، يتصدر ليفا ترتيب هدايف الدوري األملاين  عىل الجانب ا
بعرشة أهداف يليــه إيرلينغ هاالند من بروســيا دورمتوند 

بتسعة أهداف.
ويتشارك صالح وليفاندوفســيك يف املركز السادس يف 
ترتيب املتنافســني عىل الحذاء الذهبي بشكل إجاميل برصيد 
20 نقطة، حيث يتصدر الســباق أوهــي أوموزيونافو العب 

وجي بـ36 نقطة جمعها عرب تسجيل 24 هدفاً.  مولده ال
وبعيداً عن أهداف الدوري فإن صالح وليفا يتشاركان أيضاً 
يف وصافة ترتيب هدايف دوري أبطال أوروبا هذا املوســم، 

ولكل منهام 5 أهداف لكل العب. 
ويتصدر األيرلندي سباستيان هالري نجم أياكس أمسرتدام 

الهولندي ترتيب هدايف الكأس ذات األذنني بستة أهداف.
وعىل صعيد تســجيل الثالثيات »هاتريك« يف لقاء واحد، 
ســجل كال منهام مرة وحيدة، حيث فعلها ليفاندوفســيك 
0 بالدوري املحيل بالجولة  يف مرمى هريتــا برلني يف فوز 5
0 عىل  الثالثــة، ومحمد صــالح يف فوز فريقه مؤخــراً 5

مانشسرت يونايتد يف الدوري املحيل.
ورغم اتفاقهام يف الســجل التهديفي بالــدوري ودوري 
األبطــال، يختلف صــالح وليفا يف أمريــن، األوىل إجاميل 
األهداف يف كافة البطوالت هذا املوسم، والثانية يف صناعة 

األهداف.
وســجل ليفا هدفني إضافيني يف كأس السوبر األملاين يف 
1 عىل بوروســيا دورمتوند، ليصبح إجاميل أهدافه  الفوز 3

17 هدفاً مقابل 15 لصالح.
ولكن الفرعون املرصي تفــوق يف صناعة األهداف، حيث 
أهدى زمالءه 5 متريرات حاسمة يف الدوري، بينام مل يصنع 

ليفا سوى هدف وحيد يف البوندسليغا.

ــد... مـــاذا طلب ــدريـ ــظــار ريـــال مـ تــحــت أن
ــيــفــربــول؟ ــد ل ــد عــق ــجــدي ــت ــالح ل مــحــمــد صــ

ذكــرت تقارير صحفية إن املــرصي محمد صالح مهاجم 
فريق ليفربول اإلنكليزي خفض مطالبه املالية لتمديد تعاقده 

مع ناديه الحايل.
ويرتبط محمد صالح بعقد مع ليفربول حتى نهاية املوسم 
2023، لكن املفاوضات بني الطرفني مل تتوقف  املقبــل 2022
وسط تقارير عن مطالبة صالح الحصول عىل 500 ألف جنيه 

إسرتليني أسبوعياً.
صحيفــة »ذا صن« الربيطانية كشــفت يف تقرير لها أن 
صالح يطلب حالياً قرابة 450 ألف إســرتليني أسبوعياً، أقل 

نحو 50 ألفا من املبلغ الذي طلبه سابقا. 
ويشعر صالح بســعادة غامرة داخل جنبات ملعب أنفيلد 
رود يف الوقت الحايل، خاصة يف ظل تألقه املبهر يف الفرتة 
األخرية وتسجيله 15 هدفاً وصناعة 5 يف 12 مباراة خاضها 

بكل املنافسات يف املوسم الحايل.
ورغم ذلك ال تزال إدارة ليفربول تتفاوض مع الالعب بشأن 
تخفيض مطالبه املالية، مع العلــم أن ذلك يحدث تحت أعني 
إدارة ريال مدريد املنبهرة باملســتوى الحــايل لصالح، حيث 
يجهز النادي اإلسباين عرضا لتقدميه حال فشلت مفاوضات 

التجديد، بحسب الصحيفة. 
ريال مدريد يســعى لبناء خط هجوم جديد خالل العام أو 
العامني املقبلني حيث يتوقع بشــدة انتقال الفرنيس كيليان 
مبــايب للفريق الصيــف املقبل من باريس ســان جريمان، 
إيرلينغ هاالند  وجيــة  ال باملوهبة  إنباء ربططتــه  وهناك 
هداف بوروســيا دورمتوند. وكان رامي عباس وكيل أعامل 
محمد صالح سافر األسبوع املايض إىل بريطانيا الستكامل 

املفاوضات مع إدارة النادي بشأن التجديد.
أنه يســتهدف استكامل بقية  محمد صالح رصح مؤخراً 
مشــواره الكروي داخل جنبات ملعب أنفيلد رود، لكن القرار 

النهايئ يبقى يف يد اإلدارة بشأن مستقبله.
يذكــر أن صالح عا يف ليفربول أفضل فرتات مشــواره 
الكروي، حيث نجح يف إحراز ألقــاب الدوري ودوري أبطال 
ندية وبات أفضل  أوروبا والســوبر األورويب وكأس العامل ل
هــداف أفريقي يف تاريخ الدوري اإلنكليــزي املمتاز بـ 107 
أهداف، وفاز مرتني بلقب هداف الدوري وحل ثالثاً يف جوائز 

»ذا بيست« ألفضل العبي العامل من قبل الفيفا عام 2018.

ــا ــوغــب ــب ب ــضـ »كـــــذبـــــات كــــبــــيــــرة«.. غـ
ــســتــر يــونــايــتــد ــي مــانــ ــدث فـ ــحـ يــصــنــع الـ

يبدو أن الخســارة التاريخية التي تعرض لها مانشســرت 
يونايتد أمام ليفربول، ستدوم توابعها لفرتات أطول، وستؤثر 

بشكل أكرث سلبية عىل الفريق.
مانشســرت يونايتد خرس بخامسية دون رد يف ملعب أولد 
ترافورد أمام ليفربول يف كالســيكو إنكلرتا، يف لقاء شهد 
تواجد الفرنيس بــول بوغبا عىل مقاعد البدالء، قبل أن يدخل 
يف الشــوط الثاين ويتعرض للطرد بسبب تدخل عنيف عىل 

نايب كيتا نجم وسط الريدز.
وحســب صحيفة »ذا صن« الربيطانية، فــإن حالة من 
الغضب انتابت بوغبا، بسبب جلوسه بديالً يف لقاء ليفربول 
األحد املايض، وأن هذا األمر تواصــل رغم مرور نحو يومني 
عىل املباراة. ورغم تقديم بوغبــا اعتذارا لزمالئه يف الفريق 
عىل ما بدر منه ضد ليفربول، وتســببه يف الهدف الخامس، 
فإنه مل يعتذر للمدرب أويل غونار سولشاير أو يوجه إليه أي 

حديث من األصل، بحسب املصدر.
وقالــت الصحيفة إن األمــر مل يتوقف عنــد الغضب أو 
االنتقادات، بل امتد لقرار مصريي بعدما قرر الالعب الفرنيس 
تجميد مفاوضات تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية املوســم 
الحايل، مــا يفتح الباب أمام إمكانية خروجه مجدداً من أولد 
ترافورد. لكن الالعب رد عىل تلك األنباء بتعليق مقتضب عىل 
صفحته الرســمية عىل موقع التواصل االجتامعي »تويرت«، 

قال فيه: »كذبات كبرية لصنع العناوين«.
وجي دعم نجوم الفريق وعىل رأســهم  وفقد املــدرب ال
بوغبا بســبب تراجع النتائ بشكل ملفت يف الفرتة األخرية 
خاصة يف الدوري اإلنكليزي املمتاز الذي شهد تلقي خسارتني 
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د  مح

