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»كورونـــــــــــا«: 9 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1175 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1175 إصابة 
جديدة بالفريوس ، مــا رفع عدد اإلصابات اإلجاملية منذ 

انتشار الوباء يف البالد حتى اليوم إىل 657365 حالة«.
ولفتــت الوزارة إىل أنّه »تّم تســجيل 1166 إصابة بني 
املقيمــني و9 حاالت بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 9 وفّيات جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 8625«.

بـــــــــطـــــــــولـــــــــة لــــــبــــــنــــــان
 فـــــــــي كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم :

ــوز ثـــمـــيـــن لــــاخــــاء عــلــى  ــ ــ ف
)1-2( صـــــــور  ــن  ــ ــام ــضــ ــ ــت ــ ال

الالجئون عىل حدود بيالروسيا

املحامي اسكندر نجار

مصاب يف نابلس
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نور نعمة 

ليس خافيا عىل احد ان لبنان يف وسط ازمة سياسية وغري 
معروف حتى اللحظة  كيفية الخروج منها. الكل »محشور« يف 
عنق الزجاجة ، حيث ان الرئيس نجيب ميقايت ال ميكن ان يقبل 
بانعقاد الحكومة قبل ان يستقيل وزير االعالم جورج قرداحي. 
يف املقابل لن يقبل حزب الله بعقد جلســة مجلس وزراء دون 
قرداحي، فضال ان الحزب يشــرط اقالة القايض طارق البيطار 
مــن تحقيق انفجار مرفأ بــريوت او ايجاد مخرج لكف يده عن 
امللف. اما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يرفضان معا اقالة 
البيطار، وبالتايل ال يوافقان عىل رشط حزب الله يف هذا املجال، 
حيث اكد ميقايت ان الســلطة التنفيذية ال يجب ان تتداخل مع 

سلطة القضاء وكذلك كان موقف الرئيس عون.  
اوساط مطلعة اشارت اىل ان املبادرة التي قامت بها جامعة الدول 
العربية، ولن تكررها اي دولة اخرى، ســببها  سقف هذه االزمة، 
اضافة اىل صعوبة الخــروج منها بفضل التباينات والخالفات 
الداخلية التي تهيمن عىل الحياة السياســية اىل جانب الظروف 
الدولية واالقليمية. ومبعنى آخر تعنت السعودية مببارشة اي حوار 
مع لبنان قبل استقالة قرداحي. وامام انسداد االفق حاليا يف لبنان 
اعربت االوســاط املطلعة عن خشيتها من حصول حدث امني ام 
سيايس يؤدي اىل فك هذا »الستاتيكو« القائم،  رغم ان هذا الجمود 
الســيايس يؤدي اىل مزيد من شلل مؤسسايت، ومزيد من الفقر 

والغليان االجتامعي والتدهور املايل.
ويف هذا النطاق كشــفت اوساط ديبلوماسية لـ »الديار« ان 

الوقت اآلن ليس مالمئا التخاذ اي اجراء مع دول الخليج، بل انتظار 
ما سيؤول اليه االجتامع الذي سينعقد يف فيينا يف آخر الشهر 
الحايل حول برنامج ايران النووي، حيث ستتوضح الصورة بشكل 
كبــري، وعندها ميكن للبنان ان يتخذ خطوات النهاء االزمة مع 
دول الخليج. ويف املجال ذاته استغربت االوساط الديبلوماسية 
االزدواجية التي يتعامل بها العرب، وخاصة الدول الخليجية التي 
تشجع الرئيس السوري بشار االسد للعودة اىل الجامعة العربية، 
يف حني تضّيق الخناق عىل حزب الله. ورأت ان قادة دول الخليج، 
اذا كانوا يراهنون عىل ابعاد الرئيس االسد عن ايران عرب االنفتاح 

عليه والتربيد مع النظام السوري، فهم واهمون. 
اضافت االوساط ان التقرب من االسد والتصعيد مع ايران هي 
خطة خاطئة تدل عىل انهــا مرتكزة عىل معلومات وتقديرات 
مغلوطــة وبعيدة عن الواقع، ذلــك انه يتضح يوما بعد يوم ان 
الخطة العربية تقيض بالتشــدد وتضييــق الخناق عىل حزب 
اللــه يف لبنان ومحاولة يل ذراع حلفاء ايران يف املنطقة  بدءا 
مــن الحويث مرورا بالعراق وصــوال اىل بريوت، يف حني تبدي 
انفتاحا ومرونة مع النظام الســوري. فهل هذه الخطة تظهر 
عن اســراتيجية عميقة يف مقاربة ازمات املنطقة ام عن قلة 
نضوج سيايس؟ فهل تقرّب العرب من سوريا سيقطع الجرس من 
طهران اىل بريوت؟ وهل انفتاح العرب عىل االسد سيحث االخري 
عىل فك حلفه مع ايران التي ساندت نظامه وقاتلت اىل جانبه؟

وكشــفت اوساط سياســية لـ »الديار« ان هناك مثلثا يعمل 
باتجاه فك ارتباط ســوريا االســد مع ايران، ويتكون هذا املثلث 

ـ بوتين ولوكاشينكو يُنّددان بتصرفات بولندا استمرار أزمة الاجئين على حدود بياروسياـ 
أوكرانيا اعطت االوامر باستخدام الساح إذا ... البرملان األوروبي : كارثة إنسانية

تتواصل معاناة الالجئني عىل الحدود الواقعة بني بيالروسيا 
وبولندا، وســط تصاعــد االتهامات األوروبية لبيالروســيا 

بافتعال األزمة التي يدفع مثنها.
وعليه، قــال الربملان األورويب أمس، »إن الالجئني ميوتون 
عىل الحدود بني بيالروســيا وبولندا، ووصف ما يجري هناك 
بأنــه كارثة إنســانية.«وندد الربملــان األورويب بالنظام يف 
بيالروســيا واستخدامه الالجئني، أداة سياسية للضغط عىل 

االتحاد األورويب.
مــن جهته، قال مفوض االتحــاد األورويب إلدارة األزمات 
يانيز لينارشــيش، يف مقابلة تلفزيونيــة، »إن األزمة عىل 
حدود بولندا وبيالروســيا مفتعلة، وإن هناك مسؤولية عىل 
مينسك لالعتناء بالالجئني.«وعرب لينارشيش »عن قلق االتحاد 
األورويب مــن معانــاة الالجئني«، مؤكدا »تســخري الجهود 

واإلمكانيات ملساعدتهم«.

{ اتصال بني لوكاشينكو وبوتني {
اىل ذلك، بحث الرئيسان الرويس فالدميري بوتني والبيالرويس 
ألكســندر لوكاشينكو، يف اتصال هاتفي أزمة املهاجرين عند 

حدود بيالروس مع جريانها األعضاء باالتحاد األورويب.
ونقل موقع »روســيا اليوم« عن الكرملني قوله يف بيان له 
»إن بوتني ولوكاشــينكو واصال مناقشة وضع املهاجرين عند 

املرشـــــح ملركـــــز نقيـــــب املحاميـــــن فـــــي بيـــــروت
 املحامـــــي اســـــكندر نجـــــار : حـــــان وقـــــت التغييـــــر!

عشية انتخابات نقابة املحامني يف بريوت التي ستجري 
ـ »الديار«  يوم االحد الجاري، والتي تحتدم فيها املنافسة، كان ل
مقابلة خاصة مع الدكتور املحامي الكســندر نجار املرشح 

لعضوية مجلس النقابة ومركز النقيب .

*مــا االســباب التــي دفعــت الدكتــور الكســندر نجــار للذهــاب 

باالتجــاه النقــايب بعــد االنجــازات الكبــرة التــي ســطرها بعــامل 

ــوزاري؟ ــاري ال ــل االستش ــون والعم ــري والقان ــاج الفك االنت

- وجدت مهنة املحاماة تتخبط وسط مشاكل عديدة، وقد أضحت 

يف غرفة العناية الفائقة.منذ نيسان 2019 ونشاط املحامي اللبناين 

شبه متوقف.مثة مكاتب أقفلت والعديد من الزمالء الشباب هاجروا.

مســتوطنون  اقتحــم 
حي  امس،  »إرسائيليــون« 
القدس  الشيخ جراح مبدينة 
املحتلة.وذكرت وسائل إعالم 
مستوطنني  أن  فلســطينية 
واعتدوا  الحــي،  اقتحمــوا 
الفلسطينيني  ممتلكات  عىل 
وأعطبــوا إطــارات عدد من 
ان  اىل  املركبات.اشــارة 
الحــي يتعــرض العتداءات 
متكررة مــن قوات االحتالل 
ومســتوطنيه لتهجري أهله 

قرسيا من منازلهم.
ويف السياق، حّذر مجلس 
األوقاف والشؤون واملقدسات 
القــدس  يف  اإلســالمية 
املحتلــة، من أن اســتهداف 
الجامعات اليهودية املتطرفة 
ا من  للمسجد األقىص بلغ حدًّ
املجلس  الخطورة.وتطــرق 
يف بيــان له إىل القرار الذي 

ــراح فــي الــقــدس املحتلة ــ مــســتــوطــنــون يــقــتــحــمــون حــي الــشــيــخ ج
نابلس في  التظاهرات  االحتال  قمع  الفلسطينيين جراء  إصابة عشرات 

»إسرائيلي« فلسطيني...وترحيب  إرهابّية«...تنديد  »ُمنظمة  تعلن حماس  بريطانيا 
»الحركة«: بدل اعتذارها عن خطيئتها التاريخية تناصر املعتدين على حساب الضحايا

يف خطوة وصفها املراقبون بـ«اســتمرار النهج 

االستعامري ودعم االستيطان«، اعتزمت بريطانيا 

إعالن حركة حامس بذراعها الســيايس »منظمة 

إرهابية«.

وذكرت صحيفة »الغارديــان«، صباح أمس، أن 

وزيرة الداخلية الربيطانيــة بريتي باتيل، اعتزمت 

إعــالن حركة حــامس »منظمــة إرهابية« عرب 

مــرشوع قانــون ينص عىل منع تقديــم أي دعم 

للحركة الفلســطينية، وعىل أن كل من يتورط يف 

ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

ويف التفاصيل، قالت وزيرة الداخلية الربيطانية، 

إن الحكومــة حظرت حركة حامس، مشــرية إىل 

»قدراتهــا اإلرهابية«.وذكرت باتل يف بيان: »متلك 
حامس قــدرات إرهابية واضحة تشــمل امتالك 
أسلحة كثرية ومتطورة، فضال عن منشآت لتدريب 
إرهابيني. لهذا اتخذت إجراءات لحظر حركة حامس 

رئيــس الحكومة نجيب ميقايت متلهف 

لحل االزمات التي تعرقل مسرية حكومته. 

يســعى جاهدا لحل االزمة الحكومية يك 

يعاود مجلس الوزراء جلساته.

يقدم الرئيس ميقايت مقرحات عدة لحل 

االزمة املاليــة، يك يرتاح املواطن اللبناين 

من عذاباته اليومية.

يريد التفاوض مع صندوق النقد الدويل 

التي تساعد  الدولية  لترسيع املســاعدات 

عىل خطة التعايف االقتصادي.

وضع القــدر امام ميقايت عقدة قضية 

القايض طارق البيطار وخالفه مع الثنايئ 

الشيعي، وقضية اســتقالة وزير االعالم 

جورج قرداحي بعد اعراض السعودية عىل 

كالمه عن اليمن.

الرئيــس نجيب ميقايت قادر عىل انجاح 

خطة التعايف االقتصادي اذا تعاونوا معه.

الرئيس ميقايت يريد ويسعى جاهدا يك 

يجتمع مجلس الوزراء مرتني يف االسبوع 

يك توضع الحلول برسعة قصوى وينهض 

لبنان من كبوته.

وامام كل هــذه العراقيل، يقف الرئيس 

نجيــب ميقايت صامدا، فهــو يكثف من 

اجتامعــات اللجــان الوزاريــة ويُحّض 

للمرحلة املقبلة.

اللبنانيــون يعقــدون االمل عىل حركة 

ويتمنون  واملاليــة،  السياســية  ميقايت 

الخــالص من نار جهنم التي مل ترحم احدا 

من حريقها.

املهــم ان يتعــاون الجميع مع ميقايت 

ومــع حكومتــه لتنجح خطــة التعايف 

االقتصادي.

عىل طريق الديار

»الديار«
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الفروف الوغلو: للتعامل بجدية مع مخاوف موسكو
وكييف انــقــرة  بين  العسكري  الــتــعــاون  بــشــأن 

بحــث وزير الخارجية الرويس ســريغي 
الفــروف مــع نظــريه التــــريك مولود 
تشــــاووش أوغلو هاتفيا تطورات األزمة 
فــــي جنوب رشقي أوكرانيــا، ومخاوف 
موســــكو إزاء تصديــر أنقرة األســلحة 

. لكييف
وأكدت الخارجية الروسية يف بيان لها أن 
الفروف وتشــاووش أوغلو بحثا بالتفصيل 
خالل املكاملة التي جرت مببادرة من الجانب 
الريك، بحثا بالتفصيل مســتجدات الوضع 
يف املنطقة مــع الركيز عىل التطورات يف 

أوكرانيا.
وشــدد الجانب الرويس عــىل أن »نهج 
كييــف الرامــي إىل التصعيــد يف جنوب 
رشقي أوكرانيا والذي يشــجع عليه الرشكاء 
الغربيون يهدد بتقويض االســتقرار بشكل 

النزاع. خطري” يف منطقة 

وجــاء يف البيــان »دعونــا إىل التعامل 
بأكرب قدر ممكن مــن الجدية مع مخاوفنا 
بخصــوص التعامل الــريك األوكراين يف 
املجال التقني العســكري الذي يسهم خاصة 

أوكرانيا«. يف استمرار عسكرة 
وتناولت املكاملة مســائل أخرى مطروحة 
عىل األجندة الدولية، منها تطورات األحداث 
يف جنــوب القوقــاز ومنطقــة البلقان، 
وامللفــات املطروحة عىل األجنــدة الثنائية 
وجدول االتصاالت عىل أرفع املســتويات بني 

الدولتني.
اشــارة اىل ان هــذا االتصال يأيت يف ظل 
إعــالن الجيــش األوكــراين أواخر ترشين 
االول املايض عن اســتخدامه طائرة مسرية 
تركيــة الصنع ألول مــرة يف منطقة النزاع 
جنوب رشقي أوكرانيا يف مخالفة التفاقات 

. مينسك

بايدن ُمخّدر... وهاريس رئيسة اميركا لـ 3 ساعات
أعلنت املتحدثة باســم البيت األبيض جني 
بسايك أن الرئيس االمرييك جو بايدن استأنف 
مهامــه امس.وأفادت املتحدثة باســم البيت 
األبيض يف تدوينة عــىل »توير« بأن بايدن 
تم تخديره إلجراء فحــص للقولون باملنظار، 

وأشارت إىل أنه نقل سلطاته مؤقتا إىل نائبته 
كامــاال هاريس، حيث تولــت مهام الرئيس 

لقرابة 3 ساعات. 
وأكدت بسايك يف تدوينتها أن بايدن »كان 

يف حالة معنوية جيدة«.
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دولــــــــــــة الــــــغــــــبــــــاء الـــكـــبـــيـــر
نبيه الربجي

عام،  مائة  وبعد  اآلن، 
يسأل أوليفييه روا ما اذا 
لبنان  »دولة  صنعنا  كنا 
الغباء  »دولة  أم  الكبري« 

الكبري«؟
رائعــة،  بصدفــة 
ت عــىل ترجمتي  عــ
تقديم  مــن  ملقتطفات 
لكتابه  كيسنجر  ي  ه
 (199 »الديبلوماسية«)

، وقــد نقل اىل العربية بصورة مرّوعــة )مرّوعة بنيوياً 
ان باللغة أو باملعنــى(. آنذاك تحدث الرجل عن »الفو 
الالهوتية«، وعــن »أنصاف اآللهة«، و«أنصاف األنبياء«، 
اعات األبدية عىل  يف الرشق األوســط للداللة عىل ال

أرضه...
املقتطفات أعادتني اىل آراء للمراســل األنكليزي البارز 
روبرت فيســك خالل ســهرة، عام 2007، شــارك فيها 
مراســلون أوروبيون بينهم مراسلة سويرسية يهودية، 
حــول األوضاع اللبنانية، ومدى تحكــم املنطق الطائفي 

باللعبة السياسية.
اذ وصف فيسك لبنان بـ«فردوس الرشق األوسط«،  كام 
رأى يف اللبنانيني »الظاهرة االستثنائية«، فاجأين بالكالم 
« يف انشاء »دولة لبنان الكبري«، حني  عن »الغباء الفرن
ظن جورج كليمنصو، وبعده ألكسندر ميلران، أن باالمكان 
اقامة دولة مارونية تحايك »الدولة اليهودية« التي وعد 

بها آرثر بلفور كتتمة جدلية لـ«الوعد االلهي«
االيديولوجية،  التفاعــالت  الغبــاء كان يف اغفــال 
والتاريخيــة، العاصفة يف املحيــط. واذ كان لليهود يف 
الغرب، بتأثريهم املــايل، والثقايف، كحملة للعهد القديم، 
ثقلهم السيايس الذي جرى استثامره، عىل نحو »هائل«، 
بواقعة الهولوكوســت، مــا أدى اىل قيام تلــك الدولة، 
ساء آخرين، يبدو  باعراف فوري من هاري ترومان، ور
وضع املوارنــة مختلفاً، كليــاً، وان وصفهم امللك لويس 

التاسع )القديس( بـ«فرنسيي الرشق«.
املوارنة الذين تأثروا بقديسيهم، يف مفهوم الصومعة 
)واألديــرة النائية والحصينة(، مل يدعو، يوماً، اىل الغيتو 
املاروين. وخالفاً  لليهود االشــكناز، وهم يهود النخبة، 
الذين حافظوا عىل اللغة الييديشــية، وما زالوا يتكلمون 
بهــا  ويكتبون بها، تخىل املوارنة عــن الرسيانية »بكل 
بهائها«. مل تبق سوى برّشي، وثالث قرى متاخمة، تتكلم 

بها حتى القرن التاسع عرش.
االنتقال كان جامعياً اىل اللغة العربية ليكونوا حامتها 

ابان الحقبة العثامنية، وليبدعوا يف آدابها.
هذا ال ينفي توارث ما ميكن أن يدعى، وبحســب فيسك 
للمعاناة،  املوارنة كنتيجة  الوجودية« لدى  »االشــكالية 
ما أدى اىل بلورة فكرة الدولة املارونية التي حمل لواءها 
البطريرك الياس الحويك، مستفيداً من مناخات سايكس ـ 

بيكو وتصنيع دول جديدة بعد تفكك السلطنة العثامنية.
املشكلة كانت يف املدى االقتصادي للدولة، ما استدعى 
الحاق طوائف أخرى من سكان السواحل والسهول، عىل 

أن تكون هذه »الجاليات« للمراف واملحاصيل.
فيســك أشــار اىل »الظاهرة الفرويدية«  يف الراث 
ية يف  السيايس املاروين. اذ كانت الجامعة تشكل األك
الكراهية  تكّن  النعامن وغريهــا،  حمص وحامه ومعرة 
للبلد ـ األم، حتى أن رئيساً للجمهورية مثل اميل ادة كان 

يعترب أن باريس أقرب اليه من دمشق.
كان الفتاً أن املراسلة اليهودية التي قالت أك من مرة 
انها ترفض ثقافة الغيتو، ســألت ما اذا كان باستطاعة 
الدولة اللبنانيــة، حتى بوثيقة الطائف، ال باعالن غورو، 
البقاء ان بسبب التغريات الدميوغرافية، أو بسبب الرياح  

الهوجاء يف أرجاء املنطقة.
الالفت أك توقعها أن املسلمني الذين توارثوا قروناً من 
االنحطاط، بكل أبعاده الثقافية، والدينية، والذين انتقلت 
الســلطة اليهم يف الجمهورية الثانية، ميكن أن يعودوا 
بلبنان، ومن خالل الثقافة القبلية والطائفية، اىل القرون 
ليعّقب  للنموذج،  الراجيدي  السقوط  الوسطى، ما يعني 

فيسك أن عدوى القبلية انتقلت اىل الساسة املوارنة.
هــذا الــكالم جــاء يف ذروة التداعيات السياســية 

والطائفية  التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
الطبقة  الحــني، واألوروبيون يــرون يف  منذ ذلــك 
السياســية األوليغارشــيا العرجاء أو العمياء التي تقود 
لبنان اىل الهاوية. من وسط الهاوية نتساءل ماذا ينتظرنا 
ء يف األفق ســوى الخواء. الغباء الفرن أم  . ال  أك

الغباء اللبناين؟ ذات يوم تحدثنا عن عبقرية الغباء.
 ماضون يف... عبقرية الغباء

ــار املحب ــشـ ــة الـ ــخــاطــب ــة الــســنــيــة وُم ــحــال ــري »الـــعـــائـــد« الســتــنــهــا ال ــري ــح ال
جــنــبــا ولـــيـــد  االّ  ــه   ــ ل ــيــف  حــل وال   ...» ــ »غـــــامـــ االنـــتـــخـــابـــات  ـــو  خـ قـــــرار 

ابتسام شديد

ء حاســام ومؤكدا بعــد حول عــودة  رئيس »تيار  ال 
املســتقبل« ســعد الحريري  اىل لبنان العالن قراره يف شأن 
املشاركة والرشح يف اإلنتخابات النيابية املقبلة ، وكل ما يقال 
مجرد تحليالت وتوقعات، وما ان تعلن حتى تســحب برسعة 
من التداول او يسارع املكتب اإلعالمي لـ »املستقبل« لتكذيبها 
ونفيها، كام ان ال شــيىء واضحا ومحددا بعد حول تحالفات 
الحريري  يف اإلنتخابات املقبلة ، فرئيس »تيار املســتقبل« ال 
يجمعه اليوم بالسياسيني من حلفاء وخصوم  »ود كبري« بعد ان 
أسقط يف يوم اإلعتذار الشهري كل تحالفاته السياسية تقريبا، 
 وقطع رشايني الحياة يف عالقة »املســتقبل« بسائر األطراف.
لكن ميكن تصور وتوقع مضمون ما سيعلنه الحريري عندما 
يعود، وشكل تفاهامته االنتخابية ، فالحريري، عىل حد قول 
مصادر سياسية ، مصمم عىل الذهاب اىل االنتخابات النيابية 
من بوابة املعارضة القاســية بتحالفات موضعية ومن دون 
مســاندة أحد، وبحسب املصادر، ان صورة سعد الحريري  يف 
إنتخابات 2022 تختلف عن املايض، فالحريري اليوم  أقرب اىل 
صورة املعارض من الزعيم السيايس، ميكن ان يخاطب الشارع 
الحرمان واالضطهاد ومعاقبة »الحريرية  السني بشــعارات 

السياسية«، وعىل الجمهور السني ان يصدقه.
وتقول املصادر ان ليس لدى الحريري  يف استحقاق 27 آذار 
اإل الحلف مع املختارة، فعالقته انهارت مع الرئاســة األوىل 
والتيار الوطني الحر ومل تعــد موجودة،  وأعلن يف محطات 
كثرية الحرب عىل رئيس حزب »القوات« سمري جعجع. ال يبدو 
الحريري الخارج من أزمة سياسية كبرية حريصا عىل أحد من 
حلفائه السابقني  باستثناء عالقته املميزة ذات الطابع الخاص 
مع النائب السابق وليد جنبالط، ويحتف أيضا بـ«ود« للرئيس  
نبيه بري، عىل  الرغم من تحفظــات عني التينة عىل  ترّسع 

اعتزال  قــراره  يف  الحريري 
العمل الحكومي واإلعتذار.

مــع معــراب لــن تعود 
التحالفات كام كانت باألمس 
بيانات  الرغم مــن  ، عــىل 
مع  ومتاهيها  »املســتقبل« 
حادثة عني الرمانة واستدعاء 
يزال  ســمري جعجــع،  وال 
أرشيف العالقة املتدهورة مع 
املتعمد  واســتهدافه  معراب 
لرئيس«القوات« شاهدة عىل 
وتحميله  الحريري  تصاريح 
معــراب تبعــات انتخــاب 
الرئيس ميشــال عون ورمي 
»املســتقبل«. عىل   التهمة 
مل  »املستقبل«،  اىل  بالنسبة 
وتتضامن  »القوات«  تتعاون 
كام يجب معه، فـ »القوات« 

مل تسم الحريري يف االستشارات النيابية لثالث مرات متتالية، 
ويحف »املســتقبليون« أحداثا ووقائع ضــد »القوات« عن 
محاولة جعجع عقد اتفاق مع رئيس »تيار املردة« ســليامن 
فرنجية، وعندما فشل االتفاق سار بخيار الرئيس عون بهدف 

تقاسم النفوذ واملواقع يف الدولة.
يتحمل »املستقبل« جزءاً من املسؤولية عن التسوية »املشؤومة 
» كام يسمونها مع العهد والتيار، ولكن ليس كل املسؤولية، فـ 
»املستقبل«  بحسب مصادره مل يؤسس لها و كان آخر امللتحقني 
بها، فيــام كان معروفا  ان »القوات« ســبقته  اىل دعم وتأييد 
وصول ميشال عون اىل الرئاسة وحصوله عىل اكرب كتلة نيابية.
املتابعون لعالقة معراب وبيت الوسط يتحدثون عن عالقة 

غــري منتظمة منذ فرة طويلة، ولــدى معراب الئحة طويلة 

باالنتهاكات  من قبل الحليف الســابق يف بيت الوســط يف 

زمن التسوية الرئاســية و«الغرام املستحيل« الذي كان قامئا 

بني »الحريرية السياســية« والعونية و«الفيتو« الذي وضع 

عىل »القوات« حينها، اال ان مشــهد 17 ترشين هو الذي قلب 

املقاييس بني الطرفني.

العودة اىل »الع الذهبي« للعالقة يحتاج اىل توفر رشوط 

شخصية وسياســية من الطرفني. املؤكد، كام يقول سيايس 

عريق، ان العالقة لن تستقيم بعد املتغريات السياسية، فسمري 

جعجع اليوم تحّول اىل رجل الســعودية األول يف لبنان، فيام 

سعد الحريري ووليد جنبالط يسعيان اىل التقرّب من اململكة، 

لكن جعجع سبقهام اليها بأشواط.

ــاة ــي ــح ــى ال ــ ل وحــــــد تـــعـــود الـــحـــكـــومـــة الـ ــا ــفـ ــتـ ــالـ ــادر وزاريـــــــــة: لـــيـــس بـ ــ ــص ــ م
محمد علوش

يرّدد رئيــس الحكومة نجيب ميقايت أمام 
باقراب  املوقــف  ســيد  ل  التفا بأن  زواره 
العودة اىل طاولــة مجلس الوزراء، ولكنه ال 
ل عىل اإلطالق،  يدخل بتفاصيل هــذا التفا
تاركاً »الطبخــة« لتنضج عىل مهل، رغم كل 

الصعوبات التي قد تُعيق نضوجها.
ليس مــن الضوري أن يكــون ما يقوله 
رئيســا الجمهورية والحكومــة حول قرب 
الدعوة لجلســة ملجلس الوزراء واقعاً، فلعبة 
ل يف لبنان موجودة منذ زمن، ومل  نرش التفا
ل إبان مرحلة  ننس بعد كيف كان يُشاع التفا
تشــكيل الحكومة، ولكن بحســب مصادر 
ن حركة رئيس الحكومة  وزارية متابعة ، ف
نجيب ميقايت يف هذه األيام، ال سيام زيارته 
الجمهورية ميشال عون،  رئيس  إىل  األخرية 

توحي وكأن الرجل يف طور الذهاب إىل دعوة مجلس الوزراء 
إىل اإلجتامع يف وقت قريب، وهو كان قد أعلن عن ذلك بشكل 
يح بعد زيارتــه مقر اإلتحاد العاميل العام، األمر  واضح و
الذي يدفع إىل الســؤال عام إذا هناك من معطيات جديدة يف 

هذا اإلتجاه.
يف هذا اإلطار، تشــري املصادر الوزارية إىل أن ما يعرّب عنه 
ميقايت مل يخرج، عىل األقل حتــى اآلن، من خانة التمنيات، 
التي تنطلق من أن الظروف الحالية مل تعد تحتمل عدم إجتامع 
الحكومــة، خصوصاً أن الظــروف اإلقتصادية واإلجتامعية 

باتت ضاغطة عىل كافة األفرقاء السياسيني، لكن من الناحية 

العملية األمور مرهونــة بالتوصل إىل إتفــاق حول كيفية 

معالجة امللفــات العالقة، وهذا ما لن يكون ســهالً رغم كل 

التقدم الذي يحصل عىل بعض الجبهات.

حتى الســاعة، تؤكد املصادر نفســها أن مثل هذا اإلتفاق 

مل تتضح معامله بعد، خصوصــاً أن األمور ال تزال عالقة عند 

كيفيــة معالجة األزمة التي قــادت إىل توقف الحكومة عن 

اإلجتامع، أي ملف التحقيقات يف جرمية إنفجار املرفأ، وهو 

ما يبدو أن سهيل عبود  يقف بوجهه، علامً أن هناك مؤرشات 

أو  القايض بيطار،  تتحدث عن اقراب تنحي 
انتقال امللف من القضاء اىل املجلس النيايب، 
بينام األزمة الدبلوماسية القامئة مع بعض 
الدول الخليجية من املمكــن التغايض عنها 
بطريقــة أو بأخرى، يف حال مل يتم التوصل 

إىل إتفاق بشأنها.
وترى هــذه املصــادر أن حديــث رئيس 
إىل  الــوزراء  مجلس  دعــوة  عن  الحكومة 
اإلجتامع، رمبا مرتبط مبــا قد يحصل عىل 
مســتوى اإلجتامعات التــي تعقدها الهيئة 
العامــة ملحكمة التمييز، التــي خرجت يوم 
أول من أمس مــن دون الوصول إىل أي قرار 
واضح، حيــث األمل يف أن يــأيت الحل عن 
طريق السلطة القضائية من دون تدخل من 
مجلــس الوزراء، عىل أن ي ذلك إســتقالة 
وزير اإلعالم جورج قرداحي، أو بالحد األد 
عودة املجلس إىل اإلجتامع من دون حضوره، 
يك ال يفرس ذلك عىل أســاس أنه خطوة إستفزازية، ال سيام 
أن الرجل من املفرض أن يتوىل هو تالوة املقررات، وهو ما لن 

يقبل به ال ميقايت وال عون.
وترى املصــادر أن ميقايت يريد زيــادة الضغوط عىل كل 
يجاد الحلول، وهو يعلم أن املفاوضات جيدة  األطراف املعنية ب
وهناك تقّدم معني ميكن البناء عليه، لذلك يُشــاع خرب اقراب 
الدعوة لعقد جلســة ملجلس الوزراء، مشرية بنفس الوقت اىل 
ل ال يفيد لوحــده إلمتام الحلول، وليس  أن الــكالم عن التفا

ل وحده تعود الحكومة إىل الحياة. بالتفا

نجاز بو حبيب : الوزارة تسعى جهدها 
نتخابي رغ الصعوبات االستحقا ا

نافي بو حبي مستقبال سفرا الدو االسكند
استقبل وزير الخارجية واملغربني عبدالله بو حبيب، سفراء 
الدول االســكندينافية املعتمدين لدى لبنان وضم ســفراء: 
وج مارتن إيرفيك، الســويد آن  ــارك مرييتي جول، ال الدا
ديســمور وفنلندا تارغا فرينانديز. وتم البحث يف االنتخابات 
النيابية املقبلة والدعم للحكومة الحالية. كام تم التطرق اىل 

املواضيع السياسية واالزمة بني لبنان ودول الخليج.
والتقى بو حبيــب وفد الجمعية اللبنانيــة لدميوقراطية 
االنتخابات LADE وعرب اعضاء الوفد عن«مخاوفهم بالنسبة 
لتقريب موعد االنتخابات النيابية وإمكان الوزارة القيام مبا 

هو مطلوب منها يف هذا املجال«.
نهــم وزير الخارجية ان »الوزارة ستســعى بكل  وقد ط
جهدهــا للقيام مبا هو مطلوب منها رغــم ان تقريب موعد 
»الخارجية  ان  االنتخابات خلق صعوبات كثــرية«، موضحا 
خصصت لكل قارة فريق عمل ملتابعــة كل ما يتعلق باقراع 

املغربني«.
وقد رشح الوفد لبو حبيب بعــض االمور التي حصلت يف 
االنتخابــات املاضية والتي من املمكن تفاديها يف االنتخابات 

املقبلة.

»نحن مع عودة الحكومة الى االجتماعات«
ــه: ســـنـــخـــو االنـــتـــخـــابـــات ــ ــل ــ ــزب ال ــ حـ
نــا ـــحـــة ركــيــزتــهــا حــلــفــا بــتــحــالــفــات وا

{ اعترب نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يف 
لقاء سيايس نظمته »املهن الحرة يف حزب الله«، ان »إرسائيل 
هي الخطر األكــرب عىل لبنان وان املقاومــة حررت األرض  
بت  وحرمت إرسائيل من اســتغالل لبنان حديقة خلفية و

مرشوع التوطني«.
وأعلــن اننا »ســنخوض االنتخابــات بتحالفات واضحة 
نا من القوى السياســية الحالية، ومجموعات  ركيزتها حلفا
املجتمع املدين الحليفة وكذلك الشخصيات التي لها حضورها 
الشــعبي«، مضيفا »اليــوم إذا كان أحد يحمــل حزب الله 
املسؤولية، فليكن واضحا أن أزمة الدولة ال يستطيع حزب الله 
أن يحلها حتى ولو أراد، بل ال يســتطيع اي حزب يف دولة أن 

يحل مشكلة  الدولة«.
وتابــع »من املهــم أن نعلم بأن حزب اللــه و«حركة أمل« 
تجاوزوا خطًرا  كبريًا كان ميكن أن يؤدي إىل نتائج خطرية جًدا 
يف لبنان من خالل مجــزرة »القوات اللبنانية« يف  الطيونة، 
، وهذا  ألن املطلوب هو جر الحزب والحركة إىل اقتتال داخ
االقتتال يعطي »القوات« صالحية حامية املجتمع املســيحي 
نيابيــة يحصدون فيها  والجمع حوله، متهيــًدا النتخابات 
األصــوات الكثرية، لكن الحمد لله بالصرب فوتنا عليهم فرصة 
اســتغالل هذه املجزرة. هناك من يناقش: هل هذا املقدار من 
املجــزرة أدى إىل تصاعد مكانة »القــوات«؟ ال، ال تؤدي إىل 
تصاعد مكانتهم، »القوات« مل يزدد عند املسيحيني مكانة، ألن 

 تاريخهم أسود بعد مجازر كثرية«.
وقال قاسم:«نحن كحزب الله حرصاء عىل العالقات مع كل 
الدول مبا فيها دول الخليج، لكن  عىل قاعدة االحرام املتبادل، 
نحن ال نقبل أن يتدخل أحد يف شــؤوننا، يقيل وزيرا ويتدخل 
يف وزارة«، مضيفا »نحن مع عــودة الحكومة اللبنانية إىل 

االجتامعات، بعد معالجة أسباب توقف االجتامع ».
{ شدد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ 
ع دعموش يف خطبة الجمعة، عىل أنه »ال يجوز أن تبقى 
الحكومة معلقة وان يبقى البلد مجمــدا، ألن هناك من أخذ 
قرارا يف الخــارج بتجميده وتعطيله، بــل عىل الحكومة أن 
تقوم بدورها وعملها وتبادر إىل معالجة االســباب واملوانع 
التي تحول دون انعقادها وتتخذ القرارات املناسبة بكل جرأة 
وشــجاعة ومن يريد أن يغضب فليغضب«، مضيفا »نحن بلد 
قوي ولنا كرامتنا ولدينا امكاناتنا، ونستطيع أن نقوم بكثري 
من األمور التي تساعد عىل النهوض وعىل بناء اقتصاد قوي 
باإلســتفادة من مواردنا وثرواتنا وغازنــا ونفطنا بعيدا عن 
االستجداء والتسول، فمصري البلد ال يتوقف عىل من يقدم لنا 
مساعدة من هنا أو من هناك، ونرفض أي مساعدات مرشوطة 

بالسياسة«.

