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ــــــــتباك السياســــــــي يعطــــــــل »التســــــــوية« فــــــــي البرملــــــــان واالنتخابــــــــات فــــــــي دائــــــــرة الخطــــــــر  اال
ــــــــة  ــــــــ اولوي ــــــــان لي ــــــــا ولبن ــــــــدول اعمالن ــــــــى ج ــــــــ عل ــــــــي: لس ــــــــودد« ميقات ــــــــ »ت ــــــــاض ترف الري
ــــــــع  ــــــــة« اســــــــتدعاء جعج ــــــــه »للفلف ــــــــري وباســــــــيل .. توج ــــــــة قاســــــــية للحري »رســــــــالة« اميركي

الريــــــــاض تطلــــــــب تعزيــــــــز دفاعاتهــــــــا العســــــــكرية
ولقــــــــاء متوتــــــــر بيــــــــن بــــــــن ســــــــلمان وبلينكيــــــــن

األسد: نعمل على التطوير في جميع املجاالت ر الحرب
ــمال الســوري ــان فــي ال ــن نســمح بوجــود اي كي ــا: ل تركي

ــــــــوم ــــــــي الخرط ــــــــات ف ــــــــور والطرق ــــــــح الجس ــــــــ يفت ــــــــة والجي ــــــــات الجوي نا للرح ــــــــودان: اســــــــت الس
بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجيا 
للعاصمة السودانية الخرطوم، وسط استمرار 
حالة من الرفض الداخيل والضغوط الخارجية 
املكثفة عىل القادة العســكريني للراجع عن 

قراراتهم األخرة.
كام اســتؤنفت حركة املالحة الجوية يف 
مطار الخرطوم الدويل، حيث أقلعت طائرتان 

للمرة األوىل، بعد أن توقفت االثنني املايض.
وفتحت قوات مشركة من الجيش والدعم 
يع والرشطة أغلب الجسور والطرقات يف  ال

الخرطوم أمام حركة السيارات واملارة.
استمرار االعتقاالت واالحتجاجات

ورغــم العودة التدريجيــة ملظاهر الحياة 
الطبيعية، فقد اســتمرت حالــة من الرفض 
واالحتجاج عىل القرارات األخرة للقائد العام 

للقوات املســلحة يف الســودان عبد الفتاح 

الربهان.

ودعا وزراء ائتالف القوى املدنية، الشــعب 

لالحتجاج حتى إســقاط االنقالب، وموظفي 

الحكومــة لالنضــامم إىل العصيان املدين، 

االنقالب،  محاولــة  يرفضون  وقالوا إنهــم 

ويطالبون العسكريني بالعدول عن اإلجراءات 

غر الدستورية.

وأعلنت لجان أحياء بحري )شــعبية( يف 

الســودان، أمس الخميس، ما وصفته بجدول 

ثوري يتضمــن مواكب ليلية وعصيانا مدنيا، 

رفضا للقرارات األخرة للربهان.

ــة دون ــ ــ ــات النووي ــ ــ نا املفاوض ــت ــ ــ ــن اس ــ ــ ــران تعل ــ ــ طه
ا للعــودة ــنطن تبــدي اســتعداد ميركيــة ووا ــاركة  م

قالــت مصــادر مطلعة 
إن  »رويــرز«  لوكالــة 
أســلحة  أوالً  تريد  الرياض 
اململكة  ملســاعدة  أمركية 
يف تعزيز أنظمتها الدفاعية 
»أنصار  هجامت  أعقاب  يف 
الله« عىل أراضيها بطائرات 
وصواريخ  عسكرية  مسرة 

بالستية.
وقــال مســؤول كبــر 
بالحكومــة األمركية طلب 
عدم الكشــف عــن هويته 
الكثر  نــويل  ورساً،  »علناً 
من االهتامم ملســألة امليناء 
واملطــار ... إنــه الــيشء 
الصحيح الذي يجب أن تفعله 

أكّد الرئيس السوري بشار 
األســد أن سوريا وهي »يف 
قلب الحرب تقوم مبا تستطيع 
من أجل التطوير يف املجاالت 
االقتصاديــة  العســكرية 

التنظيمية والعقائدية«.
وقال األســد خالل زيارته 
العليا  العسكرية  األكادميية 
بدمشــق ولقائــه الضباط 
الــدورة  مــن  الخريجــني 
السادســة والثالثني، »يقال 
تريليون  أمركا رصفــت  إن 
دوالر يف العراق، رصفت كذا 
تريليون دوالر يف أفغانستان، 
عىل من رصفت الريليونات؟ 
العراقي  الشعب  رصفت عىل 
يعني؟ رصفت عىل الشــعب 
األفغــاين؟ هي رصفت عىل 

أن  اليوم  طهــران  أعلنت 
املرتقب  النووية  املفاوضات 
استئنافها قبل نهاية الشهر 
املقبل ستكون مع مجموعة 
4+١ دون مشاركة الواليات 
أبدت  حــني  يف  املتحــدة، 
اســتعداداها  واشــنطن 

املحادثات. للعودة إىل 
وقــال مســاعد وزيــر 
الخارجيــة اإليــراين عيل 
باقــري إنــه اتفــق مــع 
ممثــل االتحــاد األورويب 
يف املفاوضــات النوويــة 
استئناف  عىل  مورا  أنرييك 
نهاية  قبل  فيينا  مفاوضات 

املقبل. الشهر 

ن وبلي ل اللقا ب ب 

ليا   دم ري ال س ي ال كاد ه ا يا ا خالل 

بي  السودان ركا 
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»كورونـــــــــــا«:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة صابـــــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فيــروس كورونــا المســتجد، تســجيل 663 حالة 
جديدة ُمصابة بالفيروس جميعها من المقيمين، ليرتفع العدد 

التراكمي لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 639995».
وأشــارت إلــى أّنه »تّم تســجيل 8 وفّيات جديــدة، ليرتفع 

العدد اإلجمالي للوفّيات إلى 8480».

فيســـــــــــبوك اصبحـــــــــــ »ميتـــــــــــا«

أعلنت رشكة فيســبوك، اليوم الخميس، أنها ســتغر 
اســمها إىل »ميتا«، يف وقت تواجه فيه الرشكة انتقادات 

كثرة عىل مجموعة من األصعدة.
وقالت الرشكة إن تغير االســم »ســيجمع تطبيقاتها 
وتكنولوجياتهــا املختلفة تحت عالمــة تجارية جديدة 

واحدة«.

)تتمة املانشيت ص١٢( 

)التتمة ص١٢( 

)التتمة ص١٢( 

)التتمة ص٩( 

)التتمة ص١٢( 

ابراهيم ناصرالدين  
  

»فجر«االشتباك السيايس جلسة مجلس النواب الترشيعية، 
ومع استمرار تجميد جلسات مجلس الوزراء، تتعاظم املخاوف 
من »تطيــر« ممنهج لالنتخابــات النيابية يف ظل مواجهة 
سياســية مفتوحة بني التيار الوطني الحر، وحركة امل ستمتد 
حتى موعــد االنتخابات، اذا ما حصلت. اما امللف القضايئ فال 
يقــل »فوضوية«عن االجواء السياســية يف ظل دعوات الرد 
واملخاصمــة التي اغرقت العدليــة يف ملف تفجر املرفا، فيام 
تشر االجراءات القانونية يف جرمية الطيونة اىل »ضبضبة« 
محتملة مللف اســتدعاء رئيس القوات اللبنانية سمر جعجع. 
يف هــذا الوقت، ال يبدو امللف اللبناين عىل »طاولة« التفاوض 
االيراين- الســعودي، وقد اقفلت اململكة العربية الســعودية 
»االبواب« امام رئيس الحكومة نجيب ميقايت، ورفضت التعامل 
بايجابية مع مسعاه«الستثامر« ترصيحات وزير االعالم جورج 
قرداحي لفتح قنوات اتصــال مع اململكة واعادة »االحتضان« 
السعودي للرئاسة الثالثة. »كهربائيا« منحت  واشنطن »الضوء 
االخرض« لربط لبنان بالشبكة الكهربائية االردنية عرب سوريا، 
يف املقابل فرضت واشــنطن عقوبات بالغة الداللة يف توقيتها 
وتفنيد اســبابها من حيث ربط رجيل اعامل »فاسدين« برئيس 
الحكومة الســابق ســعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي 
جربان باســيل، واتهام النائب جميل الســيد بتهريب نحو ١٢٠ 

مليون دوالر اىل الخارج؟! 

 »اشتباك« سيايس يف الربملان 
ســاهم »اطالق« النائب جربان باسيل »النار« عىل »مبادرة » 

البطريرك بشــارة الراعي قبل ساعات من جلسة مجلس النواب 
يف »كهربة« االجواء، وادت اىل تكرار الصدام املفتوح مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، وبعد سقوط احتامل حصول »تسوية« 
مل يأخذ مجلس النــواب مبالحظات رئيس الجمهورية، وفيام 
اتهم نواب تكتل لبنان القوي رئيس املجلس مبخالفة الدستور، 
وعملوا عىل »تطير« الجلسة، اتهمهم بري مبحاولة »تطير« 
االستحقاق االنتخايب، وسأل: قولوا برصاحة بدكم االنتخابات؟  

وقد حســمت الجلسة الترشيعية النقاش حول موعد إجراء 
االنتخابــات النيابيــة، فصّوتت بأغلبيــة ٧٧ نائباً عىل تبكر 
االنتخابــات إىل ٢٧ آذار املقبــل بدالً مــن 8 أيار ، فيام دار جدل 
كبر حول موضوع إلغاء الدائرة الـ ١٦ للمغربني وما تتضمنه 
من ٦ مقاعد لناحية تصويت املغربني للمقاعد الـ ١٢8، إذ جاءت 
نتيجة التصويت بنســبة ٦١ صوتاً وليس ٦5 بعد امتناع نواب 
حــزب الله عن التصويت. وقد اعرض نواب التيار الوطني الحر 
عىل احتســاب اصوات ٦١ نائباً كأغلبية نيابية عىل أساس أن 
عدد أعضاء املجلس النيايب حالياً هو ١١٧ نائباً بعد اســتقالة 8 

نواب ووفاة ثالثة. 

 بري : انتهى! 
وفيام شــكك رئيس مجلس النواب نبيه بري يف رغبة التيار 
الوطني الحر باجراء االنتخابات النيابية، اشار اىل ان ما حصل 
يف املجلس ليس تفســراً للدســتور وال تعديالً له، وأن مهمة 
تفســر الدســتور تعود للهيئة العامة ملجلس النواب، وقال: 
»النواب املوجودون يف الجلسة عددهم ١٠١ وإذا أخذنا بالتفسر 

ال يجوز تعطيل العمل الحكومي وعدم اجتامع مجلس 

الوزراء لســبب قضايئ مثل ما حصل مع القايض بيطار 

عندما اســتدعى نواب ووزراء ســابقني ومل يحرضوا، 

كذلــك ما حصل مع القايض عقيقي بالنســبة لتكليفه 

مديرية املخابرات التحقيق مع الدكتور ســمر جعجع. 

لقــد ولدت لنــا حكومة جديدة بعد ســنتني من الفراغ 

الحكومي، واســتبرش الشــعب اللبناين خراً بعد تأليف 

مال  الحكومــة، فاذا بالطبقة السياســية تســتخف ب

الشعب ويعطلون مجلس الوزراء، والبالد بحاجة كبرة 

اىل نشاط السلطة التنفيذية املنوطة بالحكومة. ان ذلك 

قمة بقلة املســؤولية ويجــب ان يدعو رئيس الحكومة 

فوراً. لالجتامع 

عىل طريق الديار

»الديار«

ــوري« ــى »الســيد« و»العــرب« و» ــة عل ميركي ــات  عقوب

فرضت الخزانة األمركية أمس الخميس، عقوبات أمركية 

عىل النائب جميل السيد ورجيل األعامل اللبنانيني جهاد العرب 

وداين خوري، وذلك بتهم فساد.

 وأعلنــت الخزانة، بأن »رجــيل األعامل جهاد العرب وداين 

خوري والنائب جميل الســيد ســاهموا بنشاطهم يف انهيار 

الحوكمة الجيدة ودولة القانون واستفادوا من الفساد يف لبنان 

واغتنوا منها عىل حساب الشعب اللبناين ومؤسسات الدولة«.

وأضافت، »متت مســاعدة جميل الســيد من مســؤول 

رفيــع يف الحكومــة بتحويل ١٢٠ مليــون دوالر أمريك 

 خــارج لبنان الســتثامرها لــيك يغتني هــو ورشكاؤه«.

وبدورها، مديرة »األوفاك« يف وزارة الخزانة األمركية اندريا 

غايك، قالت: »تهدف هذه اإلجراءات إىل معاقبة من استفاد 

بطريقــة غر رشعية من مؤسســات الدولة والقانون يف 

لبنان«. 

دا خو ر هاد ال مي السي اللواء 
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

آفاق االتفاق األميركي ـ االيراني
نبيه الربجي

الله  آيــة  هز  أخــراً، 
باملوافقة:  رأسه  خامينئي 
اذهبــوا اىل مفاوضــات 

فيينا...
يراهن  كان  أنه  الشــك 
أعصاب  تحــرق  أن  عىل 
فأكرث،  أكــرث  األمركيني 
داخــل  هنــاك  كان  وان 
يراهن  من  االستبلشامنت 
عــىل أن تحــرق أصابع 

االيرانيني أكــرث فأكرث، واىل حد فــرض الحظر الجوي، 
والبحري، عليهم.

هذا ما تتفاداه ادارة جو بايدن التي تعترب أن اي تصعيد 
عشوايئ  يفيض اىل االنفجار العسكري، وقبل أن تتمكن 
الواليات املتحدة من أن تغتسل من آثار املستنقع األفغاين 

األقل هوالً بكثر...
الثابت أن املحادثات األوروبيــة ـ االيرانية التي جرت، 
أخراً، بعيداً من الضــوء، توّصلت اىل اتفاق مبديئ حول 
الكثر من التفاصيل الحساسة التي كانت محور التجاذب 
يف الجوالت التفاوضية السابقة، وقد توقفت يف حزيران 
الفائت ريثام تبلور ادارة ابراهيم رئييس  تصورها للمسار 
التفاويض املعقد، وحيث التشابك الدراماتييك بني الرؤى 

وبني املصالح.
األوروبيون الــذي يتحدثون عن »شــكل آخر للرشق 
األوســط« كانوا يطلعون وزارة الخارجية األمركية عىل 
الحصيلة اليومية للمحادثــات، بعدما كان روبرت مايل، 
الذي شــارك يف مفاوضات االتفاق الســابق، قد صاغ 
رؤيته لحدود، وآلفاق، االتفاق، وان استبقى عىل املائدة، 
كاحتياطي تكتييك، مســألة الرفع الــكيل، والتدريجي، 

للعقوبات.
ما يستشف من املعلومات األوروبية، وبعضها جاء عىل 
شــكل تحليالت يف الصحف أو عىل الشاشات، يشر اىل 
أن الجلسات األوىل متحورت حول بناء مناخ سيكولوجي 
ميكن أن يحد من هواجس، وشــكوك، االيرانيني، وحيث 
يغلب التفكر االيديولوجي عىل التفكر الرباغاميت، كون 
اللعب عــىل الوقت مل يعد ملصلحة ايــران وامنا ملصلحة 

أعدائها ان يف بعض بلدان املنطقة أو يف تلة الكابيتول.
مثة قناعــة لــدى األوروبني وهي أن مــن مصلحة 
األمركيني وااليرانيني عىل الســواء التخيل عن سياسات 
حافــة الهاوية. ال بد من الخروج مــن الحلقة املفرغة، 
الحلقة املقفلة، التي ال تأيت بأية نتائج بالنسبة اىل األمن 

االسراتيجي لكال البلدين.
وحتى عىل املســتوى االقليمي البحت، باتت الرصاعات 
املحورية  البلدان  بني  والجيوسراتيجية،  الجيوسياسية، 
يف املنطقــة تأخــذ منحى عبثيــاً، ان مل يكــن املنحى 

األبوكاليبتي.
هذا مــن اليمن الذي تحــول اىل غرنيكا سياســية، 
وجغرافية، اىل سوريا التي بالكاد تستطيع مللمة جراحها 
بسبب الضغط األمريك، وغالباً ما يقف »االرسائيليون« 
وراءه، عــىل الدول العربية التي أبــدت رغبتها يف اعادة 
احياء عالقاتها مع دمشق، وصوالً اىل لبنان الذي تساءلت 
»الفيغارو« الفرنسية عن »األصابع الجهنمية التي حولته 

من نسخة عن الجنة اىل نسخة عن الجحيم«!
اذ يربط البالط الســعودي تطبيع العالقات مع نظام 
آيات الله مبا ســتؤول اليه املفاوضات الخاصة باالتفاق 
النووي، يفكر، اذا ما فشــلت هــذه املفاوضات، باطالق 
برنامج نووي مواز، وهو ينشط يف هذا املجال، كام تلقى 

وعوداً قاطعة باملساعدة التقنية الالزمة.
االيرانيــون عىل بّينة من ذلك، حتــى اذا ما أبرم اتفاق 
جديد بني واشــنطن وطهران، ال بــد أن تحدث تطورات 
بالغة األهمية يف خارطة العالقات عىل مستوى املنطقة 

بارسها.
االتفاق يفــيض، أوتوماتيكياً، اىل وقف التدهور املريع 
يف الوضع االقتصادي، ان يف سوريا، بالرثوات الزراعية، 
والنفطية، والصناعية، أو يف لبنان حيث ظهر يشء من 
املرونة يف التعاطي مع ملف ترســيم الحدود البحرية، 
وهذا ما يسعى اليه األمركيون الذي ميسكون باملفاصل 

األساسية  لصندوق النقد الدويل.
وكان كبار املســؤولني اللبنانيني قد أخــذوا علامً بأن 
الرســيم  بالتوصل اىل عملية  الصندوق رهن  تقدميات 
كبديل عن املراوحة االراهنة التي تعني عدم متكن لبنان، 
وكام سبق وذكرنا، من ايجاد ولو مقعد يف العربة األخرة 

من القطار.
فريــد زكريا، املعلق األمريك، الهنــدي األصل، والذي 
كان يصف سياســات االدارة الســابقة بـ«السياســات 
العمياء«، ناصحاً االدارة الحالية بأن تكون لها فلســفتها 
أن  االســراتيجية األقل بهلوانية واألقل فوضوية، يرى 
املقفلة«   الزوايا  »ديبلوماســية  االيرانية  القيادة  انتهاج 
يعني أن أيات الله يفرشــون الورود أمــام عودة دونالد 
ترامب اىل البيت األبيض. هذه املرة باالنتقال من سياسات 

حافة الهاوية اىل سياسات الهاوية.
هذا هو رهان نفتايل بينيت الــذي ال يختلف البتة عن 
»الجرناالت«،  »الحاخامات«، كام  نتنياهو.  بنيامني  رهان 

سيهللون لعودة ترامب ومعه فريق الذئاب.
عودة اىل »ديبلوماســية الدانــوب األزرق«  عىل وقع 
الســنفونية الشهرة ليوهان شــراوس. الكل متعبون، 

خارسون، من ديبلوماسية الزوايا )والوجوه( املقفلة...

ــد بــاســيــل صفر ــة... جــعــجــع واحــ ــي ــوات ــق ـــ ال ــواجــهــة الــعــونــيــة ـ اســتــعــار امل
بوال مراد

أقل من ٦ أشهر باتت تفصلنا عن موعد االنتخابات النيابية. 
املاكينات الحزبية اما انطلق العمل بها او تنطلق خالل شــهر 
كحد أقىص. الكل متأهب ومستنفر رغم اخذهم بعني االعتبار 
ان احتامل التأجيل يبقى قامئا ، وانه يف حال شــعر اي من 
االطراف االساسية ان وضعه »مش وال بد«  قد يعمد اىل تطير 
االســتحقاق بافتعال اشكال امني عىل غرار ما حصل مؤخرا 
يف الطيونــة. الكثر من مجموعــات املجتمع املدين وقوى 
املعارضة تخىش هذا الســيناريو، وتعترب ان قوى الســلطة 
يف حال استشعرت خطرا حقيقيا عليها، فهي ستتالقى رغم 
خالفاتها الفتعال مشــكل كبر يف ما بينهــا يؤدي لتطير 

االنتخابات. 
املعركة االنتخابية انطلقت اوال عىل جبهة القوات - التيار 
الوطني الحر. هنا ال صوت يعلو فوق صوت االشــتباك رغم 
كل مســاعي التهدئة التي بذلتها بعض الجهات واملرجعيات، 
عىل اعتبار ان التصعيد بلغ مداه قبل اشــهر من االنتخابات، 
فامذا ترك الطرفان عندها لالســابيع االخرة؟ وعىل قاعدة 
ملاذا توتر الشارع املســيحي اوال طاملا باقي الشوارع هادئة 

وساكنة وتستعد لالستحقاق النيايب بروية... 
ال شــك ان ما حصل يف الطيونة هو الذي ادى الشــتعال 
الجبهة املسيحية باكرا. فرغم ان االشتباك اتخذ طابعا طائفيا 
عند اندالعه وما لبث ان تحول حزبيا بني »القوات« وحزب الله، 
اال ان توســعه ليتحول ايضا مسيحيا - مسيحيا كان متوقعا 
بعد نجاح رئيس حزب »القوات« ســمر جعجع بشد العصب 
املســيحي بتصويره ما حصل »غــزوة« ملنطقة عني الرمانة. 
فرغم الروايــة املقابلة من طرف »الثنايئ الشــيعي« والتي 
تتحدث عن »كمني قوايت  للمتظاهرين، اال ان القســم االكرب 
من الشارع املســيحي بدا متعاطفا مع جعجع، خاصة ان ما 
حصل تم عــىل وقع الخالف عىل دعم املحقق العديل بقضية 
املرفأ القــايض طارق البيطار، وهو خــالف اتخذ ايضا بعدا 

طائفيا. 

»التيار  نــواب  احد  ويقر 
الوطنــي الحــر«  بتعاطف 
قســم كبر مــن الجمهور 
املسيحي مع جعجع بحادثة 
الهجمة  رغــم  الطيونــة، 
رئيس  شــنها  التي  العنيفة 
التيار النائب جربان باســيل 
عىل جعجــع يف ذكرى ١٣ 
ترشين، معتربا انه ال يعيش 
اال عىل سفك الدماء. ويعترب 
عدم  فضــل  الذي  النائــب 
ذكر اســمه ان كل ما حصل 
يســتدعي نوعا مــن اعادة 
النظر بعيدا عن الحســابات 
الربح  وحسابات  االنتخابية 
والخســارة. ويضيف النائب 
القوي«:  »لبنــان  تكتل  يف 
»ال شك ان املرحلة حساسة، 

وانه بعد ١٧ ترشين ٢٠١٩ تغرت كثرا نظرة اللبنانيني للقوى 
السياســية، لذلك ســتكون االنتخابات املقبلة امتحانا صعبا 
علينا جميعا. ويك نتمكن من تخطي االمتحان يجب ان نكون 
رصيحني مع جمهورنا، لذلك ستكون هناك خلوة جديدة قريبة 
نبّت خاللها الرشيحات النيابية والحملة االنتخابية، وهو ما 

يفرض ان يتضح خالل شهر او ٢ كحد أقىص«.
وتعترب مصادر سياســية انه »رغــم الحملة العنيفة التي 
شنها وال يزال يشنها باســيل عىل »القوات« وبالتزامن عىل 
حركة »أمل« مل يتمكن بعد مــن معادلة جعجع الذي ال يزال 
يتقدم بنقطة عليه يعمل عىل اســتثامرها انتخابيا«، الفتة 
اىل ان »الوقت ال يزال مبكرا للحســم بأن القواتيني يتقدمون 
عىل العونيني باالنتخابات وبأن كتلتهم ستتسع عىل حساب 
الراهنة  العونيــة، خاصة وان االحصــاءات  الكتلة  تناقص 
تتحدث عن تراجع الكتلتني ولكن بشــكل بسيط اي بنائبني او 

٣ بالناقص«.  وتشــر املصادر اىل ان »االستعراض القوايت 
لعضالتهم بعد احداث الطيونة سيرّض بهم عىل املدى املتوسط 
بعدما خدمهم عىل املدى القصر، بحيــث ان الكثرين بدأوا 
ينفرون منهم لشــعورهم بأن القواتيني عادوا يحنون لزمن 
امليليشيا معتربين انهم ابعد ما يكونواعن بناء دولة مواطنة، 
وانهم يشبهون اىل حد كبر باقي احزاب املنظومة، ما يرجح 
ان يســتفيد منه العونيون يف االنتخابات اذا نجحوا بتظهر 
هذا الوجه القوايت عىل حساب تظهر انفسهم كرسل السالم 

والتفاهم وبناة الدولة«.
باملحصلــة، ال ينتظرن احد تراجع وترة الســجاالت بني 
التي  التسويات  او احتواءها رغم  السياسية املختلفة  القوى 
تطبخ هنا او هناك. فالرصاخ واملشاكل يف هذه املرحلة تخدم 
كل االحزاب دون استثناء، وبالتايل ال تلحظها التسويات التي 
تعمــل عىل منع انفجار الوضع ما يهــدد مصالح املنظومة 

ككل.

الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

لــبــنــان الـــــذي قــــام عــلــى »تـــســـويـــات« وصــــل الــــى »املــــــوت الـــســـريـــري«
ــة ــ ــار االزمـ ــجـ ــفـ ــل انـ ــ ــؤّج ــ ــن تـــســـويـــة ت ــحــث عــ ــب ــريـــرك الــــراعــــي ي ــطـ ــبـ الـ

كامل ذبيان

مل يعد بامــكان لبنــان ان يحتمل تســويات، وهو قام 
عليها كياناً ونظاماً، فاما هو دولــة مكتملة بذاتها، تنتمي 
اىل وطن هو من صناعــة ابنائه، او هو مولود غر رشعي 
سامه الجرنال الفرنيس املستعمر هرني غورو، »دولة لبنان 
الكبر«، وقــد خضع لتجاذبات لبنانيــة داخلية، بني مؤيد 
له، ال ســيام لدى املســيحيني عموماً واملوارنة خصوصاً، 
بان »لبنان الكبر« قام من اجلهــم، وكانوا ال يريدونه مع 
االقضية التي ضمت اليه، يف وقت كان رفض لبناين وازن، 
النسالخ لبنان عن سوريا مبا هي »بالد الشام« يف التكوين 
الجغرايف، والنشوء التاريخي، والدورة االقتصادية الواحدة.
فلبنان الذي نشــأ كدولة مطلع ايلول ١٩٢٠، يتخبط يف 
ازمات، هــي ناتجة عن ازمة اساســية وجودية، مرتبطة 
بالهوية والنظــام، ومل متنع التســويات التي حصلت منذ 
قرن، يف ان يتم اتفاق لبناين حولهام بالرغم من ما ســمي 
»صيغة العيش املشــرك« وما ُعرف »بامليثاق الوطني« بني 
الصلح،  ورياض  الخوري  بشــارة  سياســيتني  شخصيتني 
ســارا يف فلك السياســة الربيطانية، ضد الكتلة الوطنية 
برئاســة اميل اده الذي كان يوايل فرنســا ووجودها يف 
الربيطانيني نجحوا  لكن  للجمهورية،  رئيساً  لبنان، ونّصبته 
يف ان يزيحوا الفرنســيني، ويكون لهم نفوذ يف لبنان عرب 
الثنايئ الخوري ـ الصلح، حيث ارتىض االول بلبنان ذو وجه 
او  السورية  املطالبة بالوحدة  عريب، والثاين باالنفكاك عن 

العربية.

هذه التسوية يتم استحضارها، يف اشارة اىل انها مل تعّمر، 
وانفجرت اول ازمة يف لبنان، مع محاولة بشــارة الخوري 
التجديد لعهده يف رئاســة الجمهورية، فحصل التزوير يف 
االنتخابــات النيابية عام ١٩4٧، وبدأ النظام الطائفي يهتز، 
وفق مرجع سيايس مخرضم يشر اىل ان الثنائية املارونية 
ـ الســنية يف الحكم، انفك عراها يف املامرسة، مع شعور 
الُســنة بانهم ليســوا رشكاء يف الســلطة، ودخل النظام 
السيايس يف اول اختبار يف العام ١٩5٢ يف »ثورة بيضاء« 
ضد عهد بشــارة الخوري، ثم ثانية يف العام ١٩58 وكانت 
حمراء، ضد عهد كميل شــمعون، لتتواىل االزمات والحروب 
احيانا مشاريع خارجية، وتحالفات  التي تشعلها  الداخلية، 
مع قوى سياســية لبنانية، كام يف رصاع نفوذ عىل لبنان، 

واستخدام ساحته يف حروب امم ومصالحها.
فبعد تســوية ١٩4٣، حصلت اخرى عام ١٩58، ثم ثالثة 
يف اتفاق الطائف عام ١٩8٩، وكلها مل تؤســس لقيام دولة 
قانون ومؤسسات، ومل تجد حالً جذرياً ملسألة هوية لبنان، 
التي ســمته عربياً لكن دون تعريف ملعنى العروبة، اذ كان 
هناك »عرب امركا«، باملعنى السيايس الذي يخدم مشاريع 
امركية، وصوالً اىل ما يسمى بـ»عرب التطبيع« مع العدو 
الصهيوين، وهذه ازمة حقيقية يعيشــها لبنان اليوم، حول 
االنتــامء اىل العروبة، ومفهوم هــذه العروبة، التي كانت 
متصلة بقضية فلسطني، وبعض العرب انفصل عنها، يقول 
املرجع الذي يشر اىل ان اتفاق الطائف شكل ساحة التقاء 
للبنانيني عىل ان ينقذوا وطنهم بتســوية جديدة، ويخرجوا 
من حــرب اهلية، مل يعد ترى قوى دوليــة واقليمية، بانها 

تخدم مشاريعها، مع ســقوط االتحاد السوفيايت يف العام 
١٩٩٠، ووقــف الحرب البــاردة، واخراج الجيــش العراقي 
من الكويــت بعد غزوه لها، ووالدة اتفــاق الطائف برعاية 
سعودية وموافقة ســورية، مام انعكس ايجاباً عىل لبنان، 
الخارجية  واالعتــداءات  الداخلية،  الحــروب  انهكته  الذي 
عليــه من ارسائيلية عرب غزوين يف العامني ١٩٧8 و١٩8٢، 
ومحاولة جر لبنان اىل اتفاق ســالم مع العدو االرسائييل، 

الذي فشل  مرشوعه يف لبنان.
الوقائــع واالحداث ولــو باختصار،  فاســتحضار هذه 
لالشارة، اىل ان لبنان الذي قام عىل التسويات وانشأ نظاما 
سياســياً اعتمد فيه عىل الطائفيــة، ومل يعد قابالً للحياة، 
وهو بات يف »موت رسيــري«، وكل يشء فيه انهار، حتى 
القضاء، دخل يف النزاع الســيايس عليــه، وما حصل يف 
موضوع التحقيــق بانفجار مرفأ بروت، والخالف الداخيل 
حوله، وتعطيل عمــل الحكومة، ثم حصول احداث الطيونة 
ـ عني الرمانــة، والروايات املتناقضة حولها، وامتناع رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمر جعجع من التوجه اىل مديرية 
مخابرات الجيش لالستامع اليه، يف ما حصل يف الطيونة، 
والتفــاف قوايت حوله يف مقره يف معراب، كلها اشــارات 
سلبية تحقن الشارع نحو انفجار، اذ تعم الكراهية صفوف 
غالبيــة اللبنانيني، يف توجه اىل انهم يقربون من الصدام، 

اذا ما صدر القرار الخارجي.
ومحاولة البطريرك الراعي، انتاج تسوية ما، ملا جرى يف 
الطيونة، وللتحقيق يف تفجر مرفأ بروت، امنا هو تأجيل 

لالزمة التي وضع صاعق تفجرها داخلياً.

دعمــوش: حــزب اللــه: لــن نرضــى بأقــل مــن تنحيــة 
ــرتــكــبــي مـــجـــزرة الــطــيــونــة ــة ُم ــب ــعــاق بــيــطــار وُم

اطلع من بو حبيب على نتائج قّمة دول عدم االنحياز
االنتخابات:  ــراءات  إلجــ املــولــوي  مــع  عــرض  عــون 
ــي صــــــدر قـــبـــل تــــوزيــــره  ــ ــ ــرداح ــ ــ تـــصـــريـــح ق

ــى  ــن ــغ ــا ب ــ ــّنـ ــ جــــنــــبــــاط: كـ
ــام  ــر االعـ ــ عــن تــصــريــح وزي

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط عرب 
»تويــر«: » كنا بغنى عن هذا التحليــل او هذا الترصيح )...( 
لوزير االعالم اللبناين الذي حرق ما تبقى من اوارص العالقات 
بيننا وبني دول الخليج، التي كانت وستبقى الحاضن االساس 

ملصالح لبنان واللبنانيني«.

دان القرار السعودي ضّد »القرض الحسن«

حزب الله: عدوان على لبنان
وانصياع ذليل لإلدارة اإلميركّية

دان حزب الله يف بيان، »القرار الســعودي ضد مؤسســة 
»القرض الحسن«، واعتربه »عدوانا عىل لبنان وتدخال سافرا 
يف الشــؤون الداخلية اللبنانية، وهو إنصيــاع ذليل لالدارة 

االمركية وخدمة بائسة ألهداف العدو الصهيوين«. 
واكد الحــزب أن »هذا القرار املرفوض ال يقدم وال يؤخر يف 
عمل هذه املؤسسة اإلنســانية، التي كرست نفسها لخدمة 
الفقــراء واملحتاجني وذوي الدخل املحدود وعموم الشــعب 

اللبناين«.