أعلنت محكمــة يف مدريد 
يف بيــان، أمس األربعاء، أنها 
أوقفت تنفيذ الُحكم الســابق 
هرنانديز  لــوكاس  بحبــس 
مدافع بايرن ميونيخ ومنتخب 

فرنسا.
يخضع  أن  يفــرتض  وكان 
لــوكاس هرينانديــز للحبس 
ملدة 6 أشهر بعد مخالفة قرار 
بالعنف  إدانته  محكمة وعقب 
يف  رشيكته  ضــد  املنــزيل 

.2017
قررت  إنها  املحكمة  وقالت 
إيقــاف تنفيذ الُحكــم ملدة 4 

سنوات، طاملا مل يرتكب الالعب أي خطأ جديد 
خالل تلك الفرتة، عىل أن يتم تغرميه 96 ألف 
يورو )111.4 ألف دوالر(. وُحكم عىل الدويل 
الفرنيس بقضاء 31 يوما يف خدمة املجتمع 
بتهمة االعتداء عىل صديقته آنذاك يف شباط 

2017، عندما كان العبا يف أتلتيكو مدريد.
املحكمة حكــام مينع هرنانديز  وأصدرت 
من الوجود عــىل بُعد 500 مرت من صديقته، 
وفرضت عىل رشيكته قضاء نفس الفرتة يف 

خدمة املجتمع. 
لكن الالعب تزوج الحقا بصديقته، ليتورط 
يف القضيــة، حيث ألقــي القبض عليه يف 
بعد  املحكمة  قــرار  ملخالفته   2017 حزيران 

وصوله معها إىل إســبانيا عقب قضاء شهر 
العسل.

هرينانديز انتقــل إىل صفوف فريق بايرن 
أتلتيكو مدريد يف  من  األملاين قادماً  ميونيخ 
صيف عــام 2019 مقابــل 80 مليون يورو 
ن الصفقة األغىل يف تاريخ  ليصبح حتــى ا

عمالق بافاريا.
حافلة  مســرية  الفرنيس  الدويل  وميتلك 
باأللقاب حيث توج بكأس العامل ودوري األمم 
األوروبية مع فرنسا، وباليوربا ليغ والسوبر 
األورويب مع أتلتيكو مدريد، وحقق مع بايرن 
لقبني للبوندسليغا ولقب لدوري أبطال أوروبا 
ندية  ومثله للسوبر األورويب وكأس العامل ل

وكأس أملانيا والسوبر األملاين.

ـــــــر الـــــــعـــــــســـــــل.. ـــــــ ورطــــــــــــــــــه 
ــن ــج ــس ــن ال ــ  يـــفـــلـــت مـ ــ ــيـ ــونـ ــيـ ــرن مـ ــ ــايـ ــ نـــجـــم بـ

ديز  ا ا هري لو

»أمازون«  شــبكة  تستعد 
إلصدار فيلم وثائقي جديد عن 
تظهر  ميونيخ،  بايــرن  نادي 
الفريق  كواليس  بعض  خالله 
يف األشــهر القليلة املاضية، 
وذلك يف الثــاين من ترشين 

الثاين املقبل.
يف  »أمــازون«  وبــدأت 
الجديد  لفيلمهــا  الرتويــ 
»إف يس بايــرن.. مــا وراء 
األسطورة«، عرب نرش مقاطع 
منــه يف الســاعات القليلة 

املاضية.
وبحسب موقع »سبورت1«، 

الفيلم من كواليس  فهناك مقطع يتضمنــه 
بايــرن وغرميه  بني  الكالســيكو  مبــاراة 
بوروسيا دورمتوند، التي انتهت بفوز الفريق 
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وشهدت تلك املباراة تسجيل إيرلينغ هاالند 
هدفني ألسود الفيستيفال يف أول 10 دقائق 
من املباراة، وهو ما أثار دهشة حسن صالح 

حميديتش، املدير الريايض للنادي البافاري.
وبينام كان جالسا عىل مقاعد بدالء بايرن، 
الفني  الطاقم  أفــراد  قال حميديتش ألحــد 
للبايرن »كم هو جيد هاالند؟ إنه آلة يا صاح، 

.» غدا سأتصل بوكيله
وأتبــع حميديتش كلامتــه مازحا »لكننا 
أوال«، وذلك يف  الشعر  سله إىل مصفف  س

وجي. إشارة لطول شعر املهاجم ال
وتضمن الفيلــم توضيحا بأن كلامت املدير 
الريايض للنــادي األملاين مل تكن عىل محمل 
الجد، بل قصد بها التعليق بشكل فكاهي عىل 

أحداث املباراة.
الدوري  آخر، حســمت رابطة  عىل صعيد 
تطعيم  بشــأن  موقفها  القدم،  لكرة  األملاين 
العبي كرة القدم ضد فريوس كورونا املستجد.

وكان العــب بايــرن ميونيــخ جوشــوا 
كيميتش قال يف وقت ســابق إنــه مل يتلق 
اللقاح بسبب بعض املخاوف، من تأثريه عىل 
املدى البعيد، لكنه مل يســتبعد حصوله عليه 

يف أقرب وقت ممكن.
وأمــام تلك الحالة أعلنــت الرابطة أنه »ال 
يجب أن يكون اللقاح إلزاميا بسبب عدم وجود 

قاعدة قانونية أو ترشيع ين عىل ذلك«.
وذكــرت الرابطة يف بيان لهــا أن »إلزام 
الالعبني بتناول اللقاح أو أن يكونوا متعافني 
من فريوس كورونا املستجد، سيكون مخالف 
للوائح التي تحمي حق الالعبني يف مامرسة 

مهنتهم«.
وال يوجــد قانــون يف أملانيــا ميكن فيه 
ألصحــاب الــرشكات واألعــامل أن يلزموا 
املوظفني مبتطلبات مثل تلك حتى بالنســبة 

ملوظفي الرعاية الصحية واألطباء.
ويف لوائح رابطة الــدوري األملاين، يجب 
اللقاح أو  أن يكون الالعبون حاصلــني عىل 
متعافــني أو يخضعــون لفحوصات كورونا 

بشكل دوري.
وأوضحت الرابطة أن هذا ال يخالف قرارات 
الجامهري  عىل  تشــرتط  التي  األندية  بعض 
ين بأن يكونوا متعافني من كورونا أو  الحا

يكون قد تم تطعيمهم لدخول املالعب.
وجاء ذلك وفقا للوائح الســالمة الفردية 
الصادرة عن األنديــة، التي تم املوافقة عليها 
من قبل الجهــات الصحية املعنية، كجزء من 
نشطة التي تقام  قواعد الســالمة العامة ل
يف أوقات الفرا التــي ال عالقة لها بلوائح 
السالمة لالعبني. وذكرت الرابطة أن أكرث من 
90 من العبي كرة القدم املحرتفني يف أملانيا، 

قد تم تطعيمهم.
وكان بايــرن قد أو بحصــول العبيه 
عــىل التطعيم، فيام تم حــث كيميتش عىل 
ذلك من جانب شــخصيات كروية ورياضية 

واجتامعية مختلفة للحصول عىل التطعيم.

 الــــوثــــائــــقــــي فــــيــــلــــم بـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــ

العمالقــان،  يتصــارع 
واألملاين  اإلنكليزي ليفربــول 
بايــرن ميونيخ، عىل خدمات 
نجم ليسرت سيتي، الذي يقدم 
ونة األخرية  أداء مميــزا يف ا
قيادة  تحــت  الثعالــب،  مع 

األيرلندي بريندان رودجرز.
 »ESPN« وبحسب شــبكة
وبايرن  ليفربول  فإن  العاملية، 
العب  عن  يبحثــان  ميونيخ، 
وســط مبواصفــات معينة، 
وهو مــا وجداه يف البلجييك 

يوري تيليامنس.
وينتهي تعاقد تيليامنس مع 

ليسرت ســيتي، بنهاية املوسم املقبل، ويرغب 
االنتقال ملحطة أكرب عقب نهاية  الالعب يف 

هذا املوسم.
يأيت ذلك رغم ترصيحات رودجرز، التي أكد 
خاللها عدم وجود نيه لدى ناديه للتخيل عن 

خدمات النجم البلجييك.
افتقد لالعب  ليفربول  أن  التقرير،  وأوضح 
القادر عىل الربط بني الوسط والهجوم، وذلك 
الهولندي جورجينيو فينالدوم إىل  بعد رحيل 

باريــــس سان جريمان، يف صفقة انتقال 
حر.