تلقى برقية تهنئة باالستقال من نظير األميركي والتقى زواراً
الـــنـــهـــو بــــدايــــة  ــة واليــــتــــي  ــايـ ــهـ نـ ــون  ــ ــك ــ ت أن  ــل  ــ ــ م عـــــــون: 

ــب لــبــنــان ــانـ ــى جـ ــ ــا املـــتـــواصـــل الـ ــركـ ــيـ ــوف امـ ــ ــ ــد وق ــ ــ ك بــــايــــدن: أ
أكد رئيــس الجمهورية العامد 
ميشال عون، االستمرار يف العمل 
من اجل بلو األهداف التي وضعها 
بلبنان  »للنهــوض  عينيه  نصب 
العديــدة والظروف  الصعاب  من 
التي يجتازها«، وامل ان  القاسية 
»تكون السنة األخرية من واليتي 
الفع  النهوض  بداية  الرئاسية، 

واالنطالق يف مسرية التعايف«.
كالم رئيــس الجمهورية جاء 
ظهر  قبل  اســتقباله  خالل  يف 
امس يف ق بعبدا، وفد ضباط 
»مجموعة امليثاق العسكري« التي 

جاءت لتهنئته بعيد االستقالل.
بداية، القى العميد اديب راشد 
كلمة باســم الوفد، فقال: »اتينا 
لنعلن وقوفنا ودعمنا لفخامتكم 

ار عىل متابعة مســرية اإلصالح حتى وصولها اىل  يف اإل
الغاية املرجوة التي تحقق التقدم واالزدهار للشعب اللبناين«.

ورد الرئيس عون بكلمة، مؤكدا ان »االستقالل يشكل يف حياتنا 
الوطنية أجمل األعياد مهام كانت الظروف قاسية وقد افقدت العيد 
بهجته، فيام بقيت معانيه. وعلينا ان نعيش معاين االستقالل، وقد 
نجحنا يف تحقيق اهداف مهمة عىل الرغم من قساوة الظروف، 
لعل ابرزها، تحرير لبنان مــن اإلرهابيني وترصد الخاليا النامئة 
وتعقبها والقضــاء عليها، إضافة اىل انجاز املراســيم الخاصة 
باســتخراج النفط والغاز ولو اننا مل نعرف حتى اآلن سبب توقف 
الرشكات عن التنقيب عن النفط«، مشريا اىل »العقبات التي واجهها 
لبنان من املديونية املرتفعة اىل األزمة يف سوريا التي سدت امامنا 
طرق التواصل مع العامل العريب، وقد تبعها نزوح نحو مليون و800 
نازح سوري تحمل لبنان وملا يزل اعبائهم كافة، مع تف جائحة 
كورونا عىل املستوى الدويل، وصوال اىل كارثة انفجار مرفأ بريوت 

وتداعياتها اإلنسانية واالجتامعية وغريها«.
ة العادة اعامر كل  وشدد الرئيس عون عىل ان »اإلرادة حا
ما تهدم«، موضحا »ان املال واالقتصاد القائم عىل أسس صحيحة 
ى  امران مرابطان«، وقال: »لدينا خسائر وقد حددنا قيمتها وس
من سيتحملها، وبالتوازي سنعمل عىل تحديد اإلصالحات الالزمة 
للتفاوض مع صندوق النقد الدويل واالنطالق بالنهوض. ونحن 
نأمل ان ننجز ذلك«، مؤكدا ان »لبنان ينشد دامئا افضل العالقات 
مع الدول العربية، ال سيام دول الخليج العريب. ونحن نأمل ان تتم 
رسيعا معالجة ما أدى اىل إشكالية مع هذه الدول«، وقال: »عىل 

ننا لن نيأس ابدا  الرغم من كل األمور السلبية التي اعرضتنا، ف
وسنخرج من كل هذه األزمات وبشكل اقوى«.

وأشار الرئيس عون اىل ان »نتيجة االنتخابات املقبلة ستظهر 
من يريد املتابعة يف خط اإلنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك، ومن 
هو مع استمرارية الحركة اإلصالحية او ال«، وقال: »األهم يبقى 
إقرار التدقيق الجنايئ الذي سيحدد لنا من سبب لنا األزمة املالية 

التي نعاين منها عىل الرغم من عرقلته لنحو سنة ونصف«.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون الوزير الســابق موريس 
صحناوي، وتنــاول البحث عددا من املواضيــع ذات الطابع 

ايئ وأوضاع الكهرباء يف البالد. االقتصادي واال
واســتقبل الرئيس عــون رئيس »جمعيــة أعضاء جوقة 
الرشف يف لبنان« الســفري خليل كرم الــذي وجه اليه دعوة 
لحضور االحتفال الذي سيقام يف باريس يوم االحد 5 كانون 
األول املقبل ملناسبة تسليم الســفري كرم والربوفسور رشبل 
متى الجائزة الكربى ملؤسســة »عمل الرشق » عىل كتابهام 
18-1965« من  عن »رســالة اآلباء اليســوعيني يف غزير 3
منشــورات جامعة القديس يوسف. وستتوىل تسليم الجائزة 

كادميية الفرنسية هيلني كارير دانكوس. األمينة العامة ل
من جهة ثانية، تلقــى رئيس الجمهورية برقية من نظريه 
رئيس الواليات املتحدة األمريكيــة جو بايدن، هنأه فيها بعيد 
االســتقالل، مؤكدا »وقوف بالده اىل جانب الشعب اللبناين، 

ة«. وال سيام يف الوقت الذي يواجه تحديات معا
واثنى الرئيس األمــرييك عىل »عالقات الرشاكة التاريخية 

بني البلدين«.

را داال ون ا العسكري                        مجموع املي با  عون ووفد 
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الطائفّية إنــبــذوا  التوجيهية«:  »النشرة  في  إبراهي 
ــه ــّب ــن ــت ــوون ألعـــلـــى درجـــــات االســتــنــفــار وال ــ ــدع ــ وم

تـــــــفـــــــقـــــــد قــــــــــــيــــــــــــادة فـــــــــــــــو املــــــــــغــــــــــاويــــــــــر فــــــــــــي رومــــــــيــــــــه 
قـــــــائـــــــد الــــــجــــــيــــــ لــــلــــعــــســــكــــريــــيــــن فــــــــي »أمــــــــــــــر الــــــــيــــــــوم«:
ــ ــك ــم ــس ــق ــاب كــــــونــــــوا رجـــــــــــاالً أوفـــــــيـــــــاء ل ــ ــعـ ــ ــصـ ــ مـــهـــمـــا اشــــــتــــــدت الـ

وجه املدير العام لالمن العام اللواء 
التوجيهية«  »النرشة  ابراهيم  عباس 
والســبعني  الثامــن  العيــد  يف 
العام،  األمن  لعسكريي  لالستقالل، 
وجاء فيها: »ايها العســكريون، يف 
لبنان  لقيام  املئة  بعد  االوىل  الذكرى 
الكبري، ويف مناســبة االســتقالل 
خافيا  يعــد  مل  والســبعني،  الثامن 
عىل أحد حساســية الوضع اللبناين 
، وما خلفه مــن تداعيات  الداخــ
السياسية  املســتويات  عىل  سلبية 
واالجتامعية واالقتصادية، واحتامل 
انعكاســه عىل الواقــع االمني يف 

البــالد، ألن االمن وليــد السياســة واالقتصاد 
واستقرارهام.

العسكريون، وطنكم وشعبكم يف أمس  أيها 
وان  اىل تضحياتكم وجهدكم، ســيام  الحاجة 
القوانــني أناطت باالمن العــام صالحيات يف 
املجالــني االمني والخدمايت، وقــد أثبتم فعال 
أنكــم أهل لها، وقمتم مبــا يتوجب عليكم من 
وعىل  اليوم،  واخــالص.  تفــان  بكل  مهامت 
الرغم مــن االزمة االقتصاديــة واالجتامعية 
الذي طاول  العيش  منها، وشظف  تعانون  التي 
درجات  أعىل  اىل  مدعــوون  انتم  لبنــان،  كل 
االســتنفار والتنبــه مبا أقســمتم عليه امام 
ووطنكم  شــعبكم  بحامية  ومطالبــون  الله، 
وما يختزن من قيــم الحرية والعدالة والعيش 
املشرك بني ســائر املكونات التي شكلت فرادة 

ومتيزه. البلد  هذا 
أيها العســكريون، مناسبة االستقالل تفرض 
علينــا جميعا التمســك باملشــركات الوطنية 
واالخالقية التي تبقــى اكرب بكثري من التباينات 
التي تدفــع البعض يف اتجاهــات مريبة، غري 

مضمونــة النتائج وتهدد الكيــان اللبناين. لذا، 
أدعوكــم اىل أن تكونوا، وســائر املؤسســات 
العســكرية واالمنية،  يدا واحدة من اجل صون 
الشعب وحاميته من االخطار. ال حقوق لجامعات 
عــىل الدولة، بل ضامنات نص عليها الدســتور 
الواجب احرامــه وتنفيذه .أيها العســكريون، 
عيد االســتقالل، بالرغم من الظــروف الصعبة 
التي تعيشــونها، ســيبقى رمزا وطنيا مشركا 
لــكل اللبنايني، ال يكتســب معانيه السياســية 
واالقتصادية واالجتامعيــة اال من خالل التأكيد 
عىل ضــامن الدولة وحدها واســتقاللها التام 
والناجز. ال االستقواء بالخارج عىل الداخل مينح 
الغلبة، وال اســتدراج العــروض الدولية لتثبيت 
موازين محددة ســينفع جامعة عىل حســاب 
اخرى، ومايض الحــرب االهلية ال يزال ماثال يف 
الطائفية  وضامئرهم.لذا:إنبذوا  اللبنانيني  عقول 
وكل فكر اقصايئ والغــايئ، والوا وطنكم، ابقوا 
اىل جانب شــعبكم،  إنحــازوا اىل لبنان التنوع، 
لبنان الرســالة،  واخريا، آمنوا بدولتكم بعد الله، 
فهي الحامية وهي الضامن اآلن ومستقبال، يك 

ال يكون العيد ذكرى».

وجــه قائد الجيــش العامد جــوزاف عون، 
ملناســبة عيد االســتقالل الـ78 أمر اليوم اىل 
العسكريني، جاء فيه:«أيها العسكريون، يف ظل 
والسياسية  الوطنية  والتحديات  األزمات  تزاحم 
واالقتصادية واملعيشــية، متر ذكرى االستقالل 
ر بها  محملة باآلالم واآلمال. آالم األوضاع التي 
وآمال بالخروج من األزمة وتجاوزها ليعود لبنان 

إىل وضعه الطبيعي.
واملجتمع  اللبنانيني  ثقة  إن  العسكريون،  أيها 
الدويل باملؤسســة العســكرية هــي النتيجة 
الحتمية ألدائكم وتضحياتكم وجهودكم يف وأد 
، ألنكم عىل  الف والحفا عىل الســلم األه
مسافة واحدة من كل األفرقاء، وتشكلون النقطة 

الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيني.
أيها العسكريون، إن التصدي للعدو اإلرسائي 
ومواجهته من خــالل الجهوزية واليقظة عىل 
الحدود جنوبــا، ومالحقة الخاليــا اإلرهابية 
والقضاء عليها، وانتشاركم عىل الحدود الشاملية 
التهريب، باإلضافة  للحد من عمليات  والرشقية 
إىل تشــعب مهامتكم بحف األمن يف الداخل 
ايئ،  واملساهمة يف حامية األمن املعي واإل
كل هذا رسخ دعائم االستقالل فكنتم عىل قدر 

املسؤولية الوطنية الكربى امللقاة عىل عاتقكم.
أيها العســكريون، إن صيغة العيش املشرك 
الساهرة، كام  الواعية والعيون  العقول  تصونها 
الشهداء  دماء  االســتقالل تحميها  أن دميومة 
والجرحى وإرادتكم الصلبة. كونوا كام عهدتكم 
مهام اشــتدت الصعــاب رجاال أشــداء أوفياء 

لقسمكم مخلصني لوطنكم«.

{ قيادة فوج املغاوير يف رومية {

مــن جهة ثانية، تفقد قائــد الجيش قيادة 

فوج املغاوير يف روميه، وجال يف أقســامه 
واطلع عىل ســري العمل فيــه وحض مناورة 
تحايك  الرماية  حقــل  يف  الحيــة  بالذخرية 
تعرض وحدة عســكرية لكمني مســلح. كام 
اجتمــع بالضباط والعســكريني واطلع عىل 
قائد  من  إيجــاز  إىل  اســتمع  ثم  أوضاعهم، 

الفوج عن مهامته.
وهنأ العامد عون العسكريني بعيد االستقالل 
جهودكم  »بفضــل  بالقــول:  إليهم  وتوجــه 
وتضحياتكم، تحمون االســتقالل. مير وطننا 
تتعاملون  لكنكــم  بظروف صعبــة ومعقدة، 
وحكمة،  وانضباط  وشــجاعة  بحرفية  معها 
. وطننا أمانة  وتنقذون بذلــك الوطن من الف
بــني أيدينا وســنحيمه بأرواحنــا«، مضيفا 
»عندما أقف أمام رجال مثلكم، أدرك أن ال خوف 

عىل لبنان، فأنتم العمود الفقري لهذا الوطن. ال 
رغم  العسكرية،  املؤسسة  سوى  أمامكم  خيار 
كل التحديات التي تعيشــونها، ألنكم مدربون 
عــىل املواجهات القاســية والظروف الصعبة 
والضاغطة. يل ملء الثقة بأنكم ســتجتازون 
هذه املرحلة، واعلموا أن الشــعب اللبناين يثق 
بكم ويفتخر بأدائكم، واملجتمع الدويل يشــيد 

نجازاتكم«. ب
وختم »نســعى جاهديــن إىل التخفيف من 
التي تضغط عليكم، وتوفري  االقتصادية  األعباء 
الخدمات األساســية التي تحاف عىل كرامتكم 
وكرامة عائالتكم وأبرزها الطبابة والنقل. علينا 
ار وإرادة وإميان  اجتياز هذه األزمة بعزمية وإ
بوطننا الذي يحتاج إلينا اليوم أك من أي وقت 

.» م

ر يف رومي او يادة فوج امل لقي كلمت م  د الجي  ا

هجوم مضاد لتشويه الصورة… يُقابلها موجة باتجا الخدمة العامة
فاطمة شكر

تشــتُد الضغوطات الخارجية والداخلية يوماً 
بعد يوم عىل لبنان، ولعل هذه الضغوطات وهذه 
والداخل  الخارج  يحات من قبل  والت الهجامت 
املتواطىء مع الســعودية و أمريكا ســتزداُد يف 
األيام واألســابيع املقبلة لضب صورة حزب الله 

أمام بيئته املنترشة يف جميع أنحاء الوطن.
يُدرُك ويعرُف حــزب الله متام املعرفة أن كل ما 
يجري هو من أجــل أن تُدمري صورتــه أمام كل 
اللبنانيني دون استثناء، ويعلُم أيضاً أن اإلنتخابات 
ها يف آذار املقبل هي نقطة  الربملانية املزمع إجرا
اإلرتكاز التي تعّوُل عليها كل القوى السياســية 
املعادية له، والتي تحصُل عىل متويلها من الخارج 
الذي سيدفُع األموال الطائلة من أجل سحق الحزب 

وأخذ املزيد من الكرايس النيابية إرضاًء لنفسها.
أكد  الله،  مصدر ســيايس مقرب من حــزب 
أن الحزب يعرُف أن غرفاً ســوداء تعمُل ليل نهار 
حزب  ة  محــا عىل  اإلنتخابات  موعــد  حتى 
الله واتهامه بكل ما يجري مهام كان ســخيفاً 
من أجل إســتثامره يف صناديق اإلقراع وشــد 
املزيد  عىل  والحصول  واملذهبي  الطائفي  العصب 
من أصوات الناخبني، حتــى ولو كان عن طريق 

التحريض وإشــعال الفتنة من خــالل القنوات 
اإلعالمية املمّولُة من جهات خارجية والتي باتت 
معروفة اإلنتامءات، والتي تجاهُد بكل ما أوتيت 
من قوة لتشويه ما يقوم به الحزب، والتأكيد عىل 
أن كل ما يجري من أزمات إقتصادية ومعيشــية 

يف لبنان هو املسؤول عنها. 
ويضيــُف املصــدر أن ما حصل مــن تضخيم 
ملا جرى يف عيون الســيامن يــأيت ضمن إطار 
السناريوهات التي يجري نسجها من أجل إفتعال 
املشاكل وجر البلد اىل تفلت أمني جديد، واكد أن 
املوكب الذي عرب منطقة عيون الســيامن والذي 
التنفيذي للحزب الســيد  يعود لرئيــس املجلس 
هاشــم صفي الديــن خالل زيارتــه اىل البقاع 
الفتتاح بعض املشاريع، وان املوكب هو من أجل 
 . تأمني الحامية للسيد هاشم صفي الدين ال أك
ويضيف املصدر أن املوكب الذي عرب من املنطقة 
كانت ســياراته مفيمًة ومل يُر أحد داخلها، لكن 
الحديث عن املوكب يأيت يف ســياق اإلســتثامر 
اإلنتخايب والســيايس وزيادة املشاكل، علامً أن 
الكل يعرف أن ليس لدى حزب الله أي من املراكز يف 
 تلك املناطق التي هي باألساس معروفة اإلنتامء.

يحات التــي ُوجهت اىل حزب الله  أما عن الت
من قبل رئيس الحزب التقدمي اإلشــرايك وليد 
الكالم  الــرد، ورغم  جنبالط والتي قوبلت بعدم 

الــذي وصف الحــزب بأنه يســعى اىل تخريب 
لبنان بسبب سياســته، ناهيك عن دعمه للوزير 
قرداحي، يقــول املصدر أن قــراراً اتخذ من قبل 
يحات  قيادة الحزب يقيض بعدم الرد عىل أي ت
 ُ كيدية مــن هنا أو هناك، ما يعني أن الحزب يُ
عىل عدم الرد عىل القوى السياسية املخنوقة يف 
البلد، والتي تتخبط فيام بينها نتيجة عدم قدرتها 
عىل القيام بــأي عمل يُحُد مــن تحركات حزب 
 الله السياســية والخدماتية يف لبنان واملنطقة. 
ويؤكد املصــدر أن الحزب يتابع قضية تحقيقات 
مجــزرة الطيونة بكل دقة رافضــاً الحديث عن 

التفاصيل معترباً اياها بأنها حساسة.
وختم املصدر ان املشــكلة ليســت يف نفوذ 
حزب الله، املشكلة هي يف العداء املكتوم واملعلن 
من قبل البعض يف الداخل، املشــكلة تكمن بأن 
السفارة  النفسيني واملتعاملني مع  املر  هؤالء 
األمريكية يف عوكر والســفارة الســعودية يف 
بــريوت، هدفهم الوحيــد النيل من حــزب الله 
الدمــار والفتنة، وهذا  البلد نحو  وحلفائه وجر 
ما يحاول الحزب تجنبُه، ومــا الدعم املايل الذي 
تقدمه السفارة األمريكية مبارشة من حساباتها 
لحلفائها ما هو اال تنفيــذ خططها التي تضمُن 
مصالحها يف لبنان واملنطقــة واأليام القادمة 

ستحمُل الكثري من األدلة واملزيد من اإلثباتات... 

الوزاريّة اللجان  عمل  نتائ  عون  مع  عر  ميقاتي 
الــدواء شــراء  يستطيع  ال  الشعب  من   7 عراجي: 

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون يف التاسعة اال 
ربعا من صباح أمس يف ق بعبدا، واجرى معه 
جولة افق تناولت األوضاع الراهنة يف البالد يف 
ضوء املستجدات األخرية. كام تطرق البحث اىل 
نتائج االجتامعات التي تعقدها اللجان الوزارية 
املكلفــة متابعة مختلف املواضيــع التي تعمل 
الحكومة عىل درسها واعداد الالزم لعرضها عىل 
مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريبا. 
كذلك تناول البحث العالقات اللبنانية -الخليجية 
والعمل القائــم عىل اك من صعيــد من اجل 
معالجتها انطالقا مــن حرص لبنان عىل إقامة 
افضل العالقات بينه وبني الدول العربية الشقيقة 

عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصا.
ومل يدل ميقايت لدى مغادرته ق بعبدا بأي 

يح. ت
من جهــة ثانية، اجتمع ميقــايت مع لجنة 
الصحــة الربملانية، بعــد الظهــر يف الرسايا 
النائب عاصم  اللجنة  الحكومية، وضمت رئيس 
عراجي، والنواب: قاسم هاشم، عناية عز الدين، 
فــادي عالمة، ع مقداد، أمــني رشي، محمد 

قرعاوي، وأمني رس اللجنة حسني عواد.

بعــد اإلجتامع، قــال عراجــي: »بحثنا يف 
الدعم  األدوية بعد رفع  ارتفاع اسعار  موضوع 
الجزيئ عن ادويــة األمراض املزمنة. واذا اردنا 
التحدث عن االوضاع االقتصادية الصعبة التي 
تردنا  التي  واملعطيات  اللبنانيون  راهنا  يعيشها 
من املنظامت الدولية والتي تشــري اىل أن 70 
من الشعب اللبناين ال يســتطيع رشاء الدواء، 
يطرح الســؤال ما هو الحل. اتينا للتباحث مع 
ميقايت حول املوضوع، وقدمنا له حلوالً، منها 
ف لبنان املبلغ لنستطيع تأمني  امكان رفع م
تغطية أكــرب، وهذا األمر يــرك الجتامع بني 
ميقــايت وحاكم املركز ووزيــر الصحة. الحل 
الثاين هو الدفــع باللرية لرشكات األدوية عىل 
ســعر »صريفة«، كام طرح عــدد من الزمالء 
تفعيــل املكتب الوطنــي، إضافة اىل موضوع 

البطاقة التمويلية«.
من جهته، شــدد عالمة عىل »تفعيل املكتب 
الوطني للــدواء مبارشة عرب مفاوضات مبارشة 
مع الجهــات الخارجية. أما الحــل الثاين فهو 

يك«. التوجه نحو استعامل ادوية »الج
بدوره، قال املقداد: »ال ميكننا الطلب من املواطن 

ف لبنان«. انتظار الحل الطويل. الحل لدى م

امـــل«:  البيطـــار اوالً عـــون مليقاتـــي : اللجـــان ال تكفـــي... رئيـــس الحكومـــة : ســـأدعو لجلســـة... مصـــادر حـــزب اللـــه و
قرداحـــي يســـأل ميقاتـــي : هـــل اخطـــأت بمواقفـــي عـــن اليمـــن رئيـــس الحكومـــة يـــرّد: »مـــا شـــفت فيـــا شـــي«!
هذا السيناريو املرّجح الستقالة وزير االعام... قرداحي لـ »الديار« : كنُت اتمنى ان يكون موقف باسيل ُمشّرفاً  كموقف رئيس الجمهورية!

جويل بو يونس

مبوقــف مفاج طرح اكــ من عالمة اســتفهام، خرج 
رئيس الحكومــة نجيب ميقايت بعــد لقائه رئيــس االتحاد 
ء  العاميل العام بشــارة االســمر ليعلن »ان هناك حال لكل 
يف لبنــان، وأبلغُت رئيــس الجمهورية أنني ســأدعو مجلس 
 الــوزراء اىل اإلنعقــاد قريبا لعــودة األمــور اىل طبيعتها«.

يف الشكل، الالفت يف كالم ميقايت، انه ا بعد لقاء كان جمعه 
برئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف ق بعبدا، غادر بعده 
يــح متوجها اىل مقر االتحاد  ميقايت من دون االدالء باي ت

العاميل العام.
يف املضمون، ال ميكن لكالم رئيــس الحكومة ان مير مرور 
الكالم، السيام انه ا بعد تعطيل ملجلس الوزراء استمر منذ 12 
ترشين االول، عىل خلفية مطالبة الثنايئ الشيعي بتنحية املحقق 
يحات وزير االعالم جورج  العديل طارق البيطار اوال، ومن ثم ت
قرداحي، والتي اعتربها البعض اساس االزمة الخليجية التي فتحت 
عىل لبنان ونتجت عنها تداعيات ديبلوماسية وتجارية ،وكادت 
 ان تؤثر عىل مصري اللبنانيني العاملني واملقيمني يف دول الخليج.

صحيح ان ميقايت كشف عن توجهه لتوجيه دعوة قريبة ملجلس 
الوزراء ،لكن ما الذي تبدل؟ هل حلت ازمة البيطار؟ هل تراجع وزير 
االعالم فقّرر االستقالة ؟ او هل اتخذ القرار باقالة قرداحي، فذلّلت 

كل العقبات التي حالت سابقا دون انعقاد مجلس الوزراء؟
اسئلة كثرية قد ال تلقى االجوبة الشافية اال عند الثنايئ الشيعي، 
لكن الالفت ان مصادر مطلعة عىل جو الثنايئ علقت عىل كالم 
ميقايت بجملة واحدة مفادها :« ال حكومة وال جلســة ملجلس 

الوزراء قبل حل املسألة االساس: »البيطار اوال«
ولكن االم اســتند ميقايت ليخرج بهذا الكالم؟ وهل ميكن ان 
يكون قد تحدث عن اتجاه لدعوة ملجلس الوزراء بال ضامنات من 
الثنايئ بحضور الجلســة؟ تجيب املصادرنفسها: دعوة ميقايت 
حاليا غري واقعية، فهناك مشكلتان تتطلبان حال ، اوال ازمة املحقق 
العديل وهنا املشكلة االساس التي مل تحل بعد، وبعدها تأيت قضية 
الوزير قرداحي، وهذه ايضا مل تحسم بعد ولو ان البحث كان جرى 

مبخارج عدة.
وتضيف املصادر ان السيناريو الذي يكون قريبا للواقع، والذي 
كان يعمل ويحض له عرب اللقاءات التي حصلت بااليام املاضية 
يتمثل بالتايل: تحل مشكلة البيطار اوال بعدها تتم الدعوة ملجلس 
وزراء فيجتمع االخري ويشارك بالجلسة وزير االعالم الذي ال ميكن 
يحات قرداحي  اقالته لعدم توفــر الثلثني ، فيطرح موضوع ت
ية تعترب  عىل طاولة البحث ملناقشته ومعرفة ما اذا كانت االك

ان استقالة االخري فيها مصلحة للبنان، وعندها يستجيب قرداحي 
ية، فيخرج معلنا استقالته ،السيام انه كان قد اكد  لرغبة االك
اك من مرة انه مستعد للقيام مبا فيه مصلحة لبنان ،وانه غري 

متمسك ال بكريس وال بوظيفة وال بوزارة.
هذا هو السيناريو، اال ان الحبكة االوىل من هذا السيناريو مل 
تحل، فكيف تحل الحبكات الالحقة ؟ تجيب مصادر الثنايئ: قد 
اعىل معاودة جلسات الحكومة حتى  يكون رئيس الجمهورية م
لو اغضب االمر حزب الله ، لكن هذا االمر غري وارد قبل حل املشكلة 

االساس.
عىل خط رئيس الحكومة، اعتربت اوساط مطلعة عىل جوه، 
أن الدعوة اىل انعقاد جلســة ملجلس الــوزراء قد تحصل قبل او 
بعد زيارته اىل الفاتيكان التي تحددت يف 25 الحايل،  مشــرية 
اىل انه بات من الواضح ان هناك قناعة تكّونت لدى الجميع بعد 
الجولة التي قام بها ميقايت عىل املرجعيات السياســية، إضافة 
اىل مروحة اتصاالت مع عدد من املرجعيات، أنه من الضوري أن 
تعاود الحكومة جلساتها، بخاصة لناحية معالجة االمور املتعلّقة 
باألوضاع املعيشية، وقد بات عىل جدول األعامل املرتقب ما يقارب 

املئة بند يف هذا االطار. 
واكــدت املصادر أن الجميع اقتنع كذلك بأن مســألة القايض 
طارق البيطار مسألة قضائية بحت تعالج يف القضاء، أما املسألة 
املرتبطة بالوزير قرداحي، هناك مسودة طريق ستتبلور لحظة 
عالن من  الدعوة اىل انعقاد جلســة حكومية، واألمر مرهون ب
ميقايت أو باملشهدية التي سرتسم بعيد الدعوة اىل انعقاد مجلس 

الوزراء.
أمــا عىل خط ق بعبــدا، فاعتربت مصــادر مطلعة عىل 
جوها ان التوافق حصل بني ميقــايت ورئيس الجمهورية عىل 
الدعوة لجلســة حكومية التي يقصد بهــا حتامً الجمع وليس 
الرشذمــة أو حرش أي فريق ســيايس. وتابعت املصــادر، أنه 
إضافــة اىل القضايا املعيشــية هناك قضايــا ملّحة كقضية 
العالقــة مع دول الخليج، ســائلة:«أين يتــم البحث فيها غري 
عىل طاولة مجلــس الوزراء«؟ مضيفة: »نعم فلترك شــؤون 
 القضاء للقضاء، ويتــوىل مجلس الوزراء بالتوازي صالحياته«. 
وختمت املصادر املطلعة عىل أجــواء ق بعبدا بالقول:«نحن 
يف  نرغب يف أن تعود الحكومة الفتية اىل سابق عملها، ألن الت
الواقعي مرفوض وغري جائز يف ظل الظروف التي متر بها البالد«.
اال ان املعلومات كشفت بان ميقايت وضع خالل اجتامعه مع 
رئيس الجمهورية امس يف جو االجتامعات املكثفة التي تجريها 
اللجان الوزارية لبحث القضايا املختلفة ، اال ان الرئيس عون توجه 
مليقايت بالقول  : »اللجان مهمة لكن هناك قرارات تحتاج ملجلس 
وزراء، وبالتايل يجب ان تنعقد الحكومة«، فرد عندها ميقايت بانه 

سيدعو لجلسة قريبا
متابعــة  مصــادر  ان  اال 
تكشف ان هذه الدعوة ال تزال 
، الســميا  بعد  واضحة  غري 
ان ميقــايت يتوجــه يف 25 
والفاتيكان،  روما  اىل  الحايل 
كام ان الرئيس عون يســافر 
يف 30 الحــايل اىل قطــر، 
ان  املصادر  تســتبعد  وعليه 
تتم اية دعوة النعقاد مجلس 
الوزراء قبل عودة كل من عون 
وميقايت من الســفر املتوقع 
الوقــت  ويف  الخــارج،  اىل 
املستقطع تقول املصادر يعمل 
عىل انضاج الحلول القضائية 
ان  علام  السياســية،  كــام 
مشكلة املحقق العديل طارق 

البيطار مل تحل، وال احد يعرف كيف ميكن ان تنتهي، الســيام ان 
كل املعلومات تؤكد بان جلسة الهيئة العامة ملحكمة التمييز  التي 
اجتمعت باالمس برئاسة القايض ســهيل عبود، كانت جلسة 
حامية مل ينجح املجتمعون خاللها بالخروج باي قرار، وتكشف 
املعلومات بان الجلسة سادها انقسام حاد وعندما » دبكوا القضاة 
بني بعضن«، رفع القايض عبود الجلســة عىل اساس ان يدعو 

لجلسة اخرى يف وقت الحق.
وبانتظار حل مشكلة القضاء بالقضاء، فعندها تصبح استقالة 
قرداحي بشــكل طوعي واقعة ال محال تقول اوســاط بارزة، 
وتكشف بان االجتامع االخري الذي ضم ميقايت وقرداحي يف منزل 
االول، ا بعد زيارة فرنجية اىل ميقايت، حيث جدد رئيس »تيار 
املردة« عىل مسمع رئيس الحكومة ما مفاده :« ما قلته يف بكريك 
ساكرره امامك، املسالة فيها ظلم وانا ال اقف مع الظاملني، اذا بتحب 
اجلس وتحدث انت معو وحاول تقنعو« ، فبادر ميقايت اىل االتصال 

بقرداحي داعيا اياه اىل منزله، فلبى االخري الدعوة.
يف كواليس اجتامع البالتينوم بني ميقايت وقرداحي، تكشف 
املعلومات بان قرداحي قال مليقايت ما مفاده : بقايئ بالحكومة هو 
تضحية بحد ذاتها ال خروجي منها، انت املستهدف ال انا، وحكومتك 
املستهدفة، فالسفري السعودي مل يزرك ومل يتصل بك مهنئا حتى 
يحايت، انا مســتعد اذا دعوت انت  قبل ترسيب املقابلــة وت
يحات  لجلسة حكومية ان احض الجلسة ملناقشة مسألة الت
واالســتقالة، والقيام عىل ضوء ما تنتج عنه النقاشات مبا فيه 
مصلحة لبنان، فاذا اقتضت هذه املصلحة ورأت الغالبية بوجوب 

ان استقيل، فاستقيل«.
وتابع قرداحي سائال ميقايت: هل انا مخط فعال برأيك عندما 
تحدثــت وقلت ان الحرب يف اليمن عبثية ويجب ان تتوقف؟ فرد 
«، وتابع  ميقايت: »ســمعت املقابلة 10 مرات وما شفت فيا 
ميقايت : »فام قلته قلته بنية طيبة«، فاستوقفه قرداحي ليسأله:« 
طيب ليش ما طلعت قلت هالكالم؟ لو قلت هذا املوقف يف العلن 
لكنت دافعت عن نفســك ال عني« فاكد ميقايت لقرداحي: »انت 

ليست املشكلة«.
وهنا تؤكد مصــادر موثوقة ان قرداحي ال يزال يعترب ميقايت 
رجال ذكيا يعرف كيف يدّور الزوايا جيدا، وهو تلقف كرة النار وال 
يريد ان يفشل ، ويقول قرداحي يف مجالسه الخاصة »ما بيهني 
عليي انو يفشل الرئيس ميقايت بســببي« كام ان وزير االعالم 
يُحّيد دوما رئيس الجمهورية، اذ يعترب ان موقفه كان مرشّفا، فيام 
موقف رئيس التيار جربان باسيل الذي قال: »بان استقالة قرداحي 
ليست رضوخا، وعليه أن يفعل إن كان ذلك ملصلحة لبنان«، وعىل 
هذا الكالم علق قرداحي باتصال مع »الديار« بالقول : »كنت امتنى 
ان يكون موقفه مرشفا كام هو موقف رئيس الجمهورية« رافضا 

اعطاء اي تفصيل اضايف آخر.
وعليــه ال حلحلــة، وال مجلــس وزراء قبــل معالجــة 
االســباب التي حالــت دون انعقاده،  وكل ما حــ باالعالم 

 يعترب حزب اللــه انه غري معني به باعتبــار ان موقفه واضح
فهل تتحلحل بعد »االســفار الخارجية«؟ او اننا ســنكون امام 
توجه بالدعوة لجلسة حكومية عىل قاعدة وضع الجميع امام 

مسؤولياته؟

عون مجتمعا م ميقا امس



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت 20 ترشين الثاين 2021

ــوســاطــة خــارجــيــة ــا ل ــي تــحــت ــت ــعــيــد تــرمــيــ الــعــاقــات مـــع دول الــخــلــيــ ال ــي لـــن ُت ــرداحـ ــالــة قـ ــق إســت
دول بشعالين

هل بدأ اللبنانيون العاملــون يف دول الخليج يدفعون مثن 
يحات  األزمة التي أثارتها السعودية مع لبنان عىل خلفية ت
وزير اإلعالم جورج قرداحي عن اليمن قبل شهرين من تولّيه 
منصبه الوزاري والتي مل تجد طريقها بعد اىل الحّل؟ صحيح 
أّن الســعودية تُطالب باســتقالة قرداحي الذي كانت تربطه 
بها عالقات طّيبة عىل الصعيد الشخ واإلعالمي، عىل ما 
قال، غري أّن األكيد أّن اســتقالته لن تُعيد ترميم العالقات بني 
لبنان والسعودية ودول الخليج. ويبدو أّن تشديد الخناق عىل 
عنق لبنان من خالل »معاقبــة« بعض اللبنانيني املقيمني يف 
بعض الدول الخليجية، يأيت لُيواكب الحرد السعودي، ال سيام 
من قبــل الكويت التي اتخذت إجراءات إبعاد أو ترحيل عرشات 
العائالت اللبنانية العاملة لديها من ضمن إبعاد مئة وافد من 
جنســيات أخرى بهدف حامية أمنها الذي هو »خّط أحمر«، 
عىل ما أكّدت. ويُخ من قيام دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى من التصعيد تجــاه لبنان يف املرحلــة املقبلة، رغم 
نة السعودية اللبنانيني العاملني واملقيمني عىل أراضيها،  ط
بعدم املــّس بهم وبأعاملهم، إاّل أنّها منعت التحويالت من قبل 
هؤالء لعائالتهم يف لبنان، مع املقاطعة الديبلوماســية التي 
فرضتها ومنع الواردات اللبنانية اليها التي اتخذتها منذ بداية 