دعموش يلقي كلمته خالل اللقاء

عون مستقبال بو حبيب               )دااليت ونهرا(

اعترب نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب 
الله الشيخ عيل دعموش، خالل لقاء سيايس 
دعت اليه وحدة املهن الحــرة يف الحزب مع 
التجمعات املهنية، »ان االســتثامر السيايس 
عىل دم شهداء  انفجار املرفأ والتحريض عىل 
حزب الله عــىل خلفية تحميله مســؤولية 
االنفجار، مل يتوقفا منذ  لحظة وقوع الحادثة، 
اال ان التحريض اخذ ابعادا خطرة منذ استالم 
القايض بيطــار مســؤولية  التحقيق، حيث 
ظهــرت العديد من املــؤرشات التي تدل عىل 
عىل  سبيل  ومنها  واالستنســابية  التسييس 
املثال استدعاء بعض املعنيني دون البعض االخر 
وتغييب كامل الستدعاء القضاة  املسؤولني عن 

متابعة قضية تخزين النيرات«.
وقال: »ان حزب الله حذر مرارا من التسييس 
الحاصل يف القضية، وطالب بالتقيد باملسار 
ايجاد مخارج  لللتحقيق، وحث عىل  القانوين 
قانونية وسياسية لتنحية قايض التحقيق، اال 
ان كل ذلك اصطدم بحسابات فئوية وخارجية 
وتدخــالت امركيــة، مام ادخــل الحكومة 
والبالد يف مــأزق«، مضيفا »امام هذا الواقع 
مل يعد امامنــا من خيار ســوى اللجوء اىل 
الخيار الشــعبي، واخذنا توجها نحن وحركة 
امل القامة اعتصام ســلمي امام قرص العدل 

للمطالبة بتنحية القايض واعادة التحقيق اىل 
مســاره القانوين الصحيح، فتم اطالق النار 
عىل املحتجني وارتكبت مجــزرة بحقهم يف 

الطيونة«.
وشــدد »عىل ان ما جرى يف الطيونة كان 
مخططا له مســبقا، وان املســؤول عنه هو 
اللبنانية وان الهــدف مام حصل هو  القوات 
اســتدراج الثنايئ وتحديدا حزب الله لرد فعل 
يجر اىل حرب اهلية تســتدعي وضع سالح 
املقاومــة عىل طاولة التفــاوض، واملطالبة 
لواقع سيايس جديد يف  بنزعه والتأســيس 
لبنان ال وجود للمقاومة فيه، اال ان ذلك فشل 
بفعــل وعي قيادة املقاومــة وصرب وبصرة 
اهلها، ولوال ذلك الشــتعل البلــد بنار القتلة 
واملجرمني«.  ورأى »ان ما جرى ســيفاقم من 
االزمة السياسية ان مل تتم محاسبة ومعاقبة 
املجرمني والقتلة ومل يكن هناك موقف حاسم 
من قايض التحقيق الذي عرض السلم االهيل 
للخطر واوقع البلد يف هذا املأزق«، واشار اىل 
ان »حزب الله يتابع مجريات التحقيق وينتظر 
نتائجه ليبني عىل اليشء مقتضاه«، مشــددا 
عىل ان الحــزب لن يرىض باقــل من تنحية 
قــايض التحقيق ومعاقبــة مرتكبي مجزرة 

الطيونة واملحرضني عليها«.

إســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون بعد ظهر امس يف قــرص بعبدا، وزير 
الداخلية والبلديات القايض بســام املولوي، 
وعــرض معه األوضــاع العامــة يف البالد 
واألمنيــة خصوصــا، واىل عمل  عمومــا 
الداخلية. كام تناول  التابعة لوزارة  املديريات 
البحث موضوع االنتخابــات النيابية املقبلة 

واإلجراءات التي تتخذها الوزارة.
وتناول البحث بــني الرئيس عون واملولوي 
»املالبسات التي رافقت الترصيحات التي ادىل 
بها وزيــر االعالم جورج قرداحي قبل تعيينه 
وزيــرا يف الحكومة الحاليــة وردود الفعل 
الجمهورية »حرص  رئيس  اكد  عليها«، حيث 
لبنان رئيســا وحكومة وشــعبا عىل افضل 
الشقيقة«، الفتا  العربية  الدول  العالقات مع 
ان »ترصيحات قرداحي صدرت عنه قبل  اىل 
توزيره، وبالتايل ال تعكس وجهة نظر الدولة 
اللبنانيــة التي تحرص عــىل القيام بكل ما 
يساهم يف وقوف اململكة العربية السعودية 
اىل جانــب شــعب لبنــان، خصوصــا يف 
الظروف الراهنة، علــام ان مواقف أي طرف 

ســيايس لبناين ال يجــوز ان تعترب مواقف 
التعامل معها عىل هذا  اللبنانية ويتم  الدولة 

األساس«. 
الخارجية  الرئيــس عون، وزيــر  والتقى 
واملغربني عبدالله بو حبيب الذي اطلعه عىل 
نتائج »قمة دول عدم االنحياز« التي انعقدت 
يف بلغــراد، واللقــاءات التــي عقدها عىل 

هامشها.
وعرض بو حبيب للنقاط التي ستبحث يف 
»قمة املناخ« التي ستعقد يف مدينة غالسكو 
يف اسكوتلندا، يف األول والثاين من ترشين 
الثاين املقبل، وســرأس وفد لبنان اىل هذه 

القمة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت.
الســابق  الوزير  الرئيس عون مع  وعرض 
يعقوب الرصاف لألوضاع العامة يف البالد، ال 
سيام يف منطقة عكار، من الناحيتني األمنية 

واإلمنائية وموضوع مرفأ العبدة. 
ويف قــرص بعبدا، رئيس مجلس شــورى 
الدولة القــايض فادي الياس الذي عرض مع 
املجلس ورضورة اإلرساع  لعمل  الرئيس عون 

يف انجاز امللفات املعروضة عليه. 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

ــر اإلنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــيـــابـــيـــة ــيـ ــيـ ــطـ مــــــن يُــــــريــــــد تـ
للطعن واالتــجــاه  ُمستمّرة...  والدستورية  القانونية  املعركة 

عين التينة« الوحي« و ا حزب الله  للتهدئة بين »ميرنا ال تصاالت يقود
جديدا لي  »امـــل«  مــع  والتباين   ... الطعن  الــى  ُمتجهون   : »الــتــيــار« 

طــلــقــ الــنــار عــلــى نــفــســهــا... ــري  ــادرة الـــراعـــي ــــ بـ ــبـ ُمـ
ــع ــي ــم ــة مـــــن الــج ــ ــوض ــ ــرف ــ ــن م ــيـ ــتـ ــمـ ــريـ ــجـ ـــة الـ ُمـــقـــايـــ

محمد علوش

كــام كان متوّقعاً، تحّول 
جلسته  يف  النيايب  املجلس 
االخــرة اىل حلبة مواجهة  
السياســية  القــوى  بــني 
املتناحــرة، فاملجلــس ثّبت 
أمس موعد إجراء اإلنتخابات 
آذار   ٢٧ يف  النيابيــة 
املقبــل بعــد أن كان رئيس 
قد  عون  ميشال  الجمهورية 
الدستوري  حقه  اســتعمل 
املجلس  اىل  القوانني  عادة  ب
مل  تأكيد  بكل  ولكن  النيايب، 

تنته املسألة هنا.
»االكرثيــة  أزمــة  أن 
املجلس  داخــل  املطلقــة« 

النيايب ستفتح باب معركة سياســية جديدة داخل املجلس، 
وبالفعل حصلت املعركــة بني من يعترب االكرثية املطلقة هي 
٦5 نائباً، ومن يعتربها أكرثية مطلقة من عدد أعضاء املجلس 

النيايب الحاليني، أي 5٩ نائباً.
صّوت خالل الجلسة ٧٧ نائباً لصالح اعتامد ٢٧ آذار موعداً 
لالنتخابات، و٦١ نائبا لصالح انتخاب املغربني لـ١٢8 نائباً، 
الفارق هنا أساســه نواب حزب الله الذين يريدون االنتخابات 
يف آذار، ولكنهم وقفوا اىل جانب التيار الوطني الحر برغبته 
أن يكون للمغربني ٦ نواب يف االنتخابات املقبلة، وبالنسبة 
اىل الشق االول فال مشــكلة بعدد النواب، بينام الشق الثاين 
هناك من ســيطعن بالقرار، وبالتايل ســنكون امام طعون 
جديدة قد تطيــح مبوعد اإلنتخابات النيابيــة، او عىل األقل 

بعض املهل اإلنتخابية.
تُشر مصادر نيابية صّوتت لصالح تقريب موعد اإلنتخابات 
وتصويت املغربني لـ ١٢8 نائبــاً، اىل أن التيار الوطني الحر 
بات واضحاً بأنه يريد نســف اإلنتخابــات، وهو يف كل مرة 
يختلق إشــكاالت جديدة تجعله أقرب لتحقيق هدفه، مشددة 
عىل أن مســألة إجراء اإلنتخابات يف آذار ليست مؤكدة حتى 
اللحظة رغم قرار املجلس النيايب، إذ يبدو ان مسلسل الطعون 

سيستمر.
وترى املصادر أن التيار الــذي يريد اعتبار األغلبية املطلقة 

هي من أصل ١٢8 نائباً، غر موجودين قانوناً، نيس او تنا 
أن ســبب هذا النقص القانوين هو رفض رئيس الجمهورية 
ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الناخبني إلجراء اإلنتخابات 
النيابية الفرعية بعد اإلستقاالت التي حصلت وحاالت الوفاة، 
ولكن من يرغب مبنع إجراء اإلنتخابــات النيابية العامة، لن 

يكون مستغرباً عليه منع إجراء اإلنتخابات النيابية الفرعية.
ن التيار الذي يتحمل مسؤولية نقص عدد النواب،  وعليه، ف
ال ميكنه التذرع باألغلبية املطلقة اليوم، وتُشــر املصادر إىل 
أن الجلسة النيابية مل تحمل أي تفسر للدستور، إمنا تطبيقه 
بشكل كامل، ومن يريد منع اإلنتخابات فليقلها رصاحة أمام 

الشعب اللبناين.
باملقابل تؤكد مصادر نيابية معارضة للتعديالت عىل قانون 
اإلنتخاب أن من »يتالعب« بالقانون والدســتور هو من يريد 
نسف اإلســتحقاق، مشــرة إىل أن القانون اإلنتخايب كان 
واضحاً وبســيطاً وقابالً للتطبيق فلامذا تعديله، وماذا ينفع 
تقريب اإلنتخابات ملدة شــهرين، غر اللهم إن مل يكن الهدف 

هو تطير مهل معينة.
وترى هــذه املصــادر أن املعركة القانونية والدســتورية 
مستمرة، فاألمر مل ينته يف جلسة األمس، كاشفة أن اإلتجاه 
هو للطعن بالقانون أمام املجلس الدستوري، ألن ما حصل هو 

مخالفة دستورية رصيحة، ال ميكن أن متر مرور الكرام.

عيل ضاحي

اىل  الســيايس  املشــهد 
التعقيدات يف ظل  من  مزيد 
دخــول اكرث من عنرص عىل 
ملفا  كان  وإذا  التوتر.  خط 
املرفأ  بانفجار  التحقيقــات 
سحبا  قد  الطيونة،  ومجزرة 
من التداول السيايس ليسلكا 
يف عمق االجراءات القضائية 
مل  املتقابلــة،  والدعــاوى 
عن  دقيقة  معلومات  ترشح 
والذي  املخرج،  التســوية- 
املاروين  البطريــرك  عمــل 
بشــارة الراعي لتســويقها 
منــذ يومني بعــد »تنّصل« 
املشاركة  اكرث من طرف من 

فيها السباب شعبوية وسياســية وحتى طائفية، ولكون ملفي انفجار املرفأ 
ومجزرة الطيونة كلّفتهام عالية، ولوجود شهداء وجرحى، ووجود رفض من 
االهايل يف الجانبني اي تســوية ال تحقق العدالة وتقتص من املجرمني، واي 

ومساومة عىل الدماء مرفوضة.
هذه املشــهدية املعقدة والحساســة، والتي تنطلق منها اوساط بارزة يف 
تحالف »حركة امل« وحزب الله  لتقول ان االوضاع ليست مريحة، وهناك من 
يريد استمرار مسلســل التوتر والتوريط لالطراف كافة   خصوصاً »الثنايئ 
الشــيعي« والعهد، عىل اعتبار انه الحليف االســايس لحزب الله واالخر اوالً 
واخراً هو املستهدف ومعه السلم االهيل ومحاولة توريط سالح حزب الله يف 

زواريب فتنوية الشغاله واضعافه.
وتؤكد االوساط ان االختالف السيايس والنيايب والوزاري بني »حركة امل« 
و«التيار الوطني الحر« ليس جديدا، وعمره من عمر عودة العامد ميشال عون 
من منفاه يف الخارج يف العام ٢٠٠5، ومنذ االتفاق الرباعي يف العام نفسه، 
والتجاذب مســتمر بني »االخرض« و«الربتقايل« منذ ذلــك الحني، وحتى بعد 
توقيع تفاهم مــار مخايل التاريخي بني الرئيس عون واالمني العام لحزب الله 
السيد حســن نرصالله ويجهد حزب الله لتطوير عالقته بالتيار واملسيحيني، 
ويف الوقت نفســه يحاف عىل عالقة اسراتيجية وابدية وبنيوية  ونهائية 

مع »حركة امل«.
وتضيف االوســاط انه يف كل مرة كانت العالقة تهتز بني الرئيس ميشــال 
عون ورئيس املجلس نبيه بري وبني االخر والنائب جربان باســيل، كان حزب 
الله يتدخل عرب مسؤول التنسيق واالرتباط وفيق صفا للتهدئة السياسية، كام 
يجهد املعنيون بني حــزب الله والتيار للتهدئة االعالمية وعرب مواقع التواصل 

بني منارصي »التيار« و«امل« وحزب الله.   
وتشــر االوســاط اىل ان التباين بني الحليفني يزعج حزب الله وخصوصاً 

وقوى  إعالم  يجهــد  عندما 
يرتبطــون  وسياســيون 
بســفارة عوكر والســفارة 
عىل  لبنان  يف  الســعودية 
تصويــر الخــالف عىل انه 
والشيعة،  املســيحيني  بني 
وبالتايل تصوير الخالف عىل 
انه طائفــي، ومن الطبيعي 
ان  الله، رغم  ان يزعج حزب 
اال سياسياً،  يكن  الخالف مل 
»امل«  مــن  كال  ان  ولكون 
و«التيــار«، ميتلــك حيثية 
ووطنية،  وطائفية  شعبية 
ولكل فريق لــه خصوصية 
وحساســية معينة، ولكنها 
مل تكن طائفية بني الطرفني.
وتكشــف االوســاط ان 
الســجال الذي انفجر اخراً 
بني الجانبني عىل خلفية مجــزرة الطيونة وقبله عىل التحقيقات يف انفجار 
مرفأ بروت ودعم التيار للمحقق العديل طارق البيطار، ويف ظل سعي »الثنايئ 
الشــيعي« اىل اقالته وتغيره ملالحظات جوهرية عىل ادائه وسلوكه، قد بلغ 
مستويات مقلقة مع اتهام »التيار« لـ«أمل« بتشكيل حلف مع »القوات« وغر 
»القــوات« يف ملف الطيونة وكذلك يف قانــون االنتخابات، وصوالً اىل اتهام 

ضمني بتسويق مبكر لرشيح سليامن فرنجية وتبنيه من »الثنايئ«.
وتشر اىل ان كل ما يجري يستوجب املعالجة، وقد بدأت الجهود، خصوصاً 
بعد الجلســة النيابية امس، والتي متسك فيها كل طرف: االكرثية النيابية من 
جهة، وباسيل من جهة ثانية برأيه ومطالبه يف رفض التعديالت لجهة اقرار 
موعــد جديد لالنتخابات وتثبيتــه يف ٢٧ آذار ٢٠٢٢، ويف ظل رفض الرئيس 
عون وباسيل له، وكذلك الخالف عىل »امليغاسنر« والنواب الستة املخصصني 
لالغراب. وتصف االوســاط االعراضات التي يقودها باســيل بالسياسية  
والشعبوية واالنتخابية، والحكم يف بت اي خلل نيايب او دستوري هو املجلس 

الدستوري، والذي عىل االرجح سيتلقى طعناً من باسيل يف االيام املقبلة.
بدورها تؤكد اوســاط قياديــة يف »التيار«، عن عزم باســيل تقديم طعن 
بالجلســة النيابية وتعديالت قانون االنتخاب، وتصف ما جرى امس باملأساة 
بحق مجلس النواب والدســتور والقوانني، النصاب معروف وال يقبل اللبس أو 

التأويل.
وتكشف االوساط ان الســجال مع »امل« ليس باليشء الجديد، و هو اشتد 
بعد جرمية الطيونــة، وال عالقة للتيار الوطني الحر ال من قريب وال من بعيد 
بأحداث الطيونة، وفوجئنا بالحملة االعالمية علينا من قبل »امل«، وتناســوا 
فجأة ذيول ونتائج الطيونة، وتؤكد وجود مســاع من حزب الله للتهدئة بيننا 
و بني »الحركة«، وســتظهر نتائجها ابتداء من اليوم ، علامً ان املرحلة املاضية 

وخصوصاً جلسة االمس صارت وراءنا!

ابتسام شديد

عندما قرر البطريرك بشارة 
الراعي ان يجــد حال لألزمة 
السياســية التي تفاعلت مع 
استدعاء ســمر جعجع اىل 
هــدف  كان  الدفــاع،  وزارة 
الوضع  يلملــم  ان  الراعــي 
فقصد  التوتــرات،  ويخفف 
فــورا عني التينــة بحثا عن 
البالد سفك  تجنب  تســوية 
األزمات  مــن  واملزيد  الدماء 
واالجتامعية  االقتصاديــة 
نحو  البــالد  ذهبت  مــا  اذا 
الفوىض، اال ان جولة الراعي 
الثالثة  الرؤساء  شملت  التي 
تضمنت  انها  الحديث  وجرى 
حال دســتوريا عىل شــكل 

احالة التحقيق مع الوزراء والنواب اىل مجلس محاكمة الرؤساء 
والوزراء مل تكن موفقة، بدليل انها تعرّضت الطالق نار من كل 
القوى السياسية واألحزاب، فيام نسفت املبادرة نفسها بنفسها 
مع اعالن رئيس املجلس نبيه بري وبكريك كام »القوات« والتيار 
الوطني الحر والثنايئ رفض املقايضة بني جرميتي املرفأ وأحداث 

الطيونة.
ومع ذلك، ال يزال الحديث عن تســوية قائم، ويجري البحث 
عن مخارج لتحقيقات املرفأ وحادثة الطيونة من شأنها ترتيب 
الوضع وإعادته اىل حالته السابقة، وتسير العمل الحكومي 
 مع دخول الحكومة »الكوما« التي فرضتها حادثة ١4 ترشين.

وتؤكد مصادر سياســية ان املبادرة التــي حيك عنها إليجاد 
مخــرج للجرميتني باألســاس ولدت ميتــة، ومل تعجب اي 
طرف داخيل، فاملقايضــة بني املرفــأ والطيونة غر ممكن 
ألســباب ودوافع سياسية وقضائية وشــعبية، فمن املعيب 
والخطأ اإلنســاين الكبر الذي يرتكبه السياسيون بحق لبنان 
واللبنانيني نســف التحقيق يف انفجار 4 آب وقتل املتظاهرين 
يف 4 ترشيــن، مبا يف ذلك من جرمية كربى بحق الشــهداء 

والضحايا من الطرفني.
قضائيا ، فــان ما  يح عن مقايضة وتحديدا ما يطرح من 
تســوية إلحالة الوزراء والنواب اىل املجلــس األعىل ملحاكمة 
الرؤســاء يعترب هرطقة او بدعة دستورية ال ميكن السر بها، 
فالتسوية يف هذه الحال تعني فصل مالحقة رئيس الحكومة 
السابق حسان دياب والوزراء السابقني عن قضية انفجار املرفأ 
وإحالة التحقيق معهم اىل لجنة نيابية تتوىل تحويل امللف الحقا 
اىل مجلس محاكمة الرؤساء، وهذا اإلجراء ال يقبل به القضاء، 
وسبق ان قّدم املحقق العديل يف الجرمية القايض طارق البيطار 

دفوعا شكلية لبت املوضوع، اذ يعترب النص القانوين الذي تحدث 
عنه القايض البيطار ان مجلس النواب يالحق الرؤساء  والوزراء 
والنواب يف جرائم اإلخــالل الوظيفي فقط فيام النظر بجرائم 
القتل والحرق والتخريب من اختصاص املجلس العديل، ويعني 
ذلك ان البيطار ماض يف تحقيقاته كام يقتيض القانون وليس 

يف وارد التفريط بصالحيات الواردة التي يجيزها له.
ويف هذه الحال، تقول مصادر سياســية، ان كل ما حيك عن 
مقايضة او تسوية ال يلزم املحقق العديل وقف التحقيق ومالحقة 
الوزراء، مام يعني ان املبادرات السياسية تصطدم بالحائط والسد 
القانــوين الذي يضعه البيطار، وبالتايل فان مصر التســوية 
يبقى معلقا بانتظار تبلور ظروف سياســية معينة، وميكن ان 
تصبح أمرا واقعا يف حال واحدة فقط اذا استمر التوتر السيايس 
واالنزالق نحو األســوأ واســتمر مجلس الوزراء معطال وبقي 
الثنايئ متمسكا مبوقفه بعدم العودة اىل مجلس الوزراء يف حال 

مل تكف يد املحقق العديل او يتم تعديل رشوطه.
وتؤكد مصادر سياسية مطلعة ان التعويل عىل مبادرة بكريك 
كان قامئا، لكن األمور يبدو انها متجهة اىل املزيد من التأزم يف 
ظل متسك كل طرف مبواقفه، فاملحقق العديل وأهل الضحايا 
ليسوا يف وارد الراجع عن مواقفهم، فيام االنقسام السيايس 
قائم يف التعاطي مع ملــف الجرميتني، فحزب »القوات« أعلن 
رفض مقايضة جرمية املرفأ بحادثة الطيونة ووضع التحقيق 
والثنايئ الشيعي رفض املقايضة أيضا ومتسك بقبع القايض 
البيطار، فيام التيار الوطني الحــر تحدث عن تواطؤ بني عني 
التينة ومعراب، يف الوقت الــذي تحرص مصادر بكريك عىل 
توضيح رفضها أي مقايضة مرصة عىل ان البطريرك الراعي مل 
يكن لديه يف بداية جولته عىل الرؤســاء الثالثة تصورا كامال 
للحلول، لكن انطالقة جولته ركزت عىل رفض ما تعتربه بكريك 

تجنيا عىل رئيس أكرب حزب مسيحي.

طلب ضب امُلخالفات باستعمال اللوحة العمومّية
ـــا:  مـــوعـــد ــي  ــ ف االنـــتـــخـــابـــات  ن  ــد  ــ كـ املــــولــــوي 
مـــوعـــد انـــعـــقـــاد املـــجـــلـــ  يـــعـــود لـــعـــون ومــيــقــاتــي

ي ي ا الق ا بر ر ال ا م و نقاب م تم ولو م ا
القايض  والبلديات  الداخليــة  وزير  أكد 
النيابية  »االنتخابــات  أن  املولوي،  بســام 
الحــادي  قبــل  موعدهــا  يف  ســتجرى 
والعرشيــن من ايار ٢٠٢١ وفــق القانون 
الذي ســيقر يف مجلس النواب«، الفتا اىل 
ان »عــدم اجرائها يؤثر ســلبا يف صورة 
ال  امر  وهو  والخارجيــة  الداخلية  لبنــان 

يتحمله«. ان  ميكن 
نقابة  مجلس  اســتقباله  خالل  وشــدد 
جوزف  النقيب  برئاســة  الصحافة  محرري 
الدائم عىل »أفضل  القصيفي، عىل حرصــه 
العالقات مع اململكة العربية السعودية وكل 
دول مجلس التعاون الخليجي رافضا التعرض 
إليها«، ومؤكدا »متسكه باستقرارها وأمانها 

وأمنها املجتمعي«. 
الحكومة،  الراهــن ووضع  الوضع  وعن 
رأى املولــوي أن »الرئيــس نجيب ميقايت 
يعالــج االزمــات املزمنــة واآلنيــة عرب 
والوزراء  املختصة  اللجــان  مع  اجتامعات 
أن »تحديــد موعــد  املعنيــني«، معتــربا 
انعقــاد مجلس الوزراء يعــود إىل رئييس 

والحكومة«. الجمهورية 
وقــال: »إن الوضع االمنــي مقبول وجيد 
واملعيشية  االقتصادية  األوضاع  إىل  نســبة 
العام  اللبناين، والوضع  التي يعيشها الشعب 

مــا كان ليكون كذلــك يف اي بلد يف العامل 
يشــهد ازمات اقتصاديــة ومالية وخضات 

معيشية متواصلة«.
جدا  »الخطرة  بـ  الطيونة  أحداث  ووصف 
لكنها مل تأخــذ لبنان وتأخذه إىل الحرب التي 
ما ســمعناه  اللبنانيني وهو  يرفضها جميع 
املراجع واملســؤولني والشخصيات، وما  من 
األحداث  تلــك  إثر  الرشاع  انضباط  عكســه 
املرفوضة. وبالنســبة إىل موضوع القايض 
طــارق البيطار، رفض الغوص أو الدخول يف 

أي تفاصيل.
عىل  الداخلية  وزارة  يف  »أعمــل  وختم   
معالجــة وتنظيــم ملفات عديــدة ومنها 
والسجون  املدين  والدفاع  واملطار  البلديات 
قيام  إمــكان  الخصوص  بهذا  وســأقرح 
الجامعات  يف  املتخرجــني  الطــب  طالب 
جراء تدرجهــم وتدريبهم يف  يف لبنــان ب

السجون. 
من جهة ثانية، أرسل وزير الداخلية، كتابا 
اىل املديريــة العامة لقــوى األمن الداخيل 
طلب فيه اإليعاز اىل قطعات الســر املعنية 
كافة، التشــدد يف ضبط املخالفات املتعلقة 
أكرث من  باســتعامل لوحة عمومية عــىل 
ســيارة ومركبة آلية، باإلضافة اىل استعامل 

سيارات خصوصية للنقل العام. 

ــل ســــــانــــــدري:  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــر اســ ــ ـ ــا ــ ــعـ ــ يــــوحــــنــــا الـ
ــ ــي ــس ــرن ــا ف ــ ــاب ــ ــب ــ لــــــى ال ــب الـــتـــحـــيـــات  ــ ــي ــ ط

بطريــرك  اســتقبل 
املرشق  وسائر  أنطاكية 
األرثوذكــس  للــروم 
الدار  يف  العارش  يوحنا 
دمشق،  يف  البطريركية 
الكنائس  عميد مجمــع 
الفاتيكان  يف  الرشقية 
ليونــاردو  الكاردينــال 
السفر  يرافقه  ساندري 
ســوريا  يف  البابــوي 
الكاردينال ماريو زيناري 
واملونســنيور فالفيــو 

باتــيش، يف حضــور مروبوليــت حلب 
املطران أفرام معلويل واألســاقفة مو 
الوكيل  الخــوري  غريغويوس  الخــوري، 
البطريــريك ويوحنا بطــش. وأ اللقاء 

ضمن برنامج زيارة الكاردينال اىل سوريا.
 تناول اللقاء، بحســب بيــان، مواضيع 

عديدة أبرزها األوضــاع العامة يف منطقة 
الرشق األوسط وخصوصا يف سوريا ولبنان 
بني  والعالقة  خصوصا  املسيحيني  وأوضاع 

الكنيستني األرثوذكسية والكاثوليكية.
 وحمل البطريرك يوحنا العارش الكاردينال 
ساندري »أطيب التحيات واملحبة إىل البابا 

فرنسيس«، متمنيا له دوام الصحة. 

ان ا مستقبال  ا ال يوح

املطران عون بحث
 2 2 ير لسينود  التح

يف  االعالمي  املســؤول  اعلــن 
الخوري  املارونية  جبيل  ابرشية 
انطــوان عطاللــه يف بيان »ان 
راعي االبرشــية املطران ميشال 
عــون التقى خــالل زيارته اىل 
عاصمة الكثلكة روما الكاردينال 
امــني رس عام  ماريــو غريش 
تم  حيث  االســاقفة،  سينودس 
الذي  السينودس  موضوع  تداول 
اطلقــه البابا فرنســيس يف ٩ 
مجمعية  عن  االول  ترشين  و١٠ 
 Sinodalité de l›Eglise الكنيسة
الذي ســينعقد يف روما ســنة 
٢٠٢٣ والذي مير اآلن يف املرحلة 
وكيفيــة  االوىل  التحضريــة 
تفعيله يف ابرشية جبيل املارونية 
شاملة  املؤمنني  مشاركة  لتكون 

يف التحضر لهذا السينودس«.

»تجّمع العلماء«: نحّذر
هداء ّي ُمساومةعلى دماء ال من 

يف  املسلمني«  العلامء  »تجمع  استنكر 
بيان اثر االجتامع االســبوعي، »مطالبة 
سفر اململكة العربية السعودية يف لبنان 
قالــة وزير اإلعالم جورج  وليد بخاري ب
قرداحي«، معتربا أنه »تدخل ســافر يف 
الشــأن اللبناين الداخيل«، مطالبا »وزير 
الخارجية عبد الله بو حبيب باستدعائه ».

ورأى التجمــع أن »الهمروجــة التي 
أثارهــا أنصــار القــوات اللبنانية ، لن 
تجدي نفعا يف استمرار املطالبة بكشف 
الحقائق يف مجزرة الطيونة«، محذرا من 

»أي مساومة عىل دماء الشهداء«.

زواره ــع  ــ م األوضــــــــاع  ــرض  ــ عـ الـــجـــيـــ  ــد  ــائـ قـ
الجيش  قائد  استقبل 
يف  عون  جوزاف  العامد 
مكتبه يف الرزة السفر 
يارس  لبنان  يف  املرصي 
امللحق  يرافقــه  علوي 
املــرصي  العســكري 
ثم  شيحا،  محمد  العميد 
القيادية  الهيئــة  أمني 
»املرابطــون«  لحركــة 
العميد املتقاعد مصطفى 
التداول  وجرى  حمدان، 
يف  العامة  األوضاع  يف 

لبنان واملنطقة.
ي ا ال الس ا ع 



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الجمعة ٢٩  ترشين االول ٢٠٢١

2 نائبـــــــــــــــا لــــــــــــــــ  2 آذار وتصويـــــــــــــــ املغتربيـــــــــــــــن  مجلـــــــــــــــ النـــــــــــــــواب يُســـــــــــــــق رّد عـــــــــــــــون: االنتخابـــــــــــــــات فـــــــــــــــي 
ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــد التصوي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــحب بع ـــ ـــ ـــ ــــــر« ينس ـــ ـــ ـــ ــــــي الح ـــ ـــ ـــ ــــــل »الوطن ـــ ـــ ـــ ــــــة .. وتكت ـــ ـــ ـــ ــــــة املطلق ـــ ـــ ـــ ري ــــــاب االك ـــ ـــ ـــ ــــــول احتس ـــ ـــ ـــ ــــــدل ح ـــ ـــ ـــ ج

ـــــــــــــــات ـــــــــــــــر االنتخاب واجـــــــــــــــ حـــــــــــــــول مصي ـــــــــــــــرة: الطعـــــــــــــــن امـــــــــــــــام الدســـــــــــــــتوري... و ي ـــــــــــــــة اال ـــــــــــــــى الخرطو ـــــــــــــــار يلجـــــــــــــــأ ال التي
محمد بلوط

ا ام  ي التي عق ي ته الت لس وا   ل ال د م
ا  انون االنت را  ي نبيه بر ا ا الر و بر  االونس
د  و   ته السابق و لس ا   ر يال التي كان ا بالت
ا  لق التي اعتم ع ا ي ا ي باالك مهو ي ال
ل  الي  ا وا ال د ال ا واح م ع ا ال  احتس

با ال م  نا با ب ا  نا
ه التي  ان ا لو  و م ه ك  يال را القانون بت اء ع ا وب
ا  ها    را ر موع ا ابي  ملي االنت ل لل ا ا د ح
ل  و ا ا  لس االلت ك  ال اخلي  ير ال ا ان و و خ
ا  قا االنت ت راء اال م ال ي الال هو م ال يا و ال

وع ا ا  
ب ل   وي ا ا  ل  القانون اي ب ا ل  ك
م  ر ال وا تمي اليها ك ناخب م ال ر التي ي وا ب ال ك حس

ا وي ل  نوا  اال ي الت ق  ان وا ع  لب
وي  ي حول الت يا ه  ب تو  ال د وح 
لس وانته  با ال ال ا ر  ت لق ا ي ا واحتسا االك

د  وي ع  ا  الت و ا ولي   و د ال   ا اعت
ها   ل م ابق للم ا  اد ا  ت ي باال مهو ي ال

و يه م ي مي و يس ب ال ا الر انت
ا االمر واي ب  ر بقو ع  ي ال واع التيا الو
ت  ا نوا  تم ما ح ي ا و باالك ل  نوا  ان ا
ا م  ي ع االنس ان با ب  ا ان القو بقياد ال لب
ر  وا ر ل  ب ان  مل لب الو  ت لس التي ا ال

ا ال
ان القو ا ال  ت لب اد نيابي ان يباد  و م و
وي  ا ع الت تو با ل ال ون اما ا  القان

با ا  نا ي ع ا د االك باعت
ل حول مسا  ا م اال ي لس االم م واء  رح ا و
ا ما اخ  ا ا و ا خ قا االنت ت لق باال ت ا ا و الت
لق بقانون  وانب مت يه   ا ي  را تو  ل ال ا

ل ا ا االنت
ل  د  سها م ان ي وا ها و او اد نيابي م و  م
ها م  ت ع اد التي  ا واالب ي ابا او  خ االنت ا 

ي اعيا داخلي وخا

 النقاش حول قانون االنتخاب 
 ويف مجريات النقاش حول تعديالت قانون االنتخاب ورد 

الرئيس عون للقانون اىل املجلس جدد النائب باسيل معارضة 
اجراء االنتخابات يف ٢٧ آذار وسأل وزيري الداخلية والخارجية 
عن الجهوزية اللوجســتية للوزارتني خصوصا يف ما يخص 
املغربني ومشــاركتهم يف العملية االنتخابية خالل املهل التي 
حددها املجلس يف القانون، معتربا انها ال تســمح بتســجيل 
اســامئهم وانجاز املسائل االدارية الالزمة من اجل مشاركتهم 

يف االنتخابات.

 ورد وزير الداخلية بان املســجلني غر املقيمني بدأت ترد 
اسامؤهم تباعا.

 الرئيس بري: هل تستطيعون القيام بذلك؟
 فــرد وزير الداخلية: اذا اســتمرت تباعــا نعم، ونحن 

جاهزون.
 امــا وزير الخارجية فــكان موقفه مغايرا موضحا انه 
بعد تقريب املوعد وفق املهل التي حددها املجلس »فان تحقيق 

ذلك مستحيل«.
 الرئيس بري: ولكن االســامء املســجلة تأيت تباعا كام 

اوضح معايل وزير الداخلية.
 وزير الخارجية: االرقام هي التي تأيت وليس االســامء 

وامللفات.
 ثم صوت املجلس عىل املادة املعدلة املتعلقة باملهل والتي 

تتالءم مع تحديد موعد االنتخاب يف ٢٧ آذار.
وطرح الرئيس بري صفة العجلة للقانون باعتبار ان رئيس 
الجمهورية يف رده للقانون اثار مســألة عدم التصويت عىل 
صفة العجلة. فصّدق املجلس باالكرثية صفة العجلة للقانون.

 وبعــد تدخل من النائب جربان اوضح الرئيس بري: ان 
الخالف قائم عىل نقطتني: 

١- اجراء االنتخابات يف ٢٧ آذار ام يف ايار.
٢- تصويت االغراب لـ ١٢8 نائبا ام لستة نواب يف االغراب.

وقد صوتت اللجان املشــركة يف جلستها امس لتعديالت 
القانون وضد رّد رئيس الجمهورية.

 وهنــا طلب عضو كتلة الوفــاء للمقاومة عيل فياض 
الكالم موضحا موقف الكتلة فقال: نحن ككتلة صوتنا ملصلحة 
اجراء االنتخابات وفق املهل املعدلة اي يف ٢٧ آذار. لكن صوتنا 
ايضا مع حق املغربني. وانني اناشــد الهيئة العامة ان تتبنى 

هذا الفهم.
 الرئيس بري: يســجل يف املحــرض موقف كتلة الوفاء 

للمقاومة.
 وبعــد ذلك، اجريت عملية التصويت فنال اجراء االنتخابات 
يف ٢٧ آذار ٧٧ صوتا مبعارضة نواب تكتل لبنان القوي ومعهم 
النواب: فؤاد مخزومي، جميل السيد، طالوزيان، وشامل روكز.