الذي  ميونيخ،  لبايرن  بالنسبة  األمر  نفس 
يرغب يف ضم العبني وسط بطابع هجومي، 
مع اقرتاب رحيل مارك روكا، ووجود الثنايئ 

ليون غوريتسكا وكورينتني توليسو فقط.
ويعد تيليامنس أحد أبرز العبي الوسط يف 
الدوري اإلنكليزي، منذ انتقاله لليسرت، قادما 
موناكو، ملا يتميز بــه من إمكانات هجومية 

ودفاعية كبرية.

ليفربول وبايرن يتنافســــــان على نجم ليســــــتر سيتي

أظهــرت مباراة الكالســيكو املاضية بني 
برشــلونة وريال مدريد، أن البلجييك إيدين 
هازارد مل يعد خيارا مفضال لدى املدير الفني 

للمرينجي، كارلو أنشيلويت.
الربازييل  الثنايئ  أنشــيلويت عىل  واعتمد 
جونيور  وفينيســيوس  جويــس  رودريغو 
يف املرحلة املاضيــة، يف ظل توايل إصابات 

هازارد.
اإلسباين  »الشرينجيتو«  برنام  وبحسب 
ريال  رئيس  فلورنتينو برييز،  فإن  الشــهري، 
مدريد، فتــح الباب أمام األندية املهتمة بضم 

هازارد يف املريكاتو الشتوي املقبل.
وأضاف التقرير، أن هازارد يحظى باهتامم 
كبري مــن أندية الربميريليغ، وعىل رأســها 
نيوكاســل وأرســنال وتوتنهام ومانشسرت 

يونايتد.
ملكيته  انتقــال  بعد  نيوكاســل  ويتأهب 
لصندوق االستثامر السعودي، لتعزيز الفريق 
بصفقات كربى يف كانون الثاين املقبل، أجل 

إنقاذه من الهبوط.
ويعد هازارد أحد األســامء املرشحة بقوة 
لالنتقال إىل املكبايس يف املريكاتو الشــتوي 

املقبل.
ويف أرسنال، يهدف اإلسباين ميكيل أرتيتا، 
املدير الفنــي للغانرز، للتعاقد مــع هازارد، 
لتعزيز هجوم الفريق، بعــد البداية الصعبة 
التي حدثت  االســتفاقة  قبل  املوســم،  هذا 

. مؤخًرا وتحسن النتائ
أما بالنســبة لتوتنهام، فيعاين من تباين 
النتائــ هذا املوســم، ويريد ضــم هازارد 
ملساعدة الثنايئ سون هيونغ مني وهاري كني 
يف الهجوم، خاصة وأن النجم البلجييك ميلك 

خربة كبرية يف الربميريليغ.
وأخريا، ســبق وأن اهتم مانشسرت يونايتد 
بهــازارد، منذ أن كان يف تشــيليس، ولكن 
الالعب كانــت أولويته االنتقال لريال مدريد، 
ن تجددت الفرصة إلحضار البلجييك إىل  وا

أولد ترافورد.

ــل هـــــــازارد ــ ــي ــ  رح  بــــــا ــ ــتـ ــفـ ــد يـ ــ ــدريـ ــ ريـــــــال مـ

ي فري بايرن ميو

يلي لجي يور  ال



11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

 عموديا: 
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من ستة حروف:    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  محمد ديب 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة أمريكية. 

2ـ تتكّون منها الجملة. 

3ـ إسم يطلق عىل بوذا، 

يبس اللحم. 

ء.  4ـ يرّصون ال

5ـ نقيض أفراح. 

1ـ مصيف لبناين.

2ـ إعولّت.

3ـ ثقب االبرة، هرب. 

ولطّخــوا  جبلــوا  4ـ 

الجدار.

5ـ نستفح األمور.

عامل فيزيايئ إنكليزي ولد عام 1871، وتويف 1937. 

إشتهر بتحويله الذرة، وبدرسه عىل االشعاع الذايت. نال 

جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1908 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت:

10+6+3+4+1 دولة أوروبية.

11+2+7+1+12 من الطيور.

5+11+3+4 دولة عربية.

5+7+2 مدينة يف فرنسا.

8+11+6 حيوان معروف.

13+1+9 منزل.

4+10 نوع من الحّيات.

1ـ ما اسم فريق كرة السلة األمرييك الذي أحرز بطولة 
الدوري األمرييك لكرة الســلة ســنة 1991، وذلك للمرة 

األوىل يف تاريخه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم الشاعر الزجيل اللبناين الذي عارص الزجل 
منــذ بداية عرص النهضة. انشــأ جوقة األرز عام 1944 

ولّقب بشيخ االرتجال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هي املمثلة الســينامئية والتلفزيونية املرصية 
التي ولدت يف العارش من آب عام 1962 تخرجت من كلية 

الحقوق، واسمها األصيل نهري فرماوي؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ إذا كان صوت الفيل نهيم .. وصوت الحصان صهيل.. 
وصوت الناقة حنني.. فامذا يُقال لصوت القرد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما اسم الجزيرة التي تعترب من جزر العامل الكربى، 

وتقع يف املحيط الهادي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور 80 سنة 
عىل الزواج؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم املغني الذي إشتهر يف العهد العبايس وعا 
120 ســنة. بقي سليم العقل والبرص. كانت صنعته يف 
الغنــاء عجيبة غريبة ونادرة، وتفّوق عىل جميع زمالئه 

يف زمانه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم امللك االســطوري الذي كان عنده 50 بنت، 
وحكــم عىل 49 منهن مبــلء برميل ماء ال قعر له ألنهن 

قتلن أزواجهن ليلة عرسهن؟

؟ من هي؟من هو

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

صفات مميزة تجعلك نشــيطا وناجحا يف 
أعاملك . الكل يثق بك ويعطونك ما تطلبه منهم. 

انظر اىل االمام فأنت تعرف الطريق جيدا. 

املــايض البعيد يرجع فجأة اىل الســاحات 
ويجعلــك تطرح أســئلة كثــرية هامة كنت 
تتجاهــل وجودها. عليــك أن تكون متفائال 

ا.  ومبتسام دا

كل ما تقوم به من تحركات وأعامل ستكون 
لــه نتائ ايجابية. أنت مقدم عىل عمل عظيم 
يثري حولك عاصفة اعجاب وثناء من الزمالء. 

اعلــم ان كل انســان ميــر يف فرتات من 
االســرتخاء وأخرى من القلق والهموم. أمورك 
العمليــة بحاجــة اىل اعادة نظــر، وتنظيم 

شؤونك مبهارة. 

عالقتــك ســتتطور برسعــة اىل األفضل 
ت التي ســتحملها لك  واألحســن، واملفاجــ
خر  التطورات ستزيدك قناعة بأن الشخ ا

يناسبك، ويحبك أيضا. 

فرارك حازم وعدة انجازات مهمة تقوم بها. 
العقبات التي ســببت لك قلقا شــديدا ستزول 
نهائيا. اظهر للحبيب كل تعاطف فهو بحاجة 

اليك. 