األزمة املفتعلة.
مصادر سياســية مطّلعة أبدت دهشــتها من القرار الذي 
اتخذتــه الكويت إلبعاد عرشات اللبنانيــني مع عائالتهم من 
ضمن مئة شخص من جنسيات مختلفة أدرجتهم عىل لوائح 
املمنوعــني من تجديد إقاماتهم فيها بعــد انتهاء صالحيتها، 
وذلك بســبب »اإلشــتباه يف انتامئهم أو انتامء أقاربهم من 
الدرجة األوىل أو الثانية اىل حزب الله«. علامً بأّن صلة القرابة 
ال تدّل بالضورة عــىل اإلنتامء الحزيب نفســه. واملُفاجىء 
يف األمر، ورغم أّن الكويت حذت حذو الســعودية من خالل 
سحب سفريها من لبنان وطرد ســفري لبنان لديها، أنّه سبق 

نت رئيس الحكومة نجيب ميقايت عىل لســان  لهــا وأن ط
نظريه الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خالل اللقاء 
الذي جمعهام عىل هامش قّمة غالســكو التي ُعقدت اخرياً 
يف اســكتلندا والتي أتت بعد األزمة مع السعودية، أّن بالده 
حريصة عىل لبنان وتسعى باستمرار لدعمه يف كّل املجاالت. 
ولكن يبدو بأنّها رسعان ما بّدلت موقفها لُتجاري الســعودية 
يف تعّنتها أمام إعادة العالقات بينها وبني لبنان اىل طبيعتها، 
رغم كّل املحاوالت واملساعي العربية والدولية للوساطة لديها.
ا  ّ وتقول املصادر بأّن هذا اإلبعــاد للبنانيني من الكويت، إ
يدّل عىل التصعيــد من قبلها تجاه لبنان، رغــم أّن هذا األمر 
كان مستبعداً من دولة مثل الكويت تحرص دامئاً عىل تهدئة 
األجواء املشحونة، كام عىل مّد يّد املساعدة للبنان يف الظروف 
الصعبة، كام مُيكن أن ينسحب عىل دول خليجية اخرى. علامً 
بأّن دول الخليج أعلنت عن نّيتها عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية 
تطال اليد العاملة اللبنانية لديها إثر األزمة مع الســعودية، 
ّن األمــر يتخذ أبعاداً خطرية قد تصل اىل أك ما كان  ولهذا ف

متوّقعاً من األزمة املستجّدة.
أّما اتخاذ الكويت إجــراءات منع نحو 90 لبنانياً وعائالتهم 
من تجديد إقاماتهم عىل محافظاتها الســّت، فُيشعر الجالية 
اللبنانيــة فيها، كام يف دول الخليج بالقلق، عىل ما أشــارت 
املصادر نفسها، ويؤّدي اىل خفض العاملة اللبنانية يف هذه 
الدول، ال ســيام إذا ما جرى ترحيل عدد آخر من اللبنانيني يف 
كّل منها ألســباب واهية. فاللبنانيون غادروا بالدهم اىل دول 
الخليج، كونها قريبــة جغرافياً من لبنــان، بحثاً عن العمل 
وعــن لقمة العيش، وال يجوز إقحامهــم دامئاً يف الخالفات 

السياسية التي تحصل بينها وبني هذه الدول.
من هنا، يظهر بأّن مثّة أزمة حقيقية بني لبنان والسعودية، 
عىل ما عّقبت املصادر، يف حال قّدم الوزير قرداحي استقالته 
ح وزير  ّ أم ال، خصوصاً وأّن أســبابها أبعد من ذلك، عىل ما 
خارجيتهــا فيصل بن فرحان مّرات عّدة منذ نشــوب األزمة، 
مشــرياً اىل »هيمنة حزب الله عىل الحكم«، عىل ما وصفها. 
يف الوقت الذي رأى فيه األمني العام لحزب الله الســّيد حسن 

اللــه يف خطابه األخري  ن
تُبالغ كثرياً  الســعودية  بأّن 
الحزب  أّن  عــن  كالمها  يف 
يســيطر عىل البلد، ولو كان 
كذلك ملا بقي ســنتني يُحاول 
التحقيق  عــن  قاض  إزاحة 
ومل  بريوت  مرفأ  انفجار  يف 
ما  عىل  اآلن،  حتــى  يتمكّن 

قال.
ولهــذا ال بّد من الســعي 
مع  العالقات  لرميم  الجّدي 
دول الخليج قبــل تفاقمها، 
عينها،  املصادر  ترى  ما  عىل 
خارجية  وساطة  من  بّد  وال 
فاعلــة لحصــول مثل هذا 
اســتقالة  كانت  وإن  األمر، 
قرداحــي التــي يُطالب بها 
نّية  حسن  عىل  تدّل  ميقايت 

لبنان إلعادة العالقــات اىل طبيعتها، من وجهة نظره، حتى 
وإن لن ترّممها باملطلق. يف الوقت نفسه، تسعى بعض الدول 
اىل ســّد الفرا الذي أحدثته مقاطعة بعض الدول الخليجية 
للبنان، مثل األردن التي وافقت عىل استرياد بعض املنتوجات 
اللبنانية التي كانت تذهب اىل الســعودية، اىل جانب م 
والعراق التي بدأت تســتورد منتوجــات لبنانية كانت تذهب 
اىل الســعودية ودول الخليج، فضالً عــن تركيا التي أعرب 
وزير خارجيتهــا مولود جاويش أوغلو الذي زار لبنان أخرياً، 
عن رغبة بالده يف تطويــر العالقات مع لبنان عىل مختلف 
املستويات إلنقاذه من الظلمة التي ميّر فيها. ولفتت املصادر 
اىل أّن بعض الدول تُعيد اليوم دراسة كامل عالقتها مع لبنان 

وفق قواعد أو رشوط جديدة.
وفيام يتعلّق باملبادرة اآلتية من تركيا، وبالســخاء الريك 
الــذي تحّدث عنه أوغلو، فأكّدت املصــادر أنّه ال بّد للبنان من 

الريّث تجاهها، سيام وأنّه ال يســتطيع الذهاب اىل عالقات 
مفتوحة معها من دون التنســيق مع االطراف الفاعلة فيه، 
ال ســيام تلك التي أعطت الضامنات للرئيس ميقايت نفســه 
لتشــكيل حكومته. علامً بأّن أوغلو عّرج عــىل طهران قبل 
زيارة لبنان، ل ال تُحسب مبادرته هذه التفافاً عليها، غري أّن 

التنسيق يجب أن يطال أطرافاً أخرى أيضاً. 
ويبقــى القول أّن ميقــايت ال يزال يعّول عــىل الضامنات 
الخارجية لحّل األزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، كام 
إلعــادة »تقليع« حكومته، وعقد اتفاقهــا مع صندوق النقد 
الدويل، وإنجــاز اإلصالحات املطلوبة منها، وحّل مشــاكل 
املواطنني الحياتيــة، وصوالً اىل إجراء اإلنتخابات النيابية يف 
مواعيدها الدستورية، يف دول الخارج، كام يف الداخل. ولهذا 
يقوم بجولة عــىل بعض دول الخارج لتســهيل إعادة تقليع 
الحكومة بدءاً من حــّل قضية القايض طارق البيطار، ومنها 

زيارته املرتقبة اىل روما. 

ــت... ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــامـــلـــيـــن فـــــي الـ ــعـ ــيـــن الـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــد الـ ــ ــ  مـــــخـــــاوف لـ
ــل« ــ ــي ــ ــرح ــ ــت ــ ــل ــ ــى الـــــائـــــحـــــة الـــــــــســـــــــوداء ل ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــن ــ ــت ــ »هـــــــــل ب

صونيا رزق

ال يبدو يف االفق أي بادرة حل لالزمة الخليجية مع 
لبنان، وهنالك معلومات بانها ستطول اىل اجل غري 
مسمى، الن القلوب مليانة وال سبيل اىل تخفيف ذلك 
تقان ضمنه، فيام  اع، فالسياسة تلعب دورها ب ال
النتيجة يتحّملها اللبنانيون العاملون يف الخليج، حيث 
ال يزال هاجس ترحيلهم مخّيامً بقوة، عىل الرغم من 
التطمينات التي نقلها سفراء تلك الدول، لكن الخوف 
، ووصولها اىل طريق  االكرب من تفاقم االزمــة اك
مسدود مفعم باملشاكل املستجدة، التي ستقيض عىل 

اللبنانيني هناك فيدفعون الثمن االكرب وحدهم.
اىل ذلك مثة مخاوف يعيشــها بصــورة خاصة  
ابناء الطائفة الشــيعية العاملني يف تلك الدول، من 
اتخاذ إجــراءات الرحيل، وقد بدأت قبل ايام إجراءات 
يف دولــة الكويت، بعدم تجديد مــؤرشات االقامة 
لبعض اللبنانيني التي انتهت مدتها، من دون االشارة 
اىل طائفتهم ومذهبهم، فيــام تعلو اصوات بعض 
املســؤولني اللبنانيني للمطالبة بحياد لبنان عن أي 
اع يف املنطقة، ويف الوقت عينه رفض تّدخل اي 
جهة لبنانية يف شــؤون الدول العربية والخليجية، 
وبالتايل عــدم جعل اللبنانيني العاملني هناك »كبش 
محرقة« الن ال ذنب لهم يف هذه االزمة، ويف طليعة 
ســاء  هؤالء البطريرك املاروين بشــارة الراعي، ور
بعض االحزاب املســيحية والسنّية منها، التي تدعو 
اىل افضل العالقات مع دول الخليج وبصورة خاصة 

اململكة العربية السعودية.

لكن وعىل الرغم من هذه التطمينات، وقول بعض 
الديبلوماسينّي العرب بأن »لبنان ليس عىل القامئة 
السوداء بالنسبة اليهم، بل حزب الله فقط«، بحسب 
تعبريهم ، »النه يتعامل بعدائية مع دولهم ، ويعمل 
عىل إفساد العالقات اللبنانية - الخليجية عرب تّدخله 
يحاتهم اىل »ان لبنان بات  فيها«، ويشريون يف ت
محكومــاً من قبل هذا الحــزب، واىل اّن الحكومة 
امليقاتيــة غري قادرة عىل الحّد من ســيطرته عىل 
الدولة اللبنانية«، االمر الذي ابقى الهواجس لدى ابناء 
الطائفة الشيعية الذي نقل بعضهم لـ«الديار« بأنهم 
يشــعرون باملراقبة املشّددة عليهم، وكأنهم ُوضعوا 
عىل اللوائح الســوداء، لذا إبتعــدوا منذ بدء االزمة 
الخليجية مع لبنان عن التحدث يف السياسة، حتى 
ولو كانت خارج اطــار االزمة املذكورة، كام إبتعدوا 
عن التعليقــات عرب مواقع التواصــل االجتامعي، 
وحتى التحدث عىل الهاتف الخلوي يف اي مســألة 
سياســية او اقتصادية وحتى اجتامعية، من هنا 
اعترب اللبنانيون املذكورون أن جميع السيناريوهات 
ترحيلهم، مذكّرين  من  الســلبية مطروحة، خوفاً 
مبا حصل قبل ســنوات وتحديداً يف شهر ايلول من 
العام 2013، حني تم إبعاد العديد منهم من اإلمارات 
والسعودية بسبب مذهبهم، بعد قرار مجلس التعاون 
الخليجي القايض بفرض عقوبات شاملة عىل حزب 
الله، مام يعني ان املخاوف ليست جديدة، لكن هذه 
املرة يشــعرون بخوف اكرب، عىل الرغم من انهم ال 
يتعاطون السياسة وال ينتمون اىل أي حزب، »لكن 
الهواجس من ان يقوم احد بفربكة التقارير الكاذبة 

ء نستبعده يف هذا االطار، علامً اننا ال  ضدنا، وال 
نتعاطى االحزاب، بل لنا صداقات او اقرباء ينتمون 
«، مناشــدين »االرساع يف  اىل حزب الله ليس اك
إصالح الوضع الســيايس والديبلومايس املتدهور 
حالياً بــني لبنان وهذه الــدول، والتفكري جدياً يف 
وضع اللبنانيني الذين تركوا بالدهم وعاشوا متاعب 
الغربة وال من يســأل، النهم يدفعون مثن سياسة 
خاطئة طاردتهم حتى يف لقمة عيشــهم، مع كل 
ازمة مستعــــصية تنشأ، ما يجعل اللبناين يعيش 

كرهينة للسياسة فيدفع وحده مثن املنازعات«.
كام ينقل اهلهم يف لبنان بأنهم ال يستـــطيعون 
التحدث عن هواجسهم عرب الهاتف، النهم مراقبون 
يف كل خطــوة، وبالتــايل فالوضع عــىل ما يبدو 
ينذر باألســوأ، الن مصريهم بات عىل املحك، وينذر 
بتداعيات خطرية عــىل كل االصعدة، ويف طليعتها 
الدور االقتصادي واملايل الذي تلعبه الجاليات اللبنانية 
املنترشة خصوصاً يف السعودية، وسأل االهايل عن 
دور املســؤولني اللبنانيني إزاء ما يحصل؟ وبالتايل 
من يؤّمن لهم فرص العمل يف بالد تحكمها البطالة 
الدامئة، فيام تحويالت اللبنانيني العاملني يف اململكة 
خصوصاً، لطاملا أنعشت االقتصاد اللبناين يف معدالت 
النمو، »لكن ما نسمعه اليوم يؤكد بأن الجرّة إنكرست 
بني البلدين، خصوصــاً بعد إعالن دولة الكويت يوم 
امس عن إجراءات ضد املتعاطفني مع حزب الله لديها، 
أي الرحيل، عىل ان تتبعها إجراءات مامثلة قريباً يف 
دول اخرى خليجية، االمر الذي يجعلنا نطلق العنان 

للمخاوف عىل مستقبل اوالدنا املهّدد كل يوم«.

ــتزيد ــة ســ ــ ــول... واألزم ــ ــى املجه ــ ــه ال ــ ــا : نّتج ــ جنب

ــــة ُمشــــتتة ــــول االســــتقال والحكوم ــازن أســــف لحل الخــ

رأى رئيس الحزب التقدمي اإلشرايك وليد 
جنبــالط أننا »نتجه إىل املجهــول، واألزمة 
الوزارة حني  لتشــكيل  انتظرنا سنة  ستزيد. 
ظهر لنا الثلث املعطّل، واليوم وبدل أن يكونوا 
ثلثاً، هناك واحد معطل، لكن النتيجة نفسها«.

لعائلة  زيارته  أثنــاء  جاء  جنبالط  حديث 
الراحل املقــدم رشيف فياض، أمني رس العام 
السابق يف الحزب التقدمي اإلشرايك، حيث 
قال: »تعرفــت عىل رشيف فيــاض بقيادة 
عاليــه، عندما كان هنــاك حفنة من ضباط 
الجيــش اللبنــاين الذي أســميهم الضباط 
رافقوا  الذين  األحــرار  الضباط  األحرار، مثل 
جامل عبد النــا باإلنقالب، ولكن نحن مل 
نقالب، نحن قمنا بالدفاع عن النفس،  نقم ب
أنفسنا«، مضيفا »أحيي من  دافعنا عن  نحن 
الشهداء  البيت ذكرى فياض، وذكرى كل  هذا 
الشعبي  التحرير  جيش  من  األحياء  واألبطال 
وقوات الشهيد كامل جنبالط. أردت زيارة هذا 
البيت، وإستعادة الذكريات الجميلة، ونو 
اإلجتامعي  بالتضامــن  املواجهة،  بكيفيــة 
والحــزيب، وليس فقط الحزيب، ســنواجه 

املرحلة املقبلة«.
يــح رئيس  ورداً عــىل ســؤال حول ت
الجمهورية ميشــال عون حــول عدم إجراء 

اإلنتخابــات بتاريــخ 27 آذار، قال جنبالط: 
»عــىل رئيــس الجمهورية إتبــاع األصوال 
وإحرام الدستور، ويجب أن تكون اإلنتخابات 
يف موعدها، وال ميكن اإلستمرار يف املسرية 

التي ترفض إتباع الدستور«.
إىل ذلك، قام جنبالط بجولة عىل مشاريع 
والتنمية  القــدرات  لبناء  وأخــرى  ائية،  إ
املحلية يف الشوف، من تنفيذ مؤسسة فرح 
اإلجتامعية واملركز الوطني للتنمية والتأهيل. 
وخالل الجولة، تحدث جنبالط قائالً: »اطلعنا 
الذي يصب يف  وب والنشيط  الد العمل  عىل 
أملنا  حاجات الناس وحاجات املنطقة، طبعاً 
أكــرب بكثري، لكن البداية ممتــازة باإلضافة 
اىل مســتوصف كفرحيم، ويبــدو أن بعض 

املؤسسات الدولية تساعدنا«.
»الخوف  جنبالط:  قال  ســؤال،  عىل  ورداً 
موجــود فامذا بعــد أك من هكــذا إنهيار 
إقتصــادي، لذلك مثلام يقولــون هذه حجرة 
تســند الخابية الكبــرية التي هــي الدولة 
اللبنانيــة التي فرغت، ويجب أن نصرب فليس 

لدينا طريق آخر«.
الجولة، زار جنبــالط منزل  ويف ختــام 
الشــيخ  الشــاب رماح جعفر، كام وعائلة 

. املرحوم أبو مروان وسيم ن

أســف الوزير الســابق وديع الخازن يف 
بيان، ألن »يأيت عيد اإلســتقالل هذه السنة 
والحكومة مشــتتة ال تجتمــع، وهو ألمر 
الوقت  يحن  »أمل  ســائال:  ومشــني،  معيب 
إليــالء هــذا املوضوع حقــه يف البت عىل 
قاعدة تحريره مــن التجاذبات والخالفات؟، 
مشــريا اىل ان« مجرد ربطه بأي خالف حول 
قد  أهميتها،  عىل  واألمنية  القضائية  امللفات 
يعرض لبنان لتال العمل يف مؤسســاته 
الدســتورية، وعىل رأسها مؤسسة السلطة 

التنفيذية«.
وتابــع »إن العربة هي يف كفــاءة الدولة 

يف صون اإلســتقالل، وليــس يف الحقوق 
املمنوحة لها عىل »الورق«، وبناء اإلستقالل 
هو األساس ألنه يف مصلحة لبنان ومصلحة 

الرشق العريب كله«.
خات  تلقــى  »فهل  الخــازن  وختــم 
والرفع  للتجاوب  املطلــوب  الصدى  املواطن 
لتجتمع  الحكومة  األنانيات وتعــود  عن كل 
بعد عيد اإلســتقالل لتكون إنطالقة ملرحلة 
جديدة يستعيد فيها لبنان هيبته يف الداخل، 
ورصيده الــدويل يف املحافل املؤثرة ملصلحة 
قضاياه، وما أحرجها يف هذه املرحلة الدقيقة 

والفاصلة يف مصريه؟«.

مشنتف: ملاذا رفع الدع الكلي عن الدواء
استنكر رئيس حزب »الحركة اللبنانية« املحامي نبيل مشنتف 
يف بيان، »أشد االستنكار االرتفاع الجنوين لسعر الدواء بنسبة 
16 ضعفا ومــا فوق، بحيث أصبح من املســتحيل عىل أغلبية 
أبناء الشعب رشائه، خصوصا أن الضامن االجتامعي وصناديق 
املوظفني والعســكريني ال تغطي كلفته املرتفعة«، سائال »ملاذا 
تــم رفع الدعم الك عن الدواء اآلن يف هذا الظرف العصيب، بعد 
ارتفاع سعر الدوالر واسعار املحروقات، يستحيل معه عىل املواطن، 

وبخاصة املريض، تأمني التدفئة، ما يعني املوت الحتمي«.
وقال: »إنها فضيحة كبرية مل تحصل يف أي دولة بالعامل، 
فهل يريد القادة تهجري الشــعب؟«، مطالبا »املســؤولني من 
ســاء ووزراء ونواب بالعمل الجدي والرسيع إلعادة سعر  ر

الدواء اىل وضعه الطبيعي السابق رحمة بالوطن والشعب«.

ــي إدارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر دور الجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
كارثـــــــــــــــة انفجـــــــــــــــار املرفـــــــــــــــأ مـــــــــــــــع زوار

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــع وزيـــــــــــــــر الخارجيـــــــــــــــة فرونتســـــــــــــــكا بح
1  19 بــــــــــــــــ  للبنـــــــــــــــان  غوتيريـــــــــــــــس  زيـــــــــــــــارة  فـــــــــــــــي 

سلي مستقبال عبود

ن ور ع فرونتسكا ت

الوطني  الدفاع  وزير  استقبل 
موريس ســليم كال من محاف 
بــريوت القايض مــروان عبود 
والوزير الســابق نقوال التويني، 

وجرى عرض لالوضاع العامة.
وتركز البحث يف اللقاءين عىل 
املركــزي والفاعل  الجيش  »دور 
يف ادارة الكارثة التي نتجت من 
ســيام  ال  بريوت،  فرفأ  انفجار 
ار  ما قام به  لجهة مســح اال
توزيع  ادارة  يف  املستمر  وعمله 
املساعدات التي تصل اىل لبنان«.

مم  زارت املنســقة الخاصة ل
يوانا فرونتسكا  لبنان  املتحدة يف 
وزير الخارجية واملغربني عبد الله 
بو حبيب، بعد ظهر امس، وتم البحث 
مم  يف تفاصيل زيارة األمني العام ل
للبنان  أنطونيو غوترييس  املتحدة 

يف 19 من كانون االول املقبل.
قبل  التقت  فرونتسكا  وكانت 
الظهــر، املدير العام لقوى األمن 
الداخــ اللواء عامد عثامن يف 
مكتبــه بثكنة املقــر العام، يف 
زيارة جــرى يف خاللها عرض 

وضاع العامة يف البالد. ل

ــد األعـــلـــى  ــاســ ــ ــف ــ ــاء ال ــ ــض ــ ــق ــ ــلـــس ال ــان: مـــجـ ــ ــبـ ــ قـ
ــ الـــقـــضـــاة ــ ــل ــ ــي الــــحــــيــــاة  ــ ــ ــا ف ــ ــ ــع م ــ ــ ــظ ــ ــ وأف

مـــــن دون ــى  ــ ــوال ــ ــت ــ ت األزمـــــــــــات  الـــــلـــــه:  فـــضـــل 
ــجــة ــال ــع ــم ــل ل أمــــــل  بـــــارقـــــة  هــــنــــا  تــــبــــدو  أن 

أكد املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن، يف خطبة الجمعة يف مسجد االمام 
الحســني يف برج الرباجنــة، أن »أهل البيت 
حذروا مرارا وتكرارا من خطورة ظلم الفكرة 
وة والقضاء والتبعية  واملفهوم والسلطة وال
والسكوت والجحود وغري ذلك«، مشريا إىل أن 
»هذا ما يشكو منه وطننا بشدة، ويكاد يدفع 
به وبناســه نحو كارثة غري مسبوقة، ولذلك 
والسلطة  السياســية  للقوى  بالقول  أتوجه 
الغافلة، بأن اإلنسان أكرب مقدسات الله، وهو 
يتعرض يف هذا البلد لعملية إبادة شاملة عن 
واضحة  غري  وترويع  تجويع  عاصفة  طريق 
النهاية، فيام دولتنا العتيدة غري موجودة ال بل 
الوجع والجوع  متهربة، وتتعامل مع قضايا 
واالنهيارات دون مسؤولية أو اهتامم، وسط 
شــعب مبعظمه يلف أنفاســه، وهذا ما ال 
يقبله عقــل أو دين أو أي منطق إنســاين، 
مــا يحتم علينــا املواجهة بكل مــا أعطانا 

ــا يكون وطنا  الله من قــوة، ألن الوطن إ
والحقوقية،  االجتامعية  وعدالته  نســانه  ب
وليس باملراكز واملناصب السياســية. وعليه، 
ورة حامية البلــد والناس ال  يف ســياق 
ميكن للســلطة وأزالمها ومتنفذيها التالعب 
بالرســوم والتكاليف املاليــة الحكومية أو 
بالدوالر الجمريك مــن دون وجود ضامنات 
فعليــة متنع خطــورة األزمة التــي تجتاح 

الناس«.
ويف ما يتعلــق باألزمــة القضائية قال: 
القضاء  وملجلس  السياســة،  عن  »فتشــوا 
الفاسد األعىل والهيئة العامة ملحكمة التمييز 
أقول أيضا كلمة »أفظع مــا يف الحياة ظلم 
يرى  الظلم ظلــم قاض  القضاة«، وأخطــر 
الوطن زواريب أو طائفة أو تبعية سياســية 
أو صفقة ملا وراء جــدران الوطن، واألخطر 
منه عندما تسقط ثقة املواطن به وبضمريه 

اإلنساين«.

أشار العالمة السيد ع فضل الله، اىل أن 
»االزمات يف لبنان تتــواىل من دون أن تبدو 
هناك بارقة أمل ملعالجة الردي الذي يعيشه، 
بفعل التــأزم الحايل عــىل الصعيد الداخ 
واالنقســام الحــاد الحاصل بــني مكوناته 
السياســية أو الطائفية فيــام تركه الخارج 
يواجه مصريه بنفسه، وإن قدم فليس سوى 
مسكنات بانتظار اتضاح موازين القوى فيه 
أو مــا قد تأيت به املفاوضات التي ســيكون 
اعات  لبنان جزءاً منها أو ما قد ينتج من ال

التي قد يكون لبنان ساحة من ساحاتها«.
ويف خطبة الجمعــة، لفت فضل الله اىل 
ان »أبرز هــذه األزمات هي مــا يعاين منه 
اللبنانيون عىل الصعيــد املعي والحيايت، 
حيث يســتمر الردي عىل هذا الصعيد بفعل 
االرتفاع الهائل يف األسعار، األمر الذي جعل 
أبســط  تأمني  قادرين عىل  اللبنانيني غــري 

مقومات حياتهم من الغذاء والكهرباء وسبل 
االنتقال، ووصل إىل أن يتهددهم يف صحتهم 
وحياتهم وقدرتهم عىل االستشــفاء، فباتوا 
غري قادرين عىل تأمني الدواء واالستشــفاء 
والذي تفاقم بعد القــرار غري املدروس برفع 
الدعم عن الدواء«، مضيفا«لقد قلناها ونقولها 
لكل اللبنانيني: إن عليكــم أن تتدبروا أمركم، 
وأن تتعاونوا يف مــا بينكم للخروج من هذه 
املرحلة بأقل قدر ممكن من الخسائر، ويبقى 
عليكم أن تفكروا وأنتم تستعدون لالنتخابات 
التي ســتجري أيان كان موعدها، أن تدققوا 
جيــداً فيام تختارون لســدة املجلس النيايب 
وعند من تضعون مســتقبلكم ومســتقبل 
أوالدكــم، بعد أن أصبح واضحــاً أهمية هذا 
أن  وإياكم  عليكم،  الرهان  ومدى  االستحقاق 
تلدغوا من جحور من أفســدوا وأوصلوا البلد 

إىل حافة االنهيار هذه«.

زوار مــــــع  عــــــــر  املـــــــولـــــــوي 
ــة ــّيـ ــاحـ ــيـ ــة وسـ ــ ــّي ــ ــائ ــ ــم ــ ــاً إن ــ ــ ون ــ ــ ــ ش

استقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي، يف 
مكتبه، النائب فريد البســتاين، وتم البحث باالوضاع العامة 

وشؤون تتعلق مبنطقة الشوف.
والتقى مولوي نقيب أصحــاب املطاعم واملقاهي واملالهي 
والباتيــرسي يف لبنان طوين الرامي واألمــني العام إلتحاد 
النقابات السياحية جان بريويت، وتم البحث يف واقع القطاع 

السياحي يف لبنان.

ــدات بــيــن حــّجــار ــ ــاع ــ ــس ــ بـــرنـــامـــ امُل
األوروبــي االتــحــاد  لــد  التعاون  ومدير 

إستقبل وزير الشؤون االجتامعية هيكتور حّجار، املستشار 
األّول ومدير التعاون لدى االتحاد األورويب رين نيالند وأطلعه 
عىل التطّورات املتعلّقة بالربنامج الوطني لدعم األرس األك 

.)NPTP( ًفقرا
كام عرض نيالند برنامج املســاعدات املُرّقبة للبنانيني يف 

املستقبل.

حجار مستقبال نيالند
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السبت 20 ترشين الثاين 2021

القوات« في الخار على »حماوته« نائي الشيعي و  الصرا االنتخابي بين ال
!!! تغييرات كبيرة ستحصل في صفوف نواب »امل« في الجنوب وقضاء صور

ع ضاحي 

أثار ترسيب كتاب إستقالة 
رئيس  مجلس الجنوب   قبالن 
العامة  ــة  األمان إىل   ، قبالن 
ملجلس الوزراء  متهيداً إلعالن 
نتخابات النيابية،  ترشحه ل
الت« عن هوية  »شهية التسا
الوافدة  ديدة  الج صيات  الشخ
اىل عامل الربملان من جســم 

»حركة امل« التنظيمي.
ويف حــني تــردد اخبار 
يتناقلها الشــارع الشــيعي 
داً عن توجه  دي « تح و«االم
نبيه  نــواب  ل ا يس مجلس  رئ
بري اىل ترشيح وجوه جديدة 
نيابيــاً معروفة ومخضمة 
»حركياً«، وان تغيريات كبرية 

ســتحصل يف صفوف النواب الحاليني، ال سيام يف 
الجنــوب وقضاء صور،  تؤكد اوســاط قيادية يف 
»الحركة« ان الكشف عن استقالة قبالن ا تقنياً، 
وليس له اي هدف آخر، وهــو مرتبط تقنياً مبهلة 
الستة اشهر، اي استقالة املوظف العام حتى يستطيع 

الرشح، وقبل 20 الجاري.
وتؤكد االوســاط ان ال بحث بعد باالسامء داخل 
»الحركة« ، ومل يبحث ابــداً اي امر عن حلول وجوه 
جديــدة مكان قدمية والعكس، كــام مل يبحث يف 
مصري اي نائب وترشــحه مجــدداً، واالمر مروك 
للقيادة برئاســة بري الذي يختار التوقيت املناسب 
ويف أوانه، وتشــدد عىل ان كل ما يردد اجتهادات 

ومتنيات وتحليالت وال صحة لها إطالقاً.
ميدانياً، تؤكد اوســاط قياديــة ومعنية بامللف 
االنتخايب يف الثنايئ الشيعي ان االستعدادات امليدانية 
واللوجستية لتحالف »حركة امل« وحزب الله انجزت 
بالكامل، والعمل جار لعقد سلسلة لقاءات وجوالت 
وندوات سياسية لنواب وقيادات لـ«الثنايئ«، بينام 
مل يبحث يف مصري االسامء عند الطرفني، وحتى يف 
التحالفات مع القوى االخرى الحليفة لـ«الثنايئ«، 

رغم ان كل طرف ضمنياً وداخلياً يعرف متام املعرفة 
من هي الوجوه الصالحة لديه للمرحلة املقبلة والتي 

لن تكون سهلة عىل اإلطالق.
اغرابياً، تكشــف االوساط عن وفود زارت اوروبا 
طالع عىل اوضاع ابناء الطائفة الشيعية،  وافريقيا ل
وقامت بتحفيزهم للتسجيل لالنتخابات االغرابية، 
وقد تســجلت ارقام غري معهــودة يف االنتخابات 
املاضية وشارفت عىل عتبة الـ100 الف يف جميع 
انحاء العامل خصوصاً يف افريقيــا ، والعدد االكرب 
هو يف اوروبــا، والعدد مقبول يف امريكا الجنوبية 

والشاملية واوسراليا وكندا.
وتعزو االوســاط تدين نســبة التسجيل لشيعة 
الخليج بســبب التحريض الذي تقــوده »القوات« 
وغريها من القوى الخصمة لـ »الثنايئ«، االمر الذي 
يجعل شيعة الخليج خارج املعادلة االنتخابية ترشحاً 

واقراعاً.
وتؤكد االوســاط، ان رفع نسبة تسجيل الشيعة 
يف الخارج وخصوصاً املؤيدين لـــ »الثنايئ«،  هو 
بسبب الحملة االعالمية املركزة التي يقودها كل من 
»القوات« و«التيار« ولتحفيز الناخب املسيحي ولشد 
العصب، وال يسلم تفاهم مار مخايل من االنتقادات 
وكذلك حزب الله والسالح من الحمالت خصوصاً من 

قبل »القوات«.
مجلســياً ، تؤكد االوساط 
ان االجواء تشري اىل ان موعد 
االنتخابات ستحدده الحكومة 
بني 8 و15 ايار، بعدما سحب 
التوقيت  النــواب  مجلــس 
ووضعه يف خانة الحكومة، 
ونزعه عملياً مــن يد رئيس 
النائب  الحر«  الوطني  »التيار 
له  بقي  بينام  باسيل،  جربان 
املجلس  امــام  للطعن  بندان 
نصاب  وهــو  الدســتوري 
الجلســة النيابية وكذلك بند 
واملقاعد  االغرايب،  االنتخاب 
الـ 6 ال مشــكلة لـ »الثنايئ 
الشيعي« ان يسري بها، ولكن 
عىل ما يبدو ان حظو الطعن 

ونجاحه ستكون معدومة
يف مقلب »التيــار« و«القوات«، يخوض الطرفان 
االنتخابات من باب اثبات الوجود السيايس والشعبي 
ية مســيحياً. ويأيت باب  املســيحي وتأكيد االك
االنتخاب االغرايب ليفتح املعركة واســعاً بينهام. 
وتجمع اوساط الطرفني عىل ان رفع نسبة التسجيل 
اللبنانيني  يف االغراب والركيز االعالمي عىل حث 
عىل التســجيل امــر طبيعي ومن »عدة الشــغل« 

والواقعية.
وتغمز اوســاط »القــوات« من قنــاة »الثنايئ 
الشيعي« والذي يتخذ من احداث الطيونة والتصويب 
عىل رئيس »القوات« سمري جعجع واتهامه مبا جرى 
»شامعة«، وذلك لشــد العصب الشيعي واالغرايب 
وتحفيزه  وخلق »عدو وهمي له« لحثه عىل االقراع ، 

ولتأكيد انه يؤيد »الثنايئ« وال سيام حزب الله.
وترى اوساط »التيار« ان لواء انتخابات املغربني 
يحمله رئيســه منذ العام 2005 ويحاول  جاهداً ان 
يعيد االنتشــار اىل قلب لبنان، ولو اقراعاً وتصويتاً 
وترشحاً، وترى االوســاط ان تصويب »أمل« عىل 
»التيار« داخلياً ويف االغراب ايضاً، هدفه ســيايس 
وانتخايب، و«التيار« لن يســكت عن تجاوزاته يف 

املايض وال يف املستقبل.        

وجبيل! كسروان  في   » ستطا »ا حاجات 

عي بو عي

ة  يعلــق وزير ســابق ومخــضم عىل ك
الرشــيحات يف دائرة كرسوان- جبيل بانها 
متياز، متســائال: هل يستطيع  مســيحية ب
هؤالء أن ينقلوا املواطن من ضفة االنهيار اىل 
البحبوحة؟ وهل ترشــيحاتهم تعيد له أموال 
املودعــني اىل عائالتهم أم تجلــب الصحة له 
والوالده دون دواء وال مستشفيات؟ كيف ميكنه 
مقاربة »شبق« هذه الكريس مع ما يوازيها من 
ثقل تغيريي حقيقــي وواقعي يف بلد متحرك 
طوال نشأته؟ وهل هذا ممكن؟ ويقول الوزير: 
من ينظر اىل كثافة االستطالعات التي تجري يف 
كرسوان وجبيل يأخذه الظن اىل أن البلد سوف 
ينقلب رأســا عىل عقب لحظة إعالن النتائج، 
ويضيف: إن الذي تتعدد لديه االستطالعات لديه 
حكام نتيجتان: إما طامــح أو خائف، ذلك أن » 
العقل« االنتخايب للمواطن اللبناين متغري اىل 

لحظة إسقاط ورقته يف صندوق االقراع
ومثة من يعتقد يف كــرسوان ومن بينهم 
مرشحون حاليون أن قناعات الناس مل تتغري 
بعد الجــواب من مصــادر متابعة يف هذه 
الدائــرة أن »التقليد« الســيايس، وميكن أن 
يكون عىل حق، هو من يفكر بهذا املنحى وفق 
 خلفيات متعددة وهي تنقســم اىل قسمني:

1- ال شــك ان املأساة التي يعيشها اللبنانيون، 
أضفت  وجبيــل  كــرسوان  أهــايل  ومعهم 
االختيار، وهذا  املناســب نحو حســن  الجو 
أمــر واضح وضــوح النهــار بعــد تجارب 
النيــايب.  مل تكــن ناجحــة يف املجلــس 

2- يف كرسوان وجبيل حسب املصادر نفسها، 

أصاب املنطقتــني الذعر والخــوف من االيّت 
وصار للنائــب وضعية خاصة مل تكن لتتالزم 
مع الوضع السابق، حيث كان للعملة الوطنية 
قيمتها، وأشغال النواب أنفسهم شكلت معيارا 
ملدى صمود إمكانياتهم وتوظيفاتهم، ومنهم 
من أقفــل مصنعه ورشكتــه، و«إنضب« مع 
عائلته يف مســكن بعيد عن األعني، واملنازل 
املفتوحة مل تعد قامئة ســوى بنصف »فتحة 
باب«، متاشــيا مع بعض االعذار بشــأن عدم 
االختــالط مع النــاس وهذه الفئــة بالذات 
إستفاقت عىل نهج مغاير يف كيفية التعامل 
مع حاجات الناس، وبدأت عىل الفور يف تلبيتهم 
لكــن دون جس النبض عن املرشــح املفضل 
 لديهم بفعل التأخــر الزمني بالتواصل معهم.