امــا التعديل املتعلق بتصويت املغربني لـ ١٢8 نائبا فنال ٦١ 
صوتــا مبعارضة تكتل لبنان القوي، والنواب املذكورين وكتلة 

الوفاء للمقاومة، جهاد الصمد واسامة سعد.
 وبنتيجة هذا التصويت برزت االشــكالية يف احتســاب 
النتيجة العامة للتصويت باعتبار ان الشــق املتعلق باملغربني 

نال اكرثية ٦١ صوتا وليس ٦5 صوتا.
 وهنا طرح النائب فريد الخازن السؤال: ما هي االغلبية 

املطلقة؟
 واوضــح الرئيس بري: انه وفقــا لتاريخ املجلس فان 
االغلبية املطلقة احتسبت عىل اساس النواب االحياء سواء يف 
انتخاب رئاسة الجمهورية بانتخاب بشر الجميل او بانتخاب 

رينيه معوض.
وهنا اريد ان اقول ان تفسر الدستور يعود للمجلس النيايب 
وللهيئة العامة املنعقدة اآلن، وهناك ٩١ نائبا حارضين. واشر 
اىل ان موعد اجراء االنتخابات يف ٢٧ آذار وفق املهل التي اقرها 
املجلس قائم وقد صوت عليه ٧٧ نائبا. اما بالنسبة للمغربني 

فهو قيد البت.
 وكرر الخازن السؤال: ما هي االغلبية املطلقة؟

 فقــدم النائب اييل الفرزيل مداخلة اشــار فيها اىل ان 
املجالس منذ انتخاب بشــر الجميل اعتمدت االكرثية املطلقة 
عىل اساس احتساب النواب االحياء وان النائب املستقل يعترب 
بحكم غر املوجود، واعتقد ان التفسر واضح وثابت وانه عىل 
الرئاســة ان تتبنى يف مثل هــذا الحال االكرثية املطلقة عىل 

اساس 5٩ نائبا.
 جميل الســيد: املادة 5٧ من الدستور واضحة يف تحديد 
االغلبيــة وهم الذين يؤلفون املجلس قانونا وهذا يعني نصف 
اعضاء املجلس لـ ١٢8 زائدا واحدا، وال رضورة مطلقة للتفسر، 

والعرف ال ميكن ان يلغي نصا واضحاً.
 وتدخل الرئيس بري غر مرة خالل النقاش املفتوح بني 
النواب طالبا حسم املوقف، ومذكرا بسوابق احتساب االكرثية 

عىل اساس االحياء من النواب.
: انا صوتت ملصلحة القانون، ولكن هناك   ســمر الج
مادتان يف الدستور 4٩ و5٧. املادة 4٩ تتكلم عن انتخاب رئيس 
الجمهورية بثلثي اعضاء املجلس، اما املادة 5٧ فتعرف االكرثية 
املطلقــة بانها مجموع االعضاء الذين يؤلفون املجلس قانونا، 

وبالنسبة للقانون فانها تكون ٦5 نائبا.
 وحصل جدال شارك فيه عدد من النواب يف ظل اخذ ورّد 

حول احتساب االكرثية.
 وقدم النائب عيل حســن خليــل مداخلة قال فيها: ان 
فخامة رئيس الجمهورية مؤمتن عىل حامية الدســتور وقد 
مارس بعدم توقيعــه عىل دعوة الهيئات الناخبة لالتنخابات 
الفرعية مخالفة دستورية واضحة، وبالتايل متنعت السلطة 
التنفيذيــة عن اجراء هــذه االنتخابات من دون اي مربر عىل 
االطالق. وال ميكن الي سلطة ان تتذرع لتعطيل قانون او اجراء 
يجب ان ينفد. وانني احمل مسؤولية الخلل لرئاسة الجمهورية.
 وهنا حاول النائب سيزار ايب خليل االعراض معتربا ان 

يف ذلك تعرضا لرئيس الجمهورية.
 الرئيس بري: اين التعرض لرئيس الجمهورية مل يتعرض 
لرئيــس الجمهورية وانت لســت حريصا عىل فخامة الرئيس 

اكرث مني.
 واعرض النائب جربان باســيل عىل احتساب االكرثية 
عىل اساس عدد النواب الحاليني معتربا ان نص املادة 5٧ واضح 
وال يحصل اي لبس. ولقد مورســت ســابقا وكان التفسر ان 
االكرثيــة ٦5 ومبعــزل عن رأينا بان من يف الدســتور هو 
املجلس الدستوري. فان تفسر الدستور له اصوله وهو بالثلثني 
وليــس بهذه الطريقة وبالتايل ال يجوز ان يحصل تفســر او 

تالعب بهذا االمر.
وهناك يف رد فخامة الرئيس موضوعان اخران هام مسألة او 
فكرة ملرة واحدة واستثنائيا، وموضوع البطاقة و«امليغاسنر«.

 الرئيس بري: رجعنا »ترامل ترامل«.
يجب ان تســتند يف كالمنا اىل يشء وحقائق. كان تفسر 
الدســتور يعود للمجلس الدستوري وبعد الطائف صار تفسر 
الدستور يعود ملجلس النواب ونحن نستطيع ان نف الدستور. 
ويف القانون ال يوجد »امليغاســنر« كام اوضحنا سابقا. لقد 
آن االوان لــيك نعــرف انه »مــش كل يش بدنا ياه اذا ما صار 

منوقف الدين«.
 جورج عــدوان: املجلس النيايب قــام بتعديالت تتيح 
للحكومة تقريب موعــد االنتخابات، فالتعديالت تفتح الباب 
لوزيــر الداخلية لتحديــد موعد االنتخابات يف ٢٧ آذار. ونحن 
لســنا يف صدد تفسر الدستور يف هذه الجلسة الن له قواعد 
يجب ان تحرم. نحن نتكلم عن االكرثية وعن املقاعد اململؤءة، 
وهناك امثلة عديدة منها يف فرنســا. املقعد الفارغ ال يعرب عن 
ذاته وال يعرب عنه. ومبا ان هناك اجتهادين ســابقني علينا ان 

نعتمد مثل هذين االجهتادين.
 وجرى التصويت عىل اســاس احتساب االكرثية املطلقة 
5٩ صوتا وليس ٦5. وصوت املجلس باكرثية ٦١ صوتا للقانون.

 وسأل جهاد الصمد: هل هذا تفسر للدستور؟
 الرئيس بري: هذا ليس تفسرا للدستور هذا تصويت وفق 

ما اعتمدت االكرثية يف مرات سابقة.

 ثم جرى نقاش حول التصويت قبل ان ينسحب نواب تكتل 
لبنان القوي من القاعة.

 واكمل املجلس جلســته فأقر مرشوع قانون مســاعدة 
املؤسسات السياحية املرخصة يف تخطي االزمة.

 ثــم اقر اتفاق هبة للتعــاون الفني بني املانيا ولبنان بعد 
ان تعهــد رئيس الحكومة نجيب ميقايت برصفها بالتوازن بني 

كل املناطق.
 وبعدها اقر املجلس فتح اعتامد اضايف يف املوازنة العامة 
٢٠٢١ يف باب احتياطي املوازنة للنفقات الطارئة واالستثنائية 

قدره الف ومئتا مليار لرة لبنانية.
 كام صدق املجلس اتفاق بيع مادة زيت الوقود بني العراق 

ولبنان.
 وطــرح اقــراح قانون »الكابيتــال كونرول« فاوضح 
الرئيــس ميقايت »ان هناك مالحظــات وردتنا من صندوق 
النقــد الدويل حول االقــراح املطروح، ومبا انه ليس مرشوع 
قانون وهو اقراح قانون امتنى من دولتك اعادة االقراح للجان 

املشركة ملدة ١5 يوما«.
 الرئيــس بري: ما هــي عالقتنا اذا وردت مالحظات من 
صندوق النقد. هذا االقراح درس لسنوات ويجب مناقشته االن 

كام اقرته لجنة املال.
 وحاول عدوان االعراض طالبا مناقشته كام اقرته لجنة 
االدارة والعــدل التي يــرأس اال ان الرئيس بري قال ان اللجنة 

املختصة هي لجنة املال.
 وعارض اسامة سعد االقراح معتربا انه يفرض رشوطا 
عــىل املودعني من دون اي خطة ماليــة للخروج من االزمة. 

واقرح اضافة مادة الستعادة االموال املهربة.
 واوضح النائب ياســني جابر انه عىل الرغم من ان هذا 
القانــون تأخر اال انه مــا زال رضوريا النه ينظم العالقة بني 

املصارف واملودعني.
 ميشــال ضاهر: صندوق النقد ال يرغب بالتصويت عىل 

هذا القانون اآلن.
 الرئيس بري: »رصنا سنة وسنتني منسمع من كل الدول 

مطالبة بالكابيتال كونرول.
 الرئيس ميقايت كرر متنيه عىل الرئيس بري اعادته اىل 

اللجان املشركة السبوعني.
 نقــوال نحاس: نعم كل العــامل طالب بهذا القانون لكن 
طلبنــا رأي صندوق النقد واتانا يوم االثنني املايض ويتمنى اال 
يقــر جلس النواب القانون قبل بحثــه معه النه تأخر اصال. 

ويجب اقراره يف اطار خطة كاملة.
 وبعد الحاح الرئيس ميقايت اعيد اقراح القانون للجان 

املشركة.
 وهنا اثار النائب جميل السيد فقدان النصاب.

 وبعد ان تبني ان النصاب غر مؤمن تيل محرض الجلسة 
ورفعها الرئيس بري.

 وسبق ان اقر املجلس يف الشق االول من الجلسة انضامم 
لبنان التفاقية االمم املتحدة بشــأن التسوية الدولية املنبثقة 

من الوساطة. 
ثم اقر تخصيص خمســمئة مليار لرة لبنانية لدعم املدارس 
الخاصة والرسمية بحيث خصص للمدارس الخاصة مبلغ ٣5٠ 
مليار لرة وللرســمية ١5٠ مليارا باعتبار ان هناك مساعدات 
اخرى للقطاع الرسمي. ويركز دعم املدارس الخاصة من اجل 
املعلمني اما االقســاط فهي حسب مرشوع القانون تعود للعام 

٢٠١٩- ٢٠٢٠ الدرايس.
وخالل مناقشــة مرشوع القانون اوضح وزير الربية ان 
هناك مبلغ ١4 مليون دوالر مساعدة للمدارس الرسمية سيوزع 
لكل مدرسة بني 5 و٢٠ الف دوالر ملساعدة نفقاتها التشغيلية.

 باسيل بعد االنسحب 
وانســحب نواب تكتل لبنان القوي من الجلســة بعد اعادة 
اقــرار مرشوع قانون االنتخــاب املعدل وعدم االخذ برد رئيس 

الجمهورية.
وقــال رئيس التكتل النائب جربان باســيل »انســحبنا من 

الجلســة بسبب حصول مخالفة دستورية كربى«، معتربا ان 
ما اقرته اللجان املشــركة حصل عىل ٦١ صوتا فيام الكرثية 
املطلقة هي ٦5 صوتا عىل اســاس مادة دســتورية واضحة 

والننا منذ سنوات نعتمد هذا االمر«.
وســأل »ما هي االســباب للتالعب بقانون االنتخاب وملاذا 

نختلق اشكاالت قانونية ودستورية«.

 خليل يرد 
ويف رد لــه عىل موقــف التيار الوطني الحــر قال النائب 
عيل حســن خليل »اصبح واضحا ان هناك جهة ال تريد اجراء 
االنتخابــات النيابية وتريد تطيرها او تأجيلها. ومن هنا نؤكد 
اننا نرصعىل اجراء االنتخابات مبهلها الدستورية الن تطيرها 

سيؤدي بالبلد اىل اماكن ال ميكن توقعها مسبقا«.
وردا عىل اتهامات بان هناك اتفاقا بني حركة »امل« وحزب 
القــوات اللبنانية اوضح »نحن املقتولون يف الطيونة، وصغار 
النفوس يســعون اىل احداث فتنة بني الثنايئ الحقيقي، وقد 

قلنا مرارا اننا نتهم القوات اللبنانية«.
وقــال »ان املخالفة الدســتورية االهم هــي متنع رئيس 
الجمهورية عن القيام بواجباته لجهة توقيع مرســوم دعوة 
الهيئات الناخبة الجراء انتخابات فرعية. ومل يحصل اليوم اي 
تفســر او تعديل للدســتور بل تم تبني ما التزم به املجلس يف 

الجلسات السابقة«.

 مواقف نيابية 
ورصح نواب يف التيار الوطني الحر بعد الجلســة، فاعترب 
النائب جورج عطالله »انه من تجليات الثنائية املكتشفة اخرا 
انه عندما يســقط اقراح تطير حق االنتشار بالدائرة ١٦ يجد 
رئيس مجلس النــواب الخالص ببدعة من رئيس لجنة االدارة 

والدل وهيك اذا النصاب مش عىل ذوقنا منغّر النصاب«.
وقال النائب سيمون ايب رميا »ان خالصة ما حصل يف مجلس 
النواب هو نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية عىل حساب 
الدستور واالصول. االســترشاس عىل موعد ٢٧ آذار سيطيح 
العملية االنتخابية بســبب املعوقات التي ستظهر لوجستيا. 
النكد السيايس ضد التيار طاغ عىل املنطق واملوضوعية. ارادة 
القضاء عىل املنطق واملوضوعية. ارادة القضاء عىل املناصفة 

الفعلية وامليثاقية واضحة«.
ورد النائــب محمد خواجة مشــرا اىل »ان الذين نســجوا 
تفاهامت آنية مصلحية مبنية عىل تقاســم املغانم رسعان ما 
ذرت رياحهــا. لديهم عقدة مــن الثنائية الوطنية التي حررت 

االرض وحمت لبنان«.
واعترب امني رس كتلة اللقاء الدميوقراطي هادي ابو الحسن 
انه »ال ميكنكم ان تستحرضوا الدستور ساعة تشاؤون وتنكلوا 
بالدســتور ســاعة اخرى. اين كان الدســتور عندما مل يوقع 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لالنتخابات الفرعية والتي كان 
يجب ان تحصل يف غضون شــهرين من تاريخ شغور املقاعد 

الـ ١١ ومىض ١5 شهرا«.
واعتــرب النائب جورج عدوان ان املجلس قام بتعديالت تتيح 
للحكومــة ان تحــدد تاريخ االنتخابــات، واملجلس ليس من 

صالحياته تحديد موعد االنتخاب.
وقال »ان جلسة اليوم )امس( مل يحدث فيها تفسر للدستور، 
وقد اعتمد املجلس يف املرات السابقة املقاعد اململوءة وهو ما 

اعتمد يف االجتهاد الذي اعتمده املجلس يف املرات املاضية«.

ــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــفير الكويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقبل سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي العقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ــــــعوديّة  ــ ــ ــ ــــــاءة للســـ ــ ــ ــ ــــــتهجن اإلســـ ــ ــ ــ ــــــودا .. واســـ ــ ــ ــ ووفـــ

ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو حريصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ودار الفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان: لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دريـ
ــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع دول الخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى عاقاتهمـ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

استقبل شيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز املنتخب الشــيخ ســامي أيب 
املنى، يف دار الطائفة ببروت، سفر 
الكويت عبد العال القناعي يف زيارة 
اللقاء عرض األوضاع  تهنئة، وتخلل 
والعالقات املشركة. ولفت أيب املنى 
إىل »أهمية ترســيخ هذه العالقات 
وتعزيزها أكرث مع الدول الخليجية، ملا 
فيه مصلحة كبرة للبلدين، وأن لبنان 
لن ين وقــوف العرب بجانبه يف 
كل األزمات التي مر بها. واســتهجن 
اإلساءة إىل اململكة العربية السعودية 
ودول الخليج الصديقة لشعب لبنان«.

كذلك، اســتقبل شيخ العقل وفدا مهنئا 
من أهايل بلــدة مبريم يف امل األعىل، ضم األب 
باســم الراعي وممثلني عن العائــالت الروحية 
املســيحية والدرزية، مهنئني سامحته باملنصب 
الجديد، ورأوا أنه »الرجل املناســب ملوقع مشيخة 

العقل«.
كام استقبل أيب املنى وفوداً مهنئة يف دارته، 
وتلقى اتصال تهنئة من الشيخ أبو نبيه سليامن 

كبول من سوريا.

وكان أيب املنــى شــارك يف لقــاء تكرميي 

خاص أقيم لشــيخ العقل نعيم حسن، مبناسبة 

قرب انتهاء واليته يف مشــيخة العقل، يف دار 

الطائفة.

ثم أمــل أيب يف »تقديــم األفضل ومواجهة 

التحديــات والظــروف الصعبــة، مبزيــد من 

التعاون«.

مفتــي  رأى 
اللبنانية  الجمهورية 
اللطيف  عبد  الشــيخ 
ان  بيــان،  يف  دريان 
للمملكة  »التعــرض 
الســعودية  العربية 
اإلمــارات  ولدولــة 
العربية املتحدة ولسائر 
دول مجلــس التعاون 
الخليجــي مرفــوض 
مــن أي كان »مهــام 
عال شــأنه« إال من له 
ويحمل  ســيئة  نوايا 

يف نفســه البغض والحقــد والضغينة 
لدول قدمــت للبنان الكثر من الدعم يف 
شتى أنواعه عىل مدى عقود من الزمن«، 
مضيفــا »لبنــان ودار الفتوى حريصان 
عىل عالقاتهام مــع دول الخليج العريب 

ويدينان أي إساءة لهذه الدول«.
إســتقبل مفتي  ثانيــة،  من جهــة 
الجمهورية يف دار الفتوى، الوزير السابق 

النائب نهاد املشــنوق الــذي عرض معه 

اللبنانية  الســاحة  آخر املستجدات عىل 

وما يخص قضيــة انفجار مرفأ بروت. 

وتــم خالل اللقاء بحســب بيان عن دار 

الفتوى »تأكيد املؤكد ان التحقيق يف هذه 

القضيــة مع الرؤســاء والوزراء يتم من 

خالل املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء 

والوزراء استنادا للدستور«.

وي ا م  ال تم و ا م يان مستقبال ا د



الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

جهاد نافع

 مــن طرابلــس اىل عكار، 
مرورا باملنية، ومثلها الضنية، 
ازمة معيشــية لدى اكرث من 
العائالت  من  املئة  يف  مثانني 
املدارس  افتتــاح  مع  خاصة 

الرسمية...
رب عائلة تجمد الدمعة يف 
عينيه، عندما اشرط سائق » 
االوتوكار«  أجرة شهرية تبلغ 
اليصال  لرة  ألف  خمســمئة 
املدرسة  اىل  منزلها  من  ابنته 
التي ال تبعد سوى كيلومرين 
فقط، اي نصف راتبه املحدود.

اىل  احتاج  مريــض  وآخر 
»تاكــيس« اليصاله اىل مركز 
صحي يبعد ثالثة كيلومرات، 
مئة  أجــرة  عليه  فأشــرط 

وخمســني ألف لرة، والحجة ان صفيحة املازوت بلغ سعرها 
عرشين دوالرا. 

بورصة املحروقات اىل ارتفاع اسبوعيا، حتى قارورة الغاز 
بيعت يف عكار بثالمثئة وخمسني ألف لرة ، ربطة الخبز تباع 
بعرشة آالف لرة، ولنفرض عائلة من خمسة أفراد كم تحتاج 

اىل ربطة خبز يوميا؟...
عملية حسابية بســيطة، لنفرض ان هذه العائلة تتناول 
صباحــا وظهرا عرشة أرغفة، يعني انهــا تحتاج اىل ربطتني 
ســعرهام عرشين ألف لرة، ولنفرض ان راتب املوظف يبلغ 
مليونا وخمســمئة ألف لرة يقتطع منه ســتامئة ألف مثن 
خبز و٣5٠ ألف قارورة غاز شــهريا، فيبقى له 55٠ ألف لرة 
مرصوفه الشــهري لصفيحة بنزين واشــراك كهرباء ودواء 

وماء، اما السلع الغذائية فهنا الطامة الكربى...
كيف تســتطيع هذه العائــالت ان تعيش براتــب مليون 
وخمســمئة ألف، او مليونني وخمســمئة ألف وحتى لو بلغ 

الراتب خمسة ماليني لرة ؟؟...
هذا دون االشارة اىل واقع العامل واالجراء الذين ال يتجاوز 

دخلهم سبعمئة ألف لرة.
يف مكتبــه املتواضع الــذي يقع ضمن دائرة شــعبية يف 
طرابلس، يستقبل الشــيخ عبد الكريم النشار )رئيس »حركة 
النارصيني العرب«( رشائح شعبية من االسواق الداخلية، ومن 
القبة والتبانة وايب ســمراء، يحملــون الوصفات الطبية، او 
يشكون له اوجاعهم وآالمهم وعجزهم وما آلت اليه اوضاعهم 
العائلية، وفقرهم املدقع شــاهد عــىل معاناتهم يف مدينة 
وصفت تاريخيا بأم الفقر،النهــا املدينة التي كانت خراتها 

تعّم الجميع بزنود اهلها..
يطلق الشــيخ عبد الكريم النشــار رصخة مدوية برسالة 
اىل رؤســاء الجمهورية العــامد عون، والنــواب نبيه بري، 
والحكومة نجيــب ميقايت، داعيا اياهــم اىل االنصات ألنني 
الفقراء املوجوعني املعدمني، بل املحكومني بأعدام من ســلطة 
سياســية تلتهي يف ســجاالتها ويف خالفاتها وتدير االذن 

الطرشــاء تاركة الناس يف معاناتهم ال يسألون وال يسعون 
لحلول ممكنة ومعروضة عليهم.

ويسأل عن دور للحكومة التي يسافر رئيسها من بلد آلخر، 
فيام الدوالر يزداد ارتفاعا يفرس اللرة اللبنانية، واملحروقات 
اىل ارتفــاع اســبوعيا، والغالء الفاحش نال من كل الســلع 
االساســية، ويف ظل ذلك تقف الحكومــة عاجزة، واصبحت 

تحتاج اىل إنقاذ نتيجة تخبطها...
ويقول النشــار ان حلــوال وضعت امام هــذه الحكومة، 
ونستغرب تجاهل هذه الحلول خشــية عقوبات امركية، او 
خشــية من قانون قيرص ، ويتساءل : أمل يكن ممكنا استراد 
النفط واملحروقات من ايران باللرة اللبنانية لحل ازمة ســعر 
البنزين واملازوت؟ وملاذا مل تتجاوب الحكومة مع املشــاريع 
االيرانيــة لحل جذري الزمــة الكهرباء؟ وملــاذا اطلقت هذه 
الحكومة عىل نفســها اسم حكومة معا لالنقاذ، وهي ليست 
قادرة عىل انقاذ نفســها؟ أليس التوجه نحو الدول الشقيقة 
والصديقة مثل العراق وايران يؤدي اىل حلول مفيدة للمواطنني 
املقهورين وينقذهم من العتمة ومن الخضوع السعار البنزين 
واملــازوت والغاز وصــوال اىل ربطة الخبــز ولقمة العيش 

الكريم؟...
يســتغرب الشــيخ النشــار غياب الذين تظاهروا وقطعوا 
الطرقــات واعتدوا عىل املمتلكات بحجــة »الثورة«، فاذا بهم 
يغيبون عن الشوارع رغم االنهيار املايل واملعييش الذي وصلت 
اليه البالد، وخروجهم من الشارع داللة عىل انهم ازالم السلطة 
ونزلوا لتنفيــذ اجندات، وال يُفهم من كالمي انني ادعوهم اىل 
النزول للشوارع وقطع الطرقات وتخريب املمتلكات، بل ادعو 
الرشفاء الذين يتلّمســون وجع الناس تلّمســا حقيقيا وليس 
خدمــة الجندات سياســية، ادعوهم اىل تنظيــم تظاهرات 
حضارية ضاغطة ال تقطع طرقــات وال تخرّب ممتلكات وال 

متنع املوظفني والعامل من الوصول اىل اعاملهم وارزاقهم.
وتوّجه اىل الطبقة السياســية الحاكمــة داعيا اياها اىل 
قرارات رسيعــة النقاذ الناس من املــوت فقرا وجوعا وعىل 

ابواب مستشفيات ال ترحم... 

ــــــمال دائــــــرة الفقر والجوع اتســــــع فــــــي طرابل وال
ارية ورة ح ــــــار يدعو الحكومة لانقاذ والى  ــــــي الن ال

ــروك  مــب  : ــســي  ــل طــراب
التربوي  الــقــطــاع  ــ  دع
غرد النائب ادكار طرابليس 
»توير«:  عىل  حســابه  عرب 
»مربوك 5٠٠ مليار لرة لدعم 
القطــاع الربوي. تــم اقرار 

مرشوع القانون«. 

الـــــبـــــراك بـــحـــث مــع 
ــة« ــّي ــان ــن ــب ــل رئـــيـــ »ال

ــن  ــيـ الـــــــتـــــــعـــــــاون بـ
جـــامـــعـــات الــبــلــديــن

يف  العراقي  الســفر  زار 
الرباك  شــياع  حيدر  لبنــان 
يرافقــه امللحــق الثقــايف 
الشــمري،  الســفارة  يف 
اللبنانية  الجامعــة  رئيــس 
بســام بدران، يف مقر ادارة 
الجامعة، حيث قدم الســفر 
يف بدايــة اللقاء التهنئة اىل 
الســتالمه  الجامعة  رئيس 
مهام عمله رئيســا للجامعة 
متمنيا له التوفيق، بحســب 

بيان للسفارة.
مناقشة  اللقاء  وتم خالل   
عــدد مــن املواضيــع التي 
تخص التعاون بني الجامعات 
خصوصا  واللبنانية  العراقية 
جامعتي بغداد واملستنرصية، 
كام تم البحــث يف موضوع 
زيادة النسبة املخصصة لعدد 
الطلبة العراقيني يف الجامعة 

اللبنانية. 

»اليونيفيل« تسّلم راعيا 
ــه الـــجـــيـــ  ــفـ ــطـ ــتـ ـ ا
»اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي« 
اليونيفيل،  قوات  ســلّمت 
إبراهيم  القــارص  الراعــي 
القوات  كانت  الــذي  املحمد، 
االرسائيلية قد اختطفته أمس 
املنتزهات  مقابل  الوزاين  من 

واقتادته اىل الداخل املحتل.
»اليونيفيــل«  وســلمت   
مخابرات  إىل  الراعي  بدورها 
السياج  عىل  اللبناين  الجيش 

التقني مقابل املطلة.

ــروت  ــي ــاء ب ــفـ طـ ــو  ــ ــل قـــائـــد ف ــب ــق ـــطـــار اســت

و عا م ال ا يتسل د خ

لدى  املاروين  البطريريك  الوكيل  إحتفل 
الكريس الرســويل املطــران يوحنا رفيق 
الورشــا، مبرافقة خادم رعية مار مارون 
يف روما الخــوري جوزيف صفر وكهنة 
املعهد الحربي املــاروين، بالقداس اإللهي 
بالطقــس املاروين يف منطقة أســيزي 
اإليطالية، مدينة السالم، عىل نية السالم 
يف لبنان، بدعوة من جامعة »خدام الراعي 
القائم  املسيح  كنيسة  يف  وذلك  الصالح«، 
يف دير تابع للرهبنة الكبوشية، شارك يف 
القداس عدد من الكهنــة اإليطاليني ومن 
باقي الدول التابعــني للجامعة التي أرادت 
تخصيــص هذا القداس للصــالة من أجل 
لبنان. وقد شــاركت أيضا الرعية املارونية 

التي أتت من روما.
 وقال املطران الورشا يف عظة: »اليوم، 

لبنان يتأمل كثرا، والواقع يتفاقم سوءا. إن األفق لتخطي هذه 
األزمة باءت مغلقة من الناحية البرشية. إال أنها تأيت التعزية 
من السامء، والرجاء يأيت من يســوع املسيح، منبع السالم. 
ليست صدفة أن نجتمع يف أسيزي للصالة من أجل السالم يف 
لبنان، ولكنه بال شك تدبر إلهي، الذي جمعنا يف هذه املنطقة 
التي تعترب رمزا للســالم، للحوار والتالقي. نطلب من الله أن 
يتدخل يف هذا الوقت من أجل هذا البلد الصغر والفقر لبنان، 
لنطلب من الله أن يسمع رصخة الشعب اللبناين الذي يعيش 
مأســاة عىل كافة األصعدة. هذه الرصخة تنبع من شعب ال 
ميكنه أن يســتمر يف العيش بطريقة كرمية. إن العدد األكرب 
من الشعب اللبناين يعيش تحت خط الفقر. ونتساءل مبرارة: 
كيف ميكننا االســتمرار للعيش؟. إن املستسفيات يف أزمة، 
وال متلك االمكانيات الالزمة الســتقبال املرىض. املؤسسات 
التعليمية تغلق أبوابها وترســل موظفيهــا إىل منازلهم. إن 
األمور األساســية مفقــودة لتأمني أقل مــا ميكن لحاجات 

ن العديد مــن الناس يهاجرون باحثني عن  العائلة. ولذلك، ف
حيــاة كرمية وهادئة. بكلمة واحــدة، كل يشء انهار! وهذا 
بسبب إهامل املســؤولني، ناهيك عن الفساد الذي انترش بني 
الذيــن عليهم أن يديــروا األمور السياســية واالقتصادية... 
املشــكلة األساسية: إن سألت أحد املســؤولني عن سبب هذا 

االنهيار، من املسؤول؟ كل واحد يجيب: »لست أنا«.
وأنهى املطران الورشــا عظته مرددا كلامت البابا فرنسيس 
يف يــوم الصالة الخــاص من أجل لبنــان يف الفاتيكان يف 
١ متوز ٢٠٢٠ قائال: »إن للرب مشــاريع سالم، معا من أجل 
لبنان«، هذه كانت رصخة إمرأة من منطقة صور وصيدا التقت 
بيســوع وألحت عليه قائلة: »يا رب، ساعدين«. هذه الرصخة 
هي رصخة شــعب بكامله، الشعب اللبناين، اليائس واملرهق، 
املحتاج إىل الضامنات والرجاء والسالم. لرنافق بصالتنا هذه 
الرصخة. أيها الرب، نطلب إليك أن تعطينا الســالم وأن تعلمنا 
كيف ننرش السالم، فنسعى للســالم ونستحق أن ندعى أبناء 

الله.« 

الــســام فــي لبنان نــّيــة  ســيــزي على  ــدا فــي  ــق ب ــارك  ـ
يــســمــع  ن  الــــلــــه  ــن  ــ مـ لـــنـــطـــلـــب   : ــا  ــ ــ ــور ــ ــ ال ــران  ــ ــ ــط ــ ــ امل
ــا الــــــى الــــرجــــاء  ــ ــت ــ ــح ــ ــ امل ــ ــائ ــ ــي ــ ـــعـــب ال ــــة الـــ صــــر

ا ا خالل الق الو

صــدر عــن وزارة الخزانة 
فيه:  جــاء  بيان  االمركيــة 
األصول  مراقبة  مكتب  »أدرج 
األجنبية التابع لوزارة الخزانة 
األمركية رجيل أعامل لبنانيني 
وعضًوا يف الربملان ســاهمت 
الحكم  انهيــار  يف  أفعالهام 
الرشيد وســيادة القانون يف 
لبنــان. لقد اســتفاد كل من 
جهــاد العــرب وداين خوري 
من  شــخصياً  السيد  وجميل 
تفيش الفساد واملحسوبية يف 
لبنان ، مام أغنى أنفسهم عىل 
ومؤسسات  اللبنانيني  حساب 

الدولة. تم تصنيف هؤالء األفــراد ، الذين ينتمون إىل النخبة 
التجارية والسياســية يف لبنان ، مبوجب األمر التنفيذي رقم 
١٣44١ ، الذي يستهدف األشخاص الذين يساهمون يف انهيار 

سيادة القانون يف لبنان.
وقالت مديــرة مكتب مراقبة األصــول األجنبية أندريا م.، 
حان الوقت اآلن لتطبيــق اإلصالحات االقتصادية الرضورية 
ووضع حد للمامرسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. لن 
تردد وزارة الخزانة يف استخدام أدواتها ملعالجة اإلفالت من 
العقاب يف لبنان«. يهدف اإلجراء اليوم إىل محاســبة النخبة 
السياسية والتجارية يف لبنان الذين استفادوا من مامرسات 
املناقصات غر الالئقة للعقود املتضخمة وثقافة املحسوبية 
املنتــرشة التي تقوض مؤسســات لبنان وســيادة القانون 
واالســتقرار االقتصادي ، وتربهن عىل دعم الواليات املتحدة 

للشعب اللبناين يف لبنان دعواتهم للشفافية واملساءلة.

 الوضع يف لبنان 
يقوض الفساد ســيادة القانون يف جميع وظائف الدولة 
اللبنانية ويقلل من فعالية املؤسســات نفســها التي تهدف 
اللبنانيون  الفاســدين. بينام يواجه  إىل محاسبة املسؤولني 
رصاعات يومية للحصول عىل الســلع العامة األساسية ، مبا 
يف ذلــك األدوية والكهرباء والغذاء ، خــالل أزمة اقتصادية 
تاريخية ومدمرة ، يعمل أعضاء الطبقة السياســية اللبنانية 
وأعوانهــم دون عقاب إلثراء أنفســهم وإخفــاء ثرواتهم. 
صالحات  يع ل دعــت الحكومة األمركية إىل التنفيــذ ال
االقتصادية لتحقيق االســتقرار يف الوضع. مثل هذا اإلجراء 
رضوري إلعطاء األولوية للمساءلة والحكم الرشيد يف لبنان 
، بغض النظــر عن االنتامء الســيايس أو الدين. يدعو تحرك 
اليوم الطبقة السياسية إىل االبتعاد عن مامرسات املحسوبية 
السياســية والفســاد والبدء يف إعطاء األولوية الحتياجات 

الشعب اللبناين.