اســتمع اىل اقرتاحات األهــل حتى لو بدا 
لــك ان بعضها غري مقنع يف هــذه املرحلة. 
اذهب مبــارشة اىل الهدف فالوقت مل يعد يف 

مصلحتك.

حــاول ان تترصف بلباقــة وفطنة مع من 
هم حولك من أقرباء وأصدقاء. بعض االحداث 

تزعجك ولكن لن تجد صعوبة يف تخطيها. 

تعيش يف دوامة تسعى اىل تغيريها منذ مدة 
بالتي هي أحسن وال تفلح يف ذلك. تأكد انك بعد 
نينة.  فرتة من التعب ستصل اىل الراحة والط

املامــك بدقائق األمور يزيد من رصيدك لدى 
رؤســائك وثقتهم بك. عاطفيا، جمر الحب مل 
ينطفئ، لكنه يختبئ تحت طبقة رماد العتب.

عليك أن تحســب لكل يشء حسابا يف هذه 
األيام الصعبة، فــرتّو قليال وعد للعرشة قبل 
القيام بأي خطــوة، وخصوصا يف ما يتعلق 

بالنفقات. 

الروتني الذي تشهده حياتك يدخلك يف حالة 
اكتئاب ال تريدها أن تكون هكذا. انظر اىل النور 
الساطع، واقرع أبواب السامء فهي سُتفتح لك. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

(24 متوز  23 آب(

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(

الرياض
املغرب
برّشي

بقاء
بريطانيا

برا
بوليفيا
تحيات

ثياب
جوائز

حزيران
حاصبيا

خمر
دانوب
ديسم

رونالدو
راشانا

روسيني
روالبندي

زنود
زوريخ
سهري

شوبنهاور
شعب

شط
شادية
صيام
صيدا

عامرة
عجب

غزل

فولتري
فينيسيا

فريدي
فلوريدا

قنديل
قلوب

قش
كلامت

ملبادا
موليري

نيودلهي
نابلس.

الحل السابق

الحل السابق

لواندا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط 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 ساموا.

2ـ داليدا. 

3ـ اليابان.

4ـ سنة 1670.

5ـ جزيرة بايل.

6ـ عباس حلمي الثاين.

7ـ أمني نخلة.

8ـ سنة 1909

1ـ لوزان.

2ـ اليلب. 

3ـ غينيا.

4ـ واهنة. 

5ـ ساّمعة.

1ـ الغوس.

2ـ وليام.

3ـ زيّنها.

4ـ الينع.

5ـ نباتة.

1ـ تشاد، سلوفاكيا

2ـ يانسون، هرل، سال

3ـ ورد، لورين باكال

4ـ دلفت، يلتهب

5ـ ود، رجوع، فرت، وا، لون

6ـ ريحان، اكر، تساند، آه

7ـ رغيف، مدراس، تزيينها

8ـ وور، كامل، رأل، الهند

9ـ زالج، رك، روس، ور

10ـ ناجي، مارك توين، تل

11ـ ال، نراهنك، نّشاب، قنع

12ـ تنيسون، أدل، اكرتايث

13ـ آسيا، حنا أيوب، يربّ

1ـ تيودور روفلت
2ـ شارل ديغول، أنا

3ـ اندف، حريان، يس
4ـ دس، ترأف، جانيس

5ـ ول، جن، جّروا
6ـ سنونو، ماريان

7ـ عادلك
، كرم، مّنان 8ـ وهي

9ـ فرن، فرا، راكدا

10ـ البيت، رسور، ال
11ـ الرّت، أسكن

12ـ يسكت، ستل، تشاو
13ـ األهواز، يواكب

14ـ ألبانيا، يبّت
15ـ ديلون، ري

16ـ نهر، قاب
17ـ واهن، تنرث
18ـ نهاد قلعي

1ـ فنان مرصي راحل.
2ـ من أشهر أبطال شاهنامه 

الفردويس، أداة إستثناء. 
3ـ عاصمة كوريا الجنوبية، 

مر بالقوم، بحر. 
الظُلم،  ويقــاوم  يحارب  4ـ 

بلدي، أكل الطعام. 
5ـ مدينــة يف إيران، صفة 

للحمل، تُقال للوالدة. 
6ـ يصبح طريا سلسا، تثاقله 

، صب املاء بكرثة.  يف امل
7ـ أحرف متشــابهة، يبس، 

إسم سابق لجزر فوكالند. 
 . 8ـ قضاء لبناين، ب

9ـ بلدة يف الشــوف، االسم 
االصيل للمطربة فريوز. 

10ـ بركــة، لفظــة هجاء 

عملة  متشــابهان،  أجنبيــة، 
آسيوية.  

11ـ االســم الثــاين ملمثلة 
لبنانية، يجّد ويتعب يف العمل. 

12ـ السنة، راجيا، شبيه. 
13ـ اقليــم يف األرجنتــني، 

شهر مرصي. 
الُحــزن، مفكر  14ـ كثــري 

وفيلسوف اندليس. 
15ـ مثل، فتلت الحبل. 

16ـ غطّــت وحجبــت، من 
الطيور. 

17ـ ماركــة أدوات تصوير، 
جامل. 

18ـ ممثــل مــرصي راحل 
صاحب الصــورة كانت هوايته 
املفضلة حل الكلامت املتقاطعة.

فرنســية،  مدينــة  1ـ 
رسام إسباين عاملي راحل. 
2ـ ممثل وملحن وفنان 
مــرصي راحــل، مضــغ 

الطعام. 
3ـ متخفيا عن، تفيدنا. 

4ـ رفقُه، سحب، يقبضه 
املوظف. 

الثاين  5ـ حسب، االسم 
، دولة  لصحايف لبناين، ب
يف أمريكا الوسطى، مت 

عىل غري هداية. 
6ـ مد يده، شاعر فرنيس 

راحل، طائرة قتال. 
أمريكيــة،  مدينــة  7ـ 
يخصــه، ســارق وآخــذ 

الغنيمة، أعان

8ـ متشابهان، ما يُؤكل، 

ء.  البحر، نطلب ال

أوروبية،  عاصمــة  9ـ 

موســيقي املاين إنكليزي، 

ســعل  أمريكية،  عاصمة 

وأح. 

10ـ حّيــة ذكر، بان من 

بعيد، نبات طيب الرائحة. 

11ـ أحــب، فيلم لفريد 

شوقي، إرتجاف واضطراب.

ُحّب  الذكاء،  املتوقد  12ـ 

الذات مع عدم التفكري يف 

الغري، شهم ورشيف. 

13ـ فقــريا يُــر له، 

نحّب، قمر مكتمل، حيوان 

ضخم صبور.
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ــــــــد رفض باســــــــيل ــــــــي« ومخــــــــرج الراعــــــــي لالســــــــتدعاءات موضع بحــــــــث بع »عــــــــرض عضــــــــالت قوات

ــــات؟ ــ ــار املفاوضــ ــ ــ ــ ــــى مس ــ ــ ــــة عل ــ ــ ــدول الخليجي ــ ــ ــ ــع ال ــ ــ ــ ــــة م ــ ــ ــــة لألزم ــ ــ ــات اإلقتصادي ــ ــ ــ ــــي التداعي ــ ــا هــ ــ ــ ــ م

ــي قـــلـــب أمــيــركــا ــ ـــ »داعــــــــش« ف ــ ــن هـــجـــوم ل ــ ــول تـــحـــذيـــر م ــ ــت ح ــ ــسـ ــ ــوى الـ ــ ــ ــق ــ ــ ــع ال ــ ــ ــات م ــ ــ ــادث ــ ــ ــح ــ ــ إيــــــــــــران: امل
ــا جــــــدا« ــ ــبـ ــ ــريـ ــ االتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي ســـتـــســـتـــأنـــف »قـ