وتتحدث هذه املصادر عن األفضلية بني النواب 
وليس املرشــحني الحاليني يف خوض املعركة 
االنتخابية وسط جو من االرتياح واإلطمئنان 
لدى البعض أن الحاصل االنتخايب مؤمن لديهم 
لتقول التايل: دون أد شك هناك نواب سوف 
يعودون اىل الندوة الربملانية، وهذا االمر يشكل 
وضعا مستحقا ، وتضيف أك من ذلك يف هذا 
ستطالعات يف  االطار، لتشري اىل أنه ال دخل ل
هذه الوضعية، بل أن هناك من يريد أن »يدوبل« 
حاصله االنتخــايب اىل أك من حاصل واحد، 
وهذا مــن الطبيعي أن يعمل عىل إســتطالع 
الناخبني يك يدير معركته بشكل علمي ودقيق، 
أما الذي يكتفي بالعمل عىل حاصل واحد فهو 
ليس مضطرا اىل »فعــل العجائب« من خالل 
»سونداج« من هنا أو هناك والتي تبقى جميعها 
يف مطلق االحــوال إفراضية اىل حني صدور 

النتائج.

نتخاب »يُحاصر« الطعن بالتعديات إستحضار السجال السياسي حول قانون ا
هيام عيد

يُنــذر الــكالم املتصاعد 
تأجيــل  احتــامل  حــول 
املقبلة،  النيابية  اإلنتخابات 
حول  الواضحة  والجدليــة 
الدستورية  املواعيد  تحديد 
يدخل  بأن  اإلستحقاق،  لهذا 
الطعــن املقّدم مــن »تكتل 
لبنان القوي« يف التعديالت 
النيايب  املجلس  أدخلها  التي 
اإلنتخاب،  قانــون  عــىل 
اإلصطفافــات  دائــرة  يف 
الحالية، والتي  السياســية 
العديد  باتت تنســحب عىل 
بينها  ومن  املؤّسسات،  من 
وفق  الدســتوري،  املجلس 
نيابية  أوســاط  تكشف  ما 

بارزة ومواكبة للملف اإلنتخايب، والتي تعترب أن 
كل املالحظات التي كانت قد ُسّجلت حول قانون 
الواجهة،  إىل  قد عادت مجّدداً  الحايل،  اإلنتخاب 
وأعادت معها الســجاالت التي اســتمرت طيلة 
اإلنتخايب، وما  القانون  إقرار  التي سبقت  الفرة 
زالت مســتمرة إىل اليوم، كون املعايري املعتمدة 
قد أرضت قوى سياسية عىل حساب قوى أخرى، 
ما زالت ترفض صيغة القانون املذكور، مع العلم 
أن هذه الكتل التي اعرضت منذ ســنوات عليه، 
ترفض اليــوم الطعن املقّدم إلبطــال التعديالت 

األخرية.
ومع مبــارشة املجلس الدســتوري، البحث يف 
التفاصيــل الواردة يف الطعن، توضح األوســاط 

النيابية، أن آلية النظر فيه سوف تنطلق مع تكليف 
أحد أعضائه مبهمة املقــرر إلعداد تقرير مفّصل، 
يتنــاول فيه كل النقاط التي اســتند إليها الطعن، 
أمام  بالتعديالت  الطعن  التي دفعت إىل  واألسباب 
املجلس الدستوري. كذلك، تشري هذه األوساط، إىل 
أنه من املبكر اآلن الدخول يف أية توقعات، أو تصّور 
قانوين مرتبط بآلية عمل املجلس الدستوري، ألنه 
سيكون أمامه نحو أســبوعني كمهلة زمنية تبدأ 
عداد تقرير، ويجري عرضــه الحقاً عىل الهيئة  ب
العامة للمجلس، من أجل اتخــاذ قرارها النهايئ، 
وذلك، من دون اإلغفال بــأن املهلة القانونية أمام 
املجلس للنظر بالطعن هي شهر، وتبدأ مع تسجيله 

يوم الخميس املايض. 
وحيث أنه من املفــرض أن يصّوت عىل القرار 

املجلــس  أعضــاء مــن   7
كرشط  وذلك   الدســتوري، 
تؤكد  كام  مفعوله،  لرسيان 
نفسها،  النيابية  األوســاط 
انقسامات  عن  الحديث  ن  ف
هــؤالء  بــني  محتملــة 
نفســه  يطرح  األعضــاء، 
بقــوة اليوم، كــون أي بّت 
عىل  املقرحة  بالتعديــالت 
سُيشــكل  اإلنتخاب،  قانون 
تحديد  يف  مفصلية  محطة 
اإلستحقاق  وطبيعة  تاريخ 

اإلنتخايب النيايب.
مل  حال  ويف  وبالتــايل، 
ن  ف بالطعــن،  األخذ  يتــّم 
اإلنتخابــات ســتجري يف 
27 آذار املقبــل، كام تُضيف 
نفسها،  النيابية  األوســاط 
والتــي تلفت إىل أنه، ويف حال تقّرر األخذ به كلياً 
ن املجلس النيايب ســيكون أمام إعادة  أو جزئياً، ف

النظر يف املواد التي طعن بها املجلس الدستوري.
وبانتظار بلورة آلية النظر التي سيّتبعها املجلس 
الدســتوري عىل صعيد الطعن املقــّدم من »لبنان 
القوي«، ترى األوســاط النيابية نفسها، أن أك 
من عامل بــدأ يتداخل يف هــذه العملية، أو عىل 
القانوين وغري املنفصل  األقّل يؤثّر يف مســارها 
الداخلية،  عن املسار السيايس العام عىل الساحة 
خصوصاً عىل صعيد مجلس الوزراء، والذي ال يزال 
ينتظر التوافق الســيايس بــني مكّوناته من أجل 
معاودة اجتامعاته، وذلــك، وفق ما أعلن باألمس 

رئيس الحكومة نجيب ميقايت.

الــــــــخــــــــوري بـــــحـــــ والــــطــــبــــ
ــدرات ــخـ ــون املـ ــانـ ــل قـ ــدي ــع ــراح ت ــ ــت ــ اق

وري مستقبال الطب ال

ي الخوري ظهر امس يف  استقبل وزير العدل القايض ه
مكتبه يف الوزارة، النائب روال الطبش، حيث جرى البحث يف 

شؤون قضائية بشكل عام.
وقالت الطبش بعد اللقــاء: »لقد طلبت من وزارة العدل، كوين 
رئيسة اللجنة الفرعية لقانون املخدرات، إبداء الرأي حول إقراح 
تعديل هذا القانون، وقد اســتمعنا اىل رأي الوزير نظرا لخربته 
الطويلة، وقد كلف فريقا من القضاة لدرس اإلقراح وإبداء الرأي«.

ــ يُـــشـــار وهـــــاب : حــــزب الـــلـــه لـ
ــة ــ ــي ــ ــل ــ الــــــحــــــرب األهــ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ بـ

اعترب رئيس حزب التوحيد، الوزير السابق وئام وهاب، يف 
يح عىل وسائل التواصل اإلجتامعي، أنه »إذا كنا تجاوزنا  ت
مكان  جرائــم الحرب األهليــة وما بعدها ال يعني ذلــك أن ب

مرتكبي الجرائم إتهام اآلخرين«. 
يحه، اىل أن »الكل يعرف أن حزب الله  ولفت وهاب يف ت
مل يشارك يف جرائم الحرب األهلية والقتل عىل الهوية، إتقوا 

الله حتى ولو كان الثمن املدفوع لكم كبرياً«.

افتتاح »حديقة بيار« في الذكر الـ 15 الستشهاد
ــ جــهــنــمــي ــطـ ــخـ ــا ُمـ ــ ــن ــن الـــجـــمـــّيـــل: هــ ــ ــي ــ أم
البلد يسق  أن  صدفة  هي  وهــل  لبنان...  ــا  رك

اعترب الرئيس أمني الجميل 
أن »األحــداث تتــواىل وفق 
مخطــط جهنمــي محبوك 
الركاع  وهــادف  ومحكــم 
ان  اىل  مشــريا  لبنــان«، 
»االنحدار الرسيع مع أنشطة 
مشبوهة وحركات تأسيسية 
متصاعدة تنشط يف املنطقة 
داهمة،  مبخاطــر  وتنبىء 
يخ معها أن يكون لبنان، 
والحلقة  الرخــوة  ة  الخا

الضعيفة، ضحيتها«.
الخامســة  الذكرى  ففي 
عرشة الستشهاد الوزير بيار 

أمني الجميل، افتتحــت ع امس، »حديقة 
بيار« جانب البيت املركزي يف الصيفي، خالل 
احتفال بعنوان »15 سنة وصوتك باقي فينا«، 
شــارك فيه الرئيس الجميل وعقيلته جويس، 
الجميل وعقيلته  الكتائب سامي  رئيس حزب 
كارين، وقال الرئيس الجميل: »ســقط لبنان 
يف، ســقط لبنان النظام املايل،  النظام امل
سقطت اللرية. سقط لبنان االستشفاء، لبنان 
مستشفى العرب. سقط لبنان الثقافة، لبنان 
الديبلومايس،  لبنان  ســقط  العرب.  جامعة 
ســقطت  والغربية.  العربية  العالقات  لبنان 
القيم، وكاد أن يســقط القضاء. أما ما أصاب 
املؤسسات الدستورية واإلدارة العامة، فحدث 
وال حرج. إن هذا الســقوط ال شك مسند اىل 
تخطيط ممنهــج لقيام لبنــان آخر يحايك 

عفاريت جهنم، ذلك عىل أنقاض لبنان التاريخ، 
لبنان االنسان، لبنان الحضارة«.

وتابع »يف بعض األمر كل العجب، بالتأكيد 
ليست مجرد صدفة، بل هذا الكم من األحداث 
يتواىل وفق مخطط جهنمي محبوك ومحكم 
وهادف الركاع لبنان؟ هي احداث تسقط عىل 
البلد دفعة واحدة. مــن تعطيل الدميقراطية 
مبا يعنيه من إلغــاء لبنان الدولة، وهذا ليس 
لدرجة  الشعب  وإفقار  االفالس  اىل  تفصيال. 
التهجــري والتجويع، وهذا ليــس بريئا. اىل 
عزل لبنان عن محيطه العريب والدويل وهذا 
ما يشــكل نهجا خبيثا ملــرشوع مكيافي 
الوطني،  الكيان  تباعا عىل حســاب  يتحقق 
وعىل حساب رسالة لبنان ومستقبل الشعب 
اللبناين يف بلد تشــل فيه قــدرة الناس عىل 

الصمود واملقاومة«.

ال االفتتا

أعلن فسخ العقود مع مركز »سانتا ماريا« والطبيبين املراقبين
: قــــّررنــــا رفـــــع تـــعـــرفـــة مــســتــشــفــيــات األبــــيــــ
ـــــعـــــاف ـــــانـــــيـــــة ثـــــــاثـــــــة أ الـــــفـــــئـــــة الـــــ

كشــف وزير الصحة العامة فراس األبيض 
عن املقررات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة 
ه يف موضوع  بناء عىل التحقيق الذي تم إجرا
يواء ويتعلق أبرزها بفسخ  »مركز سانتا ماريا ل
العقود مع املركز واملستشفى وإقفال فرعيها يف 
منطقتي راس أسطا وحاالت، ونقل املر إىل 
مراكز ومستشفيات أخرى يف غضون شهر من 
تاريخه، إضافة إىل فسخ العقود مع الطبيبني 
املراقبني اللذين كانا مكلفني من قبل وزارة الصحة 

العامة مبراقبة املركز.
كام وقررت الوزارة وضع تقريرها بني أيدي 
جميع املعنيني واعتباره مبثابة إخبار إىل النيابة 

العامة«.
وقد كان هذا املوضوع محور مؤمتر صحايف 
عقــده الوزير األبيض، فأشــار إىل أنه »يلتزم 
الوعد الذي أطلقه بالتحقيق واملحاسبة واتخاذ 

اإلجراءات املناسب«.
وعرض األبيض للخالصات التي تم التوصل 
إليها بناء عىل تحقيق وزارة الصحة. فلفت إىل 

أنه »من الواضح أن مشــكلة الدعم والتعرفات 
تركت أثرها السلبي عىل مركز سانتا ماريا وغريه 
مــن املراكز، ما انعكس تقصــريا يف الخدمة. 
لذا متثل القــرار األول الذي تبنته وزارة الصحة 
برفع التعرفات يف مستشفيات الفئة الثانية أي 
مستشفيات األمراض العقلية والنفسية والشلل 
واإلعاقات القابلة للتأهيل مبعدل ثالثة أضعاف«.

وأعلن األبيض »قرار إعادة النظر بنظام املراقبة 
واملتابعة املتبع يف وزارة الصحة ووضع معايري 
طبية وإدارية ولوجستية لتحديد كيفية مراقبة 
مستشفيات الفئة الثانية، والتأكد أن ما حدث 
يف مركز سانتا ماريا ال يحدث يف أماكن أخرى. 
وبناء عليه تم تكليــف مديرية العناية الطبية 
وبرنامج الصحة النفسية الكشف عىل مجمل 
املراكز املتواجدة عــىل األرايض اللبنانية ورفع 
تقرير حول أوضاعها لوزارة الصحة يف مهلة 
ال تتعدى شهرا، كام اتخذ القرار بفسخ العقود 
مع الطبيبني املراقبني اللذين كانا مكلفني من قبل 

الوزارة مراقبة مركز سانتا ماريا«.

ــنـــى »الـــصـــحـــة« ــبـ ــون يـــقـــتـــحـــمـــون مـ ــ ــّج ــ ــت ــ ــح ــ ُم
ــن األدويــــــة ــ ــ ع ــ ــدع ــ ــع ال ــ ــاً عـــلـــى رفـ ــاجـ ــجـ ــتـ احـ

االعتصا اما مبن وزارة الصح

اقتحم عــدد من املحتجــني مبنى وزارة 
الصحــة يف بريوت، احتجاجــا عىل رفع 
الشــعارات  مطلقني  االدوية،  عــن  الدعم 

بالطرق  وقامــوا  الغاضبــة،  والهتافــات 
بأيديهم عىل باب مكتب الوزير يف محاولة 

ملقابلته. منه 

البحر عبر  ألوروبــا  شخصاً   2 لهجرة  ُمخط  إحبا 
أعلنت شعبة العالقات العامة يف قوى األمن 

»توافرت معلومات  بأنــه  بيان،  الداخ يف 

ملفرزة اســتقصاء الشــامل يف وحدة الدرك 

اإلقليمي عن قيام مجموعة من األشــخاص 

يتواجدون يف أحد املنتجعات الســياحّية يف 

القلمون باالســتعداد للســفر بطريقة غري 

رشعية عن طريق البحر«.

البيان أنه »بنتيجة االســتقصاءات  ولفت 

والتحريّات الّتي قام بها عنا املفرزة، متّت 

مداهمة املنتجع املذكــور مبؤازرة رسيّة من 

املعلومات  ودوريّة من شعبة  السّيارة  القوى 

ليل تاريــخ 2021/11/18 حيث تبني وجود 

/82 شــخصا بني رجال ونســاء وأطفال، 

التوجــه إىل اوروبا عن طريق  كانوا ينوون 

البحر بطريقة غري رشعية لقاء مبلغ حواىل 

/5000 دوالر أمرييك عن كّل شخص«.

أضاف »كام تّم توقيف أحد املتورطّني بعملية 

التهريــب ويدعى: م. م. مواليــد عام 1990، 

لبناين، وأودع املوقوف فصيلة باب الرمل يف 

وحدة الدرك اإلقليمي إلجراء املقت القانوين 

بحّقه. العمل مســتمّر لتوقيــف املتورّطني، 

رشاف القضاء املختّص. والتحقيق جار ب



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
السبت 20 ترشين الثاين 2021

نتخابات املجتمع املدني أمام امتحان توحيد لوائحه في ا
فادي عيد

الحمــالت  تهــدف 
السياسية التي تجري حالياً 
الخالفات  عنــوان  تحــت 
الــوزراء،  مجلس  داخــل 
الضائع  الوقت  إىل متريــر 
الداخلية  الســاحة  عــىل 
املفصلية  املحطة  بانتظــار 
اإلنتخابات  ستشكّلها  التي 
النيابية املقّررة بعد أشــهر 
معدودة، مــن أجل التوصل 
جديد،  ســيايس  إطار  إىل 
تتبــّدل فيه قواعــد اللعبة 
السياسية، يف ضوء دخول 
املجتمع  مــن  شــخصيات 
املــدين عىل خــط املعركة 

األزمات  اإلنتخابية بشعارات وعناوين مســتقاة من واقع 
الحالية.

وتكشف أوساط سياسية مواكبة، عن أن أك من مجموعة 
من الحراك املدين قــد باتت منخرطة يف التحضريات الجارية 
من أجل اإلســتحقاق اإلنتخايب املقبل، ولكن رشط أن تتوّحد 
هذه الشخصيات يف جبهة واحدة ملواجهة األحزاب السياسية 
التي تكاد تضمن فوزها مجّدداً يف هذه اإلنتخابات، مســتندة 
إىل عجــز املجتمع املدين عــن إدارة معركتــه، وتوظيف كل 
عوامل األزمة الحالية من أجــل الحصول عىل تأييد أكرب عدد 
من الناخبني يف العديد من املناطق، حتى تلك املحســوبة عىل 

أحزاب عريقة.
ولذلك، تعترب األوساط السياســية، أن املجتمع املدين هو 
أمام اإلمتحان داخل لبنان، كــام خارجه، حيث أن املواطنني، 
كام املجتمع الدويل، يتطلّعــون إىل اإلخراق الذي قد تحدثه 
شــخصيات املجتمع املدين يف املجلس النيايب املقبل، وذلك، 
بهدف تشــكيل نواة معارضة ناطقة بلســان الشارع الذي 
انتفض يف 19 ترشين األول 2019، وذلك، تحت شــعار واحد 

. وعنوان وحيد هو اإلصالح واستعادة الحقوق، وليس أك
التي تصاعدت بشــكل  اإلجتامعيــة  األزمة  ومن شــأن 
دراماتي يف األشــهر املاضية، واكتملت فصولها مع الغالء 
الفاحش ألســعار األدوية، أن يؤثّر عىل حياة ســبعني باملئة 
من اللبنانيــني الذين باتوا عاجزين عــن رشاء األدوية، وفق 
مــا أعلنه باألمس، ومن وزارة الصحــة، رئيس لجنة الصحة 
النيابية الدكتور عاصم عراجي. وبالتايل، تضيف األوســاط 

ن اشــتداد األزمات وانعدام قدرة اللبنانيني عىل  نفســها، ف
تأمني الحــّد األد املمكن للعيش، أن يطرح قواعد جديدة يف 
الســباق اإلنتخايب تقوم عىل التعبري عن هذه الحاجة، وهو 
، سيكون من خالل اإلصطفاف وراء املرّشحني  يف حّد األد
الذين يحملون لواء حقوق املواطنني املســلوبة منهم، وكذلك، 
ميلكون القدرة عىل تنفيذ الوعود التي أطلقوها يف برامجهم 
اإلنتخابية، والتي بدأت تتبلور يف اآلونة األخرية، وتظهر من 
خالل اللوائح التي بدأت تتشــكّل، وتضــم وجوه جديدة من 
الحراك املدين تحمل خطابــاً مختلفاً عن خطاب بقية اللوائح 

الحزبية.
ف النظر عن حجم الكتلــة النيابية التي  ومن هنــا، وب
ستنجح مجموعات املجتمع املدين يف تشكيلها، والتي ترّجح 
مصادر ديبلوماســية غربية، حصولها عــىل ما بني العرشة 
واإلثني عرش نائباً يف املجلس النيايب املقبل، يف حال توّحدت 
املجموعات يف لوائح مشركة يف غالبية الدوائر اإلنتخابية، 
ن األوساط ذاتها، تجزم بأن هذه الكتلة، ستكون قادرة عىل  ف
إحداث التغيري الجّدي املطلوب، وذلك، يف كل املجاالت، ال سيام 
يف املجاالت التي فشــلت كل القوى السياسية عن تحقيق أي 

إنجاز فيها عىل مدى السنوات املاضية.
لكن األوســاط نفســها، تخــ من حصــول تطورات 
دراماتيكية تؤدي إىل اختالق ذرائع من قبل السلطة من أجل 
تأجيل اإلســتحقاق اإلنتخايب النيايب، وقطع الطريق عىل أي 
تغيري مرتقب قد يطرأ يف هذا اإلستحقاق، وهو تغيري يراهن 
عليه املجتمع املدين والشارع اللبناين، وأيضاً املجتمع الدويل.

ــر الــــرومــــانــــي  ــصــ ــ ــق ــ ــ األثـــــــــــري ال ــيـ ــحـ ــح مــــوقــــع شـ ــ ــت ــ ــت ــ إف

ــة لــلــمــعــلــ ــّيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــة الـ ــ ــّي ــ ــم ــلـــى األهــ ــّدد عـ ــ ــشـ ــ ــى: ُنـ ــضــ ــ ــرت ــ امل

ــعــام ــذا ال ــّرة األولـــــى هــ ــم ــل ــال ل ــب ــج ــ ال ــم ــعــ ق ــو غــطــت ب ــل ــ ال

ق  االفتتا املرت 

أكد وزير الثقافة القايض 
انه  املرت  وســام  محمد 
»عــىل الرغم مــن الجهود 
التي بذلــت يف التنقيب عن 
الروماين،  شحيم  ق  آثار 
ال يــزال املوقــع يخفي يف 
أوابد  مــن  كثــريا  أعامقه 
يهيب  يــزال  وال  التاريــخ، 
بالدولــة واملنظامت الدولية 
واملؤسسات الثقافية املحلية 
واألجنبيــة، إىل مزيــد من 
االهتامم بهــذا اإلرث الثمني 
محفوظة  أمانــة  ليبقــى 

جيال القادمة«. ل
خالل  جاء  املرت  كالم 
افتتاح ق  رعايته حفــل 
بدعوة من  األثري،  شــحيم 
إحتفال  يف  شــحيم،  بلدية 

، وقال:«ندعو جميع اللبنانيني  أقيم يف باحة موقع القــ
إىل زيارته واكتناه الزمان املتجــ يف حيطانه وحجارته، 
يك تضاف إىل األهميــة التاريخية لهذا املعلم األثري، أهمية 
تحقيــق التنمية املســتدامة يف املنطقــة، وذلك من ضمن 
الثقافة، لربط املسارات  اســراتيجية عامة تنتهجها وزارة 
الســياحية الثقافية املتجاورة بعضها ببعض، كق شحيم 
ا  وقلعتي صيدا وموقع أشمون ودير القمر وبيت الدين. ف
ينبغي لالســتثامر يف الثقافة أن يكون مــن أهم األعمدة 
يف هيكل االقتصــاد يف لبنان الذي ال تخلــو قرية فيه من 
إنه غنــى واجبنا حاميته واســتغالله ثقافيا  أثر تاريخي. 

واقتصاديا«. واجتامعيا 

وبعد الكلامت، تم إزاحة الستار عن لوحة تذكارية باملناسبة 
. وضعت عند مدخل الق

، ثم  بعدها، قص مرت والحضــور رشيط افتتاح الق
جال يف املوقع، واطلع عىل تاريخ الق والحقبات التاريخية 
التي تعاقبت عليه، وتفقد الكنيسة البيزنطية واملعبد الروماين 
واملعا والقريــة التاريخية وتفاصيلها التي مازالت ماثلة، 
، والذي يدل  وقد ابدى الوزير اعجابه بضخامة واهمية الق

عىل اهمية تاريخ املنطقة ولبنان.
 ، ويف ختام الجولة زرع املرت شــجرة زيتون يف الق
فيام اختتم االحتفــال بحفل كوكتيل، وتوزيــع الهدايا عىل 
الحضــور، والتي هي عبارة عن قنينة مــن زيت الزيتون يف 

شحيم، واىل جانبها صابونة بلدية.

ع  الثلوج  تســاقطت 
جبل  قمم  عىل  امس  ومساء 
يف  السوداء  والقرنة  املكمل 
الضنية، لتتكلّل بالثلوج للمرة 
العام، وسط تدن  األوىل هذا 
التي وصلت  الحرارة  بدرجات 
إىل مــا دون الصفــر فوق 
املرتفعات، يف حني شــهدت 
الضنية  مناطــق  مختلــف 
مطار،  ل متفاوتــاً  هطوالً 
وترافق ذلك مع ضباب كثيف 

يف املناطق الجبلية. 
كام هطلــت األمطار يف 
العاصمة بــريوت ومختلف 
ليرافق  اللبنانية،  املناطــق 
ذلك مع ازدحام مروري عىل 
مختلف الطرقات األساسية. 

ويف مناطــق النبطية واقليم التفاح، تســاقطت األمطار 
بشــكل غزير، توســم به املزارعون خريا لــري املزروعات 
واالشــجار«، ولفت إىل أنه »وجهت نــداءات من قوى االمن 
والدفاع املدين للسائقني بقيادة السيارات بحذر خصوصا عىل 

الطرقات العالية تخوفا من حوادث السري«.

{ مصلحة األرصاد الجوية {
توقعت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد الجوية يف 
ادارى الطريان املدين ان يكون الطقس اليوم غامئا جزئيا اىل 
غائم مع اســتمرار درجات الحرارة باالنخفاض والتي تصبح 
دون معدالتها املوسمية ويتشكل ضباب كثيف عىل املرتفعات 
ية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة  تســوء معه الر
أحيانا ومرافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خصوصا يف 
املناطق الجنوبية والشــاملية، ويحذر من تشكل السيول يف 
بعض املناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خالل الليل 

عىل ارتفاع 2200 مر وما فوق. 
يتأثر لبنان والحوض الرشقي للمتوســط مبنخفض جوي 
متمركز غرب تركيا يقرب تدريجيا باتجاه الجنوب، يؤدي اىل 

طقس متقلب وماطر حتى مساء االثنني.
الطقس املتوقــع األحد: غائم جزئيا اىل غائم أحيانا مع مع 
بداية ارتفاع يف درجات الحرارة خالل النهار والتي تبقى دون 
معدالتها املوســمية ورياح ناشطة احيانا، ويتشكل الضباب 
عىل املرتفعــات وتهطل أمطار متفرقة تكــون غزيرة أحيانا 
خالل الفرة الصباحية، عىل ان تخف حدة األمطار اعتبارا من 

بعد الظهر مع انفراجات واسعة.
اما اإلثنني: غائم جزئيا دون تعديل يذكر يف درجات الحرارة 
وضباب عىل املرتفعات، مع أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة 

جنوب البالد.

}LARI: البواحري ال تصدق مع التغيري املناخي{ 
من جهتها، صدر عن مصلحة االبحــاث العلمية الزراعية 
البيان االيت:«يتم تداول األحوال الجوية عرب بعض شاشــات 
التلفزة حســب البواحري والتي تحدد االيام واالمطار والثلوج 

لفصل الشتاء بكامله. 
تود LARI االيضاح اىل أن هذه البواحري ال تصدق أبدا بخاصة 
مع التغيري املناخي، وأن النرشات التي تعتمد عىل العلم يشوبها 

أحيانا نواقص وتغيريات رسيعة لذا اقت التوضيح«.

تحية للروح القومية وصوت الوجدان الشعبي
فـــــي تـــــــــرا الـــــشـــــر الـــعـــربـــي
فخري صباح  الــراحــل  العظي  الفنان 

زاهر الخطيب

حّييتك صباح فخري يف عرينك اســدا ســوريا... ومل 
ابكك.

وغّنيتك صباح فخري رمزا للفن عامليا... ومل ارثك.
فهل نضــج معك موســم العظامء، وحــل بك موعد 

القطاف...
شاهدا بالحق شهيدا والشهداء خالدا يف الوجدان...

مع شعراء العرب واالندلس وشعراء املوشحات...
وشيخ الّصناعني منهم: عبادة بن ماء السامء...

وفاء لدماء الشــهداء: صباح فخري ســتبقى فخرنا 
واالعتزاز

يف وجدان الزمان فّنا خالدا يف الجنان...
ولحنا ربانيا يف سمعونية »فلسطني« تلحني

محمد مريزاين االيراين وغلمية بالعربية والفارسية
وكالسيكيات الحلفاء يف محور املقاومة.

الله« الصالة أآن االوان لالذان لنقيم مع »ن
الصالة يف القدس الرشيف؟

او ليس الصبح »بشارا« بقريب؟
رابط  ا النا الســاب امــ عا   الكلمــ التي دون
طي يف سجل السفارة السور يف بروت  يل زاهر ال الش

ري با ف ا بالفنان الكبر  عندما زارها مع

تــــــــــــــــــاوة »أمــــــــــــــــــر الـــــــــيـــــــــوم«
» ــا ــ ــدفـ ــ ــي »الـ ــ ــلـــى الــعــســكــريــيــن ف عـ

أبــلــح ثــكــنــة  فـــي  رمــــزي  واحــتــفــال   ...

ال االحتفا يف وزارة الدفا

كن ابل ويف 

أقيمت مراسم تالوة »أمر اليوم« عىل العسكريني يف باحة 
الثامنة والســبعني  الدفاع الوطني الريزة، يف الذكرى  وزارة 
لالســتقالل، يف حضور قادة األجهزة والوحــدات التابعة 

للقيادة وضباطها، واملوظفني املدنيني. 
كام أقيمت مراســم لتالوة أمر اليــوم يف قيادات املناطق 
واملعاهد والكليات واملدارس، والقوات الجوية والبحرية وبقية 
الوحــدات الكربى. وتم وضع أكاليل مــن الزهر عىل النصب 

التذكارية للشهداء. 

أُقيم احتفال رمزي يف ثكنة أبلح، ملناسبة عيد االستقالل، 
حضه ممّثــل قائد الجيــش اللبناين قائد منطقــة البقاع 

العسكرية العميد الركن وليد السمرجي وكبار الضباط. 
بعد النشــيد الوطني، متّت مراســم رفع العلــم، ووضع 
يح الشــهداء، وعزفت  الســمرجي إكلياًل من الزهر عىل 

املوسيقى لحن املوت، ثّم تال العميد السمرجي أمر اليوم. 

دعــــــــــــــوة ملــــــســــــيــــــرة تــــــطــــــواف
ايــــــقــــــونــــــة الــــــقــــــديــــــس شــــربــــل 

ســيقام يف 22 ترشين الثاين تطــواف أليقونة القديس 
رشبل املقدمة من الدكتور شــكري كميل خلف من ســاحة 
فيطرون اىل كنيســة مار جرجس - فيطرون، عند الساعة 
الخامسة مساء. واملسرية تتضمن عدة محطات قبل الوصول 

اىل الكنيسة )صورة، متثال للقديس رشبل( امام املنازل
املحطــة الثانية: امام الكنيســة - دخــول االيقونة اىل 

الكنيسة قرع اجراس وتراتيل
 - وضع االيقونة امام املذبح - القداس االحتفايل الساعة 

6 )تكريس االيقونة(
- انتهاء القداس - وضع االيقونة يف صالون الكنيسة.

ـــــــيـــــــح مـــــــــــن »ألـــــــــفـــــــــا« تـــــــو
باإلشــارة اىل  جاءنا من رشكــة »ألفا« التوضيح االيت: 
املقال املنشــور يف الصفحة السادســة من عدد الجمعة 19 
ترشين الثــاين وتحت عنوان«هل أوقفت ألفا إرســالها يف 
محافظة عكار؟ نوضح ان  رشكة ألفا تحيط مشركيها علام 
أنها تعمل جاهدة لتأمني إســتمرارية خدماتها، رغم الظروف 
التي ميــّر بها قطاع اإلتصاالت. وتؤكد أنهــا تزّود محطاتها 
وفق اإلمكانــات املتاحة، مبادة املازوت للتعويض عن النقص 

الحاصل يف الطاقة نتيجة إنقطاع التيار الكهربايئ.
تشــدد ألفا عىل أنها تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات 

التي تؤثر يف التغطية نتيجة االوضاع التي ميّر بها البلد«.

اعتصام ألهالي اللبنانيين املحتجزين
في تركيا أمام دارة املولوي في طرابلس

ــا وتــوقــيــف ــع ــورت ــ فـــي ح عــمــلــيــة دهــ
ــات ــروق ــس ــحــة وم ــبــ أســل أشـــخـــا و

االعتصا اما دارة املولوي
نفذ اهايل اللبنانيني املحتجزين يف تركيا اعتصاما امام منزل 
وزير الداخلية بســام املولوي يف طرابلس، ناشدوا فيه مولوي 
واملسؤولني »االرساع بايجاد حلول السرجاع ابنائهم اىل لبنان«، 
. وسط اجراءات امنية مشددة نفذتها عنا قوى االمن الداخ

والقى عبد العزيز الطرطويس كلمة باســم املعتصمني، قال 
فيها: »نناشد جميع املسؤولني يف الدولة التفاوض مع املعنيني 
يف تركيا لعودة ابنائنا اىل اهلهم  ووطنهم«، مضيفا »مثة حاالت 
انسانية الوالدنا واهلنا، والبعض منهم يعاين من امراض مزمنة 
وحالتهم تستدعي التدخل رسيعا ويعيشــون يف ظل اوضاع 

صعبة جدا، ونامل التجاوب معنا وتحريك هذا امللف«.
ولوح بـ«اتخاذ اجراءات تصعيدية يف حال مل يستجب مولوي 

واملعنيون يف الدولة ملطلبهم«.

أعلنــت قيادة الجيش - مديرية التوجيــه يف بيان لها انه: 
»بتاريخ 18 / 11 / 2021 دهمت قوة من الجيش منزل املواطن 
)ب.م( يف منطقة حورتعال-البقاع وهو مطلوب بجرم اطالق 
النار يف تواريخ سابقة، واوقفت داخل املنزل خمسة اشخاص 
لتعاطيهم املخدرات، كام ضبطت داخل املنزل اسلحة متوسطة 
وخفيفــة وذخائر متنوعة، اضافــة اىل كمية من املخدرات، 

وعدد من السيارات والدراجات النارية املرسوقة.
رشاف  سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني ب

القضاء املختص«.

أهالي الطاب اللبنانيين في الخار 
طالبت باستفادته من هبة إدارة »الريجي«

اشار رئيس »جمعية أهايل الطالب اللبنانيني يف الخارج« 
يح اىل اننا »نعيش يف وطن تتفاقم  ســامي حمية يف ت
فيــه األزمات واملســؤولني فيه دفنوا الشــعب تحت األرض 
وجعلوه يفتش عن رغيف الخبز وعلبة الدواء، وتركوا الطالب 
يف الخارج ملعاناتهم، ال هم لديهم ســوى الحصول عىل أجرة 
سكن يأويهم أو ما يبقيهم يف جامعاتهم، وغالبيتهم قد فصل 
لعدم قدرتهم عىل دفع األقســاط بالدوالر، وترشدوا يف بالد 
اإلغراب ينتظرون حال سحريا من وزير الخارجية واملغربني 
الذي وضع الرشوط التعجيزية لالســتفادة من مبلغ املليون 
دوالر املقــدم من إدارة ح التبغ والتنباك للطالب اللبنانيني 
يف الخارج، من خالل تقديم أوراق عدة صعب الحصول عليها، 
خصوصا بعد طلبه من ســفارات لبنان برفع قيمة الرسوم 
عىل الجاليات اللبنانية يف الخــارج بحواىل 500 باملية لقاء 

حصولهم عىل مستندات من دون إستثناء الطالب منها«.
ولفــت اىل أن »رئيس الحكومة نجيــب ميقايت طلب من 
الجمعيات امليســورة تقديم العون للطــالب يف الخارج، مام 
حول قضيتهم من قضية تربوية ووطنية إىل باب الحسنات 
والشفقة، لذلك نطالب دولة الرئيس ميقايت ووزير الخارجية 
بالعمل عىل إستفادة الطالب يف الخارج من الهبة املقدمة من 
إدارة ح التبغ والتنباك لصالح الطالب وإســتثناء الطالب 
من زيادة الرســوم عىل املعامالت«، مطالبا بـ«إنقاذ هؤالء 

الطالب من الضياع والترشد يف بالد اإلغراب«.