 جهات فاعلة تبطل
سيادة القانون يف لبنان 

جهاد العــرب )العرب( هــو رجل أعامل ثري تــم إدراجه 
مبوجب األمر التنفيذي ١٣44١ ملســاهمته يف انهيار سيادة 
القانون يف لبنان. بسبب العالقات السياسية الوثيقة ، ُمنحت 
العرب عدة عقود عامة مقابل مدفوعات رشــوة للمسؤولني 
الحكوميني. يف عــام ٢٠١8 ، عندما فازت رشكة العرب بعقد 
قيمته ١8 مليون دوالر إلعادة تأهيل ج يف بروت ، رسعان 
ما تم إبطال مخاوف مســؤويل البلدية بشأن تكلفة املرشوع 

واملسائل املتعلقة بالسالمة. 
عالقة العرب بالسياسيني املتنفذين. يف عام ٢٠١٦ ، تلقت 
رشكة  العرب عقًدا بقيمة ٢88 مليون دوالر من مجلس اإلمناء 
واإلعامر )CDR( لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بروت 
بالقاممة ، ولكــن اعتباًرا من عام ٢٠١٩ ، ظل وضع القاممة 
ُملًحا. وكشــفت التقارير الحًقا أن رشكة العرب أضافت املياه 
إىل حاويــات القاممة لتضخيم وزنهــا القابل للفوترة. عمل 

العرب كوسيط اعتباًرا من عام ٢٠١4 للتوسط يف اجتامع بني 
كبار املسؤولني اللبنانيني قبل االنتخابات الرئاسية اللبنانية ، 

مقابل عقدين حكوميني قيمتهام حوايل ٢٠٠ مليون دوالر.
داين خوري )خوري( رجــل أعامل ثري تم إدراجه مبوجب 
األمر التنفيذي ١٣44١ ملســاهمته يف انهيار سيادة القانون 
يف لبنان. خــوري رشيك تجاري مقرب من جربان باســيل 
)باســيل( املصنف من قبل الواليات املتحدة. بســبب عالقته 
الوثيقة مع باســيل ، حصل خوري عــىل عقود عامة كبرة 
جنت له ماليني الدوالرات بينام فشــل يف الوفاء برشوط تلك 
العقود بشكل هادف. يف عام ٢٠١٦ ، حصل خوري عىل عقد 
بقيمة ١4٢ مليون دوالر من مجلس اإلمناء واإلعامر لتشغيل 
لقــاء النفايات  مطمر برج حمــود. اتُهم خوري ورشكته ب
الســامة والنفايات يف البحر األبيض املتوســط   ، وتسميم 
مصائد األسامك ، وتلويث شواط لبنان ، وكل ذلك بينام فشل 

يف معالجة أزمة النفايات.
جميل السيد )الســيد( هو عضو حايل يف مجلس النواب 
اللبناين تم تعيينه مبوجب األمر التنفيذي ١٣44١ ملساهمته 
يف انهيار ســيادة القانون يف لبنان. اعتباًرا من عام ٢٠٢١ ، 
سعى الســيد إىل االلتفاف عىل السياسات واللوائح املرصفية 
املحلية وساعده مســؤول حكومي كبر يف تحويل أكرث من 
١٢٠ مليون دوالر إىل االســتثامرات الخارجية ، وذلك إلثراء 

نفسه ورشكائه عىل األرجح.

 تداعيات العقوبات 
نتيجة إلجراءات اليوم ، تم حظر جميع املمتلكات واملصالح 
يف ممتلكات األفــراد املذكورين أعاله واملوجودة يف الواليات 
املتحدة أو يف حوزة أو ســيطرة األشخاص األمركيني ويجب 
إبالغ مكتب مراقبة األصول األجنبية. باإلضافة إىل ذلك ، يتم 
أيًضا حظر أي كيانات مملوكة ، بشــكل مبارش أو غر مبارش 
، 5٠ يف املائة أو أكرث من قبل شــخص أو أكرث من األشخاص 
املحظورين. ما مل يكن مرصًحا بــه مبوجب ترخيص عام أو 
خاص صادر عن مكتب مراقبــة األصول األجنبية ، أو ُمعفى 
بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة األصول األجنبية 
عموًما جميع املعامالت التي يقوم بها األشخاص األمركيون 
أو داخل الواليات املتحــدة )أو التي متر عربها( والتي تنطوي 
عىل أي ممتلكات أو مصالح يف ممتلكات األشخاص املحددين 
أو املحظورين. تشمل املحظورات تقديم أي مساهمة أو توفر 
أموال أو سلع أو خدمات من قبل ، أو لصالح أي شخص محظور 
أو تلقي أي مساهمة أو توفر أموال أو سلع أو خدمات من أي 

شخص من هذا القبيل.
للحصول عىل معلومات بشــأن عملية طلب اإلزالة من أي 
قامئة من قوائم مكتب مراقبة األصول األجنبية ، مبا يف ذلك 
قامئة الرعايا املعينني بشــكل خاص واألشخاص املحظورين 
)قامئة األشــخاص املحظورين( ، يرجى الرجوع إىل السؤال 
املتكرر من مكتب مراقبة األصــول األجنبية رقم 8٩٧. ميكن 
العثور هنا عىل معلومات إضافية بشأن برامج العقوبات التي 

يديرها مكتب مراقبة األصول األجنبية.

ــة تــــــفــــــرض عــــقــــوبــــات ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ الـــــــخـــــــزانـــــــة االم
ــوري ــ ــرب ودانـــــــي  ــ ــع ــ ــاد ال ــ ــه ــل الـــســـيـــد وجــ ــي عـــلـــى جــم

ر هاد ال دا خومي السي

أعربت وزارة الخارجية واملغربني اللبنانية 
للهجوم  »إدانتها وشــجبها  بيان، عــن  يف 
اإلرهايب اإلجرامي الذي طال املدنيني االمنيني 
يف منطقــة املقدادية مــن محافظة دياىل 
العراقية، وأدى إىل استشهاد وإصابة عدد من 

األشقاء العراقيني«.
وأصدق  »تعازيهــا  بخالــص  وتقدمــت 

الشــقيق،  العراق  مواســاتها لجمهوريــة 
األبرياء،  الضحايا  ولذوي  وشــعبا،  حكومة 
الشفاء  وللمصابني  الرحمة  للشهداء  متمنني 
العاجل«. وأكدت »وقوف لبنان مع العراق ضد 
كل ما يهدد أمنه واســتقراره ووحدته، ودعم 
مساعي الحكومة لتحقيق السالم واالستقرار 

واالزدهار للشعب العراقي«.

ــي  ــ ــاب ــ ــوم اإلر ــجـ ــهـ ــجــبــ الـ ــة«  ــ ــّي ــ ــارج ــ ــخ ــ »ال
ــراق  ــ ــع ــ ــو مــــع ال ــ ــوقـ ــ كــــــــدت الـ فــــي ديــــالــــى و

جالت الســفرة الفرنســية آن غريو يف 
النبطيــة، وزارت الليســيه الفرنســية يف 
حبــوش ثم املركــز الثقــايف الفرنيس يف 
املعهد  النبطية، وتحدثت عن »اطالق مخترب 
العــايل لالعامل لتعليــم الرميز يف املعهد 
الفرنــيس يف لبنــان - النبطيــة الذي تم 
العام ٢٠٢٠ من خالل  اطالقه يف متوز من 
توقيع اتفاقية بني الوكالة الفرنسية للتنمية 
والشــبكات،  للمعلوماتية  العــايل  واملعهد 
وأنظمــة املعلومات يف فرنســا من جهة، 
العايل لالعامل يف بروت من جهة  واملعهد 

أخرى«.
بات  املــرشوع  ان »هــذا  اىل  وأشــارت 
يعمل بشــكل تام مع بدايــة العام الدرايس 
٢٠٢١، وهنــاك ٢٠ طالبــا يف مجال ترميز 
الفرنيس فرع  املعهد  املعلوماتية داخل مركز 
النبطيــة، كونه رشيك يف املــرشوع ملركز 
التنشــئة األول« ، واكدت ان »املعهد العايل 

املعلومات،  وأنظمة  والشبكات  للمعلوماتية 
قد طورت برنامجا مكثفــا يغطي الحاجات 
الرضورية للســوق املحيل وللسوق الدويل، 
فيــام تؤمن هذه الرشاكة تطوير التنشــئة 
الالزمة والرضورية للمرمزين املســتقبليني 
فيستفيد بالتايل لبنان من الجودة الفرنسية 

يف املجال التقني«.
وختمت »اذا كان املركز األول ملخترب املعهد 
العايل لالعامل لتعليــم الرميز موجود يف 
جنوب لبنــان يف النبطية، فال بد من افتتاح 
مراكــز أخرى مامثلــة يف مناطق مختلفة 
عــدة، بهدف تدريب ٣٠٠ اىل ٣5٠ شــخصا 
خالل 4 ســنوات، وقد بدأ استقبال الطلبات 
تبدأ يف منتصف  التي  الثانية  التنشئة  لدورة 

شهر آذار املقبل«.
النبطية  بلدية  بعدها، زارت غريو مبنــى 
واتحاد بلديات الشــقيف، حيث تسلمت كتبا 

النبطية.  عن 

وزارت  ــة  ــ ــّي ــ ــط ــ ــب ــ ــن ــ ال فــــــي  جـــــالـــــ  ـــــريـــــو 
ــي الــفــرنــســي  ــافـ ــقـ ـ ــ ــركـــــز الـ ــه« واملـــ ــيـ ــسـ ــيـ ــلـ »الـ

ول ريو خالل ال

لــتــوحــيــد جــهــود   : ســعــد 
قـــــــــو االعـــــــتـــــــراض 

إلتقى األمني العام للتنظيم الشعبي 
النارصي النائب أســامة ســعد يف 
مكتبــه يف صيدا، وفــدا من املرصد 
الشعبي ملحاربة الفساد، وتناول خالل 
واألمنية  السياسية  التطورات  اللقاء 
الطائفي  التجييــش  تصعيد  ظل  يف 
من قبل أطراف الســلطة. كام جرى 
تناول تعمق االنهيــارات االقتصادية 
واملالية، وانعكاســاتها الكارثية عىل 
الساحقة  للغالبية  املعيشية  األوضاع 

من املواطنني.
توحيد  »أهمية  املجتمعــون  وأكد 
جهود قــوى االعراض والتغير عىل 
لالنقاذ، وعىل  برنامج نضايل  قاعدة 
دفاعا  الحاكمة  املنظومــة  مواجهة 
الناس وحقوقهم ومن أجل  عن حياة 
بناء ميزان القوى الذي يسمح بوضع 

البالد عىل سكة الخالص والتغير«.

املدين  للدفاع  العــام  املدير  اســتقبل 
ظهر  مكتبه  يف  خطــار  رميون  العميد 
العقيد  بروت  اطفــاء  فوج  قائد  أمس، 
العجوز عىل رأس وفد ضم املالزم  ماهر 
أول عــيل نجم، املالزم أول ميشــال املر 
واملــالزم أول مروان مــري، يف زيارة 

تعــارف تهدف إىل متتــني التعاون بني 
الطرفني يف ســبيل تأدية خدمة أفضل 
لتلبية  واالرساع  واملقيمــني،  للمواطنني 

نداءات اإلغاثة.
 ويف الختام، قدم العجوز درعا لخطار 

عربون محبة وتقدير. 



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

ـــرارات ــ ــق ــ صــــــول املـــحـــاكـــمـــة والـ
الــتــأديــبــيــة فـــي نــقــابــة الــصــيــادلــة

املحامي نارض كسبار

بحثت محكمة االســتئناف املدنية يف بروت، الغرفة 
الحادية عرشة، الناظــرة يف القضايا النقابية، واملؤلفة 
من الرئيس امين عويدات واملستشــارين حسام عطالله 
وكارال عــامري، وعضوي مجلس نقابــة الصيادلة يف 
لبنــان الدكتور زياد نصور وصالــح دبيبو، نقطة مهمة 
التأديبي، فاعتربت  املجلــس  بالدفع ببطالن قرار  تتعلق 
ان القرارات الصــادرة عن املجلس التأديبي، ول كان لها 
طابع قضــايئ، اال انها ال تتعدى كونها قرارات ادارية وال 
تنزل منزلة االحــكام القضائية، وان املجلس يتبع اصول 

محاكمة عائلية ورسية.
واعتربت املحكمة انه وخالفاً الصول املحاكامت املدنية 
ن القانــون والنظام الداخيل املتعلقــني بالصيدلة مل  ف
يفرضــا عىل املجلس التأديبي اختتــام املحاكمة وتعيني 

تاريخ لصدور القرار.
وقضت برد ادالءات املستأنف لهذه الجهة.

ومام جاء يف القرار الصادر بتاريخ ٣٠/5/٢٠١٩.
ثانياً: يف الدفع ببطالن القرار املستأنف

حيث ان املستأنف يديل بوجوب ابطال القرار وفسخه 
٢4 من النظام  5 من املادة  ١ و  ملخالفته الفقرتني 
الداخيل الصادر بتاريخ ١٩85/١١/١4، كون قرار االحالة 
امام املجلس التأديبي مل يتضمن موجزاً عام هو منسوب 
للمستأنف، كام انه يف جلســة املجلس التأديبي مل يتم 
االستامع اىل املستأنف اصوالً ومل يوقع عىل املحرض، كام 
أ.م.م. كون املجلس  4٩8 ابطاله وفسخه ســنداً للامدة 
التأديبي مل يقرر اختتام املحاكمة، ومل يعني موعداً الصدار 
الحكم خصوصاً وان املســتأنف طلب يف بداية الجلسة 
املذكورة امهاله لالطالع عىل امللف وتسليمه صورة عنه، 
اال انه صدر القرار النهايئ دون االستجابة لطلبه، وكذلك 
بوجوب ابطاله وفســخه لعدم توقيعه من الكاتب ولعدم 
ايراده خالصة ما اســتند اليه املستأنف من ادلة وحجج 

قانونية.
وحيث ان القرارات الصادرة عن املجلس التأديبي، ول 
كان لهــا طابع قضايئ، ال تتعدى كونهــا قرارات ادارية 
باعتبار انها غر صادرة عن مرجع قضايئ وال تنزل بالتايل 
منزلة االحكام القضائيــة، فال تطبق عليها اذن االحكام 
املنصوص عنها يف قانون اصــول املحاكامت املدنية، اال 
لناحية اصول الطعن بها كون القانون اجاز اســتئنافها 
امام محكمة االســتئناف، واما يف ما عدا ذلك فيقتيض 
العودة اىل االصول واالحكام الخاصة املنصوص عنها يف 
قانون انشاء نقابة الصيادلة ويف النظام الداخيل، دومنا 
أ.م.م. او  4٩8 الرجوع اىل االصول املفروضة يف املادة 
التقيــد برضورة توقيع القرار من قبل الكاتب لعدم وجود 

كتاب يف املحاكمة التأديبية.
٣5 من قانون انشاء نقابة الصيادلة  وحيث ان املادة 
قد نصت عىل اصــول املحاكمة لدى مجلــس التأديب، 
فيتبع املجلس اصول محاكمــة عائلية ورسية تفرض 
عند تعيني مسؤولية الصيديل االخذ بعني االعتبار حسن 
نيته، وللمجلس ان يرجع اىل جميع وسائل االثبات وان 
يدعو الصيديل املشكو منه فيستمع اليه، وعىل الصيديل 
ان يلبي الطلب وان يجيب عىل االســئلة التي توجه اليه 
وان يعطي االيضاحات التي تطلب منه وله ان يســتعني 
٣٦ من القانون  مبحام واحد للدفــاع عنه، واما املادة 
املذكور فهي تحــدد مهلة صدور القــرار التأديبي واثر 

تجاوزها.
٣4 من النظــام الداخيل قد حددت  وحيث ان املادة 
االجــراءات املطبقة عند احالة احد الصيادلة عىل مجلس 

التأديب فنصت عىل ما ييل:
١ـ عندما يتقــرر احالة احــد الصيادلة عىل مجلس 
التأديب، توجه الدعوة من قبل رئيس املجلس، ويجب ابالغ 
الصيديل الدعوة اىل حضور الجلســة التأديبية وموجزا 

عام هو منسوب اليه.
٢ـ تطبق قواعد التبليغ واالطــالع عىل امللف كام هي 

معتمدة يف مرحلة التحقيق.
٣ـ يجب ان يحــرض الصيديل الجلســة التأديبية يف 
املوعد املحدد ولــه ان يصطحب محاميــا واحدا. يتوىل 
الرئيس طرح االسئلة وميكن تكليف احد اعضاء املجلس 
طرح بعض االسئلة. ويتوجب عىل الصيديل ان يجيب عن 
كل منها متقيدا بقواعد املناقبيــة والحرص عىل اعطاء 

االجوبة الصحيحة.
4ـ بعد انتهاء طرح االســئلة من قبــل املجلس، يحق 
لوكيل الصيديل ان يطرح االسئلة عىل موكله وان يسجل 

يف املحرض ما يريد من مالحظات.
5ـ يوضع محرض للجلسة يوقعه باالضافة اىل الرئيس 
واالعضاء الصيديل ووكيله اذا حرض. اذا امتنع الصيديل 
او وكيلــه عن التوقيع او عــن االجابة او يف حال خالف 
االصول يف اجوبته، يعود للمجلس ان يعطي ذلك الوصف 
القانوين املالئم وان يستخرج النتائج القانونية املناسبة.
٢5 من النظام قد نصت عىل ما ييل: وحيث ان املادة 

١ـ بعد تنظيم املحــرض تبدأ املذاكرة فيتذاكر املجلس 
مبتدئــا باصغــر االعضاء ســنا ومنتهيــاً بالرئيس. 
املحاكمة  اختتام  القرار خالل مهلة شــهر تيل  يصدر 

التأديبية.
اما يف حال عدم مثــول الصيديل امام مجلس التأديب 
بعد دعوته مرتني، يصدر القرار التأديبي بالصورة الغيابية.

ويكون القرار معجل التنفيذ وال يوقف التنفيذ اال بحكم 
من محكمة االستئناف يف حال استئناف القرار التأديبي.

٢ـ يبلــغ القرار من صاحب العالقة وفق قواعد التبليغ 
املنصوص عنها يف املادة ١٩.

٣ـ ...

4ـ ...
ن  وحيث انه خالفاً لقانون اصول املحاكامت املدنية ف

القانون والنظام الداخيل 
املذكورين مل يحددا الشــكل الــذي يجب ان تصدر فيه 
قرارات مجلــس النقابة والبيانات التي يجب ان يتضمنها 
كام انه مل يفرضا عىل املجلس التأديبي اختتام املحاكمة 
وتعيني تاريخ لصــدور القرار بل جل مــا تضمناه الزام 
صادر القرار ضمن مهل محــددة، فرد اقوال  املجلــس ب

املستأنف املخالفة لهذه الجهة.
وحيث انــه يف ما يتعلــق باصول دعوة املســتأنف 
نه من الثابت  وبتنظيم محرض جلسة االســتامع اليه ف
من مراجعة مســتندات امللف انه جرت دعوة املســتأنف 
وفقاً لالصول وانه تم االستامع اليه بتاريخ ٦/٢5/٢٠١8 
وبتاريخ ٢٠١8/٦/٢4 بحيث انــه اعلم بصورة واضحة 
باملخالفة املنسوبة اليه بحيث انه متكن من ابداء جوابه 
ودفاعه بشــأنها االمر الثابت باملحرضين املنظمني بهذا 
نه متكن من  الشــأن واملرقعني من قبل املستأنف، كذلك ف
االطالع عىل ملفه يف النقابة مراراً بتاريخ ٧/١٩/٢٠١8 
١٩ من  و ٢٠١8/٧/٢4 و ٢٠١8/١٠/٢ ســندا للامدة 
النظام الداخيل ودون مالحظاته، فرد ادالءات املستأنف 

املخالفة لهذه الناحية.

ــة ــل ــرح ــــذه امل ــار الــــى  ــيـ ــهـ ــل اإلنـ ــي ــأج ّ ت ــ تــــ ــي ك
نارميان شالال

انطلقت مسرة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، مع تأسيس 
لبنان دســتوريا يف العام ١٩٢٦، إن عــىل الصعيد اإلداري أو 
الثقــايف أو اإلجتامعي أو االقتصادي. يف حينها، قامت دولة 
اإلنتداب وعمًدا، بالركيز عىل تنمية قطاع الخدمات وتحديًدا 
التجارة. فتطّور املرفأ عرب الســنني، بهدف تحويله إىل نقطة 
تجارية اســراتيجية يف املنطقة، وبهدف تســهيل التبادل 
التجاري وبشكل أســايس مع فرنسا. منذ ذلك الحني، أُهملت 
القطاعات اإلنتاجية يف لبنان، والتي مل يكن مردودها ليغطّي 
سوى »اإلكتفاء الذايت«. وتغاضت سلطات  اإلنتداب عن تدعيم 
االقتصاد اللبناين عموًما، وبخاصة الزراعة والصناعة. كذلك، 
أدخلت فرنسا لبنان يف سياسة العملة الفرنسية أي الفرنك، 
مقابــل العملة الوطنية. وأوكلت لبنك ســوريا ولبنان إصدار 

العملة.
يروي أســتاذ التاريخ يف الجامعة اللبنانية، الدكتور روين 
خليل، أّن لبنان كان خالل فرة اإلنتداب، ضمن دائرة االقتصاد 
املوّجه من فرنسا. لكّنه مل يكن يعاين حينها من أزمة الديون 
والفساد ومن كل ما يعانيه اليوم. غر أنّه تابع بعد االستقالل، 
بنفس السياسة االقتصادية أي باالعتامد عىل قطاع التجارة 
والخدمات. األمر الذي جعل من اقتصادنــا، اقتصاًدا أّحاديا، 
يقوم عىل ركيزة واحدة التي وإن تعّددت أوجهها، من سياحة 
ومصارف وتعليم واستشــفاء... تبقى بعيدة عن إنتاج السلع، 
وعرضة للتبــّدالت والتغّرات إذا ما ترافقت مع منو اقتصادي 

وطني وشامل.
يضيــف: يف مرحلة الحقــة وتحديًدا يف الســّتينات، بدا 
االقتصاد اللبناين »قوّي« ألنّه فتح باب السياحة واستقطب 
الســّواح من مختلف أنحــاء العامل. تألّقــت يف ذلك الحني 
ية املرصفية  ّ املصارف اللبنانية، باعتامدها نظام الفوائد وال
عىل عكس بلدان عربية عديدة، ما شــّجع املستثمرين العرب 
إىل حّد كبر. وبحسب الدكتور خليل، فقد ظهرت فورة مالية 
متأتّية من أموال النفط العريب املستجد بعد خمسينيات القرن 

املايض.
ويشــر اىل انه وعىل الرغم من تبّدل متطلّبات الحياة، مل 
يحدث أي تبّدل عىل صعيد االقتصاد الوطني. وانحرص القطاع 
الصناعي بنشأة بعض الصناعات الخفيفة كصناعة األخشاب 
واملوبيليا والحلويات... وكانت املصانع ذات طابع عائيل، حيث 
مل يتعّدى موظفيها العرش موظفــني. أّما الزراعة، فتطّورت 
بعــد فتح حدود لبنان مــع الدول العربية، ونشــطت حركة 

ال  الزراعي  اإلنتــاج  تصدير 
سّيام التفاح مع مرص وليبيا 
واألردن... فيــام بعد وقبيل 
انقطعت  اللبنانيــة،  الحرب 
عالقــات لبنــان الخارجية 
بأحــالف  دخولــه  بعــد 
الخالفات  وبســبب  عديدة، 
التي  الداخلية  واالنقسامات 
فراجعت  الحرب.  عن  نتجت 
وتقطّعت  التجارية،  الحركة 
أوصــال البــالد سياســيا 
واقتصاديــا. وراجت حينها 
تجــارات غر رشعية )كبيع 

السالح، واملخدرات...(
يستكمل خليل رسده التاريخي وصواًل إىل ما بعد الحرب، 
الحركة االقتصادية  البناء، حيث عــادت  ومع عملية إعادة 
املنتجة إىل طبيعتها، واســتعادت املصارف والسياحة  غر 
عافيتها تدريجيا بعد اســتتباب األمن، وســاهمت سياسة 
الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري وعالقاتــه العربية، يف 
العرب للمجيء إىل لبنــان، بهذا أصبح  املتمّولني  تشــجيع 
اقتصادنا ريعي. وعمــدت املصارف آنذاك عىل رفع فوائدها 
مقارنة مع دول أخرى، فلم يعد املتمّول بحاجة لالســتثامر 
بقــدر ما بات هّمه ايــداع أمواله بالبنــوك، للحصول عىل 
فوائــد وهمية غر مغطّاة باقتصــاد منتج. هذا ما انعكس 
ســلًبا عىل بعض القطاعات أو املهن، عن قصد أو غر قصد.  
فمثــاًل، توّقف إنتاج املاّلحات يف شــامل لبنان، تزامًنا مع 
استراد امللح من دول عربية بنتيجة اتفاقات غر متكافئة. 
ويف ما يتعلّق باالســتفادة من مياهنا الداخلية، فقد عقدت 
اتفاقيات ســنة ١٩٩١ من ضمن مجموعة اتفاقيات كانت 
مجحفة بحــق لبنان، حرمت لبنان حّصته من مياه العا 
عىل ســبيل املثال. كذلك تقهقر اإلنتــاج الزراعي كالتفاح، 
الذي تهــّدد تصديره مع تراجع العالقــات اللبنانية الليبية، 

العام. والتي كانت تستورد نسبة كبرة من اإلنتاج 
وعىل مّر السنني، يضيف خليل: راح لبنان يغرق يف ديونه، 
ويف كل مؤمتــر دعم )باريس ١ وباريــس ٢...(، كان يؤّجل 
اإلنهيار إىل حني وليس أكرث. واستمرّت السياسات يف تعويم 
االقتصاد عىل األوهام، مــن دون تفعيل القطاعات اإلنتاجية 
ومن دون مواكبــة االقتصاد العاملي يف تقّدمه، إىل أن وصلنا 

اىل ما وصلنا إليه اليوم.

ويؤكّد ، أنّنا منلك مقّومات اقتصادية ال يُستهان بها، كاملوارد 
الطبيعية من رمل وبحص وترابــة، إىل املياه حيث منلك ١١ 
نهًرا ساحليا و ٣ أنهر غزيرة يف الداخل. إّن ثروة لبنان املائية 
كانت لتمكّنه من بيع الفائض إىل البلدان املجاورة ومن توليد 
طاقة كهرمائية. كذلك تســاهم العوامــل املناخية والفصول 
األربعة، إىل جانب تّعدد أنواع الرب يف لبنان، بتوسيع دائرة 
املحاصيل الزراعية لتشــمل أنواع مختلفــة. يوجد يف لبنان 
مساحات واسعة ال تزال غر مســتثمرة، وميكن االستفادة 
من الجبال والسهول والشواط الساحلية. ال نن مشاعات 
الدولة، وإمكانية زراعتها أو تأجرها ملستثمرين لبناء مصانع 

ومعامل، وتقديم إعفاءات رضيبية لها.
وبالحديث عــن مقّومات لبنان، يتوّقــف خليل عند املوارد 
البرشية، والكفاءات العالية يف مختلف املجاالت. فبواســطة 
هذه األدمغة وعىل ســبيل املثال ال الحرص، ميكن اعتامد مبدأ 
املكننة الذي يوّفر الكثر من الوقت وزحمة الســر ويســّهل 
املعامالت بــدل تعقيدها. كذلك ميكن تحديث مختربات أبحاث 
ال ســّيام عىل الصعيد الطّبي. كام ميكن توســيع الطرقات 
ومّد شــبكة حديثة تصل إىل الجبــال والداخل، من أجل بقاء 
املواطنني يف أرضهــم ومناطقهم بدل نزوحهــم إىل املدن، 

وبالتايل تشجيع السياحة الداخلية وبخاصة الريفية.
اذاً، لبنــان قادر عىل النهوض، رشط إعــادة اعتامد وزارة 
التخطيط لحسن استثامر موارده ومقّوماته. ورشط تحسني 
عالقاته مع الخارج بعيًدا عن املواقف السياسية من أجل إحياء 

حركة التصدير واالستراد.

قيمتها من  ة  بامل سرت   والليرة  ة...  بامل تراجع   رائية  ال الــقــدرة 
له قبل االنفجار الكبير ل من حلول تنت رواتب اللبنانيين يدفعونها بدال للنقل... 

زياد العسل 

لعّل وصف حالة الشعب اللبناين اليوم باتت 
هؤالء،ولعّل  يعيشــه  رعب  بسيناريو  اشبه 
واحدة من ابرز املشاهدات التي تفرض نفسها 
عىل سطح املشهد هي موضوع النقل. باتت 
كلفة النقل يف ظل غــالء البنزين واملازوت 
وتدين الرواتب كارثة كربى وصعبة وقاسية 
اللبناين بكل ما تحمله كلمة  الشــعب  عىل 

قاسية من معنى. 
يف قراءة لتكلفة  النقل ميكن بشكل جيل 
معرفة الهّوة الكربى بــني ما كان من ارقام 
وما هو حالياً. فالتعرفة من راشيا عىل سبيل 
املثال اىل  شتورة كانت  ٣ آالف لرة لبنانية ، 
اما اليوم فهــي ثالثون الف لرة لبنانية. من 
شــتورة لبروت كانت التكلفــة 5 آالف لرة 
لبنانيــة، اما اليوم فاصبحــت ٣5 الف لرة 

لبنانية. واالمر نفسه ينسجب عىل اكرث من منطقة لبنانية، 
االمــر الذي يدفع باللبنانني اىل دفــع رواتبهم مثناً للنقل من 

دون ان تحرّك هذه الدولة ساكنا.
اســتاذ االقتصاد يف الجامعة اللبنانيــة  وعضو املجلس 
االقتصادي االجتامعي انيس ابو دياب قال لـ »الديار« أننا منر 
باســوأ أزمة اقتصادية ونقدية مالية يف تاريخ لبنان بحسب 

البنك الدويل،ومن دون اد شــك تراجعــت القدرة الرشائية 

ت ١٣٠٠ باملئة  للبنانيــني بنســبة ٩٣ باملئة،واللرة خــ

والتضخم ٦٠٠ باملئة، وكل هذه املؤرشات تدل عىل ان الوضع 

تكمن  أيضاً  االقتصادي واالجتامعي ســيىء جداً،والصعوبة 

اننا يف عام ٢٠٢٠ كان لدينا منو ســلبي بنسبة ٢5 باملئة يف 

االقتصاد، وتراجع الناتج املحيل مــن 54 مليار دوالر اىل ٣٠ 

مليار دوالر بحسب البنك الدويل ،وهذا العام 
١٠ باملئة.  لدينا تراجع ايضا بنسبة 5

وفيام يخــص موضوع النقــل، اكد ابو 
دياب انه ال  بد مــن متكني العامل للوصول 
اىل مركــز عمله،النه اذا توقفــت العملية 
العاملة،  املؤسسات  االنتاجية ســتنخفض 
نبدأ  مل  البطالــة،واذا  حجــم  وســرتقع 
اىل  بالدخول  االمر  سيبدأ  الفعيل  باالصالح 
مرحلة الكســاد،وانا اقــرح ان يكون بدل 
،التي هي كلفة  الف لرة يوميــا   ٧5 النقل 
الكيلومــر الواحد، التي بحســب »الدولية 
للمعلومات« كانــت ١٩٢٠ لرة قبل ارتفاع 
حوايل  اصبحــت  البنزين،واليــوم  ســعر 
تقريبا  كلم  ثالثني  بحواىل  مرضوبة   ٢4٠٠
التــي هي بحاجــة لها معظــم املوظفني 
تقريباً لتصبح حواىل ٧5 الف لرة بشــكل 
بنزين.فمع  لصفيحتــي  يومي،باالضافــة 
هذا البدل يصبح هــذا االمر مؤمنا اىل حد 

ما،وإال ال يستطيع املوظفون الوصول اىل مراكز العمل.
وختم :الحقاً يجب البــدء بتطبيق خطة النقل التي وضعت 
عام ٢٠١١ والتــي رصد لها مبلغ من صنــدوق النقد الدويل 
بقيمة ٢٩٠ مليون دوالر،وهي تتضمن  خطة نقل بري وسكة 
حديد عىل الشواطى اللبنانية، وهذا املرشوع يجب االرساع فيه 

،وهو بحاجة من ٦ اشهر اىل سنتني ليصبح جاهزاً.

ــــلولة كرســــّي ُمتحــــّرك يُنعــــ الّدولــــة امل ــــترك النموذجــــي فــــي جبيــــل...  النقــــل امل
باميال كشكوريان السمراين

يف خضّم األزمة اإلقتصادية ويف عّز فورة فقدان املحروقات 
ورهنها للســوق السوداء من جهة ، ورفع الّدعم وارتفاع غر 
مسبوق يف أســعارها من جهة أخرى، أرادت مجموعة من 
املستثمرين يف جبيل إطالق مرشوع الّنقل املشرك الذي كان 
قد أطلقه النائب زياد الحواط عام ٢٠١٩ وقد ُجّمد حينها نظراً 
لحلول جائحة كورونا وبدء األزمة اإلقتصادية يف لبنان بعد 

»ثورة ١٧ ترشين«.
يروي املدير التنفيذي للمرشوع يوسف القّصيفي لـ »الّديار« 
أن العمل  عــىل املــرشوع اســتؤنف يف آذار الفائت وبدأت 
التحضرات والدراســات اىل أن أبرص الّنور وأقلعت الباصات 
األسبوع الفائت، بعد عراقيل لوجستية عديدة أّخرت اإلنطالقة ، 
وأضاف: »انه بالرغم من معرفتنا بأّن املرشوع لن يسّجل أرباحاً 
يف الوقت الراهن نظــراً للظروف الصعبة التي تعصف بلبنان، 
إاّل أّن خدمة أهلنا الجبيلني هي األســاس، مع العلم بأّن جميع 
نفقــات املرشوع من مازوت ورواتــب موظّفني وما إىل ذلك، 
سُتغطّى من عائدات املرشوع وليس من ريع فردي. فحّتى اآلن 
قد متكّنا من تثبيت بحدود 58 محطّة يف معظم القرى الجبيلية 
تنطلق الباصات منها وإليها عرب ضيــع القضاء وفقاً ملواعيد 
محّددة مسبقاً ،علامً أننا ال نزال حّتى الّساعة نعّدل باملواعيد مبا 
يتناسب مع أوقات التنقاّلت الفردية، عىل أن نستكمل إضافة 

املحطّات يف القرى املتبقية من القضاء تباعا«.
وعن عدد الباصات املســتثمرة وحركتها يقول: »استطعنا 
بداية وضع تركيبة »ذكية«، عرب اســتثامر باصات يف حالة 
جّيدة جداً، ومملوكة لشخص، استأجرتها رشكتنا منه، بينام 
كانــت مركونة وال يســتفيد منها صاحبهــا. فهذا املرشوع 
ســيغطّي قضاء جبيــل بأكمله، بحيث ُقّســم القضاء إىل ٧ 
خطوط، ضمنها ٦ خطوط تســر من القرى إىل جبيل، وخّط 
يســر ما بني جبيل واملحيط مثل حبوب ومستيتا وغرها، إذ 
تسر الباصات جميعها إىل محطة أساسّية يف مدينة جبيل. 