ــي ســـوريـــا ــ ــرض األمــــــر الــــواقــــع ف ــ ــض فـ ــرفـ الـــســـيـــســـي: نـ

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

التمييز، وبالتايل عدم مثــول  دياب امام البيطار اليوم، رغم 
انــه قــرر  املواجهة قضائيا مع املحقــق العديل بعد ان ضم 
املحامــني ناجي البســتاين وامل حداد ورشــيد درباس اىل 
فريــق عمله القانوين لخــوض املواجهة القانونية، كام عزز 
الوزراء الســابقون الواردة اسامؤهم يف التحقيقات ملفاتهم 
القضائيــة باختيار  افضل املحامني للدفاع عنهم، فيام املخرج 
املطــروح مل يؤد اىل تجاوب الرئيــس نبيه بري مع التمنيات 
بفتــح »هاتفه« والرد عىل اتصال الدكتور جعجع، حيث نفت 
مصــادر عني التينة كل االحاديــث القواتية عن تواصل قد تم 
هاتفيــا وبعيدا عــن االضواء بني بري وجعجع، رغم ان اعالم 
القــوات غازل بــري وحركة امل وصــب كل هجوماته عىل 
حــزب الله الحداث رش مــا بالعالقة بني الطرفني وهذا امر 
مســتحيل كام تؤكد مصادر عني التينة، علام ان املخرج كان  

يشــمل  معاودة جلسات مجلس الوزراء االسبوع املقبل.

 السفري السعودي طلب اقالة قرداحي
 و8 اذار هددت 

ويف تطــور بــارز، كاد يطيح بالحكومة جــراء مقابلة 
تلفزيونية اجريت مع وزير االعالم جورج قرادحي اوائل اب عن 
حرب اليمن ودان فيها الســعودية واالعتداءات املرتكبة بحق 
اليمنيني، وقد طلب الســفري السعودي يف لبنان وليد البخاري 
شــخصيا  من ميقايت اقالة قرادحي، وحسب مصادر متابعة 
للملــف بكل تفاصيله، ان البخاري اتصل مبيقايت وطلب منه 
العمــل عىل اقالة الوزير قرادحــي، ومل تنجح كل االتصاالت 
وبيانات االســتنكار من دفــع البخاري اىل الرتاجع عن طلبه 
باقالة وزير االعالم  طوال ليل امس االول، وصباح امس  انتقل 
ميقــايت اىل بعبدا وعرض املوضــوع عىل الرئيس عون الذي 
ابلــغ مــن وزراء8 آذار وقياداتهم بان اي اجراء بحق قرادحي 
ســيؤدي فورا اىل استقالة وزراء8 آذار جميعهم، وهذا القرار 
ابلغ  ايضا مليقايت، وعىل االثر ارجئت اقالة قرادحي وتم غض 
النظر عنها كليا، وهذا ما اثار الســفري السعودي وهدد مبزيد 
مــن االجراءات الخليجية بحــق لبنان، ورفض كل االعتذارات 
الصــادرة عن ميقايت والــوزراء والبيانات اذا مل ترتجم فورا 
باقالــة قرادحي، وذكرت املصادر ان البخــاري اقفل هاتفه 
ورفض الرد والحديث باي وساطة قبل اقالة وزير، وقد طالب  
مجلس التعــاون الخليجي قرادحي باالعتذار، وهذا ما رفضه 
وزيــر االعالم الذي  رد بعنف عىل البخاري دون ان يســميه، 
وقــال:«مل اخطــىء بحق احد لــيك اعتذر،وعندما يطالبني 
احد باالســتقالة اقول له »انني جــزء من حكومة مرتاصة« 
وتابع:اليجــوز ان نظــل عرضة لالبتــزاز، المن دولة والمن 
ســفراء والمن افراد، وميلون علينا مــن يبقى يف الحكومة 
ومن اليبقى، وتساءل:«الســنا دولة ذات سيادة«. وايدت قوى 
8 اذار بقوة مواقف قرادحي بينام اعتربفرنجيه  كالم قرادحي 
انه يدخل يف اطار حرية الراي وهذا  املوقف  اعلنه قبل توليه 
املســؤولية الوزارية، والسؤال كيف سيترصف ميقايت بعد ان 
استدعت وزارة الخارجية السعودية السفري اللبناين وسلمته 
مذكرة احتجاج ضــد ترصيحات قرداحي ،وتؤكد املصادر، ان 
الحكومــة دخلت اجازة مفتوحــة وطويلة، يف ظل املوقف 

السعودي املتشدد.

 مفاوضات الرتسيم البحري 
ويف ظل االجواء املعقدة داخليا، تســتعد الحكومة اللبنانية 
الســتئناف املفاوضات غري املبارشة بني لبنــان وكيان العدو 
االرسائيــيل يف الناقورة وســط معلومات عــن جولة جديدة 
للمبعوث االمرييك ملفاوضات ترســيم الحدود البحرية اموس 
هوكشتني، وقد رشحت مصادر مطلعة عىل مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية بني لبنان والعدو االرسائييل اخر املســتجدات 
يف هــذا امللف وقالت:بعد توحد الســلطة السياســية عىل أن 
املنطقــة املتنازع عليها تبدأ من الخط 29 وليس من الخط 23، 
وإعالن السيد نرص الله أنه يقف وراء الدولة اللبنانية وسيمنع 
العدو االرسائييل من اســتخراج النفط والغاز من هذه املنطقة 
قبل إنتهاء املفاوضات، سوف يؤدي  ذلك حتامً اىل الحل العادل 
وبرسعــة غري متوقعة. هناك من يســأل كيف هي الســلطة 
اللبنانية موحدة عىل تحديد املنطقة املتنازع عليها شامل الخط 

29، فالجواب هو عىل الشكل التايل:
صحيح أن هناك اختالف بالرأي حول عدم تعديل املرسوم 6433 
خالل سري عملية التفاوض مع العدو االرسائييل أو عىل توقيت 
، حيث يعتقد البعض أنه يجب افســاح  هذا التعديل بالحد األد
املجال للتوصل اىل حل عادل للنزاع الحدودي البحري قبل التعديل، 
إال إنه ولحسن الح يوجد موقف رسمي موحد للدولة اللبنانية 
حول تحديد املنطقة املتنازع عليها والتي أعلن السيد نرص الله أنه 
سيمنع العدو االرسائييل من بدء استخراج النفط والغاز منها قبل 
التوصل اىل حل تر به الحكومة اللبنانية بنتيجة املفاوضات 
 بني الجانبني. هذا املوقف الرسمي املوحد يتبني من خالل ما ييل:
بتاريخ 13 ترشين األول 2020 أي قبل يوم واحد من بدء التفاوض 
غــرب املبارش مع العدو اإلرسائيــيل، اجتمع رئيس الجمهورية 
بأعضــاء الوفد املفاوض وأعطى توجيهاته االساســية للوفد 
العســكري  التقني النطالق عملية التفاوض بهدف ترســيم 
الحــدود البحرية عىل أســاس الخط الــذي ينطلق من نقطة 
راس الناقــورة براً واملمتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوســط دون 
احتســاب أي تاثري للجزر الساحلية التابعة لفلسطني املحتلة. 
وذلك استنادا اىل دراســة اعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانني 
الدولية أي إنطالق التفاوض من الخط 29 وبالتايل تعترب رئاسة 
الجمهورية وبرصاحة تامة أن املياه البحرية التي تقع شــامل 