هبــــة يابانّيــــة للبنــــان ملكافحــــة الحرائــــ
أعلنت ســفارة اليابــان يف بيان، أنه »اســتجابة لحرائق 
الغابات الهائلة التي اندلعت يف شــامل لبنان خالل شهري 
متوز وآب من هــذا العام، خصصت اليابــان هبة من خالل 
مرشوع تنفذه املنظمة الدولية للهجرة لتعزيز قدرة السلطات 

املحلية لالستجابة للحرائق يف املنطقة«.
وأوضحت أن »هذه املبادرة التــي اختتمتها املنظمة الدولية 
للهجرة بنجاح بالتعــاون مع جمعية »عكارنا«، تضمنت تأمني 
ورية ملكافحة الحرائق وتجهيزات للحامية الشخصية،  معدات 
لدعم املستجيبني االوائل يف احتواء أي حريق محتمل بطرق آمنة 
وفعالة، وتنظيم التدريب لبلديات يف شامل لبنان للمساهمة يف 
ادارة مخاطر الكوارث يف املنطقة. كام تضمن املرشوع أنشطة 
»النقد مقابل العمل« لدعم ســبل عيش املجتمعات املحلية التي 

شاركت يف تنظيف الغابات للوقاية من الحرائق«.
وأسفت ألن »لبنان يشهد مرة أخرى حرائق مدمرة التهمت 
مساحات حرجية وزراعية، ال سيام يف الجنوب وجبل لبنان 
يف االيــام القليلة املاضية. ســتبقى اليابان إىل جانب لبنان 
خالل هذه املحن، وســتواصل دعمها للمشــاريع التنموية 
والبيئية يف كل أنحاء البلد، عىل أمل الحد من نشــوب حرائق 

واسعة النطاق يف املستقبل«.

ــيــن بــالــتــرّشــح ــراغــب الــقــصــيــفــي: عــلــى ال
ترشيحه إعــان  النقابة  انتخابات  الــى 

أعلن نقيب محرري الصحافــة اللبنانية جوزف القصيفي  
يف بيان، أنه«بامكان جميع الراغبني بالرشح اىل انتخابات 
النقابــة املقررة يف االول مــن كانــون األول املقبل اعالن 
ترشيحه علنا عرب تالوة بيان أو مؤمتر صحايف اذا رغب يف 

فهم دامئا«. ذلك من دار النقابة يف الحازمية، التي هي بت



اكــد وزير الصناعة جورج 
»الحكومــة  أن  بوشــكيان 
ومجتمع األعامل، لن يهادنوا 
ولن يستسلموا  أمام التحديات 
والصعــاب«. وقال: »كلنا أمل 
وتصميم وقــدرة وإملام عىل 
وتجاوز  واملثابــرة  املواجهة 

املحنة«.
الدولة  »عيــون  أضــاف: 
واالقتصاد واملجتمع واملواطن 
منتظرة  مرقبة  شــاخصة 
متأملة منكم، مام ستفعلونه 
وتبذلونــه من جهود اضافية 
وابتكارات  جديدة  وتوظيفات 

يف مجاالت تخوضون غامرها أول مرة«.
كالم بوشــكيان جاء خالل لقاء جمعه مع 
الصناعيني واملســؤولني يف غرفــة التجارة 
والصناعــة والزراعة يف زحلــة والبقاع بعد 
ظهر اليوم، وشــارك فيه نائب رئيس الغرفة 
منري التيني، املدير العام للغرفة يوســف جحا، 
رئيس تجمــع الصناعيني يف البقاع نقوال ابو 
فيصــل، رئيس اللجنــة الصناعية يف الغرفة 
انطوان صليبا، وأعضاء الهيئة اإلدارية لتجمع 
صناعيي البقاع، وتم البحث يف كيفية التعاون 
يف مجــال تطوير الخدمات للقطاع الصناعي 

وتأمني املستلزمات التي يحتاجها.
وقــال بوشــكيان: »نحن اليــوم يف بيت 
الصناعيني ورجال األعامل وأصحاب املؤسسات 
وكل مبادر ومغامر ومخاطر يف ظروف دقيقة 
جــدا متر عىل لبنان واللبنانيني. لن نســاجل 
ونجــادل حول أي مرحلة هي األصعب، أو أنها 
املرة األوىل التي تــأيت فيها العاصفة األقوى 
عىل لبنان، سياســيا واقتصاديا واجتامعيا، 
لكنني عىل ثقة بأننا نحن، الحكومة ومجتمع 
األعامل، لن نهادن ولن نستسلم أمام التحديات 
والصعاب. وكلنا أمل وتصميم وقدرة وإملام عىل 

املواجهة واملثابرة وتجاوز املحنة«.
وتابــع: »ال أبالغ إذا قلــت إن عيون الدولة 
واالقتصاد واملجتمع واملواطن شاخصة مرقبة 
منتظرة متأملة منكم، مام ستفعلونه وتبذلونه 
من جهود اضافية وتوظيفات جديدة وابتكارات 
يف مجاالت تخوضون غامرها أول مرة. هذا هو 
تاريخ الصناعي، هذه هي طموحاته. وبالتأكيد 
لن تخذلوا وطنكم، لن تخذلوا لبنان، لن تخذلوا 

أرضكم وتراثكم وإرثكم«.

وقال: »قمــت بجولة هذا الصباح عىل عدد 
من املصانع يف طريقــي إىل زحلة، وفرحت 
مبا شــاهدت، كونها عالمة فارقة يف تاريخ 
الصناعة الوطنية، واعتربها من قصص النجاح 
العديدة التــي حققها اللبنانيون عىل عرشات 

السنني املاضية ».
أضاف: »الحلقة تبــدأ بصناعي يعمل وفق 
القانون أي أن مصنعه مرخص، وملتزم برشوط 
ترخيصــه وبالجودة واملواصفــات واملعايري 
وبالتجديــد والتحديث والتغيري يف أســلوب 
العمل وجاملية التوضيب والتعبئة والتغليف. 
ف  وختم: »أنا أضع طاقتي وامكانايت يف ت
التعاون  الصناعيني ومســاعدتهم، وعلينــا 
يف املنطقة ألنهــا تحتوي عىل عدد كبري من 
املصانــع، وأنا أعتز بالصناعات املوجودة ألنها 

تطبق املواصفات الوطنية والعاملية.
مــن جهته، رحب التينــي بوزير الصناعة 
والصناعيــني. وقدم رشحا مســتفيضا عن 
تاريخ الغرفة ومهامها واقسامها وما تقدمه 
من خدمات عىل الصعيدين الصناعي والزراعي، 
والنقلــة النوعية التي قــام بها رئيس الغرفة 

الراحل ادمون جريصايت.
ثم قدم درعا تكرميية اىل بوشكيان، وجال 
الحضــور داخل املخترب املجهــز يف الغرفة، 
وقدمت رئيســة املخترب عايــدة فرح رشحا 
عن الفحوصات املخربية التي يســتفيد منها 

الصناعيون واملزارعون وأصحاب الشأن.
وكانت مداخــالت للصناعيني حول بعض 
األمــور التي تتعلــق بالتصدير واالســترياد 

والقرارات الداخلية.
ثم جــال عىل معامل الصحــة يف فالوغا، 

ومعم سنر جديتا و median يف زحلة.

عقدت الهيئات االقتصادية 
الوزير  رئيســها  برئاســة 
السابق محمد شقري اجتامعاً 
والتجارة  االقتصاد  وزير  مع 
أمني ســالم، بحضور مدير 
الــوزارة محمد أبــو حيدر، 
وأعضــاء الهيئات وعدد من 
القطاعية،  النقابات  ساء  ر
يف مقر غرفة بريوت وجبل 
ملناقشــة  خصص  لبنــان 
القضايــا االقتصادية امللّحة 
ال ســيام املتعلقة بالتعايف 
االقتصــادي واملفاوضــات 
مــع صندوق النقــد الدويل 
القطاعات  تحفيــز  وبرامج 

االقتصادية.
بدايــة رحب شــقري بالوزير ســالم يف غرفة 
بريوت وجبل لبنان »بيــت االقتصاد اللبناين« يف 
هــذا االجتامع مع الهيئــات االقتصادية التي متثل 
القطاع الخاص مبختلف قطاعاته ومؤسســاته، 
والذي نأمل منه تفعيل الرشاكة مع وزارة االقتصاد 
والتجــارة للحفا القطاع الخاص العمود الفقري 
قتصاد اللبناين، وتحفيزه وتقويته كونه يشكل  ل
الرافعــة الحقيقة إلنقاذ لبنان وإعادته اىل طريق 

التعايف والنهوض.
وإذ دعا شــقري اىل تضافر كل الجهود للحفا 
عــىل االقتصاد الحــر وهوية لبنــان االقتصادية 
ورة وقف  وتشــجيع املبادرة الفردية، شدد عىل 
إتخاذ اإلجــراءات التي ينتج عنها تضخم وتنعكس 
ســلباً عىل املواطن واملؤسســات، مؤكداً يف هذا 
ورة أن تنفذ كل هــذه القرارات  اإلطــار، عــىل 
واإلجراءات من ضمن خطة متكاملة وسلة واحدة، 
ويف إطار برنامج صندوق النقد الدويل، يك تؤدي 
اىل النتائــج املرجوة منها يف غطار عملية التعايف 

وإعادة النهوض.
ورة أن تتأ الحكومة يف  كام شدد شقري عىل 
إتخاذ القرارات التي لها تداعيات إقتصادية وإجتامعية 
ورة مترير  يف الوقــت الراهن، مشــدداً عــىل 
فرة األعياد املقبلة التي تشــكل متنفساً للقطاعات 
االقتصادية، من دون أي خضات متنع مجيء املغربني 

لتمضية عطلة األعياد يف ربوع بلدهم.
وسلم شقري الوزير ســالم مذكرة تتضمن أبرز 
مطالــب وإقراحات الهيئــات االقتصادية والتي 
تعتربهــا يف غاية االهميــة يف املرحلة الراهنة، 
وأبرز بنودها: الحفا عىل هوية لبنان االقتصادية 
ونظامه االقتصادي الحر، الذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً 
بقانون املنافســة الذي يعمل عىل إقراراه ال سيام 

يــة، اإلطالع عىل  الحفــا عىل الوكاالت الح
املناقشــات التي تجري حول موضوع رفع الدوالر 
الجمريك إلعطــاء املالحظات حولها، إقرار قانون 
التســويات، توفري الحوافز للرشكات التي تضرت 
من إنفجار املرفأ وكذلك للرشكات الناشــئة، إقرار 
 Fresh( قانون لحامية حســابات الفريــش دوالر
Dollar(، إقرار موازنة العام 2022، مواكبة الهيئات 
مللف املفاوضالت مع صندوق النقد الدويل، التنبيه 
اىل التضخــم الذي ينتج عــن القرارات الحكومية، 
إعادة دراسة تطبيق اإلتفاقيات التجارية والركيز 
عىل حســن تطبيقها بشكل متكامل والتأكيد عىل 
مبدأ املعاملة باملثل، التشــدد يف معالجة االقتصاد 
غــري الرشعي الذي بات أكرب من االقتصاد الرشعي، 
ومكافحة التهريب والتزويــر، تعيني لجنة رقابة 
عــىل رشكات الضامن فاعلة ولديها كفاءات عالية 
للتمكن من القيام بعملها يف مراقبة رشكات الضامن 
وخدماتها والحفا عــىل حقوق املؤمنني، العمل 
عىل تفعيل اآللية التي اقرحتها الهيئات االقتصادية 
من خالل ورقة غرفــة بريوت وجبل لبنان لضبط 

التصدير اىلالخارج ال سيام اىل السعودية.

{ سالم {

وقال ســالم »هدفنا تحقيق نتائج ملموسة يف 
قضايا أساسية تهم االقتصاد واملؤسسات واملواطن 

خالل والية الحكومة املحددة أصالً«.
وحــول البنود التي تضمنتهــا املذكرة والتي دار 
حولها ناقش طويل مع الحضور، أكد سالم حرصه 
عىل إقرار قانون املنافسة، الذي اصبح يف مراحله 
ياً يتالءم  النهائية، بشــكل أن يكــون قانوناً ع
مــع ما هو معمول به يف الدول املتقدمة، مشــرياً 
اىل أنه ال ميكــن مقاربة األمور من خالل املواقف 
الشعبوية، خصوصاً يف هذه املرحلة الدقيقة التي 
مير فيها البلد، ال سيام يف بعض امللفات الحساسة 

ية، لذلك  مثل الوكاالت الح
ال بد من إجراء مقاربة علمية 
النتائج  تأيت  يك  ة،  ومعا
يف مصلحة جميع األطراف.

كام أكد الوزير سالم عىل 
ورة أن تكــون اإلجرءات 
التي تتخذ يف إطار معالجة 
امللفات الضاغطة، من ضمن 
ســلة واحــدة يك ال تفقد 

جدواها وصوابيتها.
وشدد عىل ان التعاون مع 
الهيئات االقتصادية يشــكل 
للنجاح،  أساســية  ركيــزة 
وعىل هذا األساس، قال »أنا 
منفتح عىل كل أنواع التعاون 
الشــفاف واملوثوق«، داعياً اىل بدء هذا التعاون من 
العمل الذي تقوم به الوزارة حالياً ملكافحة التزوير، 

ال سيام بالنسبة للامركات.
واكد الوزير ســالم حرصه عــىل قطاع التأمني 
ألهميتــه الكبرية، مؤكداً العمــل عىل تعيني لجنة 
رقابة عــىل رشكات الضامن تتضمن الشــفافية 

والفعالية يف كل اإلتجاهات املتعلقة مبهامها.
لية التــي إقرحتها غرفة بريوت  وبالنســبة ل
تجاه  وجبل لبنان لضبط عمليات التصدير ال سيام ب
الســعودية والخليج، اكد أنه سيعمل كل املستطاع 

لوضعها موضع التنفيذ.
سم  ويف نهاية االجتامع صدر إعالن مشــرك ب
الوزير السالم والهيئات االقتصادية، أكد عىل هوية 
لبنان االقتصادية املرتكز عىل االقتصاد الحر واملبادرة 
الفردية ورفض أي محاولة للمساس به كونه جزءا 

ال يتجزأ من كيان لبنان ووجوده وهويته.

{ وفد الضامن االلزامي {

 وكان  الوزير ســالم  قد عرض مع مجلس إدارة 
»املؤسســة الوطنية للضامن اإللزامي« برئاســة 
عبده خوري، أوضاع قطــاع التأمني بصورة عامة 
وقطاع الضــامن اإللزامي بصورة خاصة »يف ظل 
واقع القطاع االستشفايئ يف لبنان وانعكاسه عىل 
قــدرة هيئات الضامن عىل الوفاء بالتزاماتها تجاه 

املؤمنني« بحسب بيان صادر بعد االجتامع.
وأكــد خوري »الوقوف إىل جانب الوزير ســالم 
ولجنة رقابة هيئات الضامن واســتعدادها لوضع 
ّف اللجنة لتعزيز سمعة القطاع  إمكاناتها يف ت

وثقة املواطنني به«.
أما وزير االقتصاد فشدد عىل عزمه »جعل تجربة 
قطاع التأمني رائدة يف تحّدي النهوض االقتصادي 

يف لبنان.

7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

السبت 20 ترشين الثاين 2021

ــن حـــســـابـــاتـــه الــشــخــصــيــة ــة تـــقـــريـــراً عــ ــامـ ــن سـ ــ ــي تـــســـّلـــ م ــات ــق ــي م
ــدو الــنــقــد ــنـ ــو صـ ــح ــه ن ــوّجـ ــتـ ــار  الـ ــيـ ــّر الــعــّمــالــي خـ ــقـ ــن املـ ــن مـ ــلـ وأعـ

ف  ســلّم حاكــم مــ
لبنان رياض ســالمة رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقايت 
قبل ظهــر امس يف الرساي 
الحكومــي، التقريــر الذي 
أعّدتــه »رشكــة ســمعان 
وغالم للتدقيق« BBO والذي 
يتضّمن التدقيق يف حساباته 
التي  والحسابات  الشخصية 
تثار يف اإلعالم منذ نحو سنة 

ونصف السنة.
بعــد  ســالمة  ح  ّ و
اللقاء: طلبــت اليوم موعداً 
بهدف  ميقايت  الرئيس  للقاء 

تسليمه التقرير الذي أعّدته »رشكة سمعان وغالم 
للتدقيــق« BBO بناًء عىل طلب مني والذي يتضّمن 
التدقيق يف حسابايت الشخصية والحسابات التي 
تثار يف اإلعالم منذ نحو ســنة ونصف السنة وهي 

أيضاً موضع تحقيقات قضائية.
أضاف: لقد ســلّمُت الرئيس هذا التقرير انطالقاً 
من مبدأ الشفافية، يك تكون لديه املعطيات املدققة 
التــي تثبت بكل وضــوح أن ال أموال قد دخلت اىل 
ف لبنان من العمليات التي لها عالقة برشكة  مــ
ف لبنان اســتفدُت  »فــوري«، وال أموال من م
ف هي  منها أنا شــخصياً، وأن حسابايت لدى امل

منفصلة متاماً عن حسابات البنك املركزي.
سئل: هل هذه الخطوة استباق ملوضوع التدقيق 

الجنايئ؟
أجاب: ال عالقة بني املوضوعني، فالتدقيق الجنايئ 
يأخذ مجاله، وما قمُت به هو مبادرة شخصية مني 
يك أمتكن من وضع املعطيات العلمية أمامكم والتي 
تدحض كل ما نســمع أو نقرأ وكل شــائعات تُرمى 
هنــا وهناك ضمن حملة ُممنهجة وُمربمجة للنيل 
مني ومن كرامتي. هــذا املوضوع ال عالقة له أبداً 
بباقي األمور، سواء التدقيق الجنايئ أو التحقيقات 

القضائية.
سئل: هل ستسلّم هذا التقرير يف لبنان وخارجه 

حيث هناك دعاوى قضائية؟اجاب بنعم

{ ميقايت من مقر العاميل  { 

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقايت انه سيدعو 
قريبا اىل جلســة ملجلس الوزراء، وأنه أبلغ رئيس 
الجمهورية ميشــال عون بذلك خالل اجتامعهام 
صباح  امس وقال: بات هناك اك من 100 بند عىل 
جدول اعامل مجلس الوزراء ما يقتيض الدعوة اىل 
عقد جلســة قريبا لتسيري أمور الدولة، اضافة اىل 
ورة االرساع يف اقــرار املوازنة العامة وإحالتها 
إىل مجلس النواب لدرســها واقرارها بالتوازي مع 
اقــرار االصالحات املطلوبة ملواكبــة االتفاق مع 

صندوق النقد الدويل.
وأوضح أن »ال خيار لنا إال التوّجه اىل صندوق النقد 
الدويل، وقد تســتغرق املفاوضات معه وقتا اضافيا 
يتعّدى نهاية العام الحايل، ولكن من خالل صندوق 
النقد يحظى لبنان مبا أسّميه اشارة معينة لكل الدول 
بأن لبنان قابــل للتعايف ويجب دعمه«. وتابع: كل 
العامل ال يريد للبنان أن يســقط ومستعد ملساعدتنا، 
وعندمــا أقول العامل، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، 

وعلينا ان نقوم بالعمل املطلوب منا اوالً.  
وكان الرئيــس ميقايت يتحدث خــالل زيارته 

مقــر االتحاد العاميل العام يف حضور وزير العمل 
ابراهيم بريم. وكان يف اســتقباله، رئيس االتحاد 

العاميل العام بشارة االسمر واعضاء االتحاد.

{ األسمر {

بداية القى االســمر كلمة قال فيها: نشكر دولة 
الرئيس عىل زيارته اليوم لالتحاد وهي إطاللة مهمة 
كونها إطاللة عاملية ألنها إعالن بالشعور بالواقع 
العاميل األليم ســواء يف القطاع الخاص أو العام، 
ونحــن نأمل خرياً يا دولة الرئيس من معالجاتك، لذا 
نقول بأن رفع الدعم يجب أن يرافق مع خطط بديلة، 
من حجم البطاقة التمويلية واالستشــفائية وأيضاً 
بطاقة للوقود يتم العمل بها  يف دول عدة. ما حصل 
باألمــس يف الرساي الحكومي من اعالن دولتك عن 
نوع من مبلغ مقطوع للقطاع العام نشــكرك عليه 

وهو يشبه إضاءة شمعة يف النفق املظلم.

{ ميقايت {

ثم تحدث الرئيس ميقايت فقال: أنا ســعيد بهذه 
الزيــارة وبلقائكم، ما ســمعته منكــم ما هو اال 
نقل لهواجس الناس ومــن متثلون. زياريت اليوم 
هي دليــل عىل تضامني مع كل مــا قلتموه ومع 
الطبقــة العاملية والفئات العاملية التي تشــكل 
اكــ من نصف املجتمع. نعــرف ان الوضع صعب 
جــدا، وجميعنا نتحّمل، لكن ليس من الضوري أن 
. نحاول قدر املســتطاع اعطاء كل  تتحملوا انتم أك
انســان حقه ضمن اإلمكانات املمكنة. لقد دخلنا 
يف مرحلة تضخم كبرية جدا نتيجة تراكم ســنوات 
اعُتمدت فيها سياســة الدعم باملطلق وكان ميكن 
القيام بها بالتزامن مع تصحيح االجور. اليوم ليس 
مبقدورنا العودة اىل الدعم ألن الخزينة العامة غري 
قــادرة عىل التحمل. أضــاف: االقتصاد يحتاج اىل 
وقت لتصحيح نفسه. سبق ومررنا بهذا التضخم يف 
اواخر التسعينات، ثم عادت االمور اىل طبيعتها. من 
همومنا االساسية هو معالجة الوضع االجتامعي، 
ويف بداية الشــهر املقبل ســتبدأ عملية تسجيل 
العائالت ويف مرحلة اوىل ميكننا تأمني املساعدة لـ 
250 الف عائلة وفق مبالغ مؤمنة من البنك الدويل 
2 مليون دوالر، عــىل ان تبدأ عملية  وقيمتهــا 5
ذن الله نهاية العام الحايل او بداية العام  الدفــع ب
املقبل. وكل العملية ستتم إلكرونيا حتى ال يقال ان 
االموال تدفع الســباب انتخابية، علام انني  ووزير 
الشــؤون االجتامعية نتابعها بشكل مبارش. هناك 
ايضا مساعدات مخصصة لـ 0 الف عائلة تقيم يف 
قرى ترتفع 700 مر عن سطح البحر، مبعدل 165 
دوالراً لــكل عائلة، ونحن نجري حاليا االحصاءات 

املطلوبــة. اضف اىل ذلك التعاون مع برنامج االمم 
املتحدة للغذاء الذي ســيخّصص للبنانيني ابتداء من 

مطلع العام مبلغ 600 مليون دوالر.
يف املوضوع الربوي قال: نجحنا يف اطالق العام 
الدرايس بالتعاون مع املعنيني، وشــارفنا عىل حل 
اب الجامعة اللبنانية يك نبدأ بالعودة  موضوع ا

اىل الحياة الطبيعية.
ويف الشــق الســيايس قال ميقايت:  نلمس يف 
كل لقاءاتنا الخارجية دعام مطلقا، يقابله تشــنج 
داخ لن يحبطنا وســنعمل عــىل تجاوز االلغام 
واملطبــات، ويف لقايئ اليوم مــع فخامة الرئيس 
ابلغته انني سأدعو قريبا اىل جلسة ملجلس الوزراء، 

لتعود االمور اىل طبيعتها.
أضاف: باألمس يف اجتامع لجنة تداعيات االزمة 
الحاليــة عىل ســري االدارات العامة، حصل نقاش 
واتخذنا قرارات موقتة، كام أن وزير االشغال العامة 
أعــّد خطة للنقل ُعرضت علينا وعىل البنك الدويل، 
وستتم متابعة هذا املوضوع عىل امل تحقيق تقدم 
يف هــذا املجال من خالل خطــة اصالح الباصات 

املوجودة ورشاء باصات جديدة.
أما يف موضوع دعم الدواء، فقال: استمرينا يف 
دعم ادوية االمراض املزمنة واالمراض الرسطانية 
ما ان  ملدة شــهرين، لكنها ُفقدت من االســواق، ف
الناس قامــت بتخزينها يف املنازل، او تم تهريبها، 
ولذلك ســنظل ملتزمني بهذا املوضوع يك يأخذ كل 
مريض حقه، عــرب ح تقديم الدواء املطلوب أو 
ما يوازيه، بحسب رأي الطبيب، يف املراكز الصحية 
التابعة لــوزارة الصحة عىل كل االرايض اللبنانية 

وبشكل مجاين.
يف موضــوع حليب االطفال قــال: تابعت هذا 
اري عىل دعمه، لكن  املوضوع منذ البداية وكان إ
تبني انه ُفقد من االســواق ويتم استعامله الغراض 

غذائية يف معامل االلبان واالجبان املوجودة.
وتابــع: نــدايئ اىل الجميع ان نكــون جميعنا 
مسؤولني، وانا مرتاح لكل الفريق الوزاري، ومنهم 
معايل وزير العمل املوجود بيننا اليوم، والذي يتابع 
كل الشؤون العاملية ويف مقّدمها موضوع الضامن 
االجتامعي. املواطن مل يعد قادراً عىل حمل املزيد من 
االعباء، ويجب ان نســعى للتعاون بروح املسؤولية 

للخروج من هذه االزمة.
ويف موضــوع الخصخصــة »الذي طُرح خالل 
 ، االجتامع أقــول »ال خصخصة يف الوقت الحا
والوقت غري مناسب لبيع أي من موجودات الدولة، 
إلصالح كل القطاعات،  واالولوية يف الوقت الحا

وتحسني وضع التغذية الكهربائية«.

ميقا يف مقر االتحاد الع ميقا مستقبال سالم

ــزام ــ ــت ــ ــن وال ــ ــي ــودعــ ــ كـــد حـــفـــ حـــقـــو امل  بـــــري يـــ
املــــجــــلــــس إصـــــــــــدار الــــتــــشــــريــــعــــات لـــصـــونـــهـــا

النواب  أكد  رئيس مجلس 
نبيه بري خــالل لقائه يف 
مقــر الرئاســة الثانية يف 
عــني التينــة، وزيــر املال 
يوســف الخليــل، حفــ 
لودائعهم  املودعــني  حقوق 
يف املصارف وإلتزام املجلس 
الترشيعات  إصــدار  النيايب 
الكفيلة بتثبيت هذه الحقوق 
أي  ورفــض  وحاميتهــا، 
بالتقادم  محاولة إلسقاطها 

أو مبرور الزمن.
بري  الرئيــس  وبحــث   

املوضوع نفســه خالل لقائه النائب األول 
ف لبنان وسيم منصوري، وأكد  لحاكم م

»املبدأ نفســه الذي يصــون هذه الحقوق، 

وعدم الســامح بتجاوزهــا تحت أي ظرف 

الظروف«.  من 

ـــادل الســـــياحي ــ ـــ مـــــع  ســـــفراء تفعيـــــل التب ـــار بحــ نصــ
السياحة  وزير  اســتقبل 
املهنــدس وليــد نصار، يف 
مكتبــه يف الــوزارة، عددا 
من الســفراء أبرزهم: سفري 
تركيا ع باريش أولوسوي، 
ســفرية ســويرسا ماريون 
ويخلــت، ســفري جورجيا 
يرافقــه  كانديــاليك  زازا 
مطانيوس  الفخري  القنصل 
لطفي، ســفري ســلوفينيا 
وسفري  ســيلوغو،  برميوز 
ماليزيــا أزري مات ياكوب، 
وبحث معهــم يف العالقات 

بني بلدانهم ولبنــان، وخصوصا عىل صعيد 
التبادل السياحي وطريقة تفعيله عرب توفري 

تسهيالت تحفز السياح عىل املجيء إىل لبنان. 

وعرض نصار األمر نفسه مع سفرية لبنان 

لدى اسبانيا هال كريوز.

كــــــــــــــــــــد  والهيئــــــــــــــــــــات يُ إعــــــــــــــــــــان ُمشــــــــــــــــــــتر لســــــــــــــــــــام 
الحفــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى هويــــــــــــــــــــة لبنــــــــــــــــــــان االقتصاديّــــــــــــــــــــة

»خطــــــــــة التعافــــــــــي« قــــــــــد تبصــــــــــر النــــــــــور الشــــــــــهر املقبــــــــــل
التقى رئيس الحكومة نجيب ميقايت أمس وفداً 
من جمعية املصارف للبحث يف الخيارات املتاحة 
من خالل خطة التعايف االقتصادي، حيث شدد 
رئيس الجمعية الدكتور سليم صفري عىل أهمية 
إقرار الـ«كابيتال كونرول« للحفا عىل ما تبقى 
من نقد داخل لبنان، وعىل حقوق صغار املودعني .

فية مطلعة عرب  يف السياق، ترى مصادر م
»املركزية« أن »خطة التعايف التي تُعّدها الحكومة 
تحتاج إىل مزيد من الوقت إلعالنها، ألن الحكومة 
وتحديداً رئيسها ال يزال يُغربل الخطط املوجودة 
ف  ومنها خطــة »الزارد« املُعّدلة، وخطط م
لبنــان، وجمعية املصارف، والفريق االقتصادي 
االستشاري لرئيس الحكومة، يك يّتخذ الخيار 

الذي يالئم االنطالقة املالية واالقتصادية.
ومل تستبعد املصادر أن »تُب الخطة املتكاملة 
النور الشهر املقبل وقبل موسم األعياد يف ضوء 

استمرار الحوار مع املعنيني«.
فية أن »املسؤولني ويف  وتؤكد املصادر امل
مقّدمهم الرئيس ميقايت، حريصون عىل ودائع 
املودعني ولن يُعدموا أي وسيلة للحفا عليها، 
وهذا أحد البنود الرئيســية لخطة التعايف، لكن 
الخيــارات ال تزال تخضع للــدرس للتوّصل إىل  
أفضل السبل السرجاع الودائع ومنها تحويلها 

من عملة أجنبية إىل اللرية اللبنانية، أو تحويلها 
إىل أسهم يف املصارف أو متليك املودعني رشكة 
تقيم معملني إلنتاج الكهرباء ملدة 20عاماً وغريها 
فراج عام تبقى من  من املشاريع التي تُعّد اليوم ل
أموال محجوزة يف املصارف، خصوصاً أن تعاميم 
ف لبنان باتت تلّبي أموال حوايل 800 ألف  مــ

مودع« .
كــام أنها ال تســتبعد »إدراج موضوع إعادة 
يف ضمن خطة التعايف،  هيكلــة القطاع امل
بعد أن تتطرّق الخطة إىل الخسائر املُتفق عليها، 
ف لبنان واملصارف  وتتوّزع عــىل الدولة وم
وكبار املودعني الذين سبق واستفادوا من الفائدة 
العاليــة عىل ودائعهم، خصوصــاً بعد إعالن 
رئيس الحكومة توحيد األرقام التي سُتطرح يف 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل الذي يواكب 

ما يتم التطرق إليه يف خطة التعايف«.
فية إىل القول إن »العمل  وتذهب املصادر امل
جار عىل قدم وساق إلنجاز خطة التعايف عىل 
رغــم عدم انعقاد مجلس الوزراء... ويتم ذلك من 
خالل الجلسات التي تُعقد بعد ظهر كل يوم تقريباً 
يف الرساي ويرأسها ميقايت شخصياً، وقد كان 
واضحاً يف املجلس االقتصادي واالجتامعي يف 

هذا الشأن وطرح أفكاره يف مختلف املجاالت.

ــــــــــادرات  ــــــــــة: ننتظــــــــــر ُمب ــــــــــة زحل بوشــــــــــكيان مــــــــــن غرف
جديــــــــــدة صناعيــــــــــة  وابتــــــــــكارات  يفــــــــــات  وتو

رف تجارة زحل كيان يف  بو
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عـــــــــــــــن الجاســـــــــــــــوس فـــــــــــــــي منـــــــــــــــزل غانتـــــــــــــــس
« : فشـــــــــــــــل كبيـــــــــــــــر جـــــــــــــــداً ول ســـــــــــــــاب فـــــــــــــــي »الشـــــــــــــــابا مســـــــــــــــ

علّق املســؤول السابق يف 
الشــخصيات  حامية  وحدة 
يف »الشاباك« مي فاينرب 
عىل قضية اكتشاف إرسائي 
يتجسس لصالح إيران ويعمل 
يف منــزل وزيــر األمن بيني 
غانتــس، بالقــول إنّــه من 
الصعب التصديق أّن الجاسوس 
»اجتاز عملية تصنيف منظمة 

الشاباك«.
حديث إلذاعة  يف  وأضاف 
»هناك  اإلرسائي أّن  الجيش 
وضع استطاع فيه هذا الشاب 

اإلفالت. يجري الحديث عن فشــل موضعي كبري جداً مع الكثري 
من االنعكاسات«. 

واعتقلــت أجهزة األمن اإلرسائيلية، أمــس الخميس، عامالً 
يدعى عومري غورين، كان يخدم يف أعامل منزلية ونظافة يف 
منزل وزير األمن بيني غانتس، بتهمة الخيانة والتجسس لصالح 

مجموعة إيرانية. 
يران وعرض  وكشف التحقيق أّن »غورين اتصل بهيئة مرتبطة ب

عليها املساعدة يف التجسس«، 
مثل زرع برامج تجســس يف 
حاسوب وزير األمن غانتس، 
وإلثبات جديّته »قام بتصوير 
عدة أماكن يف منزل غانتس«.

هاتف  أن تعرّض  وســبق 
آذار  غانتــس الخــراق يف 
وقوف  حينها  ورّجح    ،2019
مقرصنــني إيرانيني وراء هذه 

العملية.
صحيفة  وصفت  بدورها، 
»يديعــوت أحرونــوت« هذه 
املدوي  بـ«الفشــل  الحادثة 
للشــابك« بسبب فشله يف تنحية غورين قبل أن يتوىل وظيفته 
يف بيت وزير األمن، مضيفًة أنّه من الواجب التعامل مع القضية 
»بخطورة«، فهي تعنــي أّن »اإليرانيني تنّصتوا عملياً عىل وزير 

األمن«. 
وتابعت أّن »من الواضح أنّه كان هناك فشل يف عملية توظيف 
الشخص، الذي كان يجب أن يكون مشخصاً مسبقاً، وعدم السامح 

لشخص كهذا بالعمل يف املحيط األقرب لوزير األمن«. 

ـــــــــــــــرائيلية س ا ـــــــــــــــتوطنات  ـــــــــــــــع املس ـــــــــــــــتيراد بضائ ـــــــــــــــر اس ـــــــــــــــدا تحظ فنلن

ســـــــــــــــوري الجـــــــــــــــ  ألـــــــــــــــف   52 عـــــــــــــــودة  األردن: 

الربملان  عضــو  قّدمــت 
فريونيــكا  الفنلنــدي، 
هونكاســالو، إىل الربملــان 
مؤخراً مرشوع قانون يحظر 
اســترياد البضائــع املنتجة 
اإلرسائيلية  املستوطنات  يف 
كونها  الغربيــة  بالضفــة 
أقيمت عــىل أراض محتلة، 
وهذا يخالف القانون الدويل.
ومبوجب مرشوع القانون 
التي  البضائع  حظر  ســيتم 
يف  »إرسائيــل«  تنتجهــا 
مستوطنات الضفة والقدس 

ومنع دخولها فنلندا.
وقالت هونكسالو »تساعد 
القوانــني التــي تحظر مثل 
الرشكات  الــواردات  هــذه 
ف  واملســتهلكني عىل الت

مبســؤولية«، مضيفًة أن أضافت أن »الفلســطينيني يعانون 
مــن أطول احتــالل يف التاريخ، ويجــب أن نتوقف عن دعم 

املستوطنات اإلرسائيلية غري الرشعية«.
StopSettlements األوروبية مبرشوع  ورحّبــت حملــة 
القانون ضد »إرسائيل«، ودعــت بقية أوروبا إىل اتباع فنلندا 

وأيرلندا واتخاذ إجراءات ضدها.
ومبوجب مرشوع القانون سيتم حظر البضائع التي تنتجها 
»إرسائيل« يف مستوطنات الضفة والقدس ومنع دخولها إىل 

فنلندا.
وســتكون فنلنــدا الدولة الثانية التــي تناقش يف الربملان 

قانوناً  ملقاطعة املستوطنات بعد إيرلندا يف السنوات األخرية 
التي سبقتها بقانون ملقاطعة املستوطنات.