إىل جانب باص ينطلق من جبيل إىل بروت وبالعكس«.
وعن ضامن ســر هذه الباصات يف ظّل أزمــة املحروقات 
املتأرجح بني األسعار املرتفعة وفقدانها يؤكّد: أنّه » تّم اإلتفاق مع 
رشكة محروقات يف عمشيت، لتزويدها بشكل متواصل باملازوت، 
ألّن االســتمراريّة هي األهم. وأّن بدل النقل، ســيكون متحرّكاً 
بحسب املسافة التي يقطعها الراكب حيث تبدأ الرحلة بـ٧٠٠٠ 

لرة، تشــمل أّول 5 كيلومرات، ويُضاف ٧٠٠ لرة لكّل كيلومر 
إضايفّ. وتبلغ تعرفة النقل من جبيل إىل بروت بحدود الـ٢5 ألف 
لرة. ووضعت التعرفات بحيث أنّها تشكّل حواىل ربع كلفة النقل، 
إذا ما أراد الشخص أن يستقّل سيارته الخاّصة للمشوار نفسه. 
كام أّن طريقة الدفع يف الباص ستكون عرب بطاقات مسبوقة 
الدفع، يتّم رشاؤها من املحطة الرئيسية يف جبيل أو من دكاكني 
القرى وميّرر الراكب البطاقة عىل »السكانر« يف الباص للدفع 
عند الدخول والخروج،  بحيث يحسب النظام أوتوماتيكّياً املسافة، 
ويخصم التعرفة من البطاقة متاماً كوســائل الّنقل يف البلدان 
األوروبيــة كون أّن املرشوع هو األّول يف لبنان ويعترب املرشوع 
النموذجــّي األّول يف قطاع الّنقل كام أنّنا نُشــّدد عىل تطبيق 
الربوتوكول الصّحي لجهة الوقاية من فروس كورونا فنستخدم 
5٠ من القدرة اإلستيعابية لكّل باص مع املحافظة عىل التباعد 

اإلجتامعي وارتداء الكاممة«.
وعن الخطوات الالحقة بعد إطــالق املرحلة األوىل يقول 
القصيفي:«نعمل اآلن عىل انطالق املرحلة الثانية التي ترتكز 
عىل شــمل األعداد املتبقية من القرى إضافة اىل دمج خدمة 
»تاكيس« كون أّن الباص ال يشــمل الطرق الفرعية واألحياء، 
فســنعمل جاهدين عىل تأمني الخدمة كاملة للمواطن. فهذا 
املرشوع هو منوذجي وجديد يف لبنان، ونحن اآلن نتعلّم فيه  
ونبحث عن ثغراته لتحسينه، وليكون جاهزاً للتوّسع فيه يف 

املرحلة املقبلة، فنحن قمنا كأفراد بتنفيذه يف ظّل غياب خرباء 
النقل يف لبنان«.

ورشح أّن جميــع املعلومات التي يرغب الناس يف معرفتها 
ســتكون موجــودة يف املحطة األساســية يف جبيل، ويف 
املحطات يف القرى. كام ســيكون هناك تطبيق عىل الهواتف 
ملعرفة جميع املواعيد وتتّبع الباصات سيعمل عىل إطالقه يف 

وقت الحق.
اســتقّل فريق الّديار أحد الباصات من جبيل باتجاه عّنايا، 
والتقى بأحد الركّاب الذي أثنى عىل الخطوة التي سّهلت حياة 
املواطنني وتنّقالتهم، خاّصة بعــد أن قضت أزمة املحروقات 
عىل أحالم تنّقالتهم وقــال: »الفكرة أكرث من رائعة وبالرغم 
من أنّها قيد التجربة ويف طــور الرتيب، إاّل أنّها وّفرت علينا 
عناء التنّقل ودفع أمثان باهظــة لقاء تنكة بنزين، وحّتى أّن 
هذه الخطوة تساهم يف تثبيتنا يف قرانا وعدم نزوحنا للسكن 
عىل الساحل، كام وتّدعم فينا أفكاراً استثامرية يف قرانا من 

مشاريع بيئية وزراعية وسياحية وغرها«.
يأيت مرشوع الّنقل املشــرك النموذجي يف جبيل كبصيص 
نجمة تيضء بصمت عتم مدينة وجمود حركة شلّتها الحالة 
العامة يف لبنان اقتصادياً ونفسياً. فهل ستحذو باقي املناطق 
حذو جبيــل وتصبح بدعة النقل املشــرك املناطقية موضة 

يستفيد منها اللبنانيون؟



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

الدكتور  الطاقة  أكّد وزيــر 
وليد فّيــاض أن البنك الدويل 
قد حرض إجتامع وزراء طاقة 
لنقل  واألردّن  ســوريا  لبنان، 
عرب  األردن  مــن  الكهربــاء 
األرايض الســورية اىل لبنان 
املرشوع،  متويل  وســتتوىّل 
مشــراً اىل أن األمركيني قد 
أعطوا الضوء األخرض ملرشوع 

نقل الكهرباء.
صحــايف  مؤمتــر  ويف 
مشــرك عقده وزراء الطاقة 

أعلن فيه الوزراء التوصــل اىل إتفاق نهايئ 
لنقــل الكهرباء، اكّد وزير الطاقة الســوري 
غّســان الزامل، الشبكة ستكون جاهزة لنقل 
الكهرباء مــن األردن إىل لبنان يف نهاية هذا 

العــام، مؤكداً أن الطرف الســوري لن يكون 
حجر عرثة يف إتفاق نقل الكهرباء اىل لبنان.

بدروها لفتت وزيرة الطاقة األردنية هالة 
زوايت اىل أنه »عالجنا بعض القضايا العالقة 
يجابية يف قضية نقل الكهرباء إىل لبنان«. ب

ــــــروع تزويــــــد لبنــــــان بالكهربــــــاء مســــــتجّدات م
ر  ــــــوء األ عطــــــوا ال فيــــــاض : األميركيــــــون 

استقبل وزير املالية يوسف الخليل وفدا من 
جمعية رشكات الضامن يف لبنان برئاسة اييل 

نســناس، وتم البحث يف املشاكل التي تواجه 
الجمعية بهدف التوصل إىل الحلول املناسبة.

ــان  ــمـ ـ ــ ـــــركـــــات الـ ــل الـــتـــقـــى وفــــــد  ــيـ ــلـ ــخـ الـ

لي م الو ال

التقى وزير الصناعة جورج 
بوشكيان ممثل منظمة األمم 
املتحــدة للتنميــة الصناعية 
)يونيــدو( يف لبنان اميانويل 
كيلنــزي، يف حضــور املدير 

العام للوزارة داين جدعون. 
وتم عرض الربنامج الوطني 
وتقييم املشاريع املنفذة والتي 
والتحضر  التنفيــذ  يف طور 
من  املقبلة  األربع  للســنوات 
التعاون الذي يتضمن املشاريع 
األساسية التي تعطيها الوزارة 
األهمية واألولوية عىل صعيد 
تطوير القطاع الصناعي بهدف 

تحقيق التنمية للصناعــة الوطنية وتطوير 
االنتاج وتعزيز التنافسية يف األسواق املحلية 

والخارجية وتأمني فرص عمل جديدة«.

ــج ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ـــــكـــــيـــــان بـــــحـــــث فــــــــي الـ بـــــو
ــدو  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ الــــــوطــــــنــــــي لـــــلـــــتـــــعـــــاون مــــــــع يـ

و  يان م مم اليوني بو

بارشت إدارة حرص التبغ والتنباك »الريجي 
»، صباح امس تســلم محصــول التبغ من 
املزارعني يف منطقــة النبطية وكانت البلدة 
التي ســلمت محصولهــا يف مركز  األوىل 
الريجــي يف كفررمان بلدة عبا وبلغ ســعر 
الكيلو الواحد 4٣ الفا، ما مل يقبله املزارعون 
مبحصوله،  العــودة  بعضهم  حــاول  حيث 
رافضني هذه األسعار التي ال تتالءم واكالف 

الزراعة التي كانت بالدوالر االمريك.
وتفقد نائب رئيــس االتحاد العاميل العام 
رئيس اتحادات نقابات مزارعي التبغ املهندس 
حســن فقيه مبنى الريجــي يف كفررمان 
وتابع مع الخرباء عملية التسليم، وقال: »ان 
األســعار مقبولة ولكن ليست األسعار التي 
كنا نتمناها ألن مزارعــي التبغ يف الجنوب 
عانوا من هذه الزراعة السنة املاضية بسبب 
ارتفــاع اكالف الزراعة مــن حراثة األرض 
العاملة حيث كانت  والسامد والشك وااليدي 
املطلبات تدفع مبا يوازي سعر الدوالر ما أدى 
األسعار  فادحة وهذه  إصابتهم بخسائر  إىل 
ال تتناسب وما تكلفه املزارعون خالل زراعة 
املوســم، لألسف هذه الســنة األسعار غر 

مالمئة كام ينبغي، ونحن ندرك ان االقتصاد 
منهار والناس تعاين وهي ليست قادرة عىل 
التعويض  يجب  املصارف.  من  أموالها  سحب 
عىل املزارع، فلــو كان املزارع مضمونا لكان 
تم تعويضه، لو ان هناك بنك تســليف زراعيا 
لكان عــوض عليه، لو ان هنــاك تعاونيات 
تســتطيع تأمني بعض األسمدة كذلك األمر، 
ولكنها  األســعار مقبولة  الشــديد  لألسف 
ليست جيدة وليست املطلوبة وكنا نتمنى ان 

تكون اعىل من ذلك«.
وأعرب عدد من املزارعني عن عدم رضاهم 
عىل األسعار، مطالبني الرئيس بري بالتدخل 
وهو راعــي هــذه الزراعــة ان يعمل عىل 
انصافهم للحصول عىل حقوقهم وعىل األقل 
تكلفة الزراعة.  وكان مزارعو التبغ يف مركز 
صديقني تســليم محصولهم مــن التبغ اىل 
الريجي احتجاجا عىل تدين االســعار  ادارة 
التي بلغت 4٣ الف لــرة للكيلو، بعد الزيادة 
التي اقرتها وزارة املال للموسم الحايل وبلغت 
١8٢٠ يف املئة. وعمدوا اىل اعادة محاصيلهم 
مطالبني بـ »رفع االسعار اىل ١٠٠ الف لرة 

نظرا اىل الكلفة الباهظة للزراعة«.

النبطية  فــي  الــتــبــ  مــحــصــول  تسّلم  ــجــي«  ــري »ال
واملــــــــزارعــــــــون اعــــتــــرضــــوا عـــلـــى األســــعــــار 

فة باالقتصاد  عجاقة : لحل االزمة السياسية ر
دعا الخبر االقتصادي جاســم عجاقــة الحكومة »اىل 
االجتامع رسيعاً للبت باالزمة الدبلوماســية ألن تداعياتها 

ستكون سلبية جداً عىل االقتصاد اللبناين املأزوم«.
ورشح يف حديث اىل »صوت كل لبنان«، أن »املســاعدات 
الخارجيــة التي تأمل الحكومة الحصــول عليها من خالل 
الدول الصديقة، تشكل 45 يف املئة من التمويل الذي تحتاج 
إليه لتطبيق خطتها االنقاذية، وبالتايل ان اســتمرار األزمة 
ســيزيد من األعباء عــىل كاهل املواطــن ويطيل من عمر 

األزمة«.
وأكد أن »ال مصادر خارجية لتمويل زيادة بدل النقل والحد 
األد لألجور، ومن املستحيل  متويلها من الرضائب«، لذلك 
يرى عجاقة،أنه »سيتم طبع املزيد من اللرة ما يزيد الضغط 

يف السوق السوداء ويرفع سعر رصف الدوالر«.

جـــــــائـــــــزة الـــتـــمـــيـــز 
ــار  ــ ــصـ ــ ــاد املـ ــ ــ ــح ــ ــ الت
2 2 لــلــعــام  الــعــربــيــة 

أعلن اتحاد املصارف العربية 
يف بيان، »فوزه بجائزة التميز 
يف مجال املسؤولية والرشاكة 
للمؤسســات  املجتمعيــة 
املالية واملصارف االســالمية 
جائزة  فعاليات  خالل   ،٢٠٢١
واملسؤولية  الرشاكة  ومؤمتر 
املالية  للمؤسسات  املجتمعية 
واملصارف االسالمية السادس 

لعام ٢٠٢١. 

صدر عن اللقاء املشرك بني 
ونقابات  االقتصادية  الهيئات 
العاميل  واالتحاد  الحرة  املهن 
العام وهيئة التنسيق النقابية، 
الــذي عقد يف مقــر االتحاد 
العاميل تحت عنــوان: »لقاء 
قوى اإلنتــاج ضامنة وطنية 
واجتامعيــة.  واقتصاديــة 
وجاء  مســؤوليتنا«،  اإلنقاذ 
عقد  العنوان  هذا  »تحت  فيه: 
االجتامع املوسع لقوى اإلنتاج 
امس يف مقر االتحاد العاميل 
يف  النهر،  كورنيــش   - العام 
القطاعات  مختلــف  حضور 
فيــه كل من: محمد  وتحدث 
الهيئــات  )رئيــس  شــقر 
االقتصادية(، بشــارة األسمر 
)رئيس االتحاد العاميل العام) 

يف لبنان.
الصحافة  القصيفي )نقيــب محرري   جوزيف 
اللبنانيــة(، الربوفيســور رشف أبو رشف (نقيب 
األطباء يف بروت( نزيه جباوي )هيئة التنســيق 
النقابية( غســان األمني (نقيب الصيادلة(. وبعد 
الكلامت واملناقشات التي شارك فيها كل من السادة 

املذكورين أعاله صدر عن املجتمعني البيان اآليت:
 أوال:إن املجتمعني اليوم يف مقر االتحاد العاميل 
ومن  الوطنية  الرصخــة  إطــالق  يجددون  العام 
جميع  بدعوتهم  والحيــاة  العمل  مجاالت  مختلف 
أطراف الســلطة وخصوصا الحكومــة اللبنانية 
للتدخــل ومواجهة االنهيار الــذي يرضب الوطن 
بكافة مؤسســاته وفئاته من عاملية وصناعية 
وتجارية وصحية وتربوية وقطــاع النقل واملواد 
الغذائية والكهرباء واملياه وســواها من أســباب 

ورشوط الحياة.
 ثانيا: يشــدد املجتمعون عىل اســتمرار الحوار 
اللبنانية  الحكومة  أو مع  بينهم  وتطويره ســواء 
ومؤسسات الســلطة الرشعية والقوى واألحزاب 
والهيئات االجتامعية. ذلك أن املسؤولية تحتاج اىل 
جهود الجميع وعىل رأســهم السلطات التنفيذية 

والترشيعية.
 ثالثا: يشــدد املجتمعون عــىل رضورة وأهمية 
العام  الوطني  النقــل  اإلرساع يف تطبيــق خطة 
والربوية  الصحيــة  للسياســات  خطط  ووضع 
التعويضات يف  واألجــور وملحقاتهــا وكذلــك 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ومعاشــات 
املتعاقدين واملتقاعدين ومختلف الفئات االجتامعية 

والعسكرية والتي تقع تحت تسميات مختلفة.
 رابعا: يدعو املجتمعون إىل التشــارك مع باقي 
هيئــات املجتمع لطرح خطة إنقــاذ وطني تضع 
حد لهذا االنهيار املتامدي وخصوصا يف مســألة 
الرصف  املودعني وتثبيت ســعر  أموال  اســتعادة 
ووضع حد للفســاد وتفعيل القضاء وتأمني الحد 
األد مــن العدالــة االجتامعيــة وتحميل الذين 
اســتفادوا قبل وقوع األزمة القســط األكرب من 

حصتهم يف تحمل نتائجها.

 خامسا: يتســاءل املجتمعون عن مصر وحجم 
ظل  يف  املوعــودة  التمويلية  البطاقــة  وطبيعة 
واالقتصادي  والنقــدي  املايل  االنهيار  اســتمرار 

قرارها وتنفيذها فورا. ويطالبون ب
 سادسا: يؤكد املجتمعون أهمية ورضورة وضع 
سياســة دوائية تقوم عىل إنشاء الهيئة الناظمة 
للدواء وإعــادة االعتبار للمختــرب املركزي ودوره 
وتشــجيع الصناعات الدوائية املحلية واســتراد 
دواء »الجرنيك« ودخول الدولة مبارشة يف استراد 
الدواء وتســعره وتوزيعه وكذلك األمر يف قطاع 

املحروقات وتفعيل مراقبة األسعار.
 أخرا يعترب املشاركون يف هذا اللقاء أن أي تلكؤ 
يف اتخاذ التدابر األساسية املدرجة أعاله سيؤدي 
االقتصاد ومقدرات  الوطن بعد ضيــاع  إىل ضياع 
البــالد واملواطنني ويعلنون عن اســتمرار الحوار 
واإلبقاء عــىل اجتامعاتهم مفتوحــة ملنع تحول 
لبنان اىل بلد كهل ولوقف ظاهرة التهجر والهجرة 

الجامعية للجامعيني.

 شقر 
وقال رئيس الهيئات االقتصادية الوزير الســابق 

محمد شقر يف خالل اللقاء:
»مرة جديدة، نلتقي هنا يف مقر اإلتحاد العاميل 
العام لنعرب عن حالة التضامــن الكاملة تجاه ما 
س، وتداعياتها الكارثية عىل  مير فيه البلد من مــ
رشكاء االنتــاج، أصحاب عمل وعامل. فعىل الرغم 
من اإلختالف حول بعض األفكار بيننا وبني اإلتحاد 
العاميل، إال أننا رســخنا ثقافة التواصل والحوار 
لحل القضايــا العالقة. وهذا مــا نفعله يف هذه 
اللحظــة املفصلية، تعبرا عن مســؤولية وطنية 

خالصة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
كنــا نتأمل بخطة إنقــاذ اقتصادية ومالية مع 
حكومة الرئيس حســان دياب، وفجأة تغر املسار 
وتم إتخاذ قرار اإلمتناع عن دفع سندات اليوروبوند 
ووقع لبنان يف املحظــور.. وبعدها إنفجار مرفأ 
بروت املأســوي، ثم أكرث من سنة فراغ حكومي 

وتعطيل.

مع  يتكــرر  اآلن،املشــهد   
حكومة الرئيس نجيب ميقايت. 
وتصفية  ومناكفــات  تعطيل 
حسابات، أي رضب وتعطيل أي 

جهد إنقاذي.
 ما أريــد أن أقوله، وكام هو 
آخر  الســلطة  أهل  أن  واضح، 
واإلقتصاد  البلد  تكسر  همهم 
النــاس وتجويعهم  وتفقــر 
من  اللبنانيني  جميــع  ووضع 
دون إســتثناء يف جهنم، املهم 

لديهم الكريس.
 لذلــك، يبقــى الرهان عىل 
قــوى اإلنتاج، القــوى الحية 
املدافعــة الحقيقية عن وجود 
لبنان، والقادرة عىل إنقاذ البلد 

وأخذه اىل شاط األمان.
 أضاف شــقر :« بكل تأكيد 
فالعامل  الصبــي..  أم  نحــن 
عاملنا، هم أبناؤنا وماضينا وحارضنا ومستقبلنا.. 
فال مؤسســات من دون عامل، وال عامل من دون 

مؤسسات. 
لذلك أغتنم املناســبة اليوم، ألعلــن أمام الرأي 
اللبناين أننا إقربنا كثــرا من اإلتفاق عىل  العام 
مبادرة لتدعيم القدرة الرشائية للعاملني يف القطاع 
الخاص، عرب زيادة بدل النقل وزيادة املنح التعليمية 

وإعطاء مساعدات إجتامعية.
أيضا نعمــل بقوة للحفا عىل قيمة تعويضات 
نهاية الخدمة للمضمونني عرب تأمني التمويل لسد 
الفجوة املالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، 

اللهم إين بلغت«.

 القصيفي 

ثم كانت كلمة لنقيب محّرري الصحافة جوزف 

القصيفي قال فيها: »مل يعــد هناك ما نقوله يف 
توصيف الحال التي يرســف لبنان يف قيودها. مل 
يعد يجدي الكالم امام هذا املشهد املتهالك عىل كل 
صعيد. حتى ان العقــول اجدبت وباتت غر قادرة 
ذات  السياســية  والخالفات  الحلول.  اجراح  عىل 
االبعاد الطائفية واملذهبية شلت القدرة عىل القيام 
بتحرك فاعل وجاد، لكــ هذه الحلقة الجهنمية 

التي تشد عىل عنق لبنان. 
الكل مسؤول وان تفاوتت درجة املسؤولية، لكن 
يف نهاية املطاف علينا ان نتلقف كرة النار ونتصدى 

معا لللتحديات.
اخرا: ما مــن قطاع اال تصدع، وما من مهنة اال 
اصيبت يف الصميم، وتســاوى الجميع باالنهيار، 
ما يحتم علينا تكثيــف االتصاالت وتعميق الحوار، 
والســعي اىل قيام هيئة طــوار تجمع االتحاد 
العاميل العام، املجلــس االقتصادي  االجتامعي، 
نقابــات املهن الحــرة، هيئة التنســيق النقابية، 
لالتفاق عىل تصور انقاذي موحد، ودفع كل القوى 
السياسية عىل تبنيه واقراره ليشكل خارطة طريق 
واالقتصادية  املاليــة  ازماته  لبنان من  النتشــال 

واالجتامعية«.

ات االقتصادية ونقابات املهن الحرة واالتحاد العمالي :  الهي ترك بين  لقاء م
طة النقل وتصحيح االجور والسياسات الصحية لوق االنهيار واالسراع في 

ك ا اليا ا و ال ا ب مر مت اال

أصــدرت وزارة الصحة القطرية قرارا 
الخرضوات  بعض  استراد  مبنع  يقيض 
من لبنــان، وهي النعنــاع، البقدونس، 
الكزبرة، البقلــة، الزعر وامللوخية، يف 
إجراء احرازي نظراً إىل ارتفاع نســبة 
متبقيــات املبيــدات، بكريــا إيكوالي 
والرصاص بشــكل متكرر، يف نســبة 
كبرة من العينات التي خضعت للتحليل، 
عىل أن يصبح القرار سارياً يف ٧ ترشين 

الثاين املقبل. 
 رئيــس تجمع املزارعــني والفالحني 
يف البقاع ابراهيم ترشــييش يوضح لـ 
»املركزية« أن »القطاع يعتمد عىل السوق 
القطرية بشكل كبر للتصدير. األصناف 
وتصّدر  محدودة،  القرار  يشــملها  التي 
طازجًة وبكميات قليلة يومياً عن طريق 

أن »ما من خلفيات سواء سياسية  املطار«، مؤكّداً 
أو غرها وراء هذا اإلجــراء، بل هو تقني وصحي 
بحت. يف الواقع، كّل املنتجــات الزراعية اللبنانية 
املعّدة للتصدير تخضع ملختلف الفحوصات املخربية 
املطلوبة قبل خروجها من البلد، لذا نطالب بتفعيل 

الرقابة والتشدد بها«.  
ويكشف أن »وزارة الزراعة اللبنانية أكّدت لنا أنها 
بارشت املعالجة مع الجانــب القطري. وعلمت أن 

وزير الزراعة اللبناين عباس الحاج حســن تواصل 
مع نظره القطري واتفقا عىل آلية تحكم ببنودها 
التصدير«، مضيفاً »ستشــكّل لجنة خاصة ملتابعة 
املوضوع، وســتتوىل اإلرشاف عىل ســالمة  كل 
املنتجــات الزراعية املصدرة من لبنــان، مع إجراء 
للتأكد من  مختلف الفحوصات املخربيــة الالزمة 
خلو البضائع من أية رواســب غــر صحية قبل 
شــحنها إىل قطر أو أي بلد آخر. كذلك، ســيعمد 
الفحوصات  اللبناين إىل تكثيــف وتفعيل  الجانب 

ونحن حريصون عىل إنتاج ســليم وخال 
من أية مواد مرضة«.  

بالخراول  بــرّش  الزراعة  وزير  وكان 
أمس، بعد أن تحرّك مــن تركيا إذ صادف 
وجوده هنــاك واجتمع بوزيــر الزراعة 
القطري عىل هامش مشاركته يف املؤمتر 
الوزاري الثامن ملنظمة التعاون اإلسالمي 
بشــأن األمن الغذايئ والتنمية الزراعية، 
ووّجه الوزير كتاباً طلب فيه من السلطات 
القطرية إعادة النظــر يف القرار مقابل 
التعهد بأن تســتويف أي شحنة متجهة 
إىل قطــر أو أي دولة عربية خليجية كّل 
الرشوط املطلوبة، ويف حال أي مخالفة 

يصار إىل أيقاف املصّدر.  
عىل خّط آخر، بحث الوزير الحاج حسن 
مع الوفد الســعودي يف اسطنبول إعادة 
فتح أبواب التصدير إىل اململكــة، واتفق الجانبان 
عىل لقاء للجنة فنية من الطرفني لدراســة كافة 

امللفات املتعلقة مبوضوع إعادة التصدير. 
ويف اإلطار، رّحب ترشييش بخطوة الوزير مثنياً 
عىل »جهوده الرضورية، خصوصاً أن الســعودية 
كانــت تتصدر املركز األول مــن بني عرش دول يف 
اســتراد املنتوجات الزراعية اللبنانية، عىل أمل أن 

تتكل مساعيه بالنجاح«.

روات اللبنانيــــــة... اين اصبحــــــ املعالجات قطــــــر توق اســــــتيراد الخ

االقتصادية  املتحــدة  األمــم  لجنــة  أطلقــت 
واالجتامعية لغريب آسيا »اإلسكوا«، دراسة جديدة 
بعنوان: »نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات عىل 
مســار التعايف يف املنطقة العربية«، تؤكد االرقام 
فيها ان »العقد املايض شــهد زيادة غر مسبوقة 
 ١ يف الدين العام يف املنطقة العربية، حيث بلغ 4
تريليون دوالر يف عام ٢٠٢٠. حتى يف دول مجلس 
التعــاون الخليجي ذات الدخــل املرتفع، وتضاعف 
إجاميل الدين العام خمــس مرات تقريبا، من نحو 
١١٧ مليار دوالر يف عــام ٢٠٠8 إىل حواىل 5٧٦ 

مليار دوالر يف عام ٢٠٢٠».
وتقدم الدراســة »ملحة عامة عن إجاميل الدين 
العام يف املنطقــة العربية، خصوصا عن الزيادات 
التي ســجلها عىل أثر جائحة كوفيــد-١٩«، كام 
تحلل »التغرات يف الديــن العام الخارجي للدول«، 
وترشح »األسباب الهيكلية لراكمه خالل السنوات 
املاضيــة«، وتقدم توصيات وتطــرح »تدابر عىل 
مستوى السياســات لتعزيز قدرة الدول عىل تحمل 
هذه الديون وأعبائهــا، بهدف التخفيف من تأثرها 
عىل السيولة والقدرة عىل االستثامر يف الخدمات 

العامة كالخدمات الصحية والتعليمية«.
وتشــر األرقام اىل أن »نصف الديون العامة يف 
املنطقة تقريبا يقع عىل كاهل البلدان املتوســطة 
الدخل، حيث ارتفع إجاميل الديــن العام من ٢5٠ 

مليــار دوالر تقريبا إىل ٦58 مليار دوالر بني عامي 
٢٠٠8 و٢٠٢٠».

ويف هــذا اإلطــار، يرشح املــرشف عىل فريق 
إعداد الدراســة نرانجان ســارانجي، أن »جائحة 
كوفيد-١٩ فاقمــت احتياجات البلدان يف الحصول 
عىل السيولة. فعىل ســبيل املثال، استدان كل من 
األردن وتونــس ومرص يف عام ٢٠٢٠ ما مجموعه 
النقد  آليــات صندوق  ١٠ مليارات دوالر، يف إطار 
الدويل لالقراض القصر واملتوســط األجل لســد 
حاجاتها امللحة للســيولة. أما يف البلدان املترضرة 
من الرصاعات، مثل العراق وليبيا واليمن، فقد وصل 
الدين العام إىل ١٩٠ مليار دوالر يف عام ٢٠٢٠، أي 

ما يقارب ٩٠ من ناتجها املحيل«.
وبحســب الدراســة، »ال تزال السياسات املالية 
والنقدية املتبعة عاجزة عن بناء القدرة عىل تحمل 
الديون يف مختلف أنحاء املنطقة. ففي املتوســط، 
الخليجي  التعاون  بلدان مجلــس  موازنات  تحولت 
يف ما يتعلق بامليــزان األويل بعد انخفاض عائدات 
النفط منــذ عــام ٢٠١4 من فائض إىل ســلبي. 
وتفاقم العجز يف املوازنات يف عام ٢٠٢٠ بســبب 
كوفيد-١٩، ليصل إىل ١١ يف املائة من الناتج املحيل 
اإلجاميل. يف حني ظلت املوازين األولية يف البلدان 
املتوسطة الدخل وأقل البلدان منوا سلبية عىل مدى 
العقد املايض، حيــث بلغت يف عام ٢٠٢٠ بالرتيب 

نســبة ٣- املائة و١١- يف املائة من الناتج املحيل 
اإلجــاميل. وأدى امليزان األويل الســلبي إىل زيادة 
االقراض لتمويل الديــون وإىل متديد الديون غر 

املسددة«.
ودعت »اإلســكوا« يف الدراسة، الجهات الدائنة 
إىل »متديد فرة اإلعفاء من ســداد خدمة الديون 
حتى أواخر عام ٢٠٢٢، وذلك يف إطار مبادرة تعليق 
سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العرشين، 
ثار املمتدة للجائحة، عىل أن يشــمل ذلك  نظــرا ل
البلدان النامية املثقلة بالديــون«. وأكدت أنه »من 
أجل البناء عىل نحو أفضل بعد جائحة كوفيد-١٩، 
من الــرضوري أن تعمل الحكومات عىل تحســني 
االتساق بني السياسات املالية والسياسات النقدية، 
وتفعيل أدوات مبتكــرة لتخفيف عبء الديون، مثل 
مبادرة مقايضــة الديون مقابل العمل املناخي التي 
املناخي  العمل  لتعزيز متويــل  اإلســكوا  أطلقتها 

واإلرساع يف تحقيق األهداف العاملية«.
وتستند الدراسة إىل »بيانات مستخرجة من أداة 
تتبع الحزم التحفيزية املنفذة استجابة لكوفيد-١٩، 
التي طورتها اإلسكوا يف متوز ٢٠٢١، إللقاء الضوء 
عىل ما قدمته البلدان للحد من الخســائر الناتجة 
عن الجائحة عىل مستوى الدخل والوظائف، واملبلغ 
الــذي تحتاجــه املنطقة لتحقيق تعاف مســتدام 

ورسيع، وهو ما يناهز 4٦٠ مليار دوالر«.

ــام  ــعـ ــن الـ ــديـ ــلـ ــر مـــســـبـــوقـــة لـ ــيـ ـ ــذرت مــــن زيــــــــادة  ــ ــ »اإلســــــكــــــوا« حـ
دوالر  تــــريــــلــــيــــون  الــــــــى   الــــعــــربــــيــــة  ــة  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ امل فــــــي 

الربي  النقــل  اتحــادات  رئيــس  لفــت 
بســام طليس يف حديث لة امــس » حول 
تعليــق اإلرضاب الــذي دعا اليــه امس، أن 
»اإلرضاب ليس هدفا بل وسيلة، وكان مقررا 
للمطالبة بدعم الســائقني العموميني، وكان 
هدفنا أن ينفــذ االتفاق الذي ســبق واطلع 
عليها رئيس الحكومة نجيب ميقايت، ومنها 
معالجــة موضوع الســيارات الخصوصية 
املقطتعة  اللبنانية، والرســوم  املزّورة وغر 
عىل اآلليات الكبــرة التي متر عرب األرايض 
الســورية«، مشراً اىل انه »تم االلتزام خالل 
االجتامع مع ميقايت اول أمس بأن يبدأ تطبيق 
دعم القطاع الربي يف االول من كانون االول 
التي اقرحناها ســابقاً،  الخطة  املقبل وفق 

موضحا ان هناك 54 نــوع مركبة عمومية 
ومن الصعب أن يتــم ذلك بني ليلة وضحاها، 
الفتا اىل اننا  ســنتابع امللــف لرنى إن كانت 
»هناك  ان  وأشــار اىل  مطالبنا.  ســتتحقق 
من يقاتل مــن أجل الســائقني العموميني، 
والنقابــات هي املحامي عــن األعضاء، وكل 
الناس متحمسة لتأخذ حقوقها يف الحصول 

عىل لقمة العيش وتحقيق مطالبه.
وقال »اذا مل يتم تنفيــذ خطة دعم قطاع 
النقــل الــربي يف االول من كانــون األول، 
والسائقني  الربي  العام  النقل  فسأدعو قطاع 
وعمــوم الشــعب اللبنــاين اىل النزول اىل 
الشارع يف ٢ كانون االول وعدم الخروج منه 

حتى تستقيم االمور«. 

ــد ــ ــوّع ــ ــت ــ ــة... وي ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــ يُــــــحــــــّذر الـ ــيـ ــلـ طـ



عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

دخل ٦ أرسى فلســطينيني مرحلة 
خطــرة مع مواصلتهــم اإلرضاب عن 
الطعام رفضــاً لالعتقال اإلداري، يف 
وقت دخل األســر مقداد القواسمة 
يومه الـــ ٩٩ من اإلرضاب، وســط 
تحذيرات من استشهاده يف أّي لحظة، 

من جراء وضعه الصحي.
وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى أّن 
االحتــالل اإلرسائييل »نقل األســر 
شادي أبو عكر املرضب عن الطعام منذ 
٦5 يوماً إىل مستشــفى كابالن جراء 
تدهــور حالته الصحية يف ســجون 

العدو االرسائييل«.
وكانــت محكمــة االســتئنافات 
»عوفر«عقدت  جلسًة  العسكرية يف 
جديدة للمعتقل شــادي أبو عكر حيث 
ثبتت املحكمة اعتقاله اإلداري ومدته 
٦ شهور، دون حضوره بسبب وضعه 

الصحي الصعب.
وانطلقت دعوات للتوجه إىل مستشــفى »كابالن«، مساء 
اليوم الخميس، نرصًة للقواسمة واألرسى املرضبني عن الطعام، 
فيام شهدت مدينة النارصة يف الداخل املحتل فعالية تضامنية 

مع األرسى املرضبني عن الطعام.

وردد املشاركون شعارات وهتافات تدعو إىل مؤازرة األرسى 
والعمــل عىل إنهاء معاناتهم، وإجبــار االحتالل عىل اإلفراج 

عنهم، وال سيام أّن عدداً منهم دخل حالة الخطر.
وأعرب مئات الناشطني حول العامل عن تضامنهم مع األرسى 
املرضبــني عن الطعام، فيام أعلن بعضهم اإلرضاب عن الطعام 

ملدة ٢4 ساعة.   

الـــــخـــــطـــــر مــــــــرحــــــــلــــــــة  ـــــــــــلـــــــــــوا  د ســــــــــــــــــر   
ــ ــه ــع ـــامـــن م ــيـــة لـــلـــتـــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ـــــرات فـ ـــــا نّفذ عــدد من ســجناء تنظيم«داعش«  تـــــ

عصيانــاً داخل ســجن الصناعة يف حي 
غويران يف مدينة الحســكة وســط حالة 
اســتنفار يف صفــوف عنارص ســوريا 
»اآلسايش«  وقوات  »قســد«  الدميقراطية 
وتحليق مكثــف للطران الحريب واملروحي 

التابع لـ«التحالف الدويل«.
»الطران  أن  وأضافت مصادر ميدانيــة 
املروحي والحريب التابع »للتحالف الدويل« 
نّفذ طلعات جوية مع تحليق الطران الحريب 
عىل علو منخفض وخرق جدار الصوت يف 

محاولة للسيطرة عىل العصيان«.
وأكــدت املصادر أن »عنارص من معتقيل 
»داعش« لدى »قســد« نفذوا عصياناً داخل 
سجن الثانوية الصناعية يف مدينة الحسكة 
مع اســتقدام كل من »قسد« و«اآلسايش« 
تعزيزات عسكرية كبرة اىل محيط السجن 

مع قطع الطرقات املؤدية إىل السجن«.
ولفتت املصادر، اىل إن »عنارص داعش يطالبون بتحســني 
ظــروف اعتقالهم وتقدميهــم للمحاكمة، دون معلومات عن 

متكن »قسد« من السيطرة عىل العصيان«.
مــن جهتها، بّينت مصادر لـ »ســانا« أن العصيان وأعامل 
الفوىض داخل السجن اســتمرت عىل مدى الساعات املاضية 
وســط حالة استنفار »قســد« التي فرضت طوقاً يف محيط 

السجن.
وتعتقل »قســد« نحــو ١٢ الف من عنــارص »داعش« يف 
معتقالتها يف مدن الحسكة والشدادي والقامشيل واملالكية، 
معظهم استسلموا خالل العمليات العسكرية يف الرقة وريف 

ديرالزور.