الخط 29 هي منطقة متنازع عليها.
خــالل زيارة آموس هوكشــتني االخــرية اىل لبنان بتاريخ 
2021/10/19 نقل عن الرئيس نبيه بري أنه متمســك باتفاق 
االطــار لناحيــة متابعة التفاوض غرب املبــارش يف الناقورة 
وهــو يعتــرب أن الخط 29 هــو خط تفــاويض ينطلق منه 
الوفــد املفــاوض يف املفاوضات، عىل عكس ما كان يُشــاع 
أن اتفــاق االطــار ين عــىل التفاوض عىل مســاحة 860 
كلــم مربع أي بني الخط 1 والخــط 23، فاتفاق االطار ببنوده 
الســته واضح وال ين أبدا عىل حرص التفاوض مبســاحة 
860 كلــم مربع. وهــذا يعني أن الرئيس بــري يعترب أيضاً أن 
 املنطقة الواقعة شــامل الخط 29 هي منطقة متنازع عليها.
بعــد نيل حكومة الرئيــس ميقايت الثقة، رصح الرئيس نجيب 
ميقــايت أنه ســوف يتابع موضوع ترســيم الحدود البحرية 
بشــكل علمي ووفقــاً للقوانني الدولية، صــدر بعد ذلك قرار 
بتاريخ 2021/10/12 من قبل محكمة العدل الدولية حول حل 
النزاع الحدودي البحري بني كينيا والصومال وذلك برســم تلك 

الحدود انطالقا من املياه االقليمية دون إعطاء أي تأثري لجزيرة 
ديوا داماســياكا الصومالية الشــبيهة متاما بجزيرة تخيلت 
االرسائيلية بالنسبة ملساحتها وموقعها من خط الحدود، وهذا 
يعترب قرارا تاريخيا سوف تأخذ به كافة املحاكم الدولية ومكاتب 
االستشارات القانونية التي تُعنى برتسيم الحدود البحرية، يف 
العامل كونه صدر أن أعىل مرجع قضايئ يف االمم املتحدة ومن 
محكمة تضم 15 قاضياً متخصصا يف هذا املجال، وبالتايل كل 
الدراسات العلمية والقانونية سوف تصب يف الدفاع عن الخط 
29 الذي يتجاهل تأثري جزيرة تخيلت أساس املشكلة يف ترسيم 
الحدود البحرية بني لبنان وفلســطني املحتلــة والتي يُطالب 
االرسائييل باعطائهــا تأثريا كامال بعكس قرار محكمة العدل 
الدولية االخري والذي يتام متاماً مع دراســة قيادة الجيش 
التقنية والقانونية. وهذا يعني أن رئيس حكومة لبنان مع بدء 
التفاوض من الخط 29 الذي دعمه ُحكم أعىل ســلطة قضائية 
دولية أي محكمة العدل الدولية والذي يصب يف مصلحة لبنان.
كذلــك األمر، وبناًء لتوجيهات الرؤســاء الثالثة عون، بري 
وميقايت، أرســل وزير الخارجية واملغرتبني رسالتني اىل األمم 
املتحــدة االوىل بتاريخ  18 /2021/9 تحت رقم 2021/1120 
والثانية ملحقة بالرســالة االوىل تحت رقم 5/3637 بتاريخ 
2021/10/21 تحــدد االوىل بالن أن حقل كاريش هو حقل 
متنازع عليه وتحذر الرســالة الثانية من احتامل قيام ارسائيل 
بخرق املسار التفاويض واللجوء اىل عمليات التنقيب يف مناطق 
متنازع عليها وعدم انتظار نتائ املفاوضات مبخالفة رصيحة 

ملا هو متعارف عليه دولياً.

 مواقف نرصالله 
أضف اىل ذلك، يف شــهر أيلول 2021 أعطت هيئة الترشيع 
واالستشــارات يف وزارة العدل رأيها القانوين مبوضوع الخط 
23، حيث دعت الحكومة اللبنانية اىل ســحب املرسوم 6433 
من األمم املتحدة وتعديل الخط 23 مبوجب مرســوم يتخذ يف 
مجلس الوزراء باالســتناد اىل دراسة قيادة الجيش، خاصة أن 
هذا املرســوم وهذا الخط 23 يشوبهام عيوب تقنية وقانونية 
تستوجب التعديل. وهذا ما يسهل عمل السلطة التنفيذية التي 
يجب أن تبني قراراتها عىل رأي السلطة القضائية يف موضوع 
يتعلــق باملصلحة الوطنية وحقوق الشــعب اللبناين واألجيال 
القادمــة والتي ال ميكــن وال يحق ألحــد أن يتجاهلها. ومن 
هــذا املنطلق وجب عىل وزيــر العدل إحالة رأي هيئة الترشيع 
ء مقتضاه  واالستشــارات اىل مجلس الوزراء ليبنى عىل ال

وليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية يف هذا الشأن.
وتضيــف املصادر :هذا الــرأي القضايئ اللبناين الذي أصبح 
اليوم مدعامً بقرار محكمة العدل الدولية االخري قي قضية كينيا 
 الصومال، وهذا اإلجامع الوطني حول تحديد املنطقة املتنازع 
عليها أي أن تكون شامل الخط 29، وكذلك خطاب السيد نرصالله 
االخــري بأنه يقف وراء الدولة اللبنانية يف موضوع ترســيم 
الحــدود البحرية الجنوبية وأنه لن يســمح للعدو االرسائييل 
ببدء اســتخراج النفط والغاز من هذه املنطقة قبل التوصل اىل 
حل نهايئ عرب املفاوضات الجارية، هذه األمور كلها تجعل من 
امكانيــة التوصل اىل حل عادل أمر ســهل ورسيع املنال ولها 
مدلوالت ايجابية تيرش اىل قرب التوصل اىل حل رسيع يحف 
حقوق الشعب اللبناين والبدء باستخراج النفط والغاز من البلوك 
9 الحدودي الذي ســوف يكون حجر الزاوية وبداية لالستقرار 

سباب التالية: االقتصادي يف لبنان. هذا التفاؤل مرده ل
إن رشكــة إنرجني التي تعمل يف حقــل كاريش الحدودي، 
هي رشكة صغرية الحجم وال تتحمل أي خســارة مادية، ولها 
اسهمها يف بورصة لندن وتم تصنيفها مؤخراً يؤرش سلبي من 
رشكة مودز بسبب تأخرها يف عملية االنتاج من حقل كاريش 
ألسباب تتعلق بوباء كورونا وبسبب تأخر وصول سفينة االنتاج 
)FPSO( التي يتم تصنيعها يف ســينغابور والتي كان متوقاً أن 
تصل اىل حقل كاريش يف حزيران 2021 حيث تأخر هذا املوعد 

اىل بداية العام 2022.
إن كلفة ســفينة االنتاج )FPSO( حوايل نصف مليار دوالر 
أمــرييك، وبالتايل لن تتجرأ رشكة إنرجني أن تأيت بها وتضعها 
يف منطقــة متنازع عليها مبفهوم الدولــة اللبنانية وتكون 
عرضة ألي هجوم عسكري متوقع من قبل املقاومة كام أوحى 
الســيد نرص الله يف دفاعه عــن املنطقة املتنازع عليها وعدم 
السامح الرسائيل باستخراج النفط والغاز قبل التوصل اىل حل.