وأقــر الربملــان األيرلندي،يف أيار املــايض ، اقراحاً يصف 
املســتوطنات »اإلرسائيلية« يف الضفــة الغربية بأنها »ضم 
بُحكــم األمر الواقع«، وذلك يف أقوى عبارة من نوعها تقّدمها 

دولة من دول االتحاد األورويب بشأن القضية الفلسطينية.
ودان االقراح التهجري القرسي األخري واملستمر للفلسطينيني 

من األرايض الفلسطينية املحتلة. 
وقــال وزير الخارجيــة األيرلندي، ســيمون كوفيني، إّن 
فات إرسائيل تقّوض  »االقراح ينقل مخاوف أيرلندا من أّن ت

احتامالت حّل الدولتني«.

قال األردن، إن 52 ألف الج ســوري عادوا إىل بالدهم منذ فتح 
حدود جابر أمام العودة.

وكشف وزير الداخلية األردنية، مازن الفراية، عن عودة 52 ألف 
الج سوري اىل بالدهم منذ فتح حدود جابر أمام العودة الطوعية 

يف 15 ترشين االول 2018 وحتى 31 ترشين االول 2021.
وردا عىل أسئلة نيابية وجهتها النائبة زينب البدول حول الالجئني 
السوريني املقيمني يف املخيامت، قال الفراية إنه تم فتح مركز حدود 

جابر أمام عودة الالجئني بتاريخ 15 ترشين االول 2018 لتسهيل 
عودة الالجئني املتواجدين عىل أرايض اململكة طوعيا، سواء كانوا 

داخل املخيامت او خارجها.
وكانت البدول وجهت أســئلة عديدة لــوزارة الداخلية تعلقت 
باألوضاع القانونية واإلنســانية لالجئني الســوريني يف مخيم 
يحــات أدىل بها وزير الداخلية مؤخرا حول  الزعري، عقب ت

القضية.

ــــــــة ــ ــ ــــــ النهائيـــ ــ ــ ــ ــــــــان النتائـــ ــ ــ ــــــد إعـــ ــ ــ ــ ــــــــف موعـــ ــ ــ ــــــــرا : كشـــ ــ ــ العـــ
كشــفت املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات العراقية 
نيــوز عربية«  لـ«ســكاي 
موعد إعالن النتائج النهائية 
متت  التــي  لالنتخابــات، 
م.  يف ترشيــن االول املن
ومتيض حاليا املفوضية يف 
عمليــات التحقيق والتدقيق 
والشــكاوى  الطعــون  يف 
االنتخابية املقدمة لها، والتي 
القضائية  للهيئــة  أحالتها 
املعنية، التي أصدرت قرارتها 
حول ألف طعن من أصل نحو 
1500 طعن، مطالبة باعادة 
التحقيــق يف 6 طعون من 

أصل ألف.
ويف هذا السياق، استضاف 
رئيــس الجمهورية العراقي 
برهم صالــح،  اجتامعا مع 

رئيــس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظمي، ورئيس مجلس 
القضاء األعىل القايض فائق زيدان، لتناول مستجدات األوضاع 
يف البالد والتطورات السياســية واالنتخابات الترشيعية التي 

جرت يف 10 ترشين االول املايض.
وشــدد االجتامع الثاليث عىل أهمية حســم الشــكاوى 
والطعــون االنتخابية وفق القانون، واعتبار ذلك أساســا يف 
معالجة املســائل املتعلقة باالنتخابات، مع التأكيد عىل أعىل 
درجات الحرص واملهنية والحيادية يف حســمها، ومبا يعزز 
الثقــة يف العملية االنتخابية وأن تكون مخرجات االنتخابات 

قانونية ودستورية، كام ورد يف بيان رئاسة الجمهورية.
وللتعليق عىل مجريات عملية التدقيق يف الطعون االنتخابية 
وفرزهــا، قال عامد جميل، عضو املكتب اإلعالمي للمفوضية 
العليا املســتقلة لالنتخابات يف العراق، يف حوار مع »سكاي 
نيوز عربية«: »قرارات الهيئة القضائية حول الطعون املقدمة، 
كانت نتائجها لحد اآلن متفقة يف غالبها مع قرارات املفوضية 
حولها، كون القسم األكرب منها مضمونها كان مخالفا للقوانني 
واألنظمــة االنتخابية، إضافــة لذلك كان هناك رد إيجايب من 
الهيئــة القضائية بالنســبة ملقدمي بعض الطعون عرب  إلغاء 
محطات ومراكز اقراع بناء عليها، ما سيسبب بالطبع صعودا 
لبعض املرشــحني وتراجعا آلخريــن، أي أن هناك خارسا فائزا 

وفائزا خارسا«.

ويضيف املســؤول يف املفوضية: »ننتظر أن تكتمل اليوم أو 
خــالل األيام القليلة القادمة يف أقىص حد، عملية النظر يف 
الطعون التي أوصت الهيئــة القضائية الخاصة باالنتخابات 
مبراجعتهــا، ونحن ننتظر بقية قرارات الهيئة القضائية حول 
الطعون املتبقية لديها، حيث ســتكون قرارتها بطبيعة الحال 

ملزمة لكافة املعنيني«.
وأكد املسؤول يف مفوضية االنتخابات أن اإلعالن عن النتائج 
النهائية لالنتخابات ســيتم يف غضون األســبوع املقبل، يف 

األحد أو األثنني القادم، كام توقع.
هــذا وكانت بعض األطراف التي تراجعــت أصواتها خالل 
هذه االنتخابات، كقامئة الفتح وهي مبثابة الجناح السيايس 
للحشــد الشــعبي، وغريها من قوى مندرجة ضمن ما يعرف 
عادة  باإلطار التنســيقي، قد أعلنت رفضها النتائج، مطالبة ب

الفرز والعد اليدوي الشامل.
وقد بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية العراقية 
املبكرة، حســب املفوضية، 3 باملئة، بواقع مشاركة أك من 
9 ماليــني ناخب أدلــوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون  5
عراقي يحق لهم التصويت، ممن ميلكون البطاقات البيومرية 

طويلة األمد والبطاقات االنتخابية القصرية األمد.
وهذه هي أد نســبة مشــاركة يف الــدورات االنتخابية 

العراقية منذ سقوط نظام صدام حسني عام 2003.

مجلـــــــــــــــس األمـــــــــــــــن يُديـــــــــــــــن اســـــــــــــــتياء الحوثـــــــــــــــي 
ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي صنعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنطن فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفارة واشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى مجّمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

أعرب مجلس األمن الدويل، عن إدانته الستيالء 
ميليشيات الحويث املدعومة من إيران عىل مجمع 
الســفارة األمريكية السابق يف صنعاء باليمن.

وقــال يف بيان: »مجلس األمن الدويل بأشــد 
العبارات، عملية االســتيالء األخرية واملستمرة 
عىل مجمع السفارة األمريكية السابق يف صنعاء 
باليمن من قبل جامعة الحويث، والتي احتجز فيها 

عرشات املوظفني«.
ودعا مجلس األمن الدويل إىل انسحاب فوري 
لجميع املسلحني من ميليشــيات الحويث من 
األماكن التي اســتولوا عليها يف اليمن.وأضاف 
البيان أن اتفاقيات فيينا الدولية تحظر أي اقتحام 
ماكن الدبلوماســية التــي »يجب احرامها  ل

وحاميتها«.
وقبل أســبوع، دعت الواليــات املتحدة إىل 
اإلفراج الفوري عن موظّفني مينيني يف السفارة 

األمريكية أوقفــوا يف صنعاء، بعدما اقتحم الحوثيون مكاتبها.
والســفارة األمريكية يف صنعاء مغلقة منذ 2015 عندما نقلت 

الواليات املتحدة موظفيها الدبلوماسيني إىل الرياض.
ويف مطلع ترشين الثاين الجاري، دعت الواليات املتحدة ميليشيات 
الحويث إىل »إنهاء عنفها العبثي«، الذي متارسه بحق اليمنيني، ال 

سيام املدنيني منهم.
وقالت القامئة بأعامل الســفري األمــرييك لدى اليمن، كايث 

: »يجب عىل الحوثيني إنهاء هــذه الحلقة املفرغة من  ويســت
العنف العبثي، واملوافقة عىل وقف شــامل إلطالق النار«.وجاءت 
يحات ويست يف رسالة لها، استنكرت من خاللها الهجامت  ت
الحوثية األخرية عىل محافظة مأرب شــامل رشقي اليمن، والتي 

تسببت مبقتل عرشات املدنيني، غالبيتهم من األطفال والنساء.
وتسبب هجوم الحوثيني عىل املديريات الجنوبية ملحافظة مأرب، 
إىل زيادة عدد النازحني واملهجرين قرسيا من تلك املناطق، حيث بلغ 

5 ألف شخص. عددهم منذ مطلع شهر ايلول املايض، نحو 

ــات ــ ــ ــام ــ ــ ــه ــ ــ ــاالت ــ ــ ــا »تــــــمــــــطــــــر« تــــــيــــــغــــــراي ب ــ ــ ــي ــ ــ ــوب ــ ــ ــي ــ ــ إث
صّعدت الحكومة اإلثيوبية 
مــن هجومها الكالمي عىل 
جبهة تحرير تيغراي، متهمة 
إياها برسقة مئات الشاحنات 
يف  للمســاعدة،  املخصصة 
وقت وصول مبعوثان أحدهام 
إىل  إفريقي  والثاين  أمرييك 
أديس أبابا يف محاولة لوقف 

إطالق النار يف البالد.
جيــة  ر لخا ا لبت  طا و
اإلثيوبية الجبهة الشــعبية 
عادة أك من  لتحرير تيغري ب
860 شاحنة مساعدات قالت 
إن األخرية أعادت استخدامها 

ألغراض عسكرية.
وقــال وزير الدولة بوزارة 
السفري  اإلثيوبية،  الخارجية 

رضوان حســني، خــالل اتصال هاتفي مع وزيرة الشــؤون 
اإلفريقيــة والخارجيــة والكومنولث والتنميــة يف اململكة 
املتحدة، في فورد، إن العديد من جهود الســالم التي بذلتها 
الحكومة مل تنجح بســبب املوقف العدايئ للجبهة. وأضاف أن 
اع يف منطقتي أمهرة وعفر، زاد  توســيع الجبهة لرقعة ال

من عدد النازحني داخلًيا بشكل كبري.
تحركات دولية

ويف السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
اإلثيوبية دمقي مكونن إن 369 شــاحنة تحمل مســاعدات 

إنسانية توجهت إىل إقليم تيغراي.
وجاء حديــث مكونن خالل لقائه مــع املبعوث األمرييك 

الخاص للقرن اإلفريقي جيفري فيلتامن يف أديس أبابا.
وقال املســؤول اإلثيويب إنه تم السامح للرحالت اإلنسانية 

للوصول إىل منطقتي كومبولتشا والليات.
وكان فيلتامن واملبعــوث اإلفريقي الخاصة ملنطقة القرن 
اإلفريقي أولوســيغون أوباســانغو قد وصال إىل أديس أبابا، 

الخميس.
ويريد املبعوثــان من الحكومة اإلثيوبيــة وقوات تيغراي 
املتمــردة وقف غري مرشوط إلطالق النار والســامح بوصول 
املساعدات اإلنســانية لجميع مناطق شامل إثيوبيا املتضرة 

من الحرب.
ومن املتوقع حســب مكتب االتصــال الحكومي أن يلتقي 

املبعــوث اإلفريقي رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد ملناقشــة 
اع مع جبهة تحريري تيغراي. القضايا املتعلقة بالسالم وال

أوضاع مأساوية
ويعتقد أن نحو 00 ألف من ســكان إقليم تيغراي الشاميل 
يعيشــون يف ظروف مجاعة ومل يصلهم سوى القليل جدا من 

املساعدات عىل مدى شهور.
وُرصد انتشــار الجوع عىل نطاق واســع كذلك يف إقليمي 

أمهرة وعفر.
واندلع القتال قبل عام بني الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
التــي كانت تهيمن عىل الحياة السياســية يف إثيوبيا، وبني 

الحكومة االتحادية.
وتتهم الجبهة الحكومة مبحاولة مامرسة مركزية السلطة 
عىل حساب األقاليم اإلثيوبية، وتتهم الحكومة الجبهة بالسعي 

الستعادة هيمنتها عىل البالد.
ورغــم أن القوات الحكومية حققت تقدما يف بداية النزاع، 
إال أن األمور انقلبت لصالح مســلحي جبهة تحرير تيغراي يف 
األشــهر األخرية، حيث يتقدمون حاليا صوب العاصمة أديس 

أبابا.
وتريد جبهة تحريــر تيغراي تنحي آيب أحمد من الحكومة 

والسامح مبرور املساعدات اإلنسانية إىل اإلقليم الشاميل.
وأكدت عالنية أنها ســتزحف نحو العاصة أديس أبابا، لكن 
األخرية تريد انســحاب مســلحي الجبهة من املناطق الواقعة 

خارج إقليمهم ل توقع عىل وقف إطالق النار.

املـــــــــصـــــــــري الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس  عـــــــــــــن  أســــــــــــــــــــــــــرار   
 فــــــــــــــــــــــــــــي ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاد

ي  صادف امس عيد ميالد الرئيس امل
، فهو من مواليد 19  عبد الفتاح الســي

.195 ترشين الثاين 
ويف ذكــرى ميالده تناولت وســائل 
ية، حــوارا قدميا لزوجة  اإلعــالم امل
ي انتصار السي كشفت  الرئيس امل
 ، فيه الكثري من األرسار عن نشأة السي
وذلك خالل لقاء لها مع اإلعالمية إسعاد 
يونس، والــذي نال اهتاممــا كبريا من 

ي.  الشعب امل
 ، وكشــفت الســيدة انتصار السي
تفاصيــل أول لقاء بينهــام، قائلة: »هو 
جــه عند جديت ال هــي خالته، أول ما 
كلمنى ماحســتش إنه واحد جاي يحب.. 

ده بيقويل أنت بتذاكري كويس، وقايل وريني كده - كنت عاملة 
جدول امتحانات  قايل ذاكري كويس، ألن املذاكرة دي هي ال 
هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مني؟ أنا أصال لسه يدوب بتعرف«.
: »كانت البداية فيها جدية،  وأضافت حرم الرئيس الســي
تحسســك إن اإلنسان ده مســؤول، واتكلمنا وعرفت منها ايه 
الســبب ال خــاله يبقى عاوز املواصفــات دي، ألنه هيبقي 
ضابط، وهيبقى مسؤول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز 
ال يختارها تكون قد املســؤولية ال هتم معاه مشوار 

حياته«.
ي مل تتغري إطالقا، مضيفة:  وقالت إن شخصية الرئيس امل
»مــن أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو الىل علمنى.. 
ووقف معايا وساعد مبنتهى طول البال والحنية.. هو إنسان 

حنني عىل أرسته كلها«.
: »الرئيس كان حنني عىل  وأضافــت حرم الرئيس الســي

األرسة الكبــرية والدته وأخواته وهذه أك صفة تصفه الناس 
بها..  حنيته عىل أهله«.

ي قالت: »باباه طول عمره إنســان  وعــن والد الرئيس امل
جــاد، واملحالت بتاعة خان الخليىل بالرغم إنها كانت كتري إال 
أنه بيديرها إدارة رائعة وأوالده كلهم خدوا منه حســن اإلدارة، 

وكان عنده كمية عاملة كتري جدا، وهم خدوا منه االلتزام«.
وأكدت أنها مل يجمعها بالرئيس عبد الفتاح الســي »شهر 
عســل«، قائلة »بعد ما اتجوزنا كنــت أنا خلصت الكلية وهو 
ماكنش عنده وقت لشــهر العسل خالص، وإحنا اتجوزنا يوم 

الخميس وكان يوم األحد يف الشغل«.
: وهو بيحب شغله جدا وليه  وأضافت حرم الرئيس السي
دميا أسبقية  تفكريه للمرحلة الىل هو داخل عليها«، مشرية 
إىل أن الرئيــس: »بيحب كامن املتابعة، وملا بيكون موجود  

مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله.

إخوانـــــــــــــــي  لوقـــــــــــــــف محاكمـــــــــــــــات الفســـــــــــــــاد تونـــــــــــــــس : ُمخطـــــــــــــــ 
اســتنكر سياسيون وخرباء تونسيون دعوات حركة النهضة 
اإلخوانية ملحا مجلس القضاء األعىل واملحاكم التونسية يف 
وقت متزامن يف 17 كانون االول املقبل، معتربين إياها محاولة 
إخوانية لوقف محاكامت الفساد وقضايا االغتياالت املتورط فيها 

عنا من حركة النهضة.
وروجت قيادات يف حركة النهضة اإلخوانية دعوات للتظاهر 
يــوم 17 كانــون االول املقبل بالتزامن مــع ذكرى االنتفاضة 
التونسية، كام دعت أنصارها للتوجه إىل املحاكم ومجلس القضاء 
األعىل والربملان بالتزامن، للضغط عىل مؤسسات الدولة بتعديل 

اإلجراءات االستثنائية، وإعادة الربملان املجمد.
، سفيان رشف الدين، إن ما يتم  وقال الناشط السيايس التون
ها  الرويج له من جانب بعض العنا السياسية املعروف انتام
ة مجلس القضاء األعىل وبعض املحاكم تشكل  بالتظاهر ومحا
يح ملوقع  أمــر »بالغ الخطورة«. وأوضــح رشف الدين يف ت
»سكاي نيوز عربية« أن الدعوات اإلخوانية هي محاولة إخوانية 
خبيثة للضغط عىل القضاء التون الذي أعاد فتح ملفات الفساد 

واإلرهاب بالتزامن مع اإلجراءات االستثنائية يف البالد، وبدء عهد 
جديد من اإلصالح عىل كافة املستويات.

وأشــار الناشــط التون إىل أن الدعوات اإلخوانية تأيت يف 
أعقاب إعادة فتح التحقيقات يف قضية مقتل النقايب والقيادي 
يف حركــة نداء تونس، لطفي نقض، الــذي تورط أنصار زعيم 

النهضة راشد الغنو يف قتله.
وقــال إن الدعوة تأيت كذلك بعد إعادة محاكمة املتهمني الذين 
ســبق وتم تربئتهم بســبب الضغوط اإلخوانية عىل املؤسسة 
القضائية، مشــرياً إىل أن إعادة فتح التحقيق بالقضية يؤكد أن 

»القضاء التون ميرض وال ميوت«.
ويف املقابل، طالبت قوى سياسية تونسية بحل الربملان املجمد 

يف مقدمتها الحرب الدستوري الحر.
رفض بيان لالتحاد التون للشغل، أكرب مظلة عاملية بالبالد 
عودة »برملان اإلخوان«، وطالب باستمرار تنفيذ خريطة الطريق 
ورة حف األمن واالستقرار والتصدي ألي  السياسية مؤكدا 

محاوالت للعبث.
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السبت 20 ترشين الثاين 2021

ــدم اعـــــتـــــراف الـــكـــونـــغـــرس ــ ــ ــن: ع ــيـ ــلـ ــرمـ ــكـ الـ
» مــســبــو »غـــيـــر   2 2 ــام  ــ ع رئــيــســاً  ــبــوتــيــن  ب

وصف الكرملني،  مبــادرة أعضاء الكونغرس 
األمــرييك بأنها غري مســبوقة، والتي تقرح 
بعدم االعراف بفالدميري بوتني كرئيس لروسيا 
202 وهذا دليل واضح للعامل كله عىل  بعد أيار
أن الواليات املتحدة تتدخل رســمًيا يف الشؤون 

الداخلية للدول األخرى، وفق الكرملني.
وقال الســكرتري الصحفي للرئيس الرويس 
دميري بيسكوف، معلّقاً عىل القرار ذي الصلة 
ألعضاء الكونغرس األمرييك: »يف كل مرة يبدو 
ء  ء أك سخافة، ال يوجد  لنا أنه ال يوجد 
أك عدوانية وغري ودي وغري بناء ميكن أن يأيت 
من الجانب اآلخر من املحيط، ويف كل مرة نخط 

سف«. ل
وأضــاف: »اذا تحّدثنا بجديــة... فنعم، هذا 
دليل ممتاز ليس فقط لروسيا بل لجميع الدول 

أن الواليات املتحدة تتدخل رســمياً يف الشؤون 
الداخلية للدول األخرى«، مشرياً إىل أن هذا »غري 

مقبول«.
 كام قال »نحن نعترب مثل هذه املبادرات من 
أعضاء الكونغرس غري مقبولة، ونعتربها تدخاًل 
يف شؤوننا، ونحن مقتنعون بأن الروس فقط 
هم من ميكنهم تحديد من ومتى يجب أن يكون 
الرئيس الرويس«، مضيفاً أنه ال يحق ألي بلد آخر 
يف العامل أو للربملانيني مــن أي دولة أخرى يف 

العامل املطالبة بذلك.
 كذلك شدد بيســكوف عىل أن هذه املبادرة، 
بعبارة ملطفة، فاشلة لدرجة أنه ال داعي لبيانات 
متبادلة،  وقال »بالطبع  هذا النشاط الترشيعي 
ألعضاء الكونغرس األمرييك غري مسبوق، وال 

يتناسب مع أي إطار للعالقات الدولية الحديثة«.

»انقاذ البشرية« بين الخطابات والوقائع
غازي أبو نحل

قد تكون امللكة  اليزابيت الثانية محّقة حني استبقت قمة املنا 
السادسة والعرشين التي ُعقدت يف  غالسكو، وعرّبت عن استيائها 
من قادة العامل الذين »يتحدثون وال يفعلون شيئاً«. فهؤالء مل يتنازلوا  
ويســتقلوا طائرات تجارية، تعبرياً عن تضامنهم مع الشــعوب 
املنكوبة بالحرائق  والفيضانات والعواصف الهوجاء، بل استخدموا 
ما يزيد عىل 182 طائرة خاصة، وحملوا  معهم السيارات واملروحيات 
واملعدات الثقيلة. الرئيس األمرييك جو بايدن وحده، سار  يف موكبه 
85 سيارة مرافقة، مام يعني أن حفلة انبعاث الغازات السامة، كانت 
عىل أشّدها  يف أجواء غالسكو. قد يبدو األمر هامشياً، لكن رمزيته 
كبرية. هذا يشــبه تربّع جيف بيزوس  مبلياري دوالر، عطفاً عىل 
البيئــة، بعدما رأى حنان األرض يف رحلته من الفضاء  الخارجي، 
فيام »أمازون«، متهمة بأنها عىل رأس الرشكات التي تبث السموم 

يف الفضاء.
موقف امللكة اليزابيت كان ترافق مع مناشــدة  مديرة  صندوق 
النقد الدويل كريستالينا  جورجيغا قادة العامل القيام بخطوات اك 
1 درجة  للحفا عىل هدف وقف زيادة درجة حرارة  االرض عند 5
مئوية، وخفض االنبعاثات الكربونية »من باب العدالة  واملسؤولية 
التاريخية » وتقديم 100 مليار دوالر سنوياً للدول منخفضة الدخل  
لتعويض تكلفة التخ عن الوقود االحفوري... واالهم »معالجة 

الفجوة بني الطموحات  والسياسات«.
عىل وقع االنتقادات  يف اســاليب املعالجة والوقائع الطبيعية 
واملناخية القاسية، قطف مؤمتر املنا يف  غالسكو اوىل مثار قمة 
القادة التي استمرت يومني، مع االعالن عن تعهدات بحامية  الغابات 
11 دولة  وخفض االنبعاثات ودعم التمويل االخض، بعدما اكدت 
التزامها وقف  ازالة الغابات وانحالل الربة بحلول العام 2030، فيام 
تعهدت 100 حكومة عىل االقل  خفض انبعاثات امليثان بنسبة 30 يف 
املائة بحلول املوعد نفسه، مع تعّهد بسعي دائم  لتعزيز الرشاكات بني 
الحكومات والقطاع الخاص لتوسيع نطاق تطوير التقنيات النظيفة  
ونرشهــا وترسيع اعتامدها خالل االعوام املقبلة، مبا دفع رئيس 
الوزراء الربيطاين  بوريس جونسون، الذي نظمت بالده الدورة الـ 
26 ملؤمتر االطراف للمنا يف غالسكو،  للقول انه »متفائل بحذر« 
، مشرياً اىل ان الطريق  لتحقيق اهداف  حول تقدم مفاوضات املنا
»كــوب 26« ال تزال طويلة. وفيام ال تزال التعهدات التي أُعلن  عنها 
و  يف املؤمتر بعيدة عن تطلعات اتفاق باريس التي تســعى غالس
نها  تّعد مقياساً لنجاح »قمة القادة« الذي اجتمعوا  إىل تحقيقها، ف
حضوريــاً يف »املنطقة الزرقاء« يف  تحقيق تقّدم باتجاه حامية 
1 درجات مئوية، كام أعطت  دفعة  ـ5 البيئة، وح احرار األرض ب
قوية للمفاوضني الذين ســينخرطون يف محادثات معقدة خالل 
األيام املقبلة، يف  محاولة للتوصل إىل إجامع دويل حول تخفيض 
االنبعاثات الكربونية، والتزام حاسم  بتمويل جهود مكافحة املنا يف 
الدول النامية مبائة مليار سنوياً. وقال جونسون  مخاطباً املفاوضني: 
»قد يكون قادة العامل غادروا غالسكو، لكن أعني العامل تتجه  إليكم.»

يف الواقــع، ان خطة  خفض انبعاثات امليثان قد اعطت جرعة 
ل، اذ التزمت اك من مائة دولة، بينها بعض  أكرب املسؤولني  تفا
عن االنبعاثات كالربازيل ونيجرييا وكندا، بخفض انبعاثات امليثان،  
وهو أحد الغازات الدفيئة الرئيسية املسببة لالحرار العاملي، بنسبة 
30 يف املائة  بحلول عام 2030. وعّدت الرئاسة الربيطانية لـ»كوب 
26« هذا االلتزام، بقيادة  الواليات املتحدة واالتحاد األورويب واململكة 
املتحدة، »حدثاً تاريخياً« يشمل ما  يصل إىل 0 يف املائة من انبعاثات 
غاز امليثان العاملية. ومن منرب شــاركته مع  الرئيس األمرييك جو 
بايدن قالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليني إن  
»امليثان هو أحد الغازات التي ميكننا خفضها بشكل أرسع« من غريه، 
الفتة إىل أنه  مسؤول عن »نحو 30 يف املائة« من ارتفاع درجات 
حــرارة األرض منــذ الثورة الصناعية،  فيام عّد بايدن »أحد أقوى 
الغازات الدفيئة«.  وأضاف سيد البيت األبيض أن الدول التي وقعت 

هذا  االلتزام متّثل 70 يف املائة من الناتج املح اإلجاميل العاملي.
وأكدت وزارة الخارجية  األمريكية، يف بيان، أنه من شأن الوفاء 
بالتعهــد العاملي لخفض امليثان أن يراجع  االحرار مبا ال يقل عن 
0 درجــة مئوية بحلول عام 2050 »مام يوفر أساســاً لجهود   2
التخفيف من آثار تغري املنا العاملي«. وتابع البيان أنه وفقاً لتقييم 
تحالــف  املنا والهواء النظيــف )CCAC( وبرنامج األمم املتحدة 
ن تحقيق هدف  من شأنه أن »مينع أك  للبيئة)UNEP( ، ف
مــن مائتي ألف حالة  وفاة مبكرة، ومئات اآلالف من حاالت الربو 
التي تســتلزم عناية طارئة، وأك من 20  مليون طن من خسائر 

املحاصيل سنوياً، بحلول عام 2030».
ار  فيام قادة العامل  منشــغلون يف البحث عن كيفية درء اال
الناجمة عن التغريات املناخية وكيفية توفري  الحلول املالمئة لها، 
نتوقف عند ثالثة معطيات من شأن االخذ مبضامينها احداث التحول  

العاملي املطلوب يف هذا املجال.
اوالً: املعطى  الســيايس، حيث ال يشّك أحد بأن مواجهة التغري 
املناخي ال ميكن ان يتم من دون تعاون أممي عاملي جاد، ألن الخطر 
محدق باإلنسان  حيث ُوجد عىل سطح األرض، وهذا التعاون يتطلب 
سياسات ُمبتكرة وتعاوناً جاداً، األمر  الذي سيفتح السياسة العاملية 
عىل نهج جديد يقوم عىل التكامل والتكاتف بني جميع  الدول، والذي 
سينتج عنه عقد سيايس قائم عىل العمل من أجل التنمية املستدامة  
ات كثرية من الدول، التي ال قوة  للجميع، والتي ستتطلب إقالة ع
لها عىل مثل هذه  الخطط والربامج، لت العالقات السياسية بني 
املجتمع الدويل ككل عىل تفاهامت مستحدثة  تتناسب مع الع 
الجديد ومتطلبات املرحلة، من هنا اهمية تنفيذ ما اتفق عليه يف  

القمة واملتعلق بتوفري املساعدات املالية للدول الفقرية.
ثانياً: املعطى  العلمي، حيث الواقع الجديد يتطلب بحوثاً ودراسات 
علمية غزيرة منتظمة للبحث عن  موارد الطاقة النظيفة ورفد املتاح 
منها مبا يعزز اســتدامتها وسهولة الوصول إليها،  باإلضافة إىل 
كثري من األبحاث والتجارب العلمية بغية الوصول إىل تكنولوجيا 
أك  تطوراً، من شأنها املساعدة يف تعزيز الواقع البيئي والطبيعي 
واحتواء التغري  املناخي الناتج عن ارتفاع حرارة الكوكب ألك من 
درجة مئوية، والذي يتطلب ابتكارات  وتطبيق الربامج األنجع يف 
نسان، مع الحفا عىل موارد األرض والعمل  عىل  تحقيق الرفاه ل

رفدها بأسباب بنائها واستدامتها.
ثالثاً: املعطى االقتصــادي، املتمثل يف  توفري موارد اقتصادية 
ضخمة  لتمويل االبحاث  والدراسات العلمية التي تسعى لالبتعاد 
عــن الطاقة االحفورية االك ســهولة، والوصول  اىل ابتكارات 
واكتشــافات جديدة ترافق مع تكنولوجيا اك تطوراً، األمر الذي 
سيفتح  أبواباً جديدة لالستثامر، من شأنها تغيري وجه االقتصاد 
العاملي، الذي ســيكون أمام  متطلبات مستحدثة واستثامرات من 
نوع جديد، ال سيام فيام يخص الطاقة املتجددة، وسبل  توظيفها 
التوظيف األنســب للتخلص نهائياً من الطاقة التقليدية القاتلة، 
باإلضافة إىل  علوم الفضاء، التي ســتزدهر يف رحلة البحث عن 
البيانات واملوارد خارج الكوكب، ما  سيفتح املجال القتصاد خاّلق ال 

يقف عند حدود األرض.
يف غالسكو، دعا  االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش 
القادة املجتمعني اىل »انقاذ  مســتقبلنا وانقاذ البرشية، فيام رأى 
الرئيس االمري جو بايدن وســط »الكارثة  املتنامية« »فرصة 

ا لنا جميًعا«. رائعة، ليس فقط للواليات املتحدة وا
العامل اليوم يقف عند  نقطة تحول تخوله السري يف طريق االنقاذ 
ولديه القدرة عىل االســتثامر يف الطبيعة من  اجل بناء مستقبل 
عادل. ويف الطريق اىل ذلك ميكن للقطاع الخاص عموماً ورشكات  
التأمــني خصوًصا ان تلعب دوًرا ايجابياً، وهو ما ســيكون عليه 

موضوع مقالنا املقبل.
رئيس مجلس إدارة مجموعة  رشكات:

  ) ( . .
والرئيس الفخري  لرابطة مراكز التجارة العاملية

ــارة  ــ ــغــي زي ــل ــر تــشــارلــز يُ ــيـ األمـ
ــرات بــريــطــانــيــة ــ ــائ ــ ــة ط ــل ــحــام ل

ألغى األمري تشارلز ويل عهد بريطانيا زيارة كانت مقررة 
إىل حاملة الطائرات »كوين إليزابيث«، بعد تحطم مقاتلة 

من طراز »إف-35 يب« يف البحر املتوسط.
وكان مــن املقرر أن يتفقد األمري تشــارلز، الذي يقوم 
بزيــارة ملــ حاليا، حاملة الطائرات التــي تقع قبالة 

ساحل مدينة اإلسكندرية.
وقال متحدث إن زيارته للسفينة ألغيت ألسباب تشغيلية.
والطائــرة »إف-35 يب«، التي تنتجهــا رشكة لوكهيد 
مارتن قادرة عىل تنفيذ مهام جو-سطح وعمليات للحرب 
اإللكرونية ومهام جوية وجمع معلومات اســتخباراتية 

يف وقت واحد، وفقا لسالح الجو الربيطاين.
وميكن أن تعمل دون أن يتم اكتشافها يف أجواء معادية 

بفضل تكنولوجيا رسية.

اتفــــا بريطانــــي ــــــ بولنــــدي للتعــــاون 
ــوي ــ ــا الج ــ ــام الدف ــ ــال نظ ــ ــي مج ــ ف

وّقع وزير الدفاع الربيطاين بن واالس، خالل زيارته إىل 
بولندا، اتفاقاً للتعاون يف مجال نظام الدفاع الجوي.

وقال واالس بعد الزيارة يف بيان : »هذا االتفاق سيحدث 
تغيريات كبرية يف تعاوننا الدفاعي مع بولندا وسوف ميهد 

الطريق لتعاون أوثق بني جيشنا«.
هذ وأشارت وزارة الدفاع الربيطانية إىل أنه تم »اإلعالن 
ألول مرة يف العالقات بني اململكة املتحدة وبولندا عن بيان 
بشــأن مشاركة للبلدين يف تبادل أحدث التقنيات للتطوير 
يف املســتقبل ضمن برنامج »ناريو« للدفاع الجوي قصري 
املــدى، ومن املتوقع أن تبلــغ ميزانيتها عدة مليارات من 

الجنيهات االسرلينية«.
وتخصص بولندا لربنامج »ناريو« للدفاع الجوي قصري 
املــدى ما قدرته لدوائر صناعة الســالح بنحو 33 مليار 
زلويت )مبا يعادل نحو 8 مليارات دوالر(، وصمم الربنامج 

لتوفــري الحامية الجوية لنطاق يبلغ مداه 0 كيلومراً.
ومــن املقرر أن تدخل منظومــة »ناريو«، كجزء مكمل 
ملنظومة »ويســال« للدفاع الجوي البولندي متوســطة 
املدى، التي تعتمد بصفة رئيســية عىل صواريخ باتريوت 
األمريكية متوســطة املدى التــي تصنعها رشكة »رايثون 

تكنولوجيز« األمريكية.
ومبوجــب العقــد املربم بني الجانبــني يف عام 2018، 
 «3 ســيحصل الجيش البولندي عىل بطاريتي »باتريوت 

بحلول عام 2022.