ويف وقت ســابق، بداية العام الجاري،اندلعت أعامل شغب 
وعصيان من قبل عنارص تنظيم »داعش« املعتقلني يف ســجن 
»كامب البلغار »رشق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنويب، 
الذي تسيطر عليه قوات سوريا الدميقراطية »قسد« املدعومة 

من الواليات املتحدة األمركية.
وأفادت املعلومات بأن الســجناء أحرقوا عدداً من البطانيات 
واأللبسة يف محاولة للهروب من السجن، مشرة إىل أن »قسد« 
فرضت طوقاً أمنياً يف محيط الســجن يف محاولة للســيطرة 

عىل العصيان وإنهائه.
وأفــاد مصدر للميادين، يف ١5 شــباط املايض، بأّن قوات 
سوريا الدميقراطية سلّمت ١٠٠ عنرص عراقي من تنظيم داعش 

رشاف من التحالف الدويل. إىل الحكومة العراقية ب

ــد« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد »قسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ « لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي »داعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان  ملعتقلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عصيـ

أفادت وســائل إعالم عربية بأن رشكة الكهرباء اإلرسائيلية 
تعتــزم البدء بقطع الكهرباء يوميا عن الضفة الغربية املحتلة 

اعتبارا من األسبوع القادم، بسبب الديون املستحقة.
وأفادت هيئة البث اإلرسائيلية »كان« بأن رام الله وبيت لحم 
ومناطق أخرى قرب القدس ســتعاين اعتبارا من يوم األربعاء 
القادم من انقطاع الكهرباء ملدة أربع ساعات يوميا، حتى سداد 
الديون التي تزيد عن نصف مليار شــيكل )١5٧ مليون دوالر( 

أو التوصل إىل اتفاق.
ووفقا لـ«كان«، أخطرت الحكومة اإلرسائيلية قبل أسبوعني 
للمرة الثانية الســلطة الفلسطينية بانقطاع التيار الكهربايئ 
ما مل تتم معالجة مشــكلة الديون املتزايدة، غر أن السلطة مل 
تكــن قادرة عىل توفر هــذه األموال يف املدى القريب عىل ما 
يبدو، وقدمت إىل إرسائيل قامئة املناطق التي تطلب استبعادها 
من مناطق االنقطاع، منها املناطق التي تستضيف مستشفيات 

وغرها من املرافق األساسية.
ولفت التقرير إىل أن مسؤولني يف السلطة الفلسطينية يف 

هذه الظروف كثفوا اتصاالتهــم ويقومون برحالت خارجية 
بغية جمع التربعات لتسديد الديون املستحقة.

وكانــت رشكة الكهرباء اإلرسائيلية قد لجأت إىل أســلوب 
»االنقطاعات اليومية« قبل عامني.

ــفــة ــ ــن ال ــ ــاء ع ــربـ ــهـ ــكـ ســــرائــــيــــل تـــعـــتـــزم قـــطـــع الـ

قدر وكيل األمني العام لألمم 
اإلنسانية  للشــؤون  املتحدة 
مارتن غريفيث أعداد السوريني 
الذين يعيشون تحت خط الفقر 
بأكرث من ٩٠ من إجاميل عدد 
أن  إىل  البالد، وأشار  ســكان 
كثــرا منهم يضطر إىل اتخاذ 
خيارات صعبة للغاية لتغطية 

نفقاتهم.
ودعا غريفيث -خالل جلسة 
ملجلــس األمن الــدويل حول 
مســتجدات األزمة السورية- 
املجتمــع الــدويل إىل تقديم 
مســاعدات عاجلــة »منقذة 
للحياة« وإيصالها بشكل فعال 
وشفاف إىل ماليني األشخاص 
غريب  شــامل  يف  املحتاجني 
سوريا، حتى يتمكنوا من إعالة 

أنفسهم بكرامة.
وقال املســؤول األممي إنه عالوة عىل الفقر املتزايد وأزمة 
املياه وتدهور األمن الغذايئ، يواجه الســكان يف سوريا أيضا 
عودة ظهــور حاالت اإلصابة بفروس كورونا وهي آخذة يف 

االرتفاع.
وأضاف غريفيث أن الســوريني عىل وشــك مواجهة شتاء 
قارس آخر، مشرا إىل أن هطول األمطار والربد والشتاء سيؤدي 

إىل تفاقم املصاعب واملخاطر.
وأشــار يف هذا الســياق إىل وجود نحو مليوين شــخص 

-معظمهــم من النســاء واألطفال- يعيشــون يف مخيامت 
هشة، أو يف الوديان التي تغمرها املياه، أو عىل سفوح التالل 

الصخرية املعرضة للعوامل الجوية.
ويف آذار ٢٠١١، اندلعت يف ســوريا احتجاجات شــعبية 
طالبت برحيل النظام وبتداول ســلمي للســلطة، لكن رئيس 
النظام، بشار األسد، أقدم عىل قمعها عسكريا، مام دفع البالد 

إىل حرب مدمرة.
وكان عدد ســكان ســوريا قبل عام ٢٠١١ نحو ٢٣ مليون 
نسمة، ونتيجًة لظروف الحرب، تم نزوح وتهجر نحو ٩ ماليني 

شخص، بحسب أرقام منظامت حقوقية.

ريفيث ملجل األمن :   من الســــــوريين تح  الفقر

كشــف مصدر أمني مرصي إحباط محاولة 
جديــدة من جانــب تنظيم اإلخــوان لرضب 
االقتصــاد املرصي باســتغالل بعض رشكات 
الشحن والتوريد التابعة للتنظيم، بغية تهريب 
كميات من السلع خارج البالد إلحداث حالة من 

شح املواد ورفع األسعار.
وقــال املصدر إن ســلطات بالده نجحت يف 
إحباط عملية تهريب كبرة لكميات من الســلع 
ء، نفذتها رشكة )س.ص(  الغذائية بأحد املوا
التي ميلكها أحد عنارص اإلخوان وجاري اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال األمر.وأوضح 
املصدر أن الســطات رصدت نشــاط مشــبوه 
للرشكة التي تعمل يف مجال الشــحن وتوريد 
الكتب باألساس، لكنها استغلت نشاطها لتنفيذ 
أجندات التنظيم ســواء بنشــاط تهريب الكتب 
املمنوعة. وأضاف: »مؤخراً بدأت الرشكة بتنفيذ 
عمليات تهريب ســلع غذائية واســراتيجية، 

بهدفني األول رضب الســوق املرصي وإحداث حالة من العجز 
يف مخزون الســلع، والثاين توفــر دعم مايل بديل للجامعة 

التي متر بأزمة طاحنة تتعلق بالتمويالت«.
ء املرصية  ووفق املصدر، نجحت سلطات األمن يف أحد املوا
يف ضبط كميات من األرز والســلع األخرى كانت يف طريقها 
للتهريب إىل إحدى الدول بصورة مخالفة للقانون.وقال املصدر 
إن بعض الرشكات العاملة يف مجال الطباعة والنرش تســتغل 
التســهيالت املمنوحة لها يف مجال التصدير للتالعب وتنفيذ 
أجنــدات خاصة، وهو ما يتم مراقبته بشــكل كامل وســيتم 

التعامل معه وفق اإلجراءات القانونية الالزمة.
وتنشــط الرشكة املذكورة يف مجال االســتراد والتصدير 

والشحن الدويل، ولكن نشاطها بلغ ذروته يف عام ٢٠١٣.
وأوضح املصدر أن الرشكة املذكورة متارس نشــاطا مكثفا، 
لنقــل كميات من الكتب عىل مدار العام فيام يشــتبه قيامها 

كأحــد أذرع متويل تنظيم اإلخوان اإلرهايب. يذكر أنه يف عام 
٢٠١٦ نرشت الجريدة الرســمية يف مرص، قرار معاقبة بعض 
املصدريــن املرصيني ملخالفتهم القانــون كان أبرزهم، رشكة 
العريب فارما جروب، ومركز الدلتا التجارى، ومؤسســة العز 
الدولية، ومكتب بنكران لالســتراد،رشكة الســاري الصغر 

لالستراد والتصدير، باإلضافة إىل رشكات أخرى.
ووفق مصدر حكومي مطلع،  تعكف كافة الوزارات والهيئات 
الحكوميــة يف مرص عــىل تنقية املوظفــني إلبعاد املنتمني 
للتنظيامت اإلرهابية عن الوظائف التنفيذية واملناصب الهامة 
داخــل قطاعات الدولة، وذلك بعــد ثبوت تورط مجموعة من 
هؤالء املوظفني يف تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف اإلرضار 

بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح املصدر، أن عملية تطهر مؤسسات الدولة من خاليا 
اإلخــوان، أمر معقد وليس »ســهل« ألن معظمهم ال يعلن عن 

انتامءه التنظيمي بشكل واضح.

ــاد مــصــر ــصـ ــتـ ـــرب اقـ ــدة لـــ ــ ــدي ــ ــــوانــــيــــة ج حــيــلــة 

قــال رئيس مجلس الــوزراء العراقي القائــد العام للقوات 
املســلحة مصطفى الكاظمي،  إن عصابات داعش كانت تبحث 
عــن موط قدم يف محافظة دياىل.وعقــد املجلس الوزاري 
لألمن الوطني، الخميس، اجتامعا برئاسة مصطفى الكاظمي، 

وبحضور عدد من القيادات األمنية والعسكرية.
وُخّصــص االجتامع لبحث األوضاع األمنية التي تشــهدها 
محافظة دياىل، ومســتجدات عمل اللجنة األمنية املشكلة من 
قبل القائد العام للقوات املسلحة واملرسلة إىل املحافظة.وقّدم 
القائد العام للقوات املسلحة يف مستهل االجتامع، تعازيه إىل 
»الشــعب العراقي ولذوي الشهداء املدنيني، الذين سقطوا عىل 

يد عصابات داعش اإلرهابية«.
ووصــف الكاظمــي أداء القوات العراقيــة يف رسعة الرّد 
يعة، بـــ«األداء البطويل املتميز الذي ُعرف  واالســتجابة ال
به الرجال األشــاوس يف قواتنــا األمنية«.وقال إن »عصابات 
داعش كانت تبحث عن موط قدم يف املحافظة، لكن هيهات 

أن يتسنى لهم ذلك«.
وطالب الكاظمي »جميع الجهات بعدم اســتغالل مأســاة 
املواطنــني ألجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل 

دحر اإلرهاب«.

وأصــدر القائد العام للقوات املســلحة خالل االجتامع عددا 
من التوجيهات إىل القادة األمنيني والعســكريني يف محافظة 
دياىل من أجل تثبيت األمن واالســتقرار، والقضاء عىل فلول 

التكفر اإلرهايب والداعيش فيها.
كــام وّجه بتفعيــل الجهد االســتخباري للقيــام بدوره، 
و«تشــخيص أي محاولة لبّث الفرقة الطائفية التي لن نسمح 

بعودتها«.

ــى ــالـ ــ األمـــــــن فــــي ديـ ــي ــب ــ ــت ــي يُـــــوّجـــــه ب ــمـ ـ ــا ــكـ الـ

أوقفت السلطات الركية يف العاصمة أنقرة،  ٢8 أجنبيا من 
أصل ٣٣ يشتبه يف انتامئهم إىل تنظيم »داعش«.

وأفــادت وكالة »األناضول«، نقال عــن مصادر أمنية، بأن 
قيادة رشطة أنقرة توصلت إىل معلومات حول وجود ٣٣ أجنبيا 

يتواصلون مع عنارص »داعش«.
وأضافــت املصادر أن »املشــتبه فيهم يعتقــد أنهم كانوا 
يســتعدون لتنفيذ عمليات إرهابية واعتداءات يف عيد تأسيس 

الجمهورية الركية املوافق ٢٩ ترشين االول من كل عام«.
وقامت القوات األمنية مبداهمة أماكن تواجد املشتبه فيهم، 

وألقت القبض عىل ٢8 من أصل ٣٣ شخصا.
 وتواصل فرق مكافحة اإلرهاب التحقيق مع املشتبه فيهم.

» ـــ »داعــــ لـ ــا النــتــمــائــهــ  ــي ــب جــن  2 ــ  ــي ــوق ت  : ــا  ــركــي ت

تتواصل يف العاصمة العراقية بغداد، عمليات 
إعادة العــد والفرز اليدوي لعــدد من محطات 
االقراع التي شــابتها الشكوك بشأن ما أعلن من 
نتائج. يف غضون ذلــك يواصل أنصار األحزاب 
املعرضــة عىل النتائج اعتصامهم قرب املنطقة 

الخرضاء يف بغداد.
وأعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
عن املبارشة بعملية العد والفرز اليدوي للمحطات 
املطعون فيهــا مبحافظة بابل.وأضافت أنه يف 
األيام املقبلة ســيكون الفرز للمحطات املطعون 
فيهــا بالعاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة 

وبعدها املحافظات األخرى تباعا.
ونقل عن املفوضية بعد أن أنهت أمس، عد وفرز 
أصوات محافظــة نينوى، إعالن تطابق النتائج 

مع العد اإللكروين.
ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( عن عضو 
الفريــق اإلعالمي ملفوضيــة االنتخابات مهند 

مصطفى أن املفوضية أنجزت أمس عملية العد والفرز اليدوي 
للمحطات املطعون فيها مبحافظة نينوى وعددها ١٠٢ محطة.
وبــني مصطفى أن العملية متت مبشــاركة ٢٠ فريقا من 

موظفي التسجيل وحضور موظفي املكتب الوطني.
رساع يف إنجاز عملية العد  وذكر أن املفوضية تســعى لــ
والفرز اليدوي مقرنة بدقة العمل الفني، موضحا أن املفوضية 
أخذت عىل عاتقها أن تقوم باإلجراءات من قبل فرق مختصة.

وأوضــح أن اإلجــراءات تتم يف حضــور املراقبني املحليني 
للمرشــحني الذين قدموا الطعون ومراقبي منظامت املجتمع 

املدين واملراقبني الدوليني.

وقالت املفوضية يف وقت ســابق إن عدد املراكز االنتخابية 
التي ستخضع لعملية إعادة الفرز أكرث من ألفي مركز انتخايب 

موزع عىل عدد من املحافظات.
ويف ســياق متصل، يســتمر أنصار األحزاب املعرضة عىل 
نتائــج االنتخابات، يف االعتصام يف محيط املنطقة الخرضاء 
وســط بغداد، رفضا للنتائج، وللمطالبة بفرز جميع األصوات 

يدويا، أو إلغاء االنتخابات برمتها.
وشــهدت بغداد أمس يف مكان االعتصام مظاهرة للمطالبة 

لغاء العد والفرز اإللكروين واستبدال العد اليدوي به. ب
وردد املتظاهــرون شــعارات رافضة للنتائــج، ومطالبة 
مبحاسبة أعضاء املفوضية لتالعبهم بالنتائج، حسب تعبرهم.

ــّد الـــيـــدوي ــ ــع ــ ــات الـــفـــرز وال ــي ــل ــراق : تـــواصـــل عــم ــ ــع ــ ال

قال التحالف الذي تقوده الســعودية يف 
اليمــن، إن الدفاعــات الجوية الســعودية 
اعرضــت ودمــرت 5 صواريخ باليســتية 
أطلقتها جامعة أنصار الله الحوثيني باتجاه 

مدينة جازان جنوب غرب اململكة.
واعتاد الحوثيون إطالق صواريخ باليستية 
وطائرات مســرة عىل مناطق ســعودية، 
مقابل إعالنات متكررة من التحالف العريب، 
حباط هذه  الذي تقــوده اململكة يف اليمن ب
الهجامت، فيام خلف بعضها ضحايا مدنيني.

ويشــهد اليمن حربا منذ نحو ٧ سنوات، 
أودت بحيــاة أكــرث من ٢٣٣ ألف شــخص، 
وبات 8٠ من الســكان، البالغ عددهم نحو 
٣٠ مليــون نســمة، يعتمــدون عىل الدعم 
واملساعدات، يف أسوأ أزمة إنسانية بالعامل، 

وفق األمم املتحدة.

جـــــــــــازان فـــــــــــوق  صــــــــــواريــــــــــ  اعــــــــــتــــــــــراض  



تتمات ــ دولـــيـات ــ مبوب
الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

بــــــــــــــــايــــــــــــــــدن يـــــــــســـــــــخـــــــــر مــــــــــــــــن تـــــــــــرامـــــــــــب

ة البي حــمــايــة  مــلــ  الــروســي  األمـــن  مجل  مــع  يبحث  بــوتــيــن 

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اون الصحّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة« تك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »تقني

تركيــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــرا   : ــــــــــــــــــــــــــــــون  البنتا
« ال رجعــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن برنامــــــــــــــــــــج » 

نا للرحــــــــات الجويــــــــة والجيــــــــ  الســــــــودان: اســــــــت
الخرطــــــــوم فــــــــي  والطرقــــــــات  الجســــــــور  يفتــــــــح 

ــدا ــ ــ ــن ــ ــ ــول ــ ــ االتـــــــــــحـــــــــــاد األوروبـــــــــــــــــــــــــي يُـــــــــــغـــــــــــّرم ب

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرات نوويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ « ذو قـ ــــي   ــ ــ ــ ــ ــ ــتعرض »آجنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الهنـ

خالل خطاب ألقاه بوالية فرجينيا لدعم املرشح الدميقراطي 
تري ماكوليف ملنصب حاكم الوالية، ركز الرئيس األمريك جو 
بايدن عىل سلفه دونالد ترامب. وذكر بايدن ترامب باالسم ٢4 
مرة خالل خطاب رسيع استمر ١٧ دقيقة يف حديقة بالقرب 
من البنتاغون يف شــامل فرجينيا، يف محاولة الســتخدام 
إرث ســلفه ملهاجمة الجمهوري جلني يونغكني منافس تري 

مكوليف.
ومل يقــم ترامــب بحملة لصالح يونغكــني ومل يؤيده يف 
الســباق، ولكن املنافســة الضيقة املفاجئة يف فرجينيا مع 
يونغكني أصبحت اختبارا للقوة السياسية لبايدن قبل انتخابات 
التجديد النصفي العام املقبل وإمكانية إعادة جولة جديدة مع 

ترامب يف السباق الرئايس عام ٢٠٢4.
ويأيت ذلك يف ظل تراجع معدالت تأييد بايدن واستطالعات 
الرأي حول القضايا األساســية، حســب مــا ذكرته صحيفة 

»نيويورك بوست« األمركية.
وركز سباق فرجينيا بشكل كبر عىل بايدن، حيث تنخفض 
معدالت تأييده نتيجة الرتفاع التضخم واختناق سلسلة التوريد 
يف أعقاب االنسحاب الفوضوي من أفغانستان واستمرار أزمة 
الحدود مع املكسيك وعودة ظهور إصابات كورونا الناجمة عن 

متغر دلتا شديد العدوى.
وانتقد بايدن الرئيس السابق ترامب واتهمه بالتحريض عىل 
أعامل الشــغب يف الكابيتــول يف ٦ كانون الثاين، كام رفض 
بايــدن موقف ترامب من االنتقاص من شــأن وزير الخارجية 

السابق كولن باول والسناتور جون ماكني بعد وفاتهم.

وبــدا بايدن وكأنه يســخر من ترامب الــذي تفاخر كثرا 
بانخفاض معدالت البطالة قبل جائحة كورونا، قائال: »دونالد 
ترامب هو الرئيس الوحيــد منذ هربرت هوفر يف الثالثينيات 

الذي شهد خسارة وظائف أكرث من املكتسبة«.
وتابع: »يونغكني لن يسمح لدونالد ترامب بالقيام بحملة له 
يف هذه الوالية«، حيث قال إنه »عىل اســتعداد للتعهد بالوالء 
، فلامذا ال يكون ذلــك علنا؟ ما الذي يحاول  لرامــب يف ال
إخفــاءه؟ هل هناك مشــكلة يف وجود ترامــب هنا؟ هل هو 

محرج؟«.
وينظر إىل ســباق حاكم والية فرجينيا ومســابقة حكام 
الوالية يف نيوجريس األســبوع املقبل أيضا، عىل أنها اختبار 

لدعم الدميقراطيني الوطنيني.

الرئيــس  اقــرح 
الرويس، فالدمير بوتني 
يف جلســة مع أعضاء 
الرويس،   األمن  مجلس 
املناخية  املســائل  بحث 
عشية قمة املناخ الدولية 
يف غالسكو باسكوتلندا 

)بريطانيا(.
وقال بوتني: »تعرفون 
أنه من املتوقع أن يجري 
يف بريطانيــا يف أوائل 
ترشيــن الثــاين املقبل 
لشــؤون  دويل  مؤمتر 
حامية البيئة واستخدام 
أعامل  وجدول  األرايض. 
للغاية.  واســع  املؤمتر 
وســنبحث معكم اليوم 
الخاصة  املســائل  أيضا 

بجدول األعامل هذا«.
يعقد  أن  املتوقع  ومن 
مؤمتر املناخ يف غالسكو 

يف ترشين الثاين املقبل. وسيناقش يف أعامله ممثلون من نحو 
٢٠٠ بلد، مبن فيهم رؤساء بلدان وحكومات وخرباء وناشطون. 
ومــن املخطط أن يجري لقاء رؤســاء البلدان يف إطار مؤمتر 

غالســكو يف ١ و٢ ترشين الثاين  القادم. وسيستغرق املؤمتر 

أســبوعني. ومــن املخطط أن تتم أثنــاء القمة املصادقة عىل 

الوثائق الخاصة مبسائل تخفيض االنبعاثات الحرارية وتحقيق 

مستوى الحياد الكربوين.

أبلغت وكالة االســتخبارات الوطنيــة يف كوريا الجنوبية 
الربملان، الخميس، بأن الزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ أون 
فقــد نحو ٢٠ كيلوغراما من وزنه مؤخرا، لكنه ال يزال بصحة 
جيدة، ويحاول تعزيز الوالء العام له أمام املشكالت االقتصادية 

املتفاقمة.
وقــال نائبان إن الوكالة أعلنت ذلك خالل جلســة برملانية 
مغلقة، وأضافا أن املسؤولني االستخباراتيني استخدموا تقنيات 
الــذكاء االصطناعي، وتحليال لفيديــو فائق الدقة، باإلضافة 

لطرق أخرى من أجل التحقق من وضع كيم.
وتحظــى صحة كيــم باهتامم خارجي كبر يف األشــهر 
املايض، حيث بدا أنحف بشــكل ملحو يف الصور ومقاطع 
مصورة التي تبثها وسائل اإلعالم الكورية الشاملية الرسمية.

مل يعــني كيم )٣٧ عاما( خليفة له حتى اآلن، ويقول خرباء 
إن وفاته املفاجئة قد تتسبب يف حالة من الفوىض يف الدولة 

الفقرة املسلحة نوويا.
عىل الرغــم من مظهر كيم النحيف، قال مراقبون إن كيم ال 
يعاين من مشــاكل صحية واضحة، وإن فقدان وزنه قد يكون 

نتيجة لجهوده من أجل تحسني لياقته البدنية.
وأشــاروا إىل أنه واصل أنشطته العامة املعتادة، ومل تظهر 

أي تطورات غر عادية يف مقاطع مصورة.

وقال النائب كيم بيونغ يك إن وكالة االســتخبارات الوطنية 

أبلغــت الربملان بأن وزن كيم انخفض من نحو ١4٠ كيلوغراما 

إىل ١٢٠ كيلوغراما.

وكانت الوكالة قالت ســابقا إن طول كيم يبلغ حوايل ١٧٠ 

سنتيمرا.

وأضافت أن كيم شــارك يف أنشطة عامة ملدة ٧٠ يوما حتى 

اآلن هــذا العــام، بزيادة 45 باملئة عن نفــس الفرة من العام 

املايض.

شــدد متحدث باسم وزارة الدفاع األمركية )بنتاغون( عىل 
أن خروج تركيا من برنامج املقاتلة األمركية »إف ٣5« مسألة 
»ال رجوع عنها«، حسبام أفادت مصادر »سكاي نيوز عربية«.
وأوضــح املتحدث أنتوين ســيميلروث أن هذا امللف »أغلق يف 
سبتمرب من العام املايض«، وذلك يف أعقاب اجتامعات عقدت 

يف أنقرة األربعاء.
واســتضافت العاصمــة الركية اجتامعــات ثنائية مع 
مسؤولني أمركيني بناء عىل طلب وزارة الدفاع الركية، لبحث 

سبل إيجاد تسوية ألزمة إخراج أنقرة من برنامج »إف ٣5«.
وقال ســيميلروث إنه رغم أن الواليات املتحدة أغلقت امللف 
ن ذلك »لن مينع اســتكامل  خــراج تركيا مــن الربنامج، ف ب
االجتامعات مع الطرف الريك يف األشــهر املقبلة«.وطلبت 
أنقــرة أكرث من ١٠٠ من املقاتالت الشــبح »إف ٣5«، وكانت 

تشارك يف صنع أجزاء منها.
لكنهــا اســتبعدت من الربنامج يف ٢٠١٩، بعدما اشــرت 
منظومــة الدفاع الجــوي الروســية »إس 4٠٠« التي تقول 

واشنطن إنها تهدد طائرات »إف ٣5«.
وقالت تركيا إن اســتبعادها من الربنامج كان مجحفا، وعرب 
الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله يف تطورات إيجابية بهذا 

الشأن خالل حكم نظره األمريك جو بايدن.
ورغم استبعاد تركيا من الربنامج وفرض عقوبات عىل قطاع 
الصناعات الدفاعية الريك يف كانون االول من العام املايض، 
ن وزارة الدفاع األمركية قالت إنها ســتواصل االعتامد عىل  ف
متعاقدين أتراك للحصول عىل مكونات أساســية يف طائرات 

»إف ٣5«.

دان قضــاء االتحــاد األورويب بولندا، وقــرر تغرميها 
بدفع مليون يورو يوميا، بعد تفاقم الخالف بني بروكســل 
ووارسو حول عدم اســتقالل القضاة.ويعاقب هذا القرار 
عــىل عدم امتثــال بولندا لحكم صادر عــن محكمة العدل 
التابعــة لالتحــاد األورويب، أمــر يف ١4 يوليــو املايض 
بالوقف الفوري ألنشــطة الغرفة التأديبية للمحكمة العليا 

البولندية.
ويف أول رد فعــل، اتهمت وارســو املحكمــة »بتجاوز 
صالحياتها وإســاءة استخدامها« يف مســائل العقوبات 
املالية، عىل لســان وزير الدولة لشؤون العدل سيباستيان 

. ليتا كا
وكان رئيــس الحكومة البولندي القومي املحاف ماتيوز 
لغاء هذه الغرفة، لكنها  موراوييك تعهد يف اب املــايض ب

ناشطة. تزال  ال 
وهذه الهيئة التي تم إنشاؤها يف اطار إصالح مثر للجدل 
للقضاء البولندي، مســؤولة عن اإلرشاف عىل القضاة مع 
ســلطة رفع الحصانة عنهم لتعريضهم للمالحقة الجنائية 

رواتبهم. خفض  أو 
وكانــت محكمة عدل االتحاد األورويب رأت يف متوز أن 
هذه الغرفة »ال تقدم كل ضامنات الحياد واالســتقاللية«، 
وأنها »ليست محصنة ضد التأثرات املبارشة أو غر املبارشة 

من الســلطتني الترشيعية والتنفيذية«.

وقالــت املحكمة، ان »االمتثــال للتدابر املوقتة الصادرة 

يف ١4 متوز رضوري لتفادي إلحاق رضر جســيم ال ميكن 

إصالحه بالنظام القانوين لالتحاد األورويب، وكذلك بالقيم 

التي تأسس عليها هذا االتحاد، ال سيام قيم دولة القانون«.

وكانــت املفوضية األوروبية طالبــت بعقوبة مالية يف 

السابع من ايلول املايض عىل أساس أن »األنظمة القضائية 

يف االتحاد األورويب يجب أن تكون مســتقلة وعادلة«.

اختربت الهند صاروخا باليســتيا عابــرا للقارات، ذو قدرة 
عىل حمل أسلحة نووية، مبدى يصل إىل 5 آالف كيلومر، من 
جزيرة قبالة ســاحلها الرشقي، يأيت االختبار وســط تصاعد 
التوتــر الحدودي بني الهند والصني. وأعلنت الحكومة الهندية 
يف بيان أن اإلطالق الناجح، األربعاء، يتام مع »سياســة 
الهند بامتالك حد أد موثوق من الردع، وعدم البدء يف شــن 

الهجامت«.
وذكر البيان الصادر أن الصاروخ، وهو من طراز »آجني-5«، 

سقط يف خليج البنغال بدرجة عالية من الدقة.
ودفعت ترســانة الصني القوية من الصواريخ نيودلهي إىل 
تحســني أنظمة أسلحتها يف الســنوات املاضية، ويعتقد أن 
صاروخ »آجني-5« قادر عىل اســتهداف جميع أرايض الصني 

تقريبا.
تســتطيع الهند بالفعل استهداف أي منطقة داخل باكستان 

املجاورة، عدوها اللدود الذي خاضت ضده ٣ حروب منذ حصولها 
عىل االستقالل من بريطانيا عام ١٩4٧.

وتعمــل الهند عىل تطوير منظومتها النووية والصاروخية 
متوســطة وطويلة املدى منذ تسعينيات القرن املايض، وسط 
منافســة اســراتيجية متزايدة مع الصني. ونشبت أزمة بني 
البلدين العام املايض بســبب منطقة الداخ الحدودية، واملتنازع 

عليها منذ فرة طويلة.
تشك الهند بشكل متزايد يف جهود بيجني لزيادة نفوذها يف 

املحيط الهندي.
فشلت محادثات بني قادة الجيشني الهندي والصيني لخفض 
التوتر أوائل هذا الشهر، والذي شهد اشتباكات دامية يف بعض 

األحيان.
يذكر أن حربا رضوســا نشــبت بني الهنــد والصني عام 

.١٩٦٢

وقال بيان صادر عن اللجان الشــعبية مبدينة بحري شامل 
العاصمة الخرطوم، ونرشته صفحة تجمع املهنيني السودانيني، 
عرب موقع فيســبوك، إنها »تعلن عن جــدول ثوري ممتد منذ 
اللحظــة وحتى ١٧ ترشين الثــاين املقبل، يضم مواكب ليلية، 
مخاطبات، متاريس مســتمرة، باإلضافة إىل العصيان املدين 

الشامل حتى إسقاط الحكم االنقاليب«.
بيان متوقع ملجلس األمن

خارجيا، توقعت مصادر دبلوماسية باألمم املتحدة إمكانية 
صدور بيان من مجلس األمن الدويل يف الساعات املقبلة، يعرب 

فيه عن القلق من إجراءات الجيش السوداين األخرة.
وقالــت مصادر دبلوماســية يف مجلــس األمن الدويل إن 
بريطانيا توزع مســودة ثالثة ملرشوع بيانها يف املجلس بشأن 
الســودان.وأضافت املصادر أن مــرشوع البيان يعرب عن قلق 
مجلس األمن العميق حيال اســتيالء الجيش الســوداين عىل 

السلطة، عوضا عن إدانته وفق املسودتني السابقتني.
كام يدعو مرشوع البيان الســلطات العسكرية يف السودان 
إىل إعادة إرساء الحكومة االنتقالية بقيادة املدنيني عىل أساس 

الوثيقة الدستورية.
وتأيت الخطوة الربيطانية بعد أن أثارت روســيا اعراضات 
عىل تضمني بيان املجلس أي إدانة إلجراءات الجيش السوداين.

وقال ممثل السودان يف األمم املتحدة محمد محمود محمد إنه 
من املهم أن يواصل مجلس األمن الدويل دعم الشعب السوداين 

يف هذه املرحلة التي وصفها باملهمة واملفصلية.
ودعا محمد محمود مجلس األمن للعب دور بّناء يف تقريب 
املواقف بني املدنيني والعســكريني يف بــالده، مؤكدا وجوب 
الحفا عىل مكاســب العامني املاضيني يف البالد مبا يتســق 

مع مباد الوثيقة الدستورية.

 بيانان أمركيان وآخر رويس 
وقال بيان للخارجية األمركية إن الوزير أنتوين بلينكن بحث 
يف اتصــال مع رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مو فيك 

الوضع يف الســودان، وإن بلينكن رحب بقرار مجلس الســلم 
واألمن التابع لالتحاد األفريقي بتعليق عضوية السودان.

وأضــاف البيان أن بلينكن وفــيك اتفقا عىل رضورة عودة 
الســودان إىل القيادة املدنية، وأنهام أكدا حق السودانيني يف 
التعبر عن مطالبتهم بالحكم املدين من دون اســتخدام القوة 

ضدهم.
وقــال بيان آخر للخارجيــة األمركية إن بلينكن جدد خالل 
اتصال مع وزيرة الخارجية السودانية )املعزولة( مريم الصادق 
املهدي إدانة واشــنطن الســتيالء الجيش عىل الســلطة يف 

السودان، وفق تعبر البيان.
وأضــاف البيان أن بلينكن بحث مــع مريم الصادق املهدي 

الخطوات التي ميكن أن تتخذها واشنطن لدعم السودانيني.
وأعلنت الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 
الخارجية الرويس ناقش يف اتصال هاتفي الوضع يف السودان 

مع املبعوث األمريك الخاص جيفري فيلتامن.
وقالت الخارجية الروســية -يف بيــان- إن الطرفني بحثا 
آخــر التطورات، حيث أكــد الجانب الرويس عدم جواز التدخل 

الخارجي يف الشؤون الداخلية لهذا البلد.
وأضاف البيان أن الجانب الرويس شدد عىل رضورة تحقيق 
اســتقرار الوضع وتســوية التناقضات القامئة بني األطراف 
الســودانية من خالل حوار شــامل مبشــاركة جميع القوى 

السياسية.

 الربهان يتباحث مع السفر السعودي 
وبحث القائد العام للقوات املسلحة يف السودان عبد الفتاح 
الربهان مع الســفر الســعودي يف الخرطوم عيل حسن بن 

جعفر تطورات األوضاع السياسية يف البالد.
وقال املكتب اإلعالمي للربهان إن اللقاء تناول الجهود املبذولة 

لحل األزمة من خالل التشاور مع األطراف كافة ذوي الصلة.
وأكد الســفر الســعودي لدى الخرطوم حرص بالده عىل 
تحقيق االستقرار بالسودان ودعمها يف كل ما يؤدي إىل تحقيق 

الوفاق بني القوى السياسية، حسب بيان مكتب قائد الجيش.
ويف تطور آخر، أعفى الربهان ٦ ســفراء من مناصبهم، بعد 

رفضهم قراره حل مجليس الوزراء والسيادة.