العدو اإلرسائييل ينتظر النفط والغاز من حقل كاريش بفار 
الصرب للبدء بتوليد الكهرباء من املعامل التي أعدها لهذه الغاية، 
ولكرس احتكار رشكة شيفرن التي تستغل بيع الغاز من حقيل 
متار وليفيثيان لإلرسائيليني بأســعار مرتفعة، وبالتايل، من 
مصلحة االرسائييل عدم التأخر يف انتاج النفط والغاز من حقل 
كاريش والذي سوف يكون له مردود اقتصادي سلبي إضافة اىل 

معضلة حل وضع رشكة انرجني الضاغط عليه.
كل هذه العوامل ســوف تضغط عىل العدو االرسائييل الذي 
بدوره سوف يطلب مساعدة الوسيط االمرييك لإلرساع بايجاد 
حل ملوضوع ترســيم الحدود البحرية مع لبنان، وهكذا بوحدة 
املوقف اللبناين الرســمي من تحديد املنطقــة املتنازع عليها 
واالرصار عــىل حامية حقوق لبنان يف هذه املنطقة، ســوف 
يســهل عمل الوسيط االمرييك للوصول اىل حل عادل ومنصف 
وســوف يكون تحــت الضغط االرسائيــيل للوصول اىل حل 
رسيع قبل وصول ســفينة االنتاج، بدال من أن يضغط هو عىل 
االرسائيــيل للتوصل اىل حل يف حال ابقاء حقل كاريش بعيداً 
عن منطقة النزاع، فعكس ذلك أي التمســك بالخط 23 ســوف 
يريح رشكة انرجني من الناحية القانونية واألمنية، وســوف 
يريح الجانب االرسائييل ويســمح له باملامطلة وعدم التجاوب 
مع الوســيط االمرييك الذي سوف تصعب مهمته بالطلب من 
ارسائيل املرتاحة عىل وضعها باســتئاف املفاوضات بدالً من أن 
تلح وترص اىل التوصل اىل حل قبل موعد وصول سفينة االنتاج 
)FPSO( من سينغابور بداية العام القادم ووضعها تحت تهديد 

أمني ال ميكن أن تتحمله.
وتختم املصادر بالتاكيد ، اليوم، نُبرش الشعب اللبناين بقرب 
إيجــاد حل عادل ملســألة النزاع الحــدودي البحري مع العدو 
اإلرسائيــيل، وهــذا يعود بالدرجــة االوىل اىل توحد وإجامع 
السلطة السياسية عىل تحديد املنطقة املتنازع عليها ابتداًء من 
الخط 29، واىل تكامل القدرات الوطنية مع بعضها البعض، بدًء 
من قدرات الجيــش اللبناين اىل قدرة ومهنية القضاء اللبناين 
وأخرياً اىل إمكانية االســتفادة من قدرات املقاومة التي سوف 
متنع رشكة إنرجني من اســتكامل العمل واســتخراج النفط 
والغاز من هذا الحقل، وبالتايل تجعل االرسائييل مستعجالً من 
أمره إليجاد حل خوفاً من تكبد هذه الرشكة خســائر فادحة ال 

نستطيع تحملها. 

الصــادرات اللبنانية إىل هذه األســواق خصوًصا إذا ما أخذت 

األزمة سلبًيا وتطورت بشكل كبري.

التداعيات عىل العالقات مع الدول الخليجية ليست الوحيدة، 

فمســار املفاوضات مع صندوق النقد الدويل ُمهّدد أيًضا وذلك 

من باب اإلســتثامرات يف لبنان والتي تُشــكّل عنرصا أساسيا 

يف برنام الحكومة اللبنانية والتي تصل املساهمة الخليجية 

املُحتملة )لو مل تســتجد األزمــة( بأكرث من 45 من إجاميل 

اإلستثامرات. وبفرضية أن الدول الخليجية أعلنت عدم رغبتها 

باملساهمة يف اإلســتثامرات، فإن برنام الحكومة اللبنانية 

الذي ســُتفاوض عىل أساســه صندوق النقد الدويل سيتعّدل 

بشكل كبري خصوًصا أن النمو اإلقتصادي الذي كان سينت عن 

هذه اإلســتثامرات سيذهب مهّب الريح وستكون فرتة التعايف 

أطول وأكرث كلفة عىل املواطن اللبناين.
الجدير ذكره أن دول الخلي  املوّحدة يف موقفها تجاه لبنان 
 مُتّثل قســام كبريا من التمويل الذي سُيقّدم إىل لبنان ضمن 
( وهذه الدول هي شبه الوحيدة  إطار مؤمتر سيدر )أكرث من 45
القادرة عىل اإليفاء بوعودها نظًرا إىل أن الدول األخرى تُعاين 
من شح كبري يف قدراتها التمويلية والنات عن جائحة كورونا.
ويبقى األصعب يف األمر  بحسب بعض املحللني السياسيني 
 التداعيــات عىل الصعيــد الداخيل. فالحكومة التي مل تخرج 
بعــد من تداعيات حادثــة الطيونة والتي ذهــب ضحيتها 7 
قتــىل والعديد من الجرحى، كانت موعودة بإســتعادة وترية 
إجتامعاتها يف األيام أو األســابيع القادمة. إال أن ترصيحات 
وزير اإلعالم جورج قرداحي قد تُلقي بظاللها عىل قدرتها عىل 
اإلجتامع وحتى اإلستمرار  مع بروز مطالب بإقالة وزير اإلعالم 
من منصبه وهو ما قد يُشــكّل يف حال حصل، ُمشــكلة عىل 
صعيــد توازن القوى املُمّثلــة يف الحكومة وبالتايل قد يكون 

أحد السيناريوهات الستاتيكو حتى اإلنتخابات النيابية املُقبلة.
إال أن موقف الرئيس ميقايت يبقى هو األصعب عىل الرغم من 
البيان الذي أصدره، فالتصعيد السعودي قد يصل إىل مستويات 
يصعب بعدها عىل الرئيس ميقايت اإلستمرار يف منصبه وهو 
الذي أعلن من الرصح البطريريك أن اململكة العربية السعودية 
هي قبلته السياسية والدينية. وبالتايل يُطرح السؤال عن قدرة 
الرئيس ميقايت عىل اإلستمرار يف منصبه إذا ما تصلّب املوقف 

السعودي تجاه لبنان.
هل مُيكن حّل األزمة من دون إقالة وزير اإلعالم؟ يســتبعد 
مصدر ُمطلع أن تقبل اململكة العربية السعودية بأقّل من إقالة 
وزير اإلعالم واإلعتذار العلني من اململكة وهو ما يُرّجح تعقيد 
ُمستطرد ملوقف الرئيس ميقايت من هذه األزمة املُستجّدة وهو 

ما سيفرض عليه ثالثة سيناريوهات:
األول  إقالة وزير اإلعالم بعد اإلتفاق مع رئيس الجمهورية 
والقوى السياسية األخرى، وهو أمر ليس بالسهل خصوًصا أن 

قرداحي نفسه قال يف مؤمتره الصحايف البارحة أن لبنان ذو 
ســيادة وال مُيكن القبول بتدخالت خارجية فيام يخ أعضاء 

الحكومة.
الثاين  إستقالة الرئيس ميقايت من منصبه وهو ما سيجعل 
لبنــان يف وضع كاريث يف مرحلة هي أكرث ما يحتاجه لبنان 

يف املرحلة الحالية.
الثالث  اإلســتمرار بالوضع الحايل أي إستمرار األزمة مع 
، والطلب من الرئيس الفرنيس التدّخل للتوّسط مع  دول الخلي
اململكة العربية الســعودية. وإذا كانت فرنسا قد فشلت حتى 
الســاعة يف أخذ موعد للرئيس ميقايت لزيارة الرياض، فكيف 

سيكون من السهل عليها حّل األزمة الحالية.
يف الختام يبقى القول أن األنظار ُمسلّطة عىل موقف الرئيس 
نجيب ميقايت والخطوات التي سيأخذها. وإذا كانت سامت هذا 
الرجل تدوير الزوايا، إال أن الهامش الذي يتمّتع به هذه املرّة هو 

هامش ضيق جًدا.