أفغانستان: ديبلوماسيون أملان وهولنديون
طالبان مع  ُمحادثات  أول  يجرون 

التقى مسؤولون يف كابل بدبلوماسيني رفيعي املستوى 
مــن أملانيا وهولندا، وذلــك للمرة األوىل منذ تويل طالبان 
السلطة يف أفغانســتان قبل 3 أشهر، وتركزت املباحثات 
عىل امللف األمني واملســاعدات التي يحتاج إليها الشــعب 
األفغاين. وقالــت وزارة الخارجيــة األملانية إن املبعوث 
األملاين الخاص ألفغانســتان ياسرب فيك والسفري األملاين 
املعني لدى أفغانستان ماركوس بوتسل أجريا محادثات مع 

حكومة طالبان يف العاصمة األفغانية .
وتابعت الوزارة أن املحادثات تركزت عىل املجاالت »التي 
وريا وممكنا«، وتحديدا  يكــون فيها التعاون العم 

يف ما يتعلق بالوضع اإلنســاين للشعب األفغاين.
وأوضحــت أن حكومة طالبان تعهدت خالل محادثاتها 
مع الدبلوماســيني األملان بضــامن الوصول اآلمن ودون 
عوائق للعاملني يف املجال اإلنساين -مبن يف ذلك العامالت 
اإلناث يف مجال اإلغاثة- إىل املجتمعات واألشخاص الذين 
يحتاجون للمســاعدة. كام ذكرت وزارة الخارجية األملانية 
أن الوفد األملاين شــكر قطر عىل دعمهــا خالل الزيارة، 
حيث ســاعدت يف عمليات اإلجالء من كابل يف منتصف 

آب املايض، وسط التقدم الرسيع لطالبان.
وطلــب برادر خالل اللقاء رفــع التحف عن احتياطي 
البنك الوطني األفغاين الذي تم تجميده فور استالم طالبان 
الســلطة، مؤكدا أن األموال املحتجزة هي من حق الشعب 

األفغاين، كام دعا املجتمع الدويل إىل مساعدة بالده.
من جهته، أشــاد املبعوث األملاين باإلجراءات األمنية 
للحكومة األفغانية بتأمني حامية املؤسســات واملقار 
الدبلوماســية، وأشار إىل أن بالده أعلنت عن تخصيص 
مساعدات إنســانية ألفغانســتان بقيمة 600 مليون 

يورو.

وفيات
يوســف  منى  الفقيد:  زوجة 

03-52859 غصن 
وعائلته  فــرح  ابراهيم  ابنه: 

03-620966
ه: كريم فرح وعائلته أشقا

هادي فرح وعائلته يف املهجر
أرملة  فرح  نجاة  شــقيقاته: 

املرحوم جميل سعادة وعائلتها
دّرة فــرح زوجة الدكتور منري 

حيدر وعائلتها
نقابة األطباء يف الشامل

الصليب األحمر اللبناين
وعائــالت: فــرح، غصــن، 
سامحة، ســعادة، حيدر، عبود، 
اف وعموم عائالت منيارة يف 
الوطن واملهجر ينعون إليكم عىل 
رجــاء القيامة والحيــاة األبدية 

فقيدهم الغايل املرحوم

طبيب الفقراء

الدكتور

ــــــم  ــــــف ابراهي يوس

ــــــرح ف

املنتقــل اىل رحمتــه تعاىل 
يف  املوافــق  الخميــس  يــوم 
وســيحتفل   .2021/11/18
بالصالة لراحة نفسه يوم الجمعة 
 2021/11/19 يف  املوافــق 
الساعة الثالثة من بعد الظهر يف 
كنيسة منيارة للروم االرثوذكس.

لنفسه الرحمة ولكم من بعده 
طول البقاء

تقبــل التعــازي يف البيــت 
يومي  منيــارة   - االرثوذكــ 
الســبت واألحــد املوافقــني يف 
البيــت  يف  و2021/11/21   20
االرثوذك - منيارة من الساعة 
العــارشة صباحاً حتى الســاعة 
الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة 
بعد الظهر حتى الساعة السادسة 

مساء.
التعازي يف كنيسة  كام تقبل 
سيدة البشــارة - جل الديب يوم 
الثالثاء املوافق يف 2021/11/23 
من الســاعة الواحدة ظهراً حتى 

السابعة مساء.

املحتلة ــدس  ــق ال ــي  ف جـــراح  الــشــيــخ  حــي  يقتحمون  مــســتــوطــنــون 
)تتمة ص1( 

لزام  صدر عام يسّمى لجنة التعليم يف الكنيست ب
املدارس التابعة لوزارة الربية والتعليم اإلرسائيلية 
دراج املســجد األقىص املبــارك ضمن جوالتها  ب

التعليمية للطالب اليهود.
وأوضــح البيان أن »القرار يهدف إىل زيادة عدد 
املقتحمني اليهود للمسجد األقىص املبارك، وترسيخ 
فكرة الهيكل املزعوم يف العقول الناشئة«، مضيًفا 
 1 أن »املسجد األقىص املبارك مبساحته البالغة 
ًا، بســاحاته وأروقته ومصلياته فوق األرض  دو
وتحت األرض، هو مســجد إســالمي خالص ملك 
للمسلمني وحدهم، وال يقبل القسمة أو الرشاكة«.

وتابع »ادعاء غري املسلمني أن املسجد األقىص 
املبارك مــن تراثهم، هو ادعــاء باطل من أجل 
اقتحامه واإلخــالل بالوضع التاريخي والديني 
والقانــوين القائم فيه منذ أمــد بعيد«، داعيا 
اســتنكار  إىل  واإلســالمية  العربية  »األمتني 
هذه الجرائم، واحتضان قضية املســجد األقىص 

املبــارك، وجعلها عــىل رأس األولويات، ألنها 
قضية أمة، وليســت قضية شعب فقط«.

{ قوات االحتالل تعتدي
 عىل الفلسطينيني {

عــىل صعيــد آخر، جــددت قــوات االحتالل 
اإلرسائيــ أمــس، اعتداءهــا عــىل املزارعني 
.وذكرت  الفلســطينيني جنوب قطاع غزة املحا
وســائل إعالم فلســطينية، أن قوات االحتالل 
فتحت نريان أســلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل 
الغاز الســام باتجاه املزارعني الفلسطينيني رشق 
حي الشــجاعية رشق القطــاع ما اضطرهم إىل 

مغادرة أراضيهم.
اىل ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيني جراء قمع 
، مظاهرتني مناهضتني  قوات االحتالل اإلرسائي
لالســتيطان يف مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وذكــرت وكالة »وفا« أن قــوات االحتالل أطلقت 
الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه املشاركني يف 
مظاهــرة يف جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، 
رفضــاً إلقامة بؤرة اســتيطانية عىل قمته مام 

1 آخرين  أدى إىل إصابة فلســطيني بالرصاص و
بحاالت اختناق. كام أطلقت قوات االحتالل قنابل 
الغاز الســام باتجاه املشاركني مبظاهرة يف قرية 
بيــت دجن رشق نابلس احتجاجاً عىل اســتيالء 
االحتالل عىل مساحات واسعة من أرايض القرية 
لتوســيع عمليات االســتيطان ما أدى إلصابة 7 

فلسطينيني باالختناق.
 وأصيــب عــرشات الفلســطينيني اجراء قمع 
، مظاهرة كفر قدوم  قوات االحتالل اإلرسائيــ
األسبوعية املناهضة لالستيطان واملطالبة بفتح 
شــارع القرية املغلق منذ أك من 17 عاماً رشق 

مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وأوضح منسق املقاومة الشعبية يف كفر قدوم 
مراد شــتيوي لوكالة »وفــا«،«أن قوات االحتالل 
اقتحمت القريــة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز 
السام عىل املشاركني يف املظاهرة ما أدى إىل إصابة 

شاب بالرصاص والعرشات بحاالت اختناق«.
كام أصيب عرشات الفلســطينيني أيضا، خالل 
اقتحام قوات االحتالل اإلرسائي وســط مدينة 

الخليل بالضفة الغربية.



1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

السبت 20 ترشين الثاين 2021

سيا بطولة  ينّظ  وفروعه  للجودو  اللبناني   االتحاد 
عون ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  رئــيــس  بــرعــايــة 

ــا )تـــحـــت الــــــ 12  ــ ــان ــ ــة لـــبـــنـــان ل ــ ــع تـــنـــس: ب
ســيــا ــة  ــطــول ــي ب ــمــشــاركــة فـ ــل ــادرت ل ــ ــ ســـنـــة غ

ــان فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم : ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ  بـ
ــور )1-2 ــوز ثــمــيــن لــاخــاء عــلــى الــتــضــامــن صـ فـ

بوس البطول

وفروعه  للجودو  اللبنــاين  االتحاد  ينظّم 
بطولة آسيا وأوقيانيا للجودو للذكور واالناث 
)تحت الـ 21 ســنة( يف 2 و3 و و5 كانون 
نوفل)ذوق  نهــاد  املقبــل يف مجّمع  األول 
مكايــل( برعاية رئيــس الجمهورية العامد 

ميشال عون.
تشــارك يف البطولة الدول التالية: قطر، 
ســوريا،  العراق،  الكويت،  منغوليا،  األردن، 
هونغ  الجنوبية،  كوريــا  تايالنــدا،  اليمن، 
باكستان،  تركامنســتان،  بنغالدش،  كونغ، 
طاجاكستان،  كازاخســتان،  قرغيســتان، 
نيوزيلندا،  اليابان،  فلســطني،  اوزباكستان، 

لبنان وفريق من الالجئني.
  وســيقام حفل االفتتاح الرســمي عند 
الســاعة الرابعة من بعد ظهــر الخميس 2 
املقبل بحضــور ممثل راعي  األول  كانــون 
للجودو  الــدويل  االتحاد  البطولة ورئيــس 
ماريوس فيــزر ورئيس االتحاد اآلســيوي 
الشــيخ عبيد العنزي واركان ااالتحاد  الدويل 
عســكرية  وفاعليات  والعريب  واآلســيوي 
يف  الجودو  وعائلة  وديبلوماسية  ورياضية 

لبنان ورجال الصحافة واالعالم.
اللبناين للجودو وفروعه    وشكّل االتحاد 
البطولة برئاســة  العاملة يف  اللجان  كافة 

رئيــس اللجنــة املنظمة املحامي فرنســوا 
ســعادة الذي يشــغل منصب رئيس االتحاد 
اللبنــاين وعضو اللجنة األوملبيــة اللبنانية 
وعضــو االتحاد اآلســيوي ونائــب رئيس 
االتحــاد العريب ونائب رئيــس اتحاد البحر 

األبيض املتوسط.

غادرت بعثة لبنان للناشئات بالتنس )تحت 
ال12 ســنة( للمشاركة يف بطولة آسيا التي 
تنس  ناشــيونال  »دوليت  مالعب  عىل  تقام 
سنر« يف كازاخستان بني  22  و27 ترشين 

الثاين الجاري.
الداعوق )رئيساً(،  البعثة: حســان  وتضم 
ناهيا ابو خليل )مدربة(، كارمن عازار وكايا 

شكيبان ورينا الجرس )العبات(.
  تشــارك يف البطولة تســع دول وهي: 
لبنان، ايران، كازاخستان، اوزباكستان، الهند، 

باكستان، تايالندا، ماليزيا وهونغ كونغ.
  وينص نظام البطولة عــىل تأهل الدول 
التي تحتل املراكز األربعــة األوىل من الدول 

املجموعة  القاري اىل  التسع يف االستحقاق 
العاملية.

  وســبق للبنان أن تأهل اىل بطولة آسيا  
بعد مشاركته يف بطولة دول غرب آسيا التي 
أقيمت يف العاصمة األردنية عاّمن يف بداية 

ترشين األول الفائت واحتّل املركز الثاين . 
  وقبــل املغــادرة خضعــت الالعبات اىل 

تدريبات مكثفة استعداداً   للبطولة القارية.
  يشــار اىل أن رعاية وصقل الجيل الواعد 
هام من أولوية  اتحاد التنس منذ تبو رئيس 
االتحاد أوليفر فيصل سدة الرئاسة ألول مرة 
يف خريف العــام 2016 ومن ثم يف خريف 

العام 2020.

حقق اإلخــاء األه عاليه فوزا مثريا عىل 
بنتيجة 2-1، أمس  التضامن صور  حســاب 
الجمعــة، عىل ملعــب أمني عبــد النور يف 
بحمدون، ضمن الجولة السادسة من الدوري 

اللبناين.  
ورفع اإلخاء األه عاليــه رصيده إىل 7 
نقاط يف املركــز الســابع، يف حني تراجع 
التضامن صور إىل املركــز الثامن مؤقتا بـ6 

نقاط
  وشــهدت املباراة، افتتاح اإلخاء التسجيل 
ي من  يف الدقيقــة 31، بهــدف محمد امل

عالمة الجزاء.
  ومع انطالق الشــوط الثاين، عزز اإلخاء 
تقدمه بهدف ســعيد سعد عرب تسديدة قوية 
الحارس  شباك  ســكنت  املنطقة،  خارج  من 

محمد سنتينا.
  وتعرض بالل الصبــا إلصابة قوية بعد 
ارتطام الكــرة بوجهه، ما اســتدعى تدخل 

الصليب األحمر، ليعود بعدها إىل وعيه.
  وقلص التضامــن صور نتيجة اللقاء يف 
الدقيقــة 90+3، عرب نجمه عدنان ملحم من 

عالمة الجزاء.

ري الدو البع يف مطار رفي الحر

ور ام  ا والت م لقا اال

تشافي يبدأ مهمته الجديدة بمواجهة اسبانيول اليوم
يبدأ تشــايف هرينانديز أسطورة برشلونة 
كالعب مهمته الجديــدة مع الفريق كمدرب 
عندما يواجه إسبانيول يف الدوري اإلسباين.  
ويستضيف برشلونة جاره إسبانيول اليوم 
الدوري اإلسباين،  1 من  الجولة  السبت يف 
يف املبــاراة األوىل التي يقود فيها تشــايف 
الفريق بعدمــا توىل تدريبــه مؤخرا خلفا 
للهولنــدي رونالد كومان الــذي أقيل مؤخرا 

بسبب سوء النتائج.
  وقال األرجنتيني خورخي فالدانو، أسطورة 
ريال مدريد الغريم التقليدي لربشــلونة، يف 
مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية، إن تشايف 
هو »الرجل األنسب« لقيادة الفريق الكتالوين، 
لكــن ينبغي أوال معرفة إذا كان قد وصل لتلك 

املهمة »يف الوقت املناسب« أم ال. 
  وأوضــح فالدانو: »كل نــاد لديه ميزته، 
وبرشلونة هو أحد األندية القليلة التي تحتاج 

لالعتامد عــىل فكرة من أجل االســتفاقة، 
والفكرة هي تشايف، أي أنه هو الرجل األنسب 
لتلك املهمــة.. فقط ينقص معرفة ما إذا كان 

يتوىل املهمة يف الوقت املناسب أم ال«.
  وأكــد املــدرب األرجنتيني أن تشــايف 
سيواجه »الكثري من املعوقات« خالل تحديه 
أنها ستتمثل  عىل رأس برشلونة، مشريا إىل 
يف »وجــود العديد من الالعبني الشــباب أو 
الالعبــني املخضمني للغايــة، وكذلك وضع 
اقتصادي حرج ال يســمح لــه بالذهاب إىل 

سوق االنتقاالت«. 
  وشــدد رغم ذلك عىل أن »امليزة الكبرية« 
تبقى رغم ذلك يف متثيل تشايف لهذه الفكرة 

التي ميكن لربشلونة أن يسري عليها.
  يذكر أن فالدانو مثل ريال مدريد كالعب، 
وعمل أيضا كمدير فنــي ومدير ريايض فيه 

. بعد اعتزاله، ويعد من أساطري النادي املل

نـــكـــلـــيـــزيـــة  هــــل يــتــعــلــ زيــــــــدان ا
ــد ــتـ ــايـ ــونـ ــتـــر يـ ــانـــشـــسـ ــن أجــــــل مـ ــ مـ

ــة ــبـ ــل رهـ ــ ــزيـ ــ ــة تـ ــ ــم ــ ــدي ــ ــة ق ــحـ ــيـ ــصـ  نـ
ــن قــلــب جــيــرارد نــكــلــيــزي م ــدوري ا ــ الـ

دان ز

جرارد

كشف إميانويل بيتي نجم منتخب فرنسا السابق أن مواطنه 
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اإلســباين السابق يتعلم 

اللغة اإلنكليزية اآلن.  
وارتبط اسم »زيزو« مؤخراً بتدريب فريق مانشسر يونايتد 
وجي أويل غونار سولشاير الذي  اإلنكليزي خلفاً للمدرب ال

يتعرض النتقادات حادة مؤخراً.
  وأشــار بيتي، نجم فريق أرســنال اإلنكليزي الســابق، 
يحــات ملوقــع »bookmakers« اإلنكليزي، إىل أن:  يف ت
»التواصل أمر مهم للغاية، إذا كنت ال تتحدث اإلنكليزية حني 

تذهب لتدريب مانشسر يونايتد فهذه مشكلة كبرية«.
  وأســهب بيتي، الذي زامل زيدان يف الجيل الذهبي ملنتخب 
فرنسا الذي توج بكأس العامل 1998 وكأس أمم أوروبا 2000: 
»لقد علمت أن زيدان يتعلم اإلنكليزيــة، وأعتقد أن هذا مهم 
ملشــواره التدريبي، لكن ال أعتقد أن هنــاك اتصاال بني زيدان 

ويونايتد يك أكون صادقاً«.
  وبرر بيتي صعوبة تويل زيدان لتدريب مانشسر يونايتد 
بقوله: »زيدان اســم كبري لكنه مل يلعــب مطلقاً يف الدوري 
اإلنكليزي املمتــاز، واتصاله به قليل للغاية، لذلك ال أعتقد أنه 

سيتوىل تدريب يونايتد«.
  وميتلك زيزو تجربة فنية ناجحــة كمدرب لريال مدريد 
يف واليتني بني 2016 و2018 و2019 و2021 حقق خاللهام 
11 لقباً أبرزهــا 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري 

اإلسباين.
  يذكــر أن زيزو مل يكن املدرب الوحيد الذي ارتبط اســمه 
باليونايتد مؤخراً حيث يتواجد معه يف تلك القامئة إريك تني 
ها مدرب أياكس أمسردام الهولندي وبريندن رودجرز مدرب 

ليفربول السابق وليسر سيتي الحايل.

كشف ستيفن جريارد، مدرب أستون فيال الجديد وأسطورة 
ليفربول السابق، عن نصيحة قدمية تجعله ال يخ التدريب 

يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.  
وعينت إدارة أستون فيال جريارد مؤخراً مديراً فنياً للفريق، 
وبالتحديد يف 11 ترشين الثاين الحــايل، خلفاً للمدرب دين 

سميث بعقد ميتد لـ3 سنوات ونصف.
  وكان جــريارد بني تاريخاً له كمــدرب عىل مدار تجربة 
امتدت إىل 3 سنوات مع رينجرز االسكتلندي، قاد فيها الفريق 
، وقاد الفريق  6 يف 193 مباراة وحقق نســبة انتصارات 8
يف 2021 للقب الدوري املح ليفوز بجائزة أفضل مدرب يف 
اســكتلندا، بعدما حصد أول لقب لرينجرز يف املسابقة منذ 

.2011
يحات للصحافيني قبل مباراته األوىل    وقال جريارد يف ت
مع الفيالنز ضد برايتون اليوم السبت: »كلام زاد حجم التحدي 
زادت اإلثارة، أنا يف أفضل دوري يف العامل، أفضل دوري ألنه 

يضم أفضل مدربني وأفضل العبني«.
  وشدد جريارد املتوج بدوري أبطال أوروبا 2005 العباً مع 
ليفربول عىل أنه ال ترهبه قــوة الربميريليج بفضل نصيحة 
وجهها له والده حني كان ناشئاً يف صفوف الريدز، حيث قال: 
»عندما كنت أتقدم يف صفوف ناشــئي ليفربول قال يل أيب: 

)ال تخف، وواجه(.. وأنا لن أغري هذا األسلوب«.
  وواصل: »أنا يف الدوري اإلنكليزي املمتاز وع أن أتحدى 
ّ لكن ال ميكنني  ، كثريون سيضعون ضغطاً إضافياً ع نف
االنتظار، هذه وظيفة تثريين أكــ مام ترعبني، وأنا جاهز 

إلثبات أنني الرجل املناسب«.
  وأســهب: »كنت سعيداً للغاية يف بداية عم مع أستون 
فيال حني وجدت عبــارة )ال للخوف( كواحدة من قيم النادي، 

تلكها«. إنها سمة رئيسية مهمة يجب أن 
  وعام كان قائد ليفربول الســابق يتخــذ من فيال نقطة 
انطالق لقيادة ليفربول يف املستقبل أوضح: »هذا غري عادل، 
لن تســمعني يوماً ما أقول ذلك، أن تحلم هو ليس خطأ، لكن 
ليفربول ميتلك مدربا عامليا، ولو وقع عقداً أبدياً مع ليفربول 
ســأكون يف غاية الســعادة للنادي وله )يف إشارة ليورجن 

كلوب مدرب الريدز الحايل(«.
  يذكر أن جريارد سيستهل مهمته السبت مع الفيالنز ضد 
برايتون قبل أن يلتقي بعدها بأسبوع مع كريستال باالس، ثم 
سيصطدم بحامل اللقب مانشسر سيتي يف األول من كانون 

األول ثم ليسر سيتي وليفربول يف 5 و11 من الشهر ذاته.

 لـــــيـــــفـــــربـــــول يــــــــــــدرس تـــــكـــــرار 
ــع ســـانـــشـــيـــز ــ ــ ــة صـــــــاح م ــ ــرب ــ ــج ــ ت

يدرس نــادي ليفربول اإلنكليزي تكرار تجربة نجمه محمد 
صالح مع العــب جديد خالل الفرة املقبلة أمال يف الحصول 
ي.  وانتقل محمد صالح  عىل نســخة جديدة من النجم امل
إىل ليفربول قادماً من روما اإليطايل يف صيف2017  مقابل 
36 مليون جنيه إســرليني يف صفقة تسببت يف توجيه  7
أصابع االتهام إلدارة أنفيلد رود لدفع مبلغ مايل مبالغ فيه يف 
العب فشل يف تشــيل ورحل عن الدوري اإلنكليزي املمتاز 

قبلها بعام.
  لكــن نجاح محمد صالح يف رومــا جعل األملاين يورغن 
كلوب مدرب ليفربول يراهن عــىل نجاحه، لريد صالح الدين 
ويسجل  هدفاً يف موسمه األول مع الفريق ويتوج هدافاً 
للدوري اإلنكليزي املمتاز برصيــد 32 هدفاً، ويصل حتى اآلن 

1 هدفاً يف 218 مباراة. إىل 0

البداية نقطة  فــي  ــرة  األخــي فرصته  يــرصــد  ــازارد  هــ

ــال  ــ ــن ــ  كـــيـــف تـــحـــولـــت مــــبــــاراة لـــيـــفـــربـــول وأرس
ــرة ــ ــي ــ ــ ــ ـــادالت امل ــ ــعـ ــ ــ ــت ــ ــ ــو ال ــ ــك ــ ــي ــاســ ــ إلـــــــى ك

إيدين  البلجيــ  يبــدأ 
الفرصة  مرحلــة  هــازارد 
األخــرية يف فريقــه ريال 
مدريد عندما يواجه غرناطة 

يف الدوري اإلسباين.  
ويحل ريال مدريد، صاحب 
املركز الثاين يف جدول ترتيب 
الــدوري اإلســباين، ضيفا 
عىل غرناطــة غداً األحد يف 
املسابقة،  من   1 الـ الجولة 
يف مباراة يأمــل هازارد أن 
يشــارك فيها أساســيا من 
مع  جديدة  صفحة  بدء  أجل 

الفريق املل خالل الفرة املقبلة.
  وعا هــازارد، الذي يقيض موســمه 
الثالــث مع ريال مدريد، من عدة مشــكالت 
منذ وصوله للفريق يف حزيران 2019، تتمثل 
بشأن  والشكوك  الثقة  وانعدام  اإلصابات  يف 
، مام يثقل كاهل العب  اســتمراره مع املل

غادر تشيل اإلنكليزي كنجم عاملي.
  وسيعود ريال مدريد مرة أخرى للعب بعد 
فرة التوقف الدويل أمام غرناطة، وباستثناء 
عطلة عيــد امليالد فلن يتوقــف الفريق عن 
التنافس مرة أخــرى حتى آذار القادم، عندما 
تســتأنف االلتزامات الدولية من جديد، وهي 

 أشهر ستحدد مستقبل هازارد مع الفريق.
  وتخىل هازارد مؤخرا عن يوم عطلته بعد 
أن اســتبعده مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز 
أول  املشــاركة يف مواجهة ويلز، وكان  من 
العب دويل يتدرب تحت قيادة اإليطايل كارلو 

أنشيلويت مدرب ريال مدريد هذا األسبوع. 
  وعــاد الربازي رودريغــو جويس إىل 
تدريبات ريال مدريد الخميس بعد إصابة غاب 
ن التزام هازارد قد  عىل أثرهــا 19 يوما، لذا ف
. مينحه فرصة جديدة للعودة لتشكيلة املل

  وبالنسبة ملركز الجناح األمين، كان إيدن 
هو الخيار الرابع ألنشــيلويت، حيث عول من 
قبل عىل لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، 
ن فينيسيوس يسيطر بشكل  أما يف اليسار ف

ك عليه نظرا لتألقه. 
  لكــن بالنظــر إىل عدد املباريــات التي 
املقبلة،  الفرة  مدريد خــالل  ريال  يواجهها 
وهو 9 مباريات يف شــهر، يبدو أن التناوب 
ء يف مباراة  مهــم للغايــة، ويبــدأ كل 
الذي بــدأت أمامه مرحلة  املنافس  غرناطة، 
هازارد يف ريال مدريد، بالتحديد يف 5 ترشين 

األول 2019.
  وبدأ هازارد اللعــب بقميص ريال مدريد 
بينــام كان يعاين من الــوزن الزائد وإصابة 
عضلية يف الفخــذ، مام جعلــه يغيب عن 
أول 3 مباريات بالدوري اإلســباين، لكن ضد 
غرناطة، ســجل هدفه األول بقميص املل 

وكذلك قدم متريرة حاسمة. 
  وغــاب البلجيــ عن 58 مبــاراة مع 
ومل  املتكررة،  اإلصابات  بســبب  مدريد  ريال 
5 من املباريــات املمكنة  يلعب ســوى 
مع »املريينجي« منــذ وصوله إىل العاصمة 
اإلســبانية، حيــث وقع عــىل 5 أهداف و9 

متريرات حاسمة.

  ويف اآلونــة األخرية، بــات هازارد يلعب 
مع بلجيكا أك من ريال مدريد، حيث شارك 
62 دقيقة خالل املبــاراة التي انتهت بالفوز 
الثاين، والتي  عىل إســتونيا يف 13 ترشين 
العامل 2022،  أكدت حضور الفريق يف كأس 
3  دقيقة لعــب فيها مع »املريينغي«  مقابل

خالل آخر 5 مباريات. 
  عالوة عىل ذلك، كانت آخر مرة لعب فيها 
كأســايس وق الكثري مــن الدقائق مع 
7 دقيقــة، يف نصف نهايئ  بلجيكا بواقع 
دوري األمم األوروبية أمام فرنسا، مام انتهى 

مبعاناته من مشكلة عضلية. 
  ومع املستوى الجيد لفينيسيوس وظهور 
اســم الفرنــ كيليان مبــايب بقوة عىل 
طاولة ريال مدريد الصيف املقبل، فقد تكون 
مباراة غرناطة وفرة ريال مدريد املقبلة هي 
الفرصة األخرية لهازارد لالحتفا مبكان له 

يف الفريق.

 { ثقة مفقودة {

  يتفق زمالء هــازارد يف الفريق عىل أنه 
مير اآلن بــأد لحظة يف حياتــه املهنية، 
ويعاين مــن عدم القدرة عــىل تقديم نفس 
املســتوى الذي أظهره خالل عدة مواسم يف 

تشيل وكقائد ملنتخب بلجيكا.
  باإلضافــة إىل ذلك، يحتاج إىل الشــعور 
بالراحــة وبالثقة، كام أقــر قبل بطولة أمم 
 )VTM( أوروبا األخــرية يف مقابلة مع قناة

التلفزيونية البلجيكية. 
  وقال هــازارد حينها: »ال أحب اللعب يف 
أن  الشــعور مبضايقات صغرية.. يجب  ظل 
أكون عىل أعىل مســتوى، ألنــه إذا مل يكن 
األمــر كذلك، ســيكون هنــاك دامئا بعض 

القلق«.
  وستكون لياقة هازارد البدنية هي العامل 
الرئي للميض قدمــا يف تحقيق إنجازات 
جديدة مع منتخب بلجيكا الذي قاده لتحقيق 
املركــز الثالث يف كأس العــامل 2018، وكل 
ء مير من خالل مردوده مع ريال مدريد. 

  ويســعى البلجي الســتغالل الفرصة 
ثبات نفســه أمام  التي أتيحت له ب الجديدة 
إن منافســه يف مركزه،  أنشــيلويت، حيث 
الربازي املتألق فينيسيوس جونيور، سيعود 
إىل التدريبات يوم الجمعة بعدما لعب مؤخررا 
90 دقيقة مــع ضد األرجنتني، أي قبل يومني 
من مباراة غرناطة، لذا قد ال يكون يف كامل 

جاهزيته.  

تتجه أنظار جامهري الكــرة العاملية اليوم 
الســبت اىل مواجهة من العيار الثقيل تجمع 
أنفيلد رود  ليفربول وأرسنال عىل ملعب  بني 

يف الدوري اإلنكليزي.  
وتبقى لقــاءات أرســنال وليفربول دوماً 
إحدى أهم مباريات الكالســيكو يف إنكلرا، 
وال تقل عــن لقاءات أخرى مثل تشــيل 
ومانشســر يونايتد أو ليفربول ومانشسر 

سيتي.
  ورغم تفاوت مســتويات الفريقني خالل 
ن  الفــرة الحالية يف ظل تفــوق الريدز، ف
سنوات العقد األول من األلفية الثالثة شهدت 
األلقاب  حيــث  من  للغانرز  أقــوى  حضورا 

والنتائج.
  وتســببت تلك الحالة من عــدم التوازن 
لكال الفريقني يف فــرات مختلفة يف منح 
مواجهتهام ندية وحيوية، وجعلتها مفتوحة 

عىل كل التوقعات.
  وال يبتعد أرسنال حاليا كثرياً عن ليفربول 
يف جــدول ترتيــب الــدوري اإلنكليزي هذا 
املوســم، فالجانرز خامــس الرتيب برصيد 
20 نقطة بفــارق نقطتني فقط خلف الريدز 

الرابع.
العديد  العرش األخرية  السنوات    وشهدت 
والتي  الفريقني  بــني  املثرية  املواجهات  من 
انتهــت بتعــادالت مثرية عاكســة للندية 
والتوقعــات املفتوحة بــني العمالقني، مع 
عــدم إغفال حقيقــة ان ليفربــول حقق 
انتصارات كبرية كذلك عىل أرســنال يف تلك 

الفرة.
- الشــهري بني    لكــن يبــدو أن تعادل 
الفريقني عــام 2009 كان له دور يف تحول 
تلك املواجهة للقاء التعادالت اإليجابية املثرية، 
فبداية من لقاء 2009 إىل اآلن يف 12 ســنة 
تعادل الفريقــان 10 مرات تعادالت إيجابية، 
وهم رقم كبري، ســنلقي الضــوء عليه عرب 

السطور اآلتية.

   { ليفربول 5-5 أرسنال {

  حني يتعــادل فريقــان 5-5 تكون تلك 
النتيجــة اســتثنائية وتاريخيــة، لكن يف 
لقاءات أرســنال وليفربول بدت تلك النتيجة 
امتدادا لسلســلة متواصلة مــن التعادالت 

املثرية.
  ففــي 30 ترشيــن األول 2019 تعــادل 
أرسنال وليفربول عىل ملعب أنفيلد يف الدور 
مثن النهايئ لكأس رابطة األندية اإلنجليزية 

املحرفة بنتيجة 5-5.
  األملاين شكودران مصطفي وضع الريدز 
يف املقدمة بهدف عك بعد 6 دقائق، لكن 
الجانــرز ردوا بـ3 أهداف يف 17 دقيقة عرب 

)هدفني(  مارتيني  وyابريل  توريرا  لوكاس 
يف الدقائق من 19 إىل 36، لكن جيمس ميل 
جعل النتيجة 3-2 بركلة جزاء لليفربول قبل 

دقيقتني من نهاية الشوط األول.
  يف الشوط الثاين ســجل مايتالند نيليز 
رابــع أهداف الجانــرز ثم رد عليــه أليكس 
أوكسليد تشــامربلني بهدف وديفوك أوريجي 
، لكن جوســيف ويلوك  - بهــدف التعادل 
سجل للغانرز خامس األهداف يف الدقيقة 70 

.9 لريد عليه أوريجي يف الدقيقة 
  وانتهى اللقاء بفوز ليفربول 5- بركالت 

الرجيح والتأهل لربع النهايئ.

- أرسنال { { ليفربول 

  يبدو أن أنفيلد كان وجهة النتائج الكبرية 
دوماً بني الريدز والجانرز، حيث حدث هذا يف 
21 نيسان 2009 أيضا يف الدوري اإلنكليزي 
أندريه  ، حيث ســجل الرويس  - بالتعادل 
تقاســم  بينام  للغانرز  أهداف  أرشــافني  
أهداف  بنعيــون  فرنانــدو توريس ويويس 

الريدز.
  ووصلت إثارة املباراة لذروتها يف الدقيقة 
-3 عرب بنعيون،  90 عندما تقدم ليفربــول 

قبل أن يرد أرشافني برابع أهداف فريقه.

 {  ليفربول - أرسنال 
...موقعة كلوب {

  بنتيجة 3-3 تعــادل الفريقان يف ملعب 
أنفيلد يف 13 كانون الثاين 2016 يف الدوري 
اإلنكليــزي، يف أول صدام ليورغن كلوب ضد 

أرسنال كمدرب للريدز.
  الشــوط األول شهد تسجيل  أهداف، إذ 
الدقيقة  لليفربول يف  تقدم روبرتو فريمينو 
10 ثــم رد عليه آرون رامــ بالتعادل »ق 
1«، لريد فريمينــو مجدداً بهدف ثان بعد 5 
دقائق، لكن أوليفيه جريو سجل يف الدقيقة 

.25
  ومنح جــريو أول تقدم للغانرز يف اللقاء 
يف الدقيقة 55، لكن جو أليكس أ أن يخرس 
فريقه وســجل هدف التعديل يف الوقت بدل 

الضائع للقاء.

{ أرسنال 3-3 ليفربول {

  يف الــدوري اإلنكليــزي املمتاز ملوســم 
2017-2018 تعادل الفريقان 3-3 يف ملعب 
فيليبي كوتينيو  للريدز  اإلمارات، حيث سجل 
أهداف  الجانرز بثالثة  ثم محمد صالح، لريد 
يف 5 دقائق عرب أليكسيس سانشيز وغرانيت 
تشاكا ومسعود أوزيل، لكن الربازي روبرتو 
فريمينيو عادل النتيجــة قبل 19 دقيقة من 

النهاية.

هازارد



ي، زين، ياسني 1ـ ه
2ـ شهدة بنت االبري
3ـ أرقب، الرايس، لف

ـ موالن روج
5ـ بند، نيجرييا، فار

لينــدن  لــب،  ألي،  6ـ 
جونسون

7ـ حي، االهتداء، الدم
8ـ أنال، عد، هل، ردد، هدأ

9ـ لها، دراخام، يراسل

10ـ قليال، يرسو، ان

11ـ عاد، توماس اديسون، 

سا

12ـ منغوليا، أماين، يشوي

13ـ ال، رونسار، مواعيد
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 عموديا: 

 عموديا:

  من ستة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جرجي نقوال باز 

اخترب معلوماتك

1ـ جزيــرة يف البحــر 
األحمر. 

2ـ االســم الثاين لنائب 
لبناين. 

نوتــة  هجــم،  3ـ 
موسيقية. 

ـ ذرة مفرقعة بالحرارة. 
5ـ أنعطف وأميل. 

1ـ بلدة يف الجنوب. 

الثــاين  االســم  2ـ 

لصحافية يف الديار. 

3ـ ضعف ورق، قل.

ـ دولة آسيوية. 

5ـ االسم الثاين لرئيس 

عريب راحل. 

عالــم فيزيايئ فرن راحل. إكتشــف القانون الذي 

يحمل اســمه واملتعلق بالقوى الفاعلة بني الجسيامت 

املشحونة. 

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت: 

7+10+12+2- دولة أمريكية.

+6+11+2- عاصمة دولة أمريكية.

ية.  3+1+6+5- مدينة م

+8+2+3- نهر يف فرنسا. 

+6- دولة افريقية.  +2+11

- ملك يوناين راحل.  +8+12

+6+9- مدينة فرنسية. 

11+5- بسط يده. 