)تتمة ص١( 



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١

ت ل و با خالل اللقاء م 

جالل بعينو

عــادت انتخابات االتحادات 
برأســها من  لتطّل  الرياضية 
جديــد بعد  عدة اشــهر عىل  
انجــاز  االنتخابات الرياضية 
وزير  تحديــد  مع  الشــاملة 
الدكتور  والرياضة  الشــباب 
النتخاب  موعداً  كاّلس  جورج 
لجنــة ادارية لالتحاد اللبناين 
عند  للجامعــات  الريــايض 
الســاعة الثانية من بعد ظهر 
الثاين  ترشين   ١8 الخميــس 
املقبل يف الطابق الثاين للوزارة 
.وجــاء قرار الوزيــر كالّس 
منذ عدة ايــام متضمناً كافة 
التفاصيل املتعلقة باالستحقاق 
االنتخايب.ولوحــ ان القرار 
الصادر عن كاّلس يشــر يف 
بدايتــه انه صــدر بناء عىل 
اقراح مدير عام وزارة الشباب 
والرياضة زيد خيامي املوجود 
يف منصبــه منذ أكرث من  ٢٧ 
سنة بالتامم وبالكامل ويقال 
أنه بدأ يعد األشــهر ال بل األيام 
يومــاً  بعد يوم وســاعة بعد 
ســاعة ودقيقة بعــد دقيقة 

بفارغ الصرب ليتقاعد.
يشــار اىل أن واليــة لجنة 
ادارة الرياضة الجامعية والتي 
ترأسها املحامي القنصل نرصي 
السابق  لحود)الرئيس  نرصي 
لالتحاد اللبناين للكرة الطائرة 
بــني عامــي ٢٠٠٢ و٢٠٠5) 

انتهــت منذ فرة وتقّرر الدعوة اىل انتخابات للجنة 
اداريــة لالتحاد مؤلفة من ١٣ عضواً وقد يكون من 
بينهم عضوان حياديان مع فتح باب الرشــيح يف 
١8 ترشين األول الجاري وحّددت آخر مهلة للرشيح 
عند الســاعة الثانية عــرشة من ظهر الخميس ١١ 
ترشيــن الثاين املقبل.ومن رشوط الرّشــح بلوغ 
املرشح ٢١ سنة ويحمل اجازة جامعية او دراسات 
عليــا يف اي اختصاص وحّدد القــرار آلية  ونظام 

النصاب القانوين للجلسة االنتخابية.
وســبق لعدد من املعنيني أن انهوا صياغة النظام 
األســايس لالتحاد مع مســاهمة مسؤول رسمي 
ريــايض كبر)ميــارس حالياً رياضتــي التنس 
والفروســية وبدأ حمية)دايت( خ عىل اثرها 5 

كلغ حتى اآلن( يف صياغته بطلب من املعنيني.

} ٢٢ جامعة 
مــن هي الجامعات التــي يحق لها التصويت يف 

االنتخابات؟
جامعــة   ٢٢ ان  موثــوق  مصــدر  يقــول 
الجامعــة  وهــي:  التصويــت   لهــا  يحــق 
اللبنانيــة- األمركية)بروت(،الجامعــة 

اللويزة،جامعــة  ســيدة  االمركية،جامعــة 

الحكمة،جامعة القديس يوســف،جامعة ســيدة 
الجامعــة  العربيــة،  بــروت  البلمند،جامعــة 
اللبنانية،الجامعــة االنطونية،الجامعــة الدولية 
االمركيــة  املنار،الجامعــة  اللبنانية،جامعــة 
للعلــوم والتكنولوجيا،جامعــة اآلداب والعلــوم 
والتكنولوجيا يف لبنان،الجامعة االسالمية،جامعة 
الحريري،الجامعــة  رفيــق  فينيقيا،جامعــة 
الحديثــة لــالدارة والعلوم،كلية املــ الجامعية 
اللبنانية-الكندية،جامعة  للتكنولوجيا،الجامعــة 
والجامعة  اللبنانية-االملانيــة  املعارف،الجامعــة 

االمركية للتكنولوجيا )حاالت(.

 األجواء 

كيف تبدو األجواء األولية لالنتخابات؟
مصدر موثوق قال لـ«الديار««ان احدهم كانت له 
اليــد الطوىل يف تحريك موضوع انتخابات االتحاد  
اللبنــاين الريايض للجامعات ولفت نظر الوزير اىل 
هــذا املوضوع«.وتابع قائالً«عــدد اعضاء اللجنة 
االدارية هو ١٣ )٧ مسيحيني و٦ مسلمني ( عىل ان 
يكون الرئيس مســيحي كام جرى العرف منذ اكرث 
من ســتة عقود .فاتحاد الجامعات أسسه القايض 
الراحل نرصي جميل لحود  وترأســه لعقود طويلة 

وكان نائــب رئيــس مجلــس 
ميشال  الراحل  السابق  الوزراء 
املــر نائبه .ومع رحيل القايض 
لحود،أجمعت العائلة الرياضية 
الجامعيــة عىل اســم نرصي 
نــرصي لحود ليكــون »رأس 
الجامعية وهذا  الرياضة  هرم« 
ما حصل لســنوات عدة وتسلّم 
. جورج نارض منصب امني ال
كالس  الوزير  تحديــد  ومع 
موعــد ١8 من شــهر ترشين 
)يف  لالنتخابات  موعداً  الثاين 
الثلثني يف  حال تأّمن نصــاب 
الجلسة األوىل( تحرك املعنيون 
بامللــف االنتخــايب الجامعية 
وبدأت االتصاالت بينهم وتركزت 
االتصاالت عــىل معرفة ما اذا 
كان املحامي لحود سيرشح ام 
ال .ويف حال عزوفه عن الرّشح 
النشغاله بأعامله الخاصة ،من 
ســيكون الرئيس املقبل التحاد 
اســتبعاد  وســط  الجامعات 
اسمي مسؤولني رياضيني اثنني 
يف احــدى الجامعات الخاصة 
التداول بســبب ظروفهام  من 
الخاصة. فاألول قّدم استقالته 
من مهامه االدارية الرياضية يف 
الجامعة املشار اليها وسيغادر 
اىل الخارج الشهر املقبل والثاين 
سيعود الشهر املقبل اىل الخارج 

وسيلتحق مجدداً بعائلته.
وطاملا مل يقفل باب الرشح 
فــان التــداول يف االســامء 
يف  املناصب  لتبوء  املرشــحة 
االتحاد مــا زال باكراً بحيث ان 
األمور ستتبلور بعد اقفال باب الرشيح يف ١١ من 
الشهر املقبل بحيث ستعلن وزارة الشباب والرياضة 
عن  اسامء املرشــحني الذين سيستوفون الرشوط 
القانونيــة يف ١٢ ترشين الثاين املقبل ليكون امام 
املعنيــني مهلة ٧ ايام  لتشــكيل الئحة توافقية او 
سنكون امامالئحة مكتملة قوية والئحة منافسة 

غر مكتملة .
 الرياضة الجامعية امام استحقاق انتخايب وعدد 
من الفاعلني يتحرك بعيداً عن األضواء بانتظار اقفال 
باب الرشــيح لتصبح التحركات واالتصاالت علنية 
.والبعــض يحاول منذ اآلن وضــع مالمح  الئحة 
لخوض االنتخابات اما تزكية او معركة بحيث غابت 
الحاموة االنتخابية للرياضة الجامعية منذ تأسيس 

االتحاد  يف منتصف القرن الفائت. 
واملهم ان تبتعد السياسة عن االنتخابات الرياضية 

الجامعية .
يبقى ســؤال:ملاذا تم تعيــني االنتخابات يف مقر 
وزارة الشــباب والرياضة وليس يف املقر الرسمي 
الحديث لالتحاد تحت اســم »مقر القايض نرصي 
جميل لحود« الذي جرى تدشــينه يف آب من العام 

٢٠١٦؟

م معركة  انتخابــــــات االتحاد الرياضــــــي للجامعات : توافــــــ 

الم هاد  ود و ا ون ل م عوي ان  وم ا  ود وب  مقر القا ن ل

: القو  أللعاب  آسيا  رب  اتحاد  انتخابات 
الكوي الى  الحولي  ووسي  سعادة  روالن 

غــادر رئيس االتحاد اللبناين أللعاب القوى روالن ســعادة 
واألمني العام وســيم الحويل  بعد ظهر الخميس اىل الكويت 
للمشاركة يف الجمعية العمومية االنتخابية التحاد غرب آسيا 
لـ«ملكة األلعاب«  بعد ترّشــح مرشحني اثنني لرئاسة االتحاد 
االقليمي)يضم ١٢ دولة(  وهام رئيس االتحاد الكويتي ســيار 
صالح العنزي امني عام االتحاد اللبنانيوســيم الحويل.وعىل 
هامش الجمعية العمومية ،ســيلتقي الوفد اللبناين عدداً  من 
وفود الدول املشــاركة يف الجمعية العمومية يف اجتامعات 

تتناول العالقات الثنائية.
يشار اىل أن سعادة يتبوأ ايضاً منصب عضو االتحاد اآلسيوي 
أللعاب القوى بينام يشــغل الحويل منصب عضو اتحاد غرب 

آسيا ورئيس اللجنة االعالمية فيه.

ــرق ــفـ ـــــ لـــقـــبـــي الـ ــد احـــــراز ــعـ بـ
الطاولة لكرة  بطاله  و يكّرم بطاته  انتراني 

تكرّم جمعية شباب انرانيك واللجنة اإلدارية لنادي انرانيك 
بــروت أفراد فريق كــرة الطاولة وجهــازه اإلداري والفني، 
ملناســبة احرازهم لقبي بطولة لبنان للفرق رجاالً وســيدات. 
فتنظّم احتفاالً يف مقرها سنر دمرجيان  انطلياس النقاش، 
عند الساعة الســابعة من مساء االثنني يف األول من ترشين 
الثــاين املقبل. وقد دعي إىل حضوره رئيس إتحاد كرة الطاولة 
وأمينه العام وعائلة اللعبة يف انرانيك وذوو املكرّمني وممثلو 
وســائل اإلعالم وأصدقاء.وسُيسلط الضوء خالل اللقاء عىل 
عراقة اللعبــة يف أندية انرانيك وعدد من روادها من الرعيل 
األول ويف مقّدمهم مارســيل برصوميان، الذين حققوا ألقاباً 

وانجازات محلياً وخارجياً.

أر ســــــان جيرمان يفقد ميسي قبل موقعة ال
تغيــب املهاجم األرجنتيني املخرضم ليونيل مييس بشــكل 
مفاج وغر معلوم عن تدريبات فريقه باريس سان جرمان 
أمس الخميس. ويستعد باريس سان جرمان، متصدر الدوري 
الفرنيس، ملواجهة ليل حامل اللقب يف املوســم املايض، وذلك 
اليوم الجمعة. املباراة يعتربها سان جرمان ثأرية عىل اعتبار 
أنه سيواجه الفريق الذي جرده من لقب الدوري الفرنيس للمرة 

األوىل منذ ٢٠١8.
وقال باريس سان جرمان يف بيان رسمي إن الجهاز الطبي 

للنادي سيصدر توضيحا بشأن غياب مييس يف وقت الحق.
وغاب عن تدريبات ســان جرمان أيضا مهاجمه الفرنيس 
كيليــان مبايب، حيث قالت صحيفة »ليكيب« الفرنســية إن 

السبب هو عدوى تتعلق بالجهاز التنفيس واألذنني.
وينفرد ســان جرمان بصدارة الرتيب يف الدوري الفرنيس 
برصيــد ٢8 نقطة من ١١ مباراة، فيام يحتل ليل املركز العارش 

بـ١5 نقطة.

و رير ال ي ال ا  و  م اد وال

أنهى املنتخــب اللبناين يف 
الســباحة البطولــة العربية 
األوىل لحــوض ٢5 مرا التي 
اختتمت يف ابو ظبي)االمارات 
بصورة  املتحــدة(  العربيــة 
مثالية  اذ حصد ثالث ميداليات 
)٢ ذهــب و١ برونز( يف اليوم 
الرابع واألخر من االستحقاق 
العــريب اضافــة اىل رقمني 
عربيني يسجالن  للمرة األوىل 
للســّباحتني ســيمون كباره  
لبنانيني)  ورقمني  مراد  وتالني 

رقم لكباره ورقم ملراد (.
ويف ما ييل نتائج البعثة اللبنانية يف اليوم 

األخر من البطولة:
*١4-١5  سنة -ذكور 

١٠٠ مر فردي متنوع:حاّل حمد صفيا يف 
املركز الثالث مسجل ١.٠٠.٧٢دقيقة.

*١4 -١5 سنة - اناث 
٢٠٠ مــر ظهر: حلّت  تالني مراد يف املركز 
٢ دقيقة )رقم عريب  ٢٠ األول  مســجلة ١١
يســجل للمرة األوىل والرقم الللبناين السابق 

٢.٢٠.٦٧ دقيقة للسّباحة ليتيسيا حمدون(.
*١٦-١٧-١8 سنة

٢٠٠ مر ظهر:حلّت سيمون كبارة يف املركز 
٢ دقيقة ) رقم عريب  ٢١ األول مســجلة ٢٠
يســجل للمرة األوىل والرقم اللبناين السابق 

٢ دقيقةللسّباحة جودي مهتدي(. ٢٣ ٢٢
ويف مــا ييل املحصلــة النهائية لـ »غلّة« 

البعثة اللبنانية)5 ميداليات ذهبية وميداليتان 
فضيتان وخمس ميداليات برونزية( :

ســيمون كّباره )نادي املون الســال( : 4 
ميداليــات ذهبية و4 ارقــام عربية و4 ارقام 

لبنانية.
تالني مراد )نادي الفوريب(  : ميدالية ذهبية 
واحدة  و ٣ ميداليات برونزية ورقم عريب ورقم 

لبناين.
جاد غزيري )نادي الجزيرة( : ميدالية فضية 
واحدة وميدالية برونزية واحدة ورقم لبناين.
احمد صفيا  )نادي النجاح(: ميدالية فضية 

واحدة وميدالية برونزية واحدة.
يشــار اىل أن امني عام االتحــاد اللبناين 
للســباحة فريد أيب رعد ترأس البعثة وضّمت 
املدرب فرنســوا غطاس اىل جانب السباحني 
جاد غزيري وأحمد صفيا والسباحتني سيمون 

كّبارة وتالني مراد.

لتها اني م  الب اللب

سال و ا  ال ام ال ال توي ب ا نا خالل  ود واالم ال امي ل ا

حقق الريــايض فوزا كبرا 
عىل حســاب أنيبــال زحلة، 
بنتيجــة )١١٣-٦٣(، أمــس 
الخميس، عــىل ملعب املنارة، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة 
لكرة  اللبنــاين  الــدوري  من 

السلة.
إىل  رصيده  الريايض  ورفع 
5 نقــاط يف صــدارة الدوري 
أنيبال  مؤقتا، يف حــني تابع 
نتائجه املخيبة ليصبح رصيده 

٣ نقاط يف ذيل الرتيب.
بقوة  املباراة  الريايض  وبدأ 
من رميــة ثالثية لنجمه أمر 
بشكل  ســيطر  حيث  سعود، 

كامــل عىل الربع األول الــذي انتهى بنتيجة 
)٣٣-١٠(. وارتكــب الريــايض العديــد من 
األخطاء بخســارة الكرة بســهولة، ثم طالب 
املدرب جورج جعجع بوقت مستقطع وطالب 

العبيه بعدم االستهتار.
ومع بداية الربع الثالث بدا فارق املستويات 
كبر جدا، حيث تابع الريايض تسجيل النقاط 

وسط عدة محاوالت ناجحة ألنيبال.
ومــع انطالق الربع األخر بــدأ الريايض 

يســتعرض عرب مايك أيب خرس وأمر سعود 
وعيل منصور، ليضخ مدربه دماء جديدة بضم 

العنارص الشابة.
وتابع الريايض بنجومه الشــباب تألقهم، 
حيــث أنه الفريق الوحيــد يف البطولة الذي 
يجتــاز عتبة الـ١٠٠ نقطة، لتنتهي املواجهة 

بفوز الريايض )١١٣-٦٣(.
يذكر أن أمر سعود سجل ٢٦ نقطة كأفضل 
مسجل يف اللقاء، كام سجل بالل طبارة سلة 

رائعة قبل نهاية املباراة. 

ــلة :  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بطولـ
ــــال ــ ــ ــ ــ ــ نيبـ ــــــى  ــ ــ ــ ــ ــــــي علـ ــ ــ ــ ــ ــــر للرياضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوز كبيـ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

ا الريا وانيبال م مبا

عاد إىل لبنان رئيس اللجنة 
اللبنانية بيار جلخ  األوملبيــة 
العميد  للجنة  العــام  واألمني 
املتقاعد حســان رستم بعدما 
شــاركا يف أعــامل الجمعية 
العموميــة الـ ٢5 التي عقدت 
يف جزيرة كريت اليونانية عىل 
مدى يومــي ٢4 و٢5 ترشين 
أول الحــايل والتــي حرضها 
أوملبية  ممثلني عن ١48 لجنة 
حول العامل إىل جانب عدد من 
رؤســاء اإلتحادات الرياضية 
الدوليــة وقــد تضمن جدول 
أعــامل الجمعيــة العمومية 
مناقشــة العديد مــن امللفات 

اإلدارية والفنية واملالية .
وكانت مناســبة حيث عقــد جلخ والعميد 
رســتم العديد من إجتامعات العمل الناجحة 
وأبرزهــا مع رئيس اللجنــة األوملبية الدولية 
توماس باخ وكان لقــاء بروتوكويل تعاريف 
بــني باخ والدكتور جلخ حيــث أعرب الدكتور 
باخ عن ســعادته بهذا اللقاء وإستوضح عن 
األوضــاع اللبنانية مبدياً تقديــره وإعتزازه 
للشــعب اللبناين وللعائلــة الرياضية منوهاً 
بالدور الذي تقوم به اللجنة األوملبية اللبنانية 
يف هذه املرحلة الصعبة مبدياً اإلستعداد لكل 
مســاعدة ودعم وطلب منهام مراجعة فريق 
عمــل اللجنة االوملبية الدوليــة املوجود يف 
الجمعية العمومية للنظر يف امكانية تقديم 

اي دعم للرياضة اللبنانية. 
وبدورهــام أعرب جلخ ورســتم عن عميق 
شــكرهام لباخ ولكل املبادرات الداعمة للبنان 
وللجنة األوملبيــة اللبنانية والتي كان آخرها 
قرار املســاهمة املالية للتعويض عن األرضار 
التــي لحقت مبقــّرات عدد مــن اإلتحادات 
الرياضية وأنديتها جراء إنفجار مرفأ بروت. 
كــام أعرب جلخ عن تقديــره للكلمتان اللتان 
القاهــام يف افتتاح اوملبيــاد طوكيو ٢٠٢٠ 
وافتتاح الجمعية العمومية لألكنو طالباً من 
الجميع عدم ادخال السياسة مع الرياضة وان 
تســود روح األلفة واملحبة والتضامن إلنجاح 

اإلستحقاقات الرياضية.    
كــام عقدا إجتامع مع مســؤول العالقات 
والحوكمة يف اللجنة األوملبية الدولية جروم 
بوافييــه حيث تم بحــث يف ملفات قانونية 
وإداريــة ذات صلة باللجنة األوملبية اللبنانية 

وكان ثناء وتقدير من املسؤول األوملبي الدويل 
ألداء اللجنة األوملبيــة اللبنانية ومتابعة كل 
األمور وتأكيد صحة كل الوقائع القانونية التي 

قامت وتقوم بها اللجنة الحالية .
كذلك كان إجتامع مع إدوارد كينســنغتون 
املسؤول يف صندوق التضامن األوملبي رئيس 
وحدة عاملية األلعاب مدير تطوير الرياضة يف 
قارة آســيا وكانت متابعة ملوضوع مساعدات 
الصندوق لدعم الالعبني والالعبات إســتعدادا 
لــدورة أوملبياد باريس ٢٠٢4 مع اإلســتعداد 
اللبنانيني  ملناقشة وتسهيل مهمة الرياضيني 

يف كل اإلستحقاقات الخارجية .
وشملت اإلجتامعات أيضاً مع رئيس اللجنة 
األوملبيــة اليونانية عضــو اللجنة األوملبية 
الدولية سبروس كابرالوس حيث وّجه الوفد 
اللبناين الشــكر له عىل موقــف بلده الداعم 
إلعادة إنتخاب اللواء ســهيل خوري عضواً يف 
املكتــب التنفيذي للجنة الدولية أللعاب البحر 
املتوسط وقّدم له الدكتور جلخ والعميد رستم 

درع اللجنة األوملبية اللبنانية .
واختتمــت اإلجتامعات مــع كل من مدير 
األلعاب يف املجلس األوملبي اآلســيوي حيدر 
فرمان الذي كّرر إستعداد املجلس للوقوف إىل 
جانب لبنان وأمني عام لجنة ألعاب املتوســط 
إياكوفوس فيليبوس الــذي أبدى الرغبة يف 
تطوير العالقات مع اللجنة االوملبية اللبنانية 
واوليفيه نياميك مســاعد جاميس ماكالود 
رئيــس لجنــة التضامن االوملبي وتشــايال 
ستيفنس ديسبنس وسنتيا أمامي من مكتب 
مســاعدة الالعبني وتطويــر الرياضة حيث 
شــددتا عىل رضورة إنجاز ملف التعويضات 

عن إنفجار مرفأ بروت.

ــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمـ ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــاركا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ورسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جلـ
نـــــــــــــــوك فـــــــــــــــي كريـــــــــــــــ عموميـــــــــــــــة 

قالة  تســبب قرار إدارة نادي برشــلونة ب
الهولندي رونالد كومان من منصب املدير الفني 
للبلوغرانا يف حالة ارتباك للفريق الكاتالوين.

وأعلن برشلونة بعد هزمية الفريق، األربعاء، 
من رايو فاليكانو، يف الدوري اإلسباين، إقالة 
كومان، بعدما وصل للمركز التاسع يف جدول 

الرتيب.
وكان مقرر أن يتدرب برشلونة صباح أمس 
الخميــس، لكن إدارة النــادي رأت نقل املران 
للمســاء، وتأجيله حاليا، علام ان النادي عاد 
وأعلن مساء أمس عن تعيني سرغي بارخوان 
مدربــا موقتاً يف انتظــار التعاقد مع مدرب 
جديد. ويعد تشايف هرنانديز قائد برشلونة 
الســابق ومدرب السد القطري الحايل املرشح 

األقرب لخالفة كومان.
نه  ويف حال التوصل مع تشايف التفاق، ف
سيتوىل املنصب عىل األرجح يف فرة التوقف 
الدويل املقبلة، وإن كان تقارير صحفية تشر 
إىل أنه من الوارد أن يصل للمنصب قبل مواجهة 
دينامو كييف األوكراين يف دوري أبطال أوروبا 

يوم الثالثاء املقبل.
قرار يف الطائرة.. كواليس إقالة كومان

قرار اقالة كومان جاء بســبب سوء النتائج 
منذ بداية املوســم الحايل، علام بأن برشلونة 
مل يحقق الفوز يف آخر مباراتني بالليغا، حيث 
خــ ١-٢ يف الكالســيكو ضد ريال مدريد 

و٠-١ أمام فاليكانو.
ســوء النتائج دفع إدارة برشلونة برئاسة 
خوان البورتا لالجتامع يف الطائرة، وذلك يف 
طريق العودة من العاصمة اإلسبانية »مدريد« 

عقب الهزمية من فاليكانو.
وبحســب صحيفة »سبورت« الكاتالونية، 
ن بدايــة التفكر يف إقالة كومان كان من  ف

ناحية خوان البورتا نفســه، والذي صعد عىل 
م الطائرة يف حالة من الغضب الشديد، وهو 
يفكر بشدة يف اإلطاحة باملدرب الهولندي مع 

استمرار سوء النتائج.
ولكــن البورتا مل يرغــب يف االنفراد بقرار 
اإلطاحــة بكومان، فقــرر أخذ النصيحة من 
كبــار املوظفني ومجلس اإلدارة، والذين أكدوا 
له رضورة اتخاذ القرار، دون تأخر، خاصة أن 
استمرار النتائج بهذا الشكل قد يهدد باألساس 
إمكانية مشــاركة برشلونة يف املوسم املقبل 

من دوري أبطال أوروبا.
وبعد االتفــاق عىل القرار، وعقب الوصول 
إىل املطار، ويف الطريق إىل املدينة الرياضية 
املجموعة  أبلغ البورتــا  بالنــادي،  الخاصة 
قالة كومان رســميا  اإلعالميــة بالنادي ب
وإعداد بيان ينرش عىل املوقع الرســمي، عىل 
أن يتم إصداره رسميا يف الساعات املتأخرة من 

مساء األربعاء.
وعقب االســتقرار عىل إقالة كومان، قرر 
البورتا بدء التواصل بشــكل جدي مع تشايف 
السد  هرنانديز أسطورة برشــلونة ومدرب 
القطري الحايل، حيث يرى أنه األنســب حاليا 

لتدريب الفريق.
وانتهت فرة من أســوأ فرات البارسا عىل 
صعيد املدربني األربعاء بعد مشوار استمر ١5 
شــهراً بداية من آب ٢٠٢٠ حتى ترشين األول 

.٢٠٢١
برشلونة خالل تلك الفرة حقق لقباً وحيداً 
هو كأس ملك إســبانيا بالفوز 4-٠ عىل أتلتيك 

بلباو يف النهايئ الذي أقيم يف إشبيلية.
وإجامالً قاد كومان البارســا يف ٦٧ مباراة 
فــاز يف ٣٩ وخ ١٦ وتعادل ١٢، بنســبة 

.  58 انتصارات بلغت ٢١

ــــــوان مدربا موقتا القــــــرار اتخذه البورتا في الطائرة وبار
قالة كومان ــــــلونة بعــــــد  عطل فني وارتباك في بر

ــي الـــســـبـــاحـــة ــ ــام الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة فـ ــ ــت ــ ــت ــ ا
ّلــــــة حرزانــــــة« للبنــــــان : 2 ميداليــــــة بينهــــــا  «
رقــــــام عربية ومحليــــــة بالجملة بيات و مــــــ ذ

عاودت رياضة فروسية قفز الحواجز نشاطها، 
متخطية الظروف الصحية التي شهدها لبنان 
والعــامل جراء جائحة كوفيد ١٩، ومتغلبة عىل 
الصعوبــات التي متر بها البالد، وعاد الروح اىل 
املرامح التي فتحت ابوابها الستضافة الفرسان 
والفارســات للتنافس بعد انقطاع طويل، وذلك 
تحضراً لبطولة لبنان العامة الشهر املقبل، التي 
ينظمها االتحاد اللبناين للفروســية، من خالل 
مسابقة يف فروسية قفز الحواجز أقيمت عىل 
مرمح نادي ضبيه كاونري كلوب مبشاركة ٧٦ 
فارساً وفارسة من مختلف النوادي االتحادية، 
وبحضور اعضاء االتحاد وحشــد من االهايل 
ومحبــي اللعبة.وهذه املســابقة هي فاتحة 
ملسابقات اسبوعية ســتقام عىل مرمح نادي 
ضبيه تحضراً لبطولة لبنان لفروســية قفز 
الحواجز.  ويف الفئة N  )دون 85 ســنتمراً(، 
ومبشاركة ٢٢ فارساً وفارسة، حلت اندريا مطر 
عىل »ديسبرادو« من نادي ضبيه يف املركز االول 
بـ ٦١:٢8 ثانية من دون خطأ تاله محمد شحادة 
عىل »كوبر« من ضبيه بـ ٦٢:٣٩ من دون خطأ 

وحل محمد فرحات عىل »انجاريف« من النادي 
اللبناين للفروسية يف املركز الثالث بـ ٦٧:٧٦ من 

دون خطأ. 
ويف الفئــة E البالــغ ارتفاع حواجزها ١٠5 
سنتمرات ومبشاركة ٢٧ فارساً وفارسة، حلت 
كاترينا بلكيفيتش عــىل »دوناتيال« من نادي 
بيغاســوس يف املركز االول بـ 4١:٠٦ ثانية من 
دون خطأ، وكارل طرابليس عىل »فرالندو« من 
نادي هورس هاســيندا ثانياً بـ 4١:٠٩ من دون 
خطأ وحلت يســام صــادق عىل »فراري« من 
النادي اللبناين للفروســية يف املركز الثالث بـ 

44:٧٢ من دون خطأ. 
ويف الفئة D البالــغ ارتفاع حواجزها ١١5 
ســنتمراً ومبشاركة ٢٠ فارساً وفارسة حلت 
ساندرا بو شعيا عىل »بريو« من نادي بيغاسوس 
يف املركــز االول بـ 5٧:٣٣ ثانية من دون خطأ، 
« من نادي  ومو مــو عىل »بييل دان
ضبيه يف املركز الثاين بـ 58:٢٣ من دون خطأ، 
تــاله كارل طرابليس عىل »فرالندو« من نادي 

هورس هاسيندا بـ 8١:٦٠. 

ــوب ــ ــل ــ ــة ضــــبــــيــــه كــــــاونــــــتــــــري ك ــ ــ ــي ــ ــ ــروس ــ ــ ف



تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ارنست روثرفورد 

اخترب معلوماتك

 . ١ـ أحد بروج الح
ا.  ٢ـ مدينة يف سوي
٣ـ إتّخذنا أمراً وصّممنا 

عليه.
4ـ نعم باألجنبية، عملة 

آسيوية. 
5ـ دعموه وأيّدوه. 

. ١ـ أحد بُروج الح
٢ـ منطقة يف فرنسا. 

٣ـ قّوى ودعم. 
4ـ رشكــة إلكرونيات 

يابانية. 
5ـ أوعيتــه ورافيــده 

العظيمة للسوائل.

رئيس فرنيس راحل. هو إبن ســيايس، وحفيد عامل 

وسيايس وقائد ثوري، وإبن شقيق فيزيايئ يحمل نفس 

اإلسم. إغتيل عىل يد فوضوي. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

5+٩+٧+4+٢ - دولة آسيوية. 

٧+٩+١+4+٦ - دولة كربى. 

٣+٦+5+٢ - عاصمة آسيوية. 

٣+4+8+٦ - فنانة مرصية. 

٦+8+٢ - فيلم لفريد شوقي. 

8+١+٧ - من الطيور.

٧+٣ - أرجع اليشء. 

١ـ من هو السيايس اللبناين الذي كان وزيرا للخارجية 

إبتــداء من الحكومــة األوىل يف ٢5 أيلول ١٩4٣ ولغاية 

وفاته يف الوزارة الثالثة سنة ١٩45؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ـ ما إســم الدولة التي أعلنت الحرب عىل فرنسا يف ٣ 

آب عام  ١٩١4؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ـ يف أية دولة آسيوية يقع مطار سوبانغ الدويل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم إلهة الحكمة والفنون والعلوم عند قدامى 

الرومان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم فريق كرة القــدم اللبناين الذي فاز بكأس 

لبنان ملوسم ١٩٣8 ـ ١٩٣٩؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦ـ من هــو املمثل واملخرج األمريك الذي تلّقى لكمة 

عىل أنفه، وظل بقية حياته ميّثل وهو مكسور األنف؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ـ ما إســم املمثلة واملنتجة املرصية التي ظهرت ألول 

مــرة يف فيلم من عرق جبيني، وقامت بدور البطولة يف 

العديــد من األفالم، منها: إمرأة مطلّقة باإلشــراك مع 

نجالء فتحي ومحمود ياسني؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم املدينة الربيطانية التي تحتّل املرتبة الثانية 

بالصناعات امليكانيكية وصهر املعادن؟ 

و من 
ي من 

الثور

(٢١ نيسان - ٢١ أيار(

طان ال

(٢٢ حزيران - ٢٣ متوز(

العذراء

(٢4 آب - ٢٣ أيلول(

العقرب

(٢٣ ت١-٢١ت٢)

الجدي

(٢٢ك١ - ٢٠ ك٢)

الحوت

(٢٠ شباط - ٢٠ آذار(

بني الحرية والجدية ستتصارع أفكارك هذا 
اليــوم. تنقصك الثقة بالنفس هذه الفرة. كن 

مبادرا وال تخف من املغامرة. 

تتودد كثــرا اىل الحبيب هذه الفرة. خرا 
تفعل، فهو قد ينــ املايض ويبدأ معك من 

جديد حياة سعيدة، لكن برشوطه البسيطة. 

تعيش يف دوامة غر مريحة تســعى اىل 
تغيرها منذ مــدة. ال ترتبك فلكل منا لحظات 

ضعف. املهم أن تستعيد رباطة جأشك. 

املجهــود الذي تقوم بــه يف هذه اآلونة لن 
يضيع هدرا، بل ســيفتح أمامك فرصة كبرة 

للنجاح. مفاجأة عىل الصعيد العاطفي. 

أنــت تعيش يف هــذه املرحلة يف حالة من 
الهدوء السعيد والتناسق والليونة. اعمل عىل 
تقسيم اهتامماتك وفق خطة مرحلية سالكة. 

تحسن مستمر يف أمورك املالية. انفراجات 
واســعة عىل صعيد العمل تعيــد اليك الثقة 
بالنفــس، وتجعلك يف حالة من االســتقرار 

نينة.   والط

حالتك النفســية واملالية ممتــازة. تتمتع 
بحدس جيــد يجعلك تدرك بوضــوح كيفية 

الترصف للحصول عىل نتائج رائعة. 

تشعر بتحســن ملموس يف تسير أعاملك 
ومعنوياتــك. ينشــأ تحالف بينــك وبني أحد 
األشخاص نتيجته عمل مشرك يبرش بالخر. 

حــاول أن تعمل بكل ثقــة وثبات لتضمن 
تقدمك. ابتعد عن األشــخاص الذين ميكن أن 
يكون ألخالقهم مفعول سلبي عىل نفسيتك. 

النتائج التي ستحصل عليها بعد فرة قصرة 
جيدة ومشــجعة. ســتميض وقتا طيبا مع 
صديق قديم، تستعيدان فيه الذكريات الحلوة. 

كن عىل استعداد للتحرك فالح قد مير من 
قربــك بدون انذار. ال تحرق أعصابك يف الدفاع 

عن أمور ال تدرك حقيقتها متاما.

ال أحــد يعيب عليــك التامدي يف املرصوف 
ألنك تشــتهر بالكرم، لكن انتبه وراجع قدراتك 

الواقعية للرشاء. عالقتك العاطفية مريحة. 

الحمل

(٢١ آذار - ٢٠ نيسان(

الجوزاء

(٢٢ أيار - ٢١ حزيران(

االسد

(٢4 متوز - ٢٣ آب(

امليزان

(٢4 أيلول - ٢٢ ت١)

القوس

(٢٢ت٢ - ٢١ ك١)

الدلو

(٢١ ك٢ - ١٩ شباط(

اتصاالت
أصوات

اخالص
اليونان
السويد
ابتهاج
تقرير
جبال

جونيور
حضور

حذر
ح

حانوت
خطة
دانتي

داهومي
رسم
ريال

رونزا
رامبو

زياد
سرة

سانتو
سواعد

شقة
شموخ

صيدون
صور

صليام
صك

ضامن
طهران

طرب
فوج
قمة
كنار

كولورادو

ليندا
مومباسا
مناصفة

منازل
معاهدة

نقابة
نرباسكا

هاندل
هدوء
هدف.

الحل السابق

الحل السابق

  رواندا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن ١ اىل ٩ 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن ٩ خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

S U D OK U

١ـ شيكاغو بولز. 