من  بأن أفغانســتان رمبا ما زالت متثــل مخاوف خطرية ل
القومي للواليات املتحدة بعد أن انتهت حربها التي اســتمرت 

عقدين هناك بالهزمية يف آب.
وحركة طالبان التي كسبت الحرب عدو لتنظيم داعش، الذي 
أعلن مسؤوليته عن تفجريات انتحارية وهجامت أخرى، بينام 
تســعى طالبان لفرض القانون والنظام بعد انسحاب القوات 

األمريكية.
وشــمل ذلك تفجريات اســتهدفت األقلية الشيعية وأيضا 
قيام داعش بقطــع رقبة عضو يف جامعة مســلحة تابعة 

لطالبــان يف مدينة جالل أباد يف رشق البالد.
وقال كال يف شهادة أمام لجنة القوات املسلحة يف مجلس 
الشــيو إنه ليس من الواضح بعد مــا إذا كانت لدى طالبان 
القدرة عىل قتال التنظيم بشــكل فعال بعد انسحاب الواليات 

املتحدة.
بات كذلك إىل  وقاتلت الواليات املتحدة طالبان ووجهت 

جامعات مثل داعش والقاعدة.
وقال: »تقديرنا هو أن طالبان وداعش  والية خراسان يف 
أفغانستان عدوان لدودان. ولذلك فإن طالبان لديها دافع قوي 
لتعقب داعش خراســان. وأعتقــد أن قدرتها عىل القيام بذلك 

مل تتحدد بعد«.
وقدر كال عدد مقاتيل داعش خراسان »ببضعة آالف«.

وقال القائم بأعامل وزيــر الخارجية يف حكومة طالبان 
الجديدة أمري خان متقي إن حكومته ستتصدى لخطر مقاتيل 
تنظيم داعــش. وقال أيضا إن أفغانســتان لن تصبح قاعدة 

لهجامت عىل دول أخرى.
وأشار كال إىل أن القاعدة يف أفغانستان متثل مشكلة أكرث 
تعقيدا بســبب صلتها بطالبان. وهذه الصلة هي التي تسببت 
يف التدخل العسكري األمرييك يف أفغانستان يف عام 2001 
بعد هجامت القاعدة يف 11 ايلول عىل نيويورك وواشــنطن. 

كانت طالبان قد وفرت املأوى لقادة القاعدة.
وقــال كال إنه خالل »عــام أو اثنني« ميكن أن تســتعيد 
القاعدة قدرتها عىل شن هجامت عىل الواليات املتحدة خارج 

أفغانستان.
وذكــر كال أن الهدف هــو تقويض هذه الجامعات حتى ال 
متلك داعش وال القاعدة القدرة عىل مهاجمة الواليات املتحدة.
ومــع ذلك يحذر مســؤولون أمريكيــون رسا من أن رصد 
وتقويــض جامعات مثل القاعــدة وداعش صعب للغاية يف 
ظــل عدم وجود أي قوات يف البــالد. ويتم إطالق الطائرات 
بات ألهداف للقاعدة وداعش  املســرية القادرة عىل توجيه 

يف أفغانستان.

اإللكرتونية يف 80 من محطات الوقود بعد الهجوم السيرباين.
ومــن جانبه، قــال رئيس البالد إبراهيــم رئييس إنه نظراً 
الستعداء من ســامهم أعداء إيران »ينبغي االستعداد ملواجهة 

أي هجامت سيربانية مستقبالً«.
وأضــاف رئييس أن تعزيز أمن منظومة التزود بالوقود أمام 
الهجــامت اإللكرتونية يعترب من أهــم مهام األجهزة املعنية، 

الوقت الراهن.
خالل تفقــد وزارة النفط لالطالع عىل جهود إعادة  وأكــد 
ورة إزالة القلق لدى  تأهيــل منظومة التزود بالوقود عىل 

املواطنني بشأن إمكانية التزود بالوقود.
وكانت اللجنة العليــا للفضاء اإلفرتايض، التابعة للمجلس 
األعىل للفضاء الســيرباين، أكدت تعرض األنظمة اإللكرتونية 

ملحطات الوقود لهجوم سيرباين.
وذكرت وســائل إعــالم محلية أن محطــات تعبئة الوقود 
بالعاصمــة طهران، وعدد من املدن األخرى، توقفت عن العمل 
بســبب خلل فني أصاب األنظمة اإللكرتونية الخاصة بشبكة 

توزيع املحروقات.
وقد اتهم كثريون إرسائيل بالوقوف وراء الهجوم.

كام اتهم أمني املجلس األعىل للفضاء االفرتايض أبو الحسن 
فريوز آبادي، دولة أجنبية مل يســمها، بالوقوف وراء الهجوم 

السيرباين.
وكشف فريوز آبادي أن بالده شهدت أخريا مثل هذا الهجوم 
ار  اإللكرتوين عىل نظام السكك الحديدية، ومتت معالجة األ

يف وقت قصري.

 االتفاق النووي 
مــن جهة أخــرى، أعلنت وزارة الخارجيــة اإليرانية، أمس 
األربعاء، أن املحادثات مع القوى الســت حول االتفاق النووي 

ستستأنف »قريبا جدا«.
وقــال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان إن 
مدير الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية رافائيل غرويس إىل 

طهران مؤكدة »لكن التوقيت ليس مهام«.
وأعلن »أننا انطلقنا يف املفاوضات النووية قبل أسبوعني من 
خالل التشــاور مع املنسق األورويب للمفاوضات، والعودة لن 
تكون متأخرة واملحادثات مع القوى الست حول االتفاق النووي 
ستستأنف قريبا جدا«، مشددا عىل »أننا لن نستأنف املفاوضات 

من نقطة االنسداد التي كانت قد وصلت إليها«.
واعترب أن »عودة أوروبا إىل املفاوضات ال تعني شــيئا وهي 

يجب أن تصاحب برفع العقوبات«.
هــذا ونقل تلفزيون »برس« اإليــراين عن مصدر مل يحدده 
قوله، أمس األربعاء، إن طهران مســتعدة إلجراء محادثات مع 

األطراف األوروبية بشأن االتفاق النووي املُوقع عام 2015.
وقال هذا املصدر »أعلنت إيران رســميا اســتعدادها إلجراء 
محادثــات مبارشة مع األطراف األوروبية الثالثة املوقعة عىل 
االتفاق النووي«. وأضاف أن إيران دعت األطراف الثالثة لزيارة 
طهــران أو أن تنظم زيارات لعواصم الدول الثالث، إلجراء مثل 

هذه املحادثات، لكنها مل تتلق أي رد بعد.
بدوره، قال مستشار األمن القومي األمرييك جيك سوليفان 
إن بــالده »تراقب عن كثب التقــدم يف برنام إيران النووي، 
وتشعر بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذتها طهران منذ انسحابها 
من االتفاق النووي«.وأكد ســوليفان أن أولوية واشنطن هي 
العــودة إىل طاولة املفاوضات، والتوصل إىل اتفاق يضع حدا 

لربنام إيران النووي.
وم قائال »نافذة املفاوضات ليســت مفتوحة إىل األبد. 
نحــن بحاجة إىل العودة إىل الدبلوماســية وإحراز تقدم عىل 
طاولــة املفاوضات. نحن بالطبع نحتفــ بجميع الخيارات 
األخــرى حتى نتمكــن من التعامل مع هذا الربنام حســب 

الرضورة«.

االستحقاق االنتخايب يف ليبيا يوم 24 كانون األول 2021، مبا 
يتيح للشعب الليبي الشــقيق فرصة اختيار حكومة موحدة، 
تحف أمن واســتقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد عىل 
االلتــزام مبقررات األمم املتحدة، خاصة قرار مجلس األمن رقم 
2570 الداعي لسحب جميع العنارص املرتزقة والقوات األجنبية 

من األرايض الليبي، مع عدم استغالل الساحة الليبية لتحقيق 

مصالح وأغراض سياسية ألطراف أخرى.

وأضاف الرئيس الســييس، أنه تناول خالل االجتامع حرصنا 

عىل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية عىل أساس 

حل الدولتني، مبا يســهم يف متكني الشــعب الفلسطيني من 

إقامة دولته املســتقلة عىل حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها 

القدس الرشقية.
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