 . ٢ـ حنا مو

٣ـ خلود.

4ـ نهيت.

5ـ بورنيو. 

٦ـ اليوبيل السندياين. 

٧ـ يحيى امليّك.

8ـ داناُوس. 

١ـ بوسطن. 

٢ـ كلامت.

٣ـ فو، نس.

4ـ يلّفون.  

5ـ أتراح. 

١ـ بكفيا. 

٢ـ ولولت. 

٣ـ سم، فر. 

4ـ طانوا.

5ـ نتسّنح. 

بيكاسو مرسيليا،  ١ـ 
٢ـ حسني االمام، الك

تنفعنا متواريا،  ٣ـ 
4ـ دمله، جر، راتب

5ـ عــد، ضو، جب، بنام، 
تسكع

دوفينيــي،  بســط،  ٦ـ 
فانتوم

٧ـ دترويــت، له، ناهب، 

ردأ
اليّم، نرتاد أأ، طعام،  8ـ 

٩ـ لندن، هاندل، ليام، كح
ايم، الح، يانسون ١٠ـ 

حديد،  أبــو  هــام،  ١١ـ 
إرتعاد

انانية، ايب األملعي،  ١٢ـ 
١٣ـ بائســا، نــود، بدر، 

جمل

١ـ محمد عبد الوهاب
٢ـ رستم دستان، اال
٣ـ سيول، طر، دأماء

4ـ يناهض، وطني، لس
5ـ الر، وديع، ماما

٦ـ يلني، وتأُه، بّع
٧ـ أأأ، جف، مالوين

8ـ جبيل، ناح
٩ـ باتر، نهاد حداد

١٠ـ مُين، يب، ل ل، ين
١١ـ فرنيني، يدأب

١٢ـ العام، آمال، ند
١٣ـ سانتافه، يناير

ّة ١4ـ وكاب، إبن م
١5ـ تن، راوت

١٦ـ سرت، نعام
١٧ـ كوداك، إبل

١8ـ عامد حمدي

ـ مدينة بلجيكية، أعالم، ُعمر. ١
ـ حيوان زاحف، أفزعُه األمر،  ٢

سابق وزاحم عىل.
ـ رئيس حكومة لبناين راحل،  ٣

للتمني.
ـ نهر إسباين، والية أمركية. 4

ـ عاصمة عربية، يســتعمل  5
لبعض األطعمة وأيضا السيارات.

ـ بلدة يف محافظة النبطية،  ٦
فيلسوف عريب قديم.

ـ متشــابهان، الوافد والبالغ  ٧
اىل.

ـ آخــذا اليشء من، يفســد،  8
ضمر متصل.

ـ وكالــة ابحــاث الطران  ٩
والفضاء االمركية، ذو صدى، أنت 

باألجنبية.

ـ بــوق، أغنية مشــهورة  ١٠
لجيلبر بيكو. 

ـ من وسائل االعالم، شقيق  ١١
األم، غفــا وهو قاعــد غفوات 

قصرة.
ـ أمسيات، نجيء. ١٢

ـ كبــر يف العمر، نضج،  ١٣
رقدوا.

ـ أســود، يختــرصه، صار  ١4
الوقت.

ـ أشّيد وأعّمر. ١5
ـ فريق كرة ســعودي. جد  ١٦

وبذل غاية وسعه.
ـ ســّيد شجاع سخّي، رمز  ١٧

الحنان.
ـ ممثلــة مرصية صاحبة  ١8

الصورة.

١ـ عاصمــة افريقية، 
منقار الطائر الجارح، إسم 

موصول.
الصدع، بلدة  ٢ـ يصلح 
يف قضاء جبيل، الحاجز.

اإلبــل،  محبــس  ٣ـ 
تدعمينه.

4ـ إسم لدولة تواجدت 
يف غرب البلقان.

5ـ ضمــر متصل، ولد 
نيجرية،  مدينــة  الدّب، 

فاجأ واقتحم.
يف  جزر  مجموعة  ٦ـ 
إســبانيا، أعرب، ساعدي، 

حرف جزم.
٧ـ يغلق ويطبق الباب، 

الدلع والدالل.

8ـ تقال للرحيب، دولة 
األســامء  من  أوروبية، 

الحسنى.
٩ـ عجــوز، فريق كرة 

لبناين.
١٠ـ مأوى الدجاج، من 
املتفجرات، إســتعد، لعلع 

الرصاص.
املســّوى  امليزان  ١١ـ 
الثاين  االســم  واملُحكم، 

لنائب لبناين، إبنك.
١٢ـ رديء الُخلق، عملة 
تســتخدم يف عــدد من 

الدول، قلب، مرفأ صيني.
١٣ـ نحــرض البضائع 
من الخارج، دولة آسيوية، 

يجري يف العروق.

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ ـــبـــكـــة ال الـــ
5   4      ١   ٢   ٣   

١

٢

٣

4

5

الجمعة ٢٩ ترشين األول ٢٠٢١



ــر  ــ ــ ــرة الخطــ ــ ــ ــ ــــي دائ ــ ــ ــات ف ــ ــ ــ ــان واالنتخاب ــ ــ ــ ــــي البرمل ــ ــ ــوية« ف ــ ــ ــ ــــل »التس ــ ــــي يعطــ ــ ــتباك السياســ ــ ــ ــ اال

ــرب ــ ــ ــح ــ ــ ـــــــــــ ال ــع املــــــــــجــــــــــاالت ر ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر فــــــــي جـ ــ ــ ــوي ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ــى ال ــ ــ ــل ــ ــ ــل ع ــ ــمـ ــ ــعـ ــ األســــــــــــــــد: نـ

الريــــــــاض تطلــــــــب تعزيــــــــز دفاعاتهــــــــا العســــــــكرية
ــــــــن ــــــــن ســــــــلمان وبلينكي ــــــــن ب ــــــــر بي ــــــــاء متوت ولق

تتمة ميركية.. اركة  نا املفاوضات النووية دون م طهران تعلن است

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الجمعة ٢٩ ترشين أول ٢٠٢١

)تتمة ص١) 

)تتمة ص١) 

)تتمة ص١) 

)تتمة ص١) 

الذي يقول إن النصاب القانوين باملطلق هو النصف زائداً واحداً 
هم ١٢8 و١١ نائباً بني متوف ومســتقيل والنصاب يكون 5٩. 
ويف هــذه الحالــة ال رضورة للتصويت مــرة أخرى، يعني أن 
القانــون رد بالجهتني نتيجة التصويت٦١، معناها ان هناك رداً 
للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ يف آذار إلجراء االنتخابات 
قامئاً ».  وأوضح »أن هذا االجتهاد اعتمد يف انتخابات رئاســة 
الجمهوريــة للرئيس رينيه معوض وبشــر الجميل، حينذاك 
أخذوا بعدد األحياء. وأضاف بري: يف األساس يف الطائف كان 
تفسر الدستور يعود للمجلس الدستوري. املجلس النيايب ألغى 
هذا األمر بعد نقاش طويل. وقال »إن تفســر الدســتور يعود 

للمجلس النيايب هذا املوضوع انتهى«. 

 اىل املجلس الدستوري »در«؟   
غــر أن رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل مل يقبل 
النتيجة وانســحب مع نواب التيار من الجلســة وتحدث عن 
مخالفة دستورية كبرة، وقال إن  تفسر الدستور كام تعديله 
يحتاج إىل الثلثني وبالتايل ال يجوز التالعب، وإذا كنا سنحتسب 
نصــاب 5٩ فنحن بذلك نعّدل الدســتور ولذلك يجب العودة إىل 
نصاب ٦5 نائباً، ويتجه تكتل لبنان القوي اىل الطعن يف القانون 
، فيام تدور مشاورات راهنا حول شكل وموعد الخطوة. ولدى 
املجلس مدة شهر للبت يف الطعن، اذا قبل شكال، وهذا ما يطرح 
اســئلة كثرة حيال احتامل حصول االنتخابات يف مواعيدها 

املقررة، يف ظل استنفاد املهل.  

 فشل اخراق »الجدار« السعودي! 
يف هــذا الوقت، تواصلت تداعيــات الحملة »املفتعلة« عىل  
ترصيحات وزيــر اإلعالم اللبناين جورج قرداحي حول اليمن، 
وفيام استمرت »عاصفة« الردود املدفوعة »الثمن« يف الداخل 
اللبناين، مل ينجح رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف »اخراق« 
جدار الحرد السعودي تجاه لبنان، وتبني له بعد ساعات عىل اثارة 
»عاصفة« الردود عىل ترصيحات وزير االعالم، انه من غر الوارد 
اســتغالل الحدث لتحقيق قفزة سياسية نوعية باتجاه اعادة 
التواصل مــع اململكة التي واصلت تعاملها »الجاف والقايس« 
معه كرئيس حكومة عىل الرغم من عملية »جس النبض« التي 
قام بها محيطون به من خالل التواصل مع »اصدقاء« مشركني 
مع الرياض ملعرفة رد الفعل السعودي عىل وجود استعداد لدى 
رئيس الحكومة للميض قدما وحتى النهاية يف »معركة« الدفاع 
عن »كرامة« السعودية ودول الخليج، والذهاب بعيدا يف معركة 
اقالة وزير االعالم، مقابل اعادة االعتبار ملوقع الرئاسة الثالثة 
يف اململكة وعودة »االحتضان« املبارش ملا ميثله اليوم عىل رأس 

املركز االول للسنة يف لبنان. 

اي؟   »الرسالة« وصلت اىل ال
ووفقا ملصادر مطلعة، كانت الردود الســعودية حاســمة 

مليقايت، وال تقبل اي تاويل، ومفادها »لست عىل جدول اعاملنا 
وال يشــكل لبنان اولوية لدينا، وال عودة اىل الوراء، ومن يريد 
اتخاذ اي موقف فهذا شــأنه، لكــن ال ينتظر اي »مكافاة« يف 
السياســة او غرها، مثة مــن اخطأ ومن واجبه تصحيح هذا 

الخطأ«. 
اي الحكومي، مل  يجد  وبعد ان وصلت »الرســالة« اىل ال
ميقايت نفســه معنيا بخوض »مغامرة« داخلية دون »مظلة« 
خارجية، واســتمزج رأي رئيس الجمهورية ميشال عون حول 
رضورة القيام بخطوة مشــركة لتصحيح املوقف، فكان عون 
واضحــا لجهة اعتقاده بان مثــة مبالغة يف ردود الفعل عىل 
كالم قاله الوزير قبل توليه منصبه الرسمي، واعترب ان صدور 
توضيحات بهذا الشان كاف لتوضيح موقف الحكومة اللبنانية، 
وهو امر يجب ان يريض دول الخليج، اما اذا استمرت الخطوات 
التصعيديــة، فهذا يعني وجود نيــات مبيتة، ال ميكن التعامل 

معها. 

 ميقايت: االعتذار »اهون الرشين«؟ 
بعــد ذلك، تواصل رئيــس الحكومة مع رئيــس تيار املردة 
ســليامن فرنجية، باعتباره الراعي السيايس لقرداحي، القناع 
االخر »باالعتذار« عام بدر منه، باعتبار ان هذه الخطوة »اهون 
الرشين«، اال ان وزير االعالم رفض الطلب متمسكا برأيه القائل 
إنه مل يخطىء »كمسؤول«، وامنا عرب عن رأيه الحر قبل توليه 
املســؤولية وال يحق الحد محاســبته عىل رايه الشخ يف 
حرب »عبثية« باعراف العامل. وقد حظي قرداحي بدعم مطلق 
من فرنجية الذي اكد له انه يحظى بالغطاء الســيايس الكامل. 
وقــد جدد رئيس الجمهورية ميشــال عون باالمس التاكيد ان 
ترصيحــات قرداحي صدرت قبل توزيره وال تعكس وجهة نظر 

الدولة اللبنانية. 

 »رسائل« سعودية متناقضة؟ 
ويف سياق متصل، اكدت مصادر دبلوماسية يف بروت، ان 
ما حصل خالل الساعات القليلة املاضية يؤرش اىل ان الرياض 
تفصــل بني محادثاتها مع ايــران وموقفها من امللف اللبناين، 
وهذه املؤرشات ليســت مرتبطة فقــط مبا حصل من تصعيد 
مبالــغ فيه حيال ترصيحات قرداحي وامنا من خالل خطوتني 
متزامنتــني ومتناقضتني. ففي خطوة الفتة يف توقيتها أعلنت 
السلطات السعودية إطالق رساح الشاب عيل النمر ابن شقيق 
رجل الدين الشيعي البارز منر النمر الذي أعدمته الرياض، عام 
٢٠١٦. وعيل النمر كان محكوماً باإلعدام بعد اتهامه بالتظاهر 
يف املنطقة الرشقية، وينظر لقرار اإلفراج عنه يف سياق تقديم 
مبادرات حسن نية لطهران عىل وقع  املفاوضات املستمرة بني 
الجانبني. يف املقابل ال يبدو أن حزب الله ضمن قامئة الّتساهل 
السعودي، أو يدخل ضمن محادثات الرياض- طهران، وبالتزامن 
مع اإلفراج عن النمر، صّنفت اململكة مؤّسسة القرض الحسن 
»كياناً إرهابّياً«، ويف الدالالت ميكن الجزم ان اململكة ليست يف 
صدد تخفيف التصعيد املمنهج يف لبنان الذي ال يبدو مدرجا عىل 

»طاولة« التفاوض مع طهران. 

 حزب الله: عدوان سافر 
من جهته اعترب حزب الله القرار الســعودي ضد مؤسســة 
»القرض الحسن«، عدوانا عىل لبنان وتدخال سافرا يف الشؤون 
الداخلية اللبنانيــة، وخضوعا ذليال لالدارة االمركية وخدمة 
بائســة ألهداف العدو الصهيــوين، وأكد الحزب أن »هذا القرار 
املرفوض ال يقدم وال يؤخر يف عمل هذه املؤسســة اإلنسانية، 
التي كرست نفســها لخدمة الفقراء واملحتاجني وذوي الدخل 

املحدود وعموم الشعب اللبناين. 

 عقوبات امركية »رسائل« سياسية؟ 
ويف »رسالة« امركية بالغة الداللة سياسيا، وبغض النظر 
عن صحة االتهامات من عدمهــا، أدرج مكتب مراقبة األصول 
األجنبية التابع لــوزارة الخزانة األمركية املتعّهد جهاد العرب 
املقرّب من الرئيس ســعد الحريري، واملتعهد داين خوري املقرّب 
من رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل، والنائب جميل 
السّيد بتهمة االستفادة شخصياً من تفيش الفساد واملحسوبية 
يف لبنان، مام أغنى أنفسهم عىل حساب اللبنانيني ومؤسسات 
الدولة. وبحســب البيان االمريك فــان جهاد العرب منح عدة 
عقود عامة مقابل مدفوعات رشــوة للمسؤولني الحكوميني 
ومنهــا يف عــام ٢٠١8، بعقد قيمته ١8 مليــون دوالر إلعادة 
تأهيــل ج يف بروت، وعقد اخــر بـ ٢88 مليون دوالر من 
مجلس اإلمناء واإلعامر كام عمل العرب كوسيط اعتبارا من عام 
٢٠١4 للتوســط يف اجتامع بني كبار املسؤولني اللبنانيني قبل 
االنتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميني قيمتهام 
حواىل ٢٠٠ مليــون دوالر. اما داين خوري فهو رشيك تجاري 
مقرب من جربان باســيل، وبسبب عالقته الوثيقة معه، حصل 
بحسب البيان االمريك، عىل عقود عامة كبرة جنت له ماليني 
الــدوالرات  منها يف عــام ٢٠١٦، حني حصل عىل عقد بقيمة 
١4٢ مليون دوالر من مجلس اإلمناء واإلعامر لتشــغيل مطمر 
لقاء النفايات الســامة والنفايات  برج حمود. وخوري متهم ب
يف البحر األبيض املتوسط  ، وتسميم الرثوة السمكية، وتلويث 
شواط لبنان، وكل ذلك بينام فشل يف معالجة أزمة النفايات. 
اما النائب جميل الســيد الذي سيعقد اليوم مؤمترا صحفيا للرد 
عىل العقوبات، فهو متهم اعتباًرا من عام ٢٠٢١، بااللتفاف عىل 
السياسات واللوائح املرصفية املحلية، ووفقا للبيان االمريك، 
ســاعده مسؤول حكومي كبر يف تحويل أكرث من ١٢٠ مليون 
دوالر إىل االســتثامرات الخارجية، وذلك إلثراء نفسه ورشكائه 

عىل األرجح.  

 »لفلفة« االستامع اىل جعجع ؟ 
ويف خطــوة قانونية تفتح »البــاب« امام احتامل حصول 
التسوية يف ملف استدعاء رئيس القوات اللبنانية سمر جعجع 
لالســتامع يف جرمية الطيونة، احال مفوض الحكومة لدى 
املحكمة العســكرية القايض فادي عقيقي املحرض االلحاقي 
مللف الطيونة الذي ختمته مديرية املخابرات اىل قايض التحقيق 

العســكري االول فادي صوان وطلب من االخر االستامع اىل 
جعجع بصفته شاهدا، ووفقا ملصادر قضائية، مبا ان عقيقي 
طلب من صوان االســتامع اليه عىل سبيل »املعلومات«، يعود 
للقــايض صوان، بان ياخذ بطلــب عقيقي والذهاب اىل منزل 
جعجع لالســتامع اليه، عىل ان يتخذ القرار املناســب حينئذ 
بختم االســتجواب او اصدار مذكرة مبالحقته، وبامكانه ايضا 
اهامل طلب عقيقي، اذا راى انه ال جدوى من ذلك عىل ان يختم 
مطالعته معلال قراره. تجدر االشارة اىل ان محكمة اإلستئناف 
املدنية يف بروت قبلت طلب الرّد املُقّدم من وكالء املوقوفني يف 
أحــداث الطيونة لرفع يد مفّوض الحكومة بالتكليف القايض 
فادي عقيقي عن امللف. يف هذا الوقت، حف النائب العام لدى 
محكمة التمييز القايض غسان عويدات الشكوى املقدمة ضد 

االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله. 

 الدعاوى »تغرق« العدلية 
 قضائيــا، حفــل يوم »العدلية« بدعــاوى جديدة »لكف يد« 
املحقق العديل طارق البيطار بعدما تقّدم النائبان عيل حســن 
خليل وغازي زعير بدعوى رد إىل محكمة االســتئناف املدنية 
يف بروت بحقه. ووفقا ملصادر قانونية ال يحق للقايض نسيب 
إيليا ان يبت دعوى الرد املقدمة من الوزير الســابق زعير كونه 
سبق أن رد شكالً دعوى مامثلة، ما يعني انه سيحيلها اىل غرفة 
أخرى وان جلسة استجواب زعير أمام القايض البيطار ال تزال 
قامئــة اليوم، ومن املفرض ان يحرض محاميه لتقديم دفوعه 
امام املحقق العديل. وكان البيطار رفع باالمس جلسة استجواب 
رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته 
من الهيئة العامة ملحكمة التمييز، فيام رفع النائب نهاد املشنوق 
دعوى ضد الدولة اللبنانية ممّثلة بهيئة القضايا يف وزارة العدل، 
ملا اعتربه خطأ جســيامً يف قرار البيطار مبالحقة واستجواب 
املشنوق كـ«مّدعى عليه« خالفاً ملواد يف الدستور والقانون، ولن 
يتم النظر بالدعوى قبل االثنني املقبل موعد عودة رئيس مجلس 

القضاء االعىل القايض سهيل عبود من باريس. 

 »ضوء اخرض« امريك للكهرباء 
ويف ســياق، سعيها للحد من نتائج الدخول االيراين النفطي 
اىل لبنــان، اعطت واشــنطن »الضوء االخرض« لنقل الكهرباء 
اىل لبنان من االردن عرب ســوريا، ومنح البنك الدويل موافقته 
عىل متويل املرشوع، وقد  أعلن عن التوصل إىل االتفاق النهايئ 
لنقل خالل مؤمتر صحايف مشــرك بني وزراء الطاقة اللبناين 
والسوري واالردين، حيث أكد وزير الطاقة وليد فياض أن البنك 
الدويل شــارك يف االجتامع وســيمول االتفاق، مشرا إىل أن 
الواليات املتحدة قد أعطت الضوء األخرض للمرشوع. من جهته، 
ن وزير الطاقة األردين أنهم عالجوا بعض القضايا العالقة  ط
يجابيــة يف قضية نقل الكهرباء إىل لبنان، اما وزير الطاقة  ب
الســوري فشــدد عىل أنهم لن يكونوا حجر عرثة يف االتفاق. 
تجدر االشــارة اىل ان االستفادة العملية من استجرار الكهرباء 

ستصبح امرا واقعا مع مطلع العام الجديد. 

الرشكات األمركية، إمداد بالسالح، إمداد بعتاد مختلف«.
وأضاف »إذاً عملية الحروب هي دوالر بالنســبة لألمركيني 
وهذا الدوالر يصــب يف صالح الرشكات األمركية لذلك علينا 
أن نتوقع أنه بعد هزمية أفغانستان وبعد هزمية العراق وبعد 
هزمية الصومال يف عام ١٩٩4 وبعد هزمية فيتنام ســيكون 
هناك املزيد من الحروب واملزيد من الهزائم وســيبقى الدوالب 

يدور  يف اإلطار نفسه«.
وتابع األســد، »ماذا يعني هذا الكالم؟ يعني أنه ال مكان يف 
هذا العــامل املضطرب إال ليشء وحيد هو الصمود، الدول التي 
تصمد والتي تســلك طريق الصمود هي التي تجد لها مكاناً يف 
هذا العامل ســواء كانــت دوالً صغرى تبحث عن مكان إقليمي 
ضمــن مصالحها اإلقليمية أو كربى تبحــث عن موقع عىل 
الساحة الدولية والشعوب التي تصمد تجد لها وطناً، من دون 

صمود ال وطن«.
وأضــاف: »الصمود الذي أتحّدث عنه هو الصمود اإليجايب، 
والصمود اإليجايب هو يشــبه حالة الدفاع، ال يجوز أن نبقى 
صامدين باملعنى السلبي والدفاعي وإمنا ننتقل للهجوم، وهذا 
أنــا ما قلت عنه يف خطاب القســم، أن نطّور، نحن ال ننتظر 
انتهــاء املعركة، ال نقول عندما تنتهي املعركة أو تنتهي الحرب 
سنقوم بكذا، ال نحن يف قلب الحرب نقوم مبا نستطيع القيام 

به من أجل التطوير«.
كــام أضاف »عندما نتحدث عن العلــم واملعرفة فال ميكن 
أن نفصــل بــني القيــادة واملعرفة وال ميكــن أن نفصل بني 
شخصية القائد ومعرفة القائد، ومن واجبكم أن تستمروا يف 
تطوير علومكم ألن القائد يتميز عن املرؤوســني ليس بالرتبة 
العسكرية وإمنا باملعرفة، أكرث من ذلك معرفة القائد ال تتوقف 
عند العلوم العســكرية وإمنا تتوسع لتشمل كل املجاالت مبا 

فيها السياسية«.
عــىل صعيد آخــر، قال وزير الدفاع الــريك خلو أكار 
إن بالده لن تســمح أبدا بظهور أي كيان يف املنطقة املقابلة 

لحدودها يف شامل سوريا.
وأضاف أكار، خالل مشاركته يف مناورات عسكرية للجيش 
يف وسط تركيا، أن هدف بالده هو ضامن أمن حدودها وشعبها 

فقط وال أهداف أخرى لها.
وقال الوزير الريك إن »هناك من كان يحلم بتأســيس ممر 
إرهايب يف شــامل سوريا، ولكننا دمرنا هذا املمر عىل رؤوس 
هؤالء اإلرهابيني ومل نسمح لهم بتأسيسه، ولن نسمح بظهور 
أي كيــان يف املنطقة املقابلة لحدودنا، وعىل الجميع أن يعي 

ذلك جيدا«.
وتواترت خالل األســابيع املاضية أنباء عن تحضرات تقوم 
بها أنقرة إلطالق عملية عسكرية جديدة يف شامل سوريا ردا 
عىل ما تعتربه تهديدات واعتداءات من قبل املســلحني األكراد 

هناك.
من جانبه، قال وزير الخارجية الريك مولود جاويش أوغلو، 
إن اعتداءات تنظيم وحدات حامية الشعب الكردية زادت خالل 
الفرة املاضية، وروســيا والواليات املتحدة مل تفيا بوعودهام 
حول سحبهم )من مناطق يف سوريا(، ويف وضع كهذا سنعمل 

ما يلزم.
جاء ذلك يف معرض رده عىل أسئلة حول التطورات الراهنة، 

خالل ترصيحاته لقناة محلية تركية، أمس الخميس.
وردا عىل سؤال حول عملية محتملة يف سوريا واملحادثات 
مع روسيا والواليات املتحدة بشأن سوريا، قال جاويش أوغلو 
إنه تــم التوصل إىل فكرة عقد اجتامع مــع الواليات املتحدة 
والدول التي تحمل  أفكار أنقرة نفسها حول سوريا، أو اجتامع 
للمجموعة الدولية لدعم ســوريا، ونحن نعمل عىل ذلك، دون 

ذكر تفاصيل.

ولفــت جاويــش أوغلو إىل أن مثة حاجــة الجتامع كهذا، 
وتوجه برســالة إىل كل من روسيا وإيران الداعمني الرئيسيني 
للنظام الســوري وقال »رأيتم أن الحل العســكري غر ممكن، 

بّينوا ذلك للنظام السوري«.
وأشار إىل أن الهجوم اإلرهايب األخر يف دمشق واعتداءات 
النظام يف إدلب انعكسا سلبا عىل جولة املحادثات الدستورية 
األخــرة، مؤكدا أن الحل الوحيد يتمثل يف تفاهامت املعارضة 

والنظام عىل مستقبل سوريا.
ولفــت الوزيــر الريك إىل أن النظام الســوري رجح الحل 
العسكري، مؤكدا رضورة تراجعه عن هذا الخطأ، ومشددا عىل 

أهمية دعم العملية السياسية.
وأكد جاويش أوغلو دعم تركيا لوحدة األرايض الســورية، 
مشرا يف الوقت نفسه إىل املخاطر التي يشكلها تنظيم حزب 

العامل الكردستاين عىل الجميع.
وأوضح أن الرئيس الريك رجب طيب أردوغان بحث األوضاع 
يف ســوريا وعدم الوفاء بااللتزامات بســحب اإلرهابيني من 
املنطقة املتفق عليها مع واشــنطن وموسكو بعد عملية »نبع 
السالم«، وذلك خالل لقائه مع نظره الرويس فالدمير بوتني، 
وسيتناولها يف لقائه املرتقب مع الرئيس األمريك جو بايدن.

 بيدرسن »خاب امله«
بعد فشل املحادثات الدستورية 

هــذا وحمل مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ســوريا، غر 
بيدرسن، حكومة دمشــق املسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم 
يف الجولة األخرة من مباحثات اللجنة الدستورية يف جنيف.
وذكر بيدرســن، أثناء اجتــامع عقده مجلس األمن الدويل، 
األربعاء، أن وفود الحكومة واملعارضة واملجتمع املدين عرضوا 
خــالل فرة ما بني ١8 و٢١ ترشين االول نصوصا دســتورية 

أولية.
وأوضح أن الحكومة قدمت نصوصا تخص ســيادة البالد 

واســتقالليتها ووحدة أراضيها ومكافحة اإلرهاب والتطرف، 
بينام تتعلق النصوص املقدمة من قبل وفد املعارضة يف الخارج 
بالقوات املســلحة وأجهزة األمن واالستخبارات، بينام اقرح 

املمثلون عن املجتمع املدين نصا يخص سيادة القانون.
وتابع املبعوث األممي أن الحكومة واملعارضة، يف اجتامع 
عقد بينهام يف ٢٢ ترشين االول، فشال يف االتفاق عىل كيفية 
مكان املمثلني  مواصلة املشــاورات، غر أنهام اتفقا عىل أنه ب

عن املجتمع املدين تقديم املزيد من النصوص.
وقال بيدرســن إن وفد الحكومــة يف هذا االجتامع رفض 
إدخال أي تعديالت عىل النصوص املقرحة من قبله وأكد أنه »ال 

يرى أي أرضية مشركة«.
ولفت املبعوث إىل أن وفد املعارضة عرض سلسلة تعديالت 
عــىل النصوص املقرحة من قبلــه، بغية التوصل إىل أرضية 
مشــركة، بينام راجــع املمثلون عن املجتمــع املدين أيضا 

مقرحاتهم.
وقال املبعوث األممي إن اللجنــة املعنية بصياغة مرشوع 
الدســتور الجديــد التي تضم 45 عضوا مل تســتطع االنتقال 
من تقديــم النصوص األولية ومناقشــتها إىل إطالق عملية 

مثمرة لصياغة مرشوع الدستور الجديد.
وشدد بيدرسن عىل أنه ال يزال مقتنعا بأن إحراز تقدم داخل 
اللجنة الدستورية، إذا جرت األمور عىل نحو صحيح، قد يساعد 
يف تعزيــز الثقة واليقني، مشــرا إىل أن ذلك يتطلب »حزما 

حقيقيا وإرادة سياسية بغية محاولة إيجاد نقاط متاس«.
وأعــرب املبعــوث عن خيبــة أمله إزاء فشــل الحكومة 
واملعارضة الســوريتني يف االتفــاق عىل عقد اجتامع جديد 
للجنة الدســتورية بحلول نهاية العام الجاري، وأبدى عزمه 
عىل مواصلة العمل مع جميــع األطراف بغية »التعامل مع 
التحديات القامئة«، مشددا عىل أن »إحراز نتيجة أمر يحظى 

عاجلة«. بأهمية 

السعودية«.
وقال املسؤول إن الدفاع عن اململكة العربية 
الســعودية هو التزام أمريك حيوي و »يشء 
يبحث عنه الســعوديون عىل وجه التحديد«، 
مضيفــاً »أعتقد أن مــا يتلخص يف ذلك هو أن 
هناك محادثة بني الواليــات املتحدة واململكة 
العربية الســعودية حول أفضل السبل للوفاء 
بالتزام الرئيس بالدفاع عن اململكة، ولكن ليس 

توفر أسلحة هجومية للرصاع اليمني«.
ووصف أحــد املصــادر األمركية ومصدر 
الرياض لقاء هذا الشهر بني سوليفان ومحمد 

بن سلامن بأنه »صعب جدا«.
وقالت املصادر املطلعــة عىل املحادثات إن 
مســؤويل األمم املتحدة قدموا اقراحاً جديداً، 
تدعمه واشــنطن، من شأنه - إذا وافقت عليه 
األطــراف املتحاربة - أن يحل مســألة عائدات 

اليمنية. املوان 
كام قالوا إنه مبوجب االقراح، سيتم تسليم 
إدارة املوانــ إىل األمــم املتحــدة مام يضمن 
اســتخدام اإليرادات لدفع أجور القطاع العام 

يف اليمن.
وعىل مدار األيام املاضية، قام مســؤولون 
أمركيون عديدون بزيارات إىل اململكة العربية 
السعودية، بينهم كبراً مستشاري األمن جيك 
سوليفان وبريت ماكجورك، واملبعوث األمريك 
الخاص لليمن تيمو ليندركينغ، غر أن زيارة 

منها شهدت لقاء »صعباً جدا«.
وجرى هذا اللقاء خالل الشــهر الجاري بني 
ســوليفان واألمر محمد بن سلامن، بحسب 
ما قالت مصادر مطلعة لوكالة »رويرز«، يف 
إطار ضغوط واشنطن املكثفة عىل السعودية 
إلقناعهــا برفع الحصار عن موان اليمن، الذي 
يصفه قادة جامعة »أنصار الله« اليمنية بأنه 

عقبة يف طريق محادثات وقف إطالق النار.

وأوضح باقري يف حديث متلفز، أن املفاوضات 
ســتكون مع مجموعة 4+١، ومن دون مشاركة 
الواليات املتحدة، ألن واشنطن غر مهيأة للعودة 

إىل االتفاق النووي، حسب تعبره.
وأكد باقــري أن رفع العقوبات األمركية عن 
بالده ســتكون عىل رأس جــدول أعامل الجولة 
أنه أجرى  الســابعة من املفاوضات، مضيفــا 
مباحثات بناءة مع نائب مســؤول السياســة 
الخارجية يف االتحاد األورويب، باعتبار االتحاد 

املفاوضات. التنسيق يف  قامئا بدور 
وكان وزيــر الخارجية اإليراين حســني أمر 
عبــد اللهيان أعلن أمس االول أن بالده مصممة 
عــىل خوض املفاوضات النوويــة قريبا، وأنها 
ســتحاف يف الوقت نفسه عىل اإلطار السابق 

للمحادثات.
وأكد عبد اللهيان، يف مؤمتر صحفي، أن بالده 
لن تستأنف مفاوضات فيينا من نقطة االنسداد 

التي وصلت إليها يف الجوالت الســابقة.

 ترحيب وتحذير 
من جهتها، أكدت الخارجية األمركية استعداد 
الواليــات املتحدة للعــودة إىل مفاوضات فيينا، 
مشــرة إىل أنها اطلعت عىل التقارير عن احتامل 
عــودة إيران إىل املفاوضــات، لكن ليس لديها أي 

تفاصيل أخرى بشأن املوضوع.
وأضافــت أنه ال يــزال من املمكــن التوصل 
إىل تفاهم بشــأن العــودة إىل االمتثال املتبادل 
باالتفــاق النووي، وذلك من خــالل حل العدد 
القليل مــن القضايا التي ظلت عالقة يف نهاية 

املحادثات. السادسة من  الجولة 
وأكــدت الخارجية األمركية أن هذه الفرصة 
لن تبقى متاحة إىل األبد مع اســتمرار إيران يف 
اتخاذ خطوات اســتفزازية يف املجال النووي، 

وصفها. حسب 
من جهتها، قالت املتحدثة باسم البيت األبيض 
جني سايك إن واشنطن ستبقى ملتزمة بامليض 
قدما يف املســار الدبلومايس فيام يتعلق بامللف 

اإليراين. النووي 
ويف ترصيحات للصحفيني، أضافت ســايك 

أن اإلطــار الذي تعمل بالدهــا وفقه اليزال هو 
النووي. لالتفاق  املتبادل  االمتثال 

 غر مقبول 
يف ســياق متصل، قال املتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذريــة اإليرانية بهروز كامل وندي إن 
إقــدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل نرش 
تقارير مفصلة بشأن الربنامج النووي اإليراين 
غر مقبــول، ويتعارض مع أســس املعاهدات 
الدولية.وأضاف كامل وندي أن انتشــار تقارير 
عن برنامج إيران النووي سياسة جديدة اتخذتها 
الوكالــة تحت ضغوط أطراف خاصة، مؤكدا أن 
بالده عرّبت عن اســتيائها بشأن هذا األمر عدة 

مرات للوكالة دون جدوى.
ولوح كامل وندي بأن طهران ستتخذ خطوات 
مناســبة لوقف هذا الســلوك، مؤكدا أن بالده 
ســتضطر ملراجعة تعاملها مع الوكالة يف حال 
اســتمرت فيام ســامه انتهاك رسية املعلومات 
التي تحصــل عليها خالل عمل مفتشــيها يف 

إيران.
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