1ـ يف أية ســنة تغرّي إســم مدرسة الضّباط اىل إسم 

املدرسة الحربّية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

ي محمود  2ـ ما إسم الفيلم الذي يتزوج فيه املمثل امل

عبد العزيز أربع نساء دفعة واحدة يف احتفال واحد؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة بُد قبول الفتيــات يف كلية اآلداب 

والعلوم يف الجامعة األمريكية يف بريوت؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما اســم أكرب أنواع الغزالن يف العامل، وهو نوع من 

االلكه؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية والية أمريكية يقع أق نهر مشــهور يف 

العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم أرفع وسام مُينح يف الواليات املتحدة؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم الع الذي يرجع اىل 15 مليون سنة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم أول امرأة أمريكية شاركت يف رحلة فضائة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

ية التي أسسها ثالثة أدباء  9ـ ما إسم الصحيفة امل

من لبنان يف العام 1889يف مدينة القاهرة، وإسمها عىل 

إسم جبل؟

1ـ هشام الحاج، عمل
2ـ نهرو، اين، قانا

3ـ رد قلبي، اللد
ـ يتّبان، إلهي، ور

5ـ ندلّل، التلو
6ـ زنار، باع، أوين

7ـ يتلون، هّدد، ماس
8ـ نارجيلة، رنا

9ـ ال، جيدها، سار

10ـ ياسمني الخيام
11ـ ايب، ردء، مرداد
12ـ رس، لني، راسني

13ـ ييل، أجاد، وسيم
1ـ فل، ولدي
15ـ فند، رانيا

16ـ أسمهان، شع
17ـ رو، دّس، سوّي

18ـ هنا الزايد

من هو
من هي

1ـ كاتب ومؤلف رويس راحل. 

2ـ قي رويس لُّقب بالرهيب.

3ـ كلمــة تعني مكان تتواجد 

بأواخر أسامء سبع دول آسيوية، 

مغنية وممثلة أمريكية راحلة. 

ـ حرف نصب، ُعقاب، شجر 

معروف، رسب.

5ـ عاصمة أوروبية، أذّم.

ينزلون  6ـ مجلــة عربيــة، 

باملكان، اسبوع باألجنبية. 

ألف،  ألــف  متشــابهان،  7ـ 

مقياس أريض. 

8ـ منطقة يف جنوب سوريا، 

ناس، كأس. 

9ـ استعادها، تابعت.

10ـ نفخ منخــره غيظا، بني 

ن. الحلو والحامض، اط

11ـ بعيد، عاصمة افريقية. 

12ـ مدينة يف أملانيا. 

13ـ سمني بدين، صاح التيس، 

ورك، للمنادى. 

ي راحل. 1ـ ممثل م

15ـ آلة طرب، نهر أورويب.

16ـ أصــل البناء، مسلســل 

لكارول الحاج.

17ـ رئيس وزراء هندي راحل، 

االسم الثاين لنائب لبناين. 

18ـ مغنيــة لبنانية صاحبة 

الصورة، بنى.

راحل،  لبناين  وزير  1ـ 

منع عن.

2ـ مغنيــة أمريكيــة 

راحلة، خشن صوته. 

3ـ أصلح وخاط الثوب، 

القوم  رئيــس  للمنادى، 

ومقدامهم، عارف وُمدرك 

مور. ل

ـ رسام أملاين، شفيع 

احدى الطوائف، للتمني. 

5ـ شحذ السكني، دولة 

الشهور،  أحد  آســيوية، 

أمرية بريطانية راحلة.

6ـ قايــض، عائــش، 

عاصمــة أمريكيــة، أمر 

هنّي.

الشــّدة  نعمــة،  7ـ 

عاصمــة  والوخامــة، 

أوروبية، نوتة موسيقية.

8ـ فرحــُت، رافعــة، 

كذب، جنس من األبقار.

تايبه،  عاصمتهــا  9ـ 

رسامة فرنسية راحلة. 

بتــه باليــد،  10ـ 

جريء شجاع، بحر.

ونحسب،  نح  11ـ 

روائية فرنســية راحلة، 

يبادر اىل.

خــالف  أقــّص،  12ـ 

القروّي، يرقد. 

13ـ أعمــى، حّدثتني، 

القليل الوجود.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

2 آب - 23 أيلول( )

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

كــن متفها ملن يطلب منــك صداقة، وال 
تصــده من دون االســتامع اليــه بهدوء. 
عاطفيا، تحاول اســتعادة الحبيب يف حني 

الوفاء.  واحد،  املطلوب  ان 

الظــروف الحالية تحتــم عليك أن تكون 
حازما يف مســألة عائليــة. أمنية قدمية 
تتحــول اىل واقع جميــل دون اي مجهود 

جانبك.  من  يُذكر 

تناضــل كثريا وتفكــر يف خطط جديدة 
مبتكــرة. ال تدع املشــاكل الصغرية تعرض 
ة أمام  طموحاتــك أو أن تكــون حجــر ع

ونجاحك.  تقدمك 

ال تتعــب تفســك باخفــاء أحاسيســك 
الحقيقيــة رغم كل الصعوبــات والعوائق. 
لك، فالفرج يأيت  حاف عــىل هدوئك وتفا

من حيث ال تدري.

استفد من االســتعدادات الطيبة لتقوية 
موقعــك بأكــرب قدر ممكن مــن الظروف. 
العاطفــة الصادقــة تســاعدك يف طريق 

والنجاح.  التقدم 

. ميكنك  انك محظو عىل الصعيد العم
أن تهتم بعدة قضايا. العاطفة أساسية جدا 
ولكن ال يجب أن ترمي نفســك يف دوامة ال 

لها. نهاية 

األبواب مفتوحة أمامك. نشــاط وحيوية 
وقدرة واضحة عىل مواجهة  الصعاب. انت 
انســان عاطفي، لذلك فانك بحاجة لوجود 

بقربك. آخر  شخص 

فكــر مطوال قبــل أن تعطي وعدا لصديق 
وادرس املعطيــات جيــدا. عليك أن تخطط 
ألعــامل مهمة، وســتحصل عــىل نتائج 

ممتازة.  ايجابية 

أمور كثرية تربكك ولكنها فرة وســتزول 
لتعــرف بعدها طعم الســعادة. مثة فرصة 
قويــة لالنجذاب اىل شــخص تتعرف عليه 

الصدفة.  بطريق 

الفكريــة وحالتك  أمورك  اســتقرار يف 
النفســية. تحصد كمية كبرية من االعجاب، 
فأنت غــري متطلب ومســتعد دامئا للتمتع 

وجاملها.   بالحياة 

أخــريا تتقبل الواقع الــذي كنت ترفضه 
وري  دامئــا، وخــريا تفعــل. فالتعقل 
التي تزعزع  الحساسة  خصوصا يف األمور 

االستقرار. 

ترّو هــذا اليوم ألنك يف وضع يشــوبه 
الذين يحلون  الحذر. فتش عن األشــخاص 
مشــاكلك املراكمــة، ويحملونك اىل وضع 

تستحقه.  مريح 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

2 متوز - 23 آب( )

امليزان

2 أيلول - 22 ت1) )

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

افريقيا
الكونغو
السويد
ابتهاج
تقرير

ثلج
جبال

جونيور
حضور

حذر
ح

حانوت
خطة

خلخال
دانتي

داهومي
رسم
ريال

رونزا
رامبو

زياد
سرية

سانتو
سواعد

شقة
شمو

صيدون
صور

صليام
صك

طهران
طرب

فوج
قانا
قمة
كنار

كولورادو

ليندا
مومباسا
مناصفة

منازل
معاهدة

نعامة
نقابة

نرباسكا
هاندل
هامم.

الحل السابق

الحل السابق

ماراكايبو

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SU D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

 . 1ـ إبراهيم املوص

2ـ عبد الرحمن عزام. 

3ـ عواصمها تحمل نفس إسم الدولة.

ـ دولة نروج. 

5ـ يوبيل اكاجو.

6ـ سنة 1938.

 . 7ـ م

8ـ سهري رمزي. 

9ـ مدينة سيدان.

1ـ كواال. 

2ـ لفالف. 

3ـ مرميس. 

ـ أوننا. 

5ـ تأييد. 

1ـ كلامت.

2ـ وّفروا.

3ـ آلمني

ـ اليني. 

5ـ افساد. 

السبت 20 ترشين الثاين 2021



ما ان نشاهد السفينة تغرق  ف
واما ان نســعى اىل انقاذها...
اخرت خوض املعركة وتقديم 
ما لدي من خــربة وعالقات 
محليــة ودوليــة يف خدمة 

نقابتي.
ســاعات  مســاف  *عــىل 
ــ  ــات نقاب اب ــد انت ــ موع م
ــت  ــ ان ــل تتو ــ ه املحام
ــ  و ــ ع ــىل مرك ــ ع املر
ــ  ــا النس ــوز؟ وم ــ الف ونقي
ــا المــكان نجاح  ع التــي ت
الســي  ابــات  ــذه االنت ب

ــ  ــا النقاب د في ــ ــي تش ــ الت اني ــرة ال ــا امل ان
ــح كــ بلــ   ســ باعــداد مر معركــ 
؟ جلــس النقابــ رة  ــا ــحا لـــ مقاعــد  مر

- جلُت عىل جميــع املناطق، والتقيت مئات 
الزميالت والزمالء الذين زّودوين مشــكورين 
باقراحاتهم.ملســُت لديهم النيــة يف التغيري 
والحاجة إىل وجوه جديدة تحمل برنامًجا طموحاً 
يعطي األولوية للشؤون املهنية وللضامن الصحي 
نظراً للمشكل الكبرية التي نعاين منها.آمل ان أنال 
ثقة املحامني لننهض بالنقابة معاً ونحسن املهنة 
ونحصنها بانتظار انحسار العاصفة التي تعصف 

عىل لبنان.
*هــل الدكتــور املحامــي الكســندر نجــار فعال 

ــتقل؟ مر مس
- اســتقاللية املرشح تستخلص من تاريخه 
وعدم انتامئه الحزيب وحرصه عىل وضع النقابة 
فوق كل اعتبار.أما انفتاح املرشح عىل الجميع، 
فهو دليــل عىل احرامه للدميقراطية وحرصه 
عىل ملّ الشــمل بدل التفريــق واإلقصاء...لدي 
أصدقاء وداعمني عند الجميع، مســتقلني وثوار 
وحزبيني، ومن مختلف املناطق، النني اترشــح 
لتحقيق برنامج متكامل وللنهوض باملهنة بعيداً 
عن السياسة والتسييس.واين أترشف بدعم كل 

زميلة وزميل
ــح  للمر ــا  *مــا الرســال التــي تتوجــ ب
بــل ســاعات مــ فتــ ابــواب  صــو  ال
؟ ــ د ــل مل ــو يف املقاب ا تق ــا ؟ وم ا ــ اال

- ان تبقى املنافســة رياضية ورشيفة بعيداً 
عن االفراءات والحمالت املغرضة التي ليست من 

تقاليد النقابة وشيمها.
ــي  ــ الت ط ــي ال ــا ه ــوز م ــا الف *يف ح

ــمل؟ ــات ستش ــا واي ملف ــتعمل علي س
- أهم املشاريع التي أنوي تحقيقها هي تنظيم 
مؤمتر وطني للعدالة يضــّم النقابة ومجلس 
القضاء األعىل ووزارة العدل ولجنة اإلدارة والعدل 
من أجل إيجاد الحلول العملية للمشاكل املزمنة 
التي تعاين منها العدالة يف لبنان ، عىل أن تصدر 
عنه قرارات يصار إىل تنفيذها ضمن مهلة زمنية 
محّددة .كام ســأهتّم طبعاً مبعالجة املشاكل 
املرتبطة بالرعاية الصحّية واإلستشفاء، وتغذية 
صنــدوق الدعم وإعادة النظــر بجدول األتعاب 
وإعتامد آلية ســلفة األتعــاب واالعفاء من الـ

TVA وزيادة املعاش التقاعدي ضمن اإلمكانيات 
املتوّفرة ودعم املتدرجني واملحامني الشباب.كام 
علينا حّل املشــاكل اليومية املرتبطة باالدارات 

العامة، حيث يتعرّض  املحامون 
ملضايقات غري مســموحة ، 
يف حني أن مثّة بروتوكوالت 
توجب عــىل اإلدارات العامة 
إعطــاء األولوية للمحامي » 
تحت طائلة املسؤولية » .أما 
يف الشأن الوطني ، فالنقابة 
كانت وتسبقى معقل الحريّات 
العامة يف لبنان، وســتتابع 
امللفــات التي تهــّم املواطن 
اللبناين كقضية تفجري مرفأ 
الفســاد  ومكافحة  بريوت 

واسرجاع أموال املودعني.
ــد يف حــا الفــوز للعمــل م  *هــل ســتمد 

؟ لجمي ا
- بطبيعــة الحال فالنقيب ومجلس النقابة 

يعملون لجميع املحامني من دون متييز
ــل  ــ العم ــا م ــا الحق ــ لالنتق ــل تطم *ه
ــحا  ــال مر ا م ــ ــيا ف ــايب ا الس النق

؟  ــ ــات النيابي اب لالنت
اف  - لسُت سياسياً، وطموحي اليوم هو االن

للعمل النقايب بعيداً عن االعتبارات السياسية.
ــا يف  ــل بالق ــ تتد ــ ان السياس *وا
ــ  ــل السياس ــ اال تتد م ــ ت ــان فكي لبن

ــاة؟ باملحام
- مبدأ فصل السلطات مقدس.أما إذا حصلت 
شــوائب أو تجاوزات يف االداء القضايئ، فعىل 
مجلس القضاء األعىل وهيئة التفتيش القضايئ 
معالجتها.وان إقرار قانون اســتقاللية القضاء 
هو الكفيل بوضع حد للمداخالت، علامً ان مناعة 
القايض يجــب ان تكون بذاتها حصناً ضد هذه 

املداخالت.
جا  *هــل ســتلع النقابــ دورا يف اســ

؟ امــوا املودعــ
فية يف  - إن تخّص بالشؤون املالية وامل
جامعة السوربون يسلّحني ألفاوض السلطات 
ســم النقابة، من أجل  املالية املحلية والدولية ، ب
إســرجاع أموال صندوقهــا وودائع املحامني 
واملواطنني بشــكل عام.مثّــة خطة موجودة 
ا ال ميكنها أن تدخل  للوصول إىل هذا الهدف، إ
حّيز التنفيذ ما دامــت الحكومة معطّلة وغري 
قادرة عىل تحقيق اإلصالحات املفروضة وعىل 
التفاوض مع املنظامت الدولية والجّهات املانحة.

أما إذا رفضت السلطات املاليـة تصحيح املسار، 
فســيكون القضاء مرجعنا األخري بحيث تنفذ 

القرارات الصادرة عن املحاكم.
؟  لــ *كيــ تقيــ تجربــ النقيــ ملحــ 

يــر املنشــود؟  ــ انــ احــد الت وهــل تعت
- لقــد حقق النقيب خلف الكثري، وأم كل 
وقته يف خدمة النقابة، وأين عازم عىل متابعة 
ما مل يتمكن من انجازه بسبب ضيق الوقت ووباء 
كورونا.لكل شخص أسلوبه وخريطة الطريق 

ورية. التي رسمها ولكن االستمرارية 
بالفــوز  الحــ  حالفــ  مل  حــا  *ويف 
ــتكمل  ــ س ر ــد اي  ــو االح ــات  اب باالنت

؟ ــ ب
- سأعود إىل مكتبي واىل الكتابة آمالً اال تغرق 
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، رغم ان االخري  من روســيا والدول الخليجية والعدو االرسائي
يعمل عىل مســتوى غري علني الحداث ذلك. وتابعت االوســاط 
ان عودة ســوريا اىل الجامعة العربية ستكون مبثابة استعادة 
رشعيتهــا، وهذا يف متناول الدول الخليجية وليس من طهران. 
وهنا لفتت هذه االوســاط انه يف الوقت ذاته موقف واشنطن 
واضح انها ترفض اعادة اعامر ســوريا قبل التوصل اىل تسوية 
سياسية كذلك ترفض التطبيع مع النظام السوري قبل الرشوع 
225. فام هو مصري تقارب  يف املرحلة االنتقالية بتطبيق القرار 
الدول الخليجية من النظام السوري يف ظل الالءات االمريكية؟

{ ميقايت يدعو لجلسة مجلس وزراء.... 
وحزب الله: كف يد البيطار اوال {

يف وقت قال الرئيس ميقايت انه سيدعو لجلسة مجلس الوزراء  
اكد الثنايئ الشيعي انه مل يستجد اي تطور يف مسار ايجاد مخرج 
للقايض بيطار. ومن جهتها تقول اوساط مقربة من حزب الله 
ان االخــري مل يغري موقفه  ولن يحض هذه الجلســة يف حال 
ال  انعقدت. واعتربت هذه االوساط ان موقف ميقايت يعكس تفا
يف غري محله، وقد يراجع بنفســه عن عقد جلسة للحكومة، 
خاصــة ان ميقايت غري قادر عىل عقد جلســة ال يكون وزير 
االعالم جورج قرداحي قد اســتقال او اقيل خالل الجلسة، النه 
ال يســتطيع استفزاز السعودية. وشددت االوساط ان االولوية 
لديه هي ازاحة بيطار، واال لن يكون هناك جلسات ملجلس وزراء.

اما عن مســعى الدول الخليجية للتقرب من النظام السوري 
فأكدت االوساط نفســها ان السعودية وباقي الدول الخليجية 
ة بعد ان حاربتها بشتى السبل وسعت  تعود اىل ســوريا املنت
جاهدة السقاط االسد وفشلت.  اما التاميز يف املوقف السعودي 
والدول التي تدور يف فلك الرياض حيال سوريا وحزب الله فهو 
ناتج عن غضب سعودي من حزب الله وتحديدا من دور املقاومة 
يف اليمن. واشارت هذه االوساط اىل ان السعودية وباقي الدول 
الخليجية تعاملت مع سوريا بالطريقة ذاتها التي تتعامل اليوم 
مــع حزب الله، غري انها مل تتمكن من تحقيق اهدافها ، والدليل 
ة. واليوم تعيد السعودية التعامل  ان سوريا االســد هي املنت
باالسلوب ذاته مع حزب الله، غري ان الضغط السعودي والخليجي 

مل يؤثر عىل شعبية املقاومة وال عىل بيئته.

{ لبنان عاد سبعني سنة اىل الوراء {
وعــىل صعيد االزمة املالية واالقتصادية واملعيشــية علمت 
»الديــار« انه من اليوم االول لتشــكيل الحكومة بارش صندوق 
النقــد الدويل مبحادثات مع الحكومة اســبوعيا،ولكن مل يبدأ 
مبفاوضــات، الن الحكومة الحاليــة مل تقدم خطة اقتصادية 
نهائية حتى اللحظة. وكشــف خبري اقتصــادي لـ »الديار« ان 

هناك عدة خطــط اقتصادية للتعايف من االزمة طرحت، حيث 
ف لبنان خطة اقتصادية من جانبه، كذلك قامت جمعية  قدم م
ء نفسه، وفريق »الزارد« قدم ايضا خطة. وعليه  املصارف بال
يجــري العمل اليوم عىل اختيار خطة اقتصادية بصيغة نهائية 

قد تجمع بنود من الخطط الثالث التي طرحت.
واعرب الخبري االقتصادي عن اســفه باضاعة لبنان سنتني 
دون الرشوع لحل يخرجه من ازمته الصعبة والغري مســبوقة، 
ذلك ان صندوق النقد الدويل ابدى رغبته بالتفاوض مع حكومة 
حسان دياب السابقة ضمن الخطة التي وضعتها، ولكن مل تنفذ 
ومل تلتزم بها حكومة دياب. واشــار اىل انه منذ ترشين االول 
2019 اىل يومنا هذا مرت سنتان من الوقت الضائع ارهقتا الدولة 
ومؤسساتها، وجاع الشعب اللبناين وذاق االمّرين، وبرزت ستة 
ف، ونسبة التضخم ازدادت بشكل مخيف. واالن  اســعار لل
من ذلك انه بعد ســنتني  مل تتمكــن الدولة حتى اآلن من وضع 
»كابيتال كونرول« رغم كل املآيس التي يعيشها اللبناين، ورغم 
تراجع كل املؤرشات االقتصادية. ولفت الخبري االقتصادي اىل  ان 
قربص عانت من ازمة اقتصادية ومالية لكنها استطاعت التعايف 
منها النها بارشت فورا بوضع خطة للتعايف اقتصاديا، واصبحت 
اليوم مثاال يحتذى به بني الدول التي انهار اقتصادها ومتكنت من 

الخروج من االزمة.
»كل يــوم تأخري يكلف لبنان وشــعبه الكثري«، وفقا للخبري 
االقتصادي الذي كشف انه يف حال بقيت االمور عىل هذا املنوال 
ا غري  لعرش ســنوات  ســيصل االقتصاد اىل نقطة توازن ، ا
عادل، يكون بافالس الناس وافقارها اك مام هي عليه  اليوم، 
وســتتحول الودائع بالدوالر حكــام اىل ودائع باللرية اللبنانية 
والتي فقدت 90 من قيمتها، وسيصبح لبنان بلدا ال يعاش فيه 
اي جحيــم بكل ما للكلمة مــن معنى. اما اذا وضعت الحكومة 
خطة اقتصادية اآلن فســيصل االقتصاد  اىل  توازن سليم، عرب 

ف واحد. و جيدة وسعر  خلق فرص عمل ونسبة 
واعطى الخبري االقتصادي مثاال عىل نسبة تدهور لبنان املالية 
واالقتصادية واملعيشــية حيث قال انه عام 1950 كان 10 من  
املواطنــني اللبنانيني ميلكون ســيارات للتنقل، ومل يكن هناك 
زحمة ســري، واليوم ومع غالء البنزين وارتفاع نسبة البطالة 
والهجرة،اصبحت حركة السري عىل الطرقات توازي 10 ، وهذا 

امر مؤسف يشري اىل ان لبنان عاد سبعني سنة اىل الوراء.

{ االمم املتحدة : عىل »ارسائيل« دفع تعويض 
856 مليون دوالر اىل لبنان { بقيمة 

مم املتحدة بأغلبية  عــىل صعيد آخر أقرت الجمعية العامة ل
856 مليون دوالر إىل  ســاحقة، قراراً يطالب »إرسائيل« بدفع 
لبنان تعويضاً عن بقعة النفط التي تســببت فيها »غارة جوية 
إرسائيليــة« يوم 15 متوز 2006. وصــّوت لصالح القرار 161 
دولة من أعضــاء الجمعية العامة، مقابل اعراض 8 دول )من 

بينهــا »إرسائيل« والواليات املتحــدة( وامتناع 7 دول أخرى عن 
التصويت. وأكد القرار أن »إرسائيل تتحمل املســؤولية عن دفع 
تعويضات فوريــة إىل حكومة لبنان وإىل البلدان األخرى التي 
تضرت بصورة مبارشة من البقعة النفطية، مثل ســوريا التي 
تلوثت شواطئها جزئياً«. وطلب القرار من أمني عام األمم املتحدة 
أنطونيو غوترييش، »أن يقدم إىل الجمعية العامة خالل دورتها 

املقبلة يف أيلول 2022 تقريراً عن تنفيذ هذا القرار«.

{ »القوات«: التغيري آت وانتخابات 2022 
ستكون نقطة االنطالق {

بدورها قالت مصادر »القوات اللبنانية« لـ »الديار« انها كانت 
تفضل موعــد 27 آذار لالنتخابات النيابيــة، اي املوعد االقرب 
لحصولهــا، النها تعترب بقدر مــا تحصل االنتخابات يف الوقت 
املبكر اك بقدر ما يتم ترسيع انهاء واقع الســلطة القائم من 
اجل اعادة انتاج ســلطة جديدة، حيث انه ال ميكن الخروج من 
هذه االزمة يف ظل هذه الســلطة. وتابعت ان السنوات االخرية  
اثبتت ان اســتمرار وجود هذه الســلطة فاقم االزمة سواء عىل 
صعيــد االنهيار الداخ او عىل صعيد عالقات لبنان الخارجية. 
ولكن رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون حسم هذه املسألة 
بان موعد االنتخابات ســيكون يف 8 ايار او 15 ايار مبا ان هذه 
املســألة ليست من اختصاص مجلس النواب بل من صالحيات 

رئيس الجمهورية.
اما عــن كيفية خوض »القوات« معركتهــا االنتخابية رأت 
املصــادر »القواتية« ان هناك مراحل لالنتخابات. املرحلة االوىل 
هــي ان يخرج القانون االنتخايب بصيغتــه النهائية، اي يجب 
انتظار مصري الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي ومن بعدها 
تبدأ االستعدادات. علام ان »القوات« مستعدة مبا انها حزب كبري 
وهي اول من طالب باالنتخابات النيابية املبكرة. وعليه عند صدور 
الصيغة النهائية للقانون ســنعلن املرشحني الذين سيخوضون 
املعركة االنتخابيــة يف كل الدوائر اللبنانية. اما املرحلة الثانية 
فتقيض بانشــاء التحالفات، وهنا نختار اشــخاصا تغيرييني 
وشــخصيات جديدة، واملواقع ال تقتــ فقط عىل املحازبني 
بل توســع دائرة كل من هو مؤمن مبرشوعنا الســيادي. واكرب 
دليــل عىل ذلك تحالفنــا يف االنتخابات النيابية عام 2018 مع 
زيــاد حواط يف جبيل وجورج عقيص يف زحلة واىل ما هنالك 
من ترشــيحات اخرى. ولفتت املصــادر اىل ان حزب »القوات« 
ايضا رشــحت شخصيات مستقلة يف الوزارات كالوزير غسان 
حصباين وكميل بو ســليامن، النه يعترب انه حاضنة لكل هذه 
البيئة املندفعة ومقتنعة بافكاره. اما عن اســامء الرشيحات 
النتخابات 2022 فقد اعتربت املصادر انه من املبكر التحدث عنها.
عىل صعيد آخر نفت »القوات« ان تكون منخرطة يف مغامرة 
غري مدروســة، بل شددت انها تتمســك بالدولة والقانون وال 

تنجرف اىل اي قرار او مرشوع يؤذي لبنان.

{ قانون بانشاء لجنة الوقاية من التعذيب{
اىل ذلك، اقرت »لجنة االدارة والعدل« برئاســة النائب جورج 
عدوان قانونا يقيض بتعديل بعض املواد الخاصة بانشاء الهيئة 
الوطنية لحقوق االنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب. 
وقال عدوان :« شددنا الرشوط التي يجب ان تكون موجودة عندما 
يخضع الشخص لالستجواب منها حضور املحامي ومنها تسجيل 
كل التحقيقات التي تحصل واعتربنا ان االستجوبات والتحقيقات 
تكون باطلة اذا مل تراع كل هذه النقاط«. اضاف:« لن نقبل ونحن 
يف عام 2021 ان تستمر مامرسة التعذيب بحق اي شخص وان 
ال تعاقب الناس التي متارس التعذيب عىل االشــخاص، الن ذلك 
ميس بحقوق االنسان، ولبنان لطاملا كان وطن الحضارة ووطنا 

يحمي حقوق االنسان.

{ االشريك: لقاء تيمور-الحريري لوضع 
ارضية مشركة لالنتخابات {

من جانبه قال املفوض للشؤون االعالمية يف الحزب التقدمي 
االشرايك صالح حديفة ان الهدف من لقاء النائب تيمور جنبالط 
والنائب وائل ابو فاعور برئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
يف ابــو ظبي هو لتثبيت وللتأكيد عــىل العالقة املتواصلة مع 
االخري،الن العالقة تشهد تباينات من حني اىل آخر، وهذا ال يعني 
القطيعة بني الحزب التقدمي االشرايك و«تيار املستقبل«. اضاف 
ان االجتامع متحور حول التنسيق والتشاور يف كل االزمات التي 
يعانيها لبنان، كام تطرق اىل موضوع االنتخابات النيابية،وقد تم 
وضع ارضية مشركة، مشريا اىل ان اجواء اللقاء كانت ايجابية 

يف مقاربة العناوين والتحضري الالنتخابات النيابية. 
وعــن التحالف مع »القوات اللبنانية« قال حديفة ان التقارب 
االنتخايب بني الحزبني يأيت بسياق طبيعي، وليس تحالفا جديدا، 
ويصب ايضا يف خانة تثبيت العيش املشرك يف الجبل. اما عن 
تواصلنا مع التيار الوطني الحر فال يزال قامئا ولكنه  مل يؤد اىل 

تحالف انتخايب.
وعــن انتقاد رئيس حزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط 
لحــزب الله بعد االزمة الخليجيــة واعتبار البعض ان هذا االمر 
ســيضعف من نســبة نجاح مرشحي االشــراكيني يف امل 
الجنويب مبا ان لحزب الله ولـ »حركة امل« قاعدة شعبية كبرية 
يف هــذه املنطقة،اعترب حديفة ان ال تأثري لذلك يف االنتخابات 
النيابية، حيث انه يف انتخابات 2018 تحالف الحزب االشرايك 
مع »القوات« وفاز االشرايك مبقعد وكذلك »القوات«، يف حني 

تحالف »حركة امل« وحزب الله ادى اىل فوز مرشحني لهام. 
اما عن احتامل تحالف التقدمي االشــرايك مع »التغرييني« 
او الشــخصيات التي برزت يف »ثورة 17 ترشين« قال املفوض 
للشؤون االعالمية ان حزبه مستعد ملد يده لكل من يريد التعاون 
معه، ولكن لالسف بعض املستقلني ال يريدون التغيري بل يريدون 

الغاء اآلخرين.

حــدود بيالروس. وأعربا عن قلقهام الشــديد إزاء 
فات القاســية وغري املقبولة من قبل عنا  الت
حرس الحدود البولندي مبا يشــمل استخدام القوة 
املفرطة والوسائل الخاصة بشكل نشط بحق طالبي 

اللجوء الراغبني يف دخول االتحاد األورويب«.
ولفــت البيان »إىل أن لوكاشــينكو أطلع بوتني 
عىل الخطوات التي تتخذها مينســك بغية خفض 
التوترات وتقديم املساعدات اإلنسانية إىل املهاجرين 
وتفاصيــل املكاملة الهاتفية الجديــدة التي أجراها 
األربعــاء املايض مع القامئة بأعامل املستشــارة 
األملانيــة أنجيال مريكل«.وذكر البيــان »أن بوتني 
ولوكاشينكو أكدا أهمية تحسني التعامل بني مينسك 
واالتحاد األورويب لتســوية املسألة«، مضيفا »إن 
االتصال الهاتفي تناول أيضا بعض النواحي املتعلقة 

بالتعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين«.

{ نقل الالجئني {
ويف آخر مســتجدات أزمة الالجئني عىل الحدود 

البولندية- البيالروسية، أعلنت مينسك إخالء مخيم 
لطالبي اللجوء عىل الحدود ونقلهم إىل مركز إيواء.

وحذرت مينسك »من أنه إذا مل تحّل األزمة بحلول 
يوم األحد املقبل، فستوقف حركة السكك الحديدية 
أمس  أكدت  بيالروســيا  بيالروســيا«وكانت  مع 
أن 7 آالف مهاجــر يوجدون عــىل أراضيها، مؤكدة 

استعدادها إلعادة 5 آالف منهم.

{ بولندا:اعتقال 100 طالب لجوء {
من جهتها، أعلنت السلطات البولندية اعتقال 100 
طالب لجوء حاولوا اخراق حدودها، مشــرية »إىل 
أنها سجلت أك من 500 محاولة اخراق«. واتهمت 
الحكومــة البولندية »مينســك بدفع الالجئني إىل 
رشق الجنود والحرس بالحجارة لتشتيت انتباههم، 
يف حني توقع وزيــر الدفاع البولنــدي ماريوش 
بالشتشــاك أن تستمر األزمة شهورا ورمبا سنوات 

أخرى«.

{ أوكرانيا:سنسمح للجيش 
بفتح النار عىل املهاجرين {

بدورهــا، أعلنت أوكرانيا أنها ستســمح للجيش 

واألمن بفتح النار عىل املهاجرين يف حال اقرابهم 
من حدودهــا، وذلك وفق تكتيك عســكري متعدد 

املستويات.
ووفقــاً لوكالــة »تاس«، قال وزير داخلــــية 
أوكــــرانيا دينيس موناستريســ أمام الربملان 
األوكــراين امس: »سنســتخدم التكتيــك متعدد 
املســتويات لحامية الحدود ويف املســتوى األول 
ســتكون العنا دون أســلحة فقط مع معدات 
الحامية ويف حال وقــوع أعامل عدوانية من قبل 
منته الحدود سيســمح لعنا املستوى الثاين 

باستخدام السالح والوسائل الخاصة.
وأشــار »إىل أن 15 مروحيــة تابعــــة لوزارة 
الداخلــــية وكذلك طائرتــني حربيتني و طائرة 
مســرية تتواجــد يف الخدمــة عىل الحــدود مع 

بيالروس«.
واضــاف »لقد أجرينا مترينا ملركز الــقــــيادة 
وفــــي غضون أســبوعني ســيتم إجراء تدريب 
مــــيداين من أجل وضع ســيناريوهات محددة 
عــىل الحــــدود ملواجهة التدفــق الهائل املحتمل 

للمــهاجرين«.

كلية«.
وتحدثــت باتل أمام الصحافيني يف واشــنطن، 
قائلة:«إن الخطوة تســتند إىل مجموعة واســعة 
من املعلومات االستخباراتية والصالت باإلرهاب«، 
مكاننا فصل الجانب  مضيفــة »نرى أنه مل يعــد ب
العسكري عن السيايس للحركة، حيث إن بريطانيا 
تحظر حاليا الجناح العســكري لحامس فقط، الذي 

يعرف باسم كتائب عز الدين القسام«.
واعتربت باتل أن حظر حامس »سريســل رسالة 
قوية للغاية ألي فرد، يعتقد أنه من املقبول أن تكون 

مؤيدا ملنظمة مثل تلك«.

} » { ترحيب »إرسائي
الــوزراء  »رئيــس  أعــرب  الفــور،  عــىل 
«نفتــايل بينيــت، عن شــكره للوزيرة  اإلرسائي
الربيطانية، بعد اعتزام بالدها تصنيف حركة حامس 
»منظمة إرهابية«، بدعوى »أن الذراع السياســية 
متكن وتساعد الذراع العســكرية عىل العمل، وأن 

الفارق يف امللبس فقط«.
بدوره، وصف »وزير الخارجية اإلرسائيلية« يائري 
البيــد، الخطوة بأنها قرار »مهــم«، موضحا »أنها 
تعني أن حامس ككل تعترب منظمة إرهابية من قبل 
بريطانيا«، مقدما »الشكر للندن عىل »تعاونها املثمر 

يف هذا القرار«.

{ تنديد فلسطيني {
اكدت حركــة حامس يف بيــان ، إن »بريطانيا 
مســتمرة يف غيهــا القديم«.وأضافت أنه بدال من 
اعتــذار بريطانيا عن »خطيئتهــا التاريخية« بحق 

الشعب الفلســطيني، وتصحيح هذا الخطأ، سواء 
يف وعد بلفــور حيال األرايض الفلســطينية، أو 
االنتداب الذي اعتربته الحركة مبثابة »تسليم األرض 
الفلســطينية للحركة الصهيونية«، فهي »تنا 

املعتدين عىل حساب الضحايا«.
وذكرت حامس أنه من حقها مقاومة »االحتالل، 
وبكل الوسائل املتاحة، مبا فيها املقاومة املسلحة، 
باعتباره حقا مكفوال للشعوب الرازحة تحت االحتالل 
يف القانــون الدويل، فاالحتالل هو اإلرهاب، وقتل 
السكان األصليني، وتهجريهم بالقوة، وهدم بيوتهم 

وحبسهم هو اإلرهاب«.
وتابع البيان أن »حصار أك من مليوين فلسطيني 
يف قطــاع غزة، معظمهم مــن األطفال، ألك من 
15 عامــا هو اإلرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية كام وصفتها الكثري من املنظامت الدولية 

واملؤسسات الحقوقية«.
وأدانت الحركة القرار الربيطاين، داعية كل قوى 
ين  الشعب الفلســطيني وفصائله الحية واملنا
للقضية الفلسطينية، يف بريطانيا خاصة وأوروبا 
عامة، إىل إدانة هذا القرار، بدعوى استمرار العدوان 

عىل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.
الفصائل: لندن ُمستمرّة يف غّيها بدالً من االعتذار
مــن جهتها، رأت حركة املقاومة الشــعبية يف 
فلسطني، أّن »بريطانيا متواطئة ضد شعبنا وتقّدم 
الدعم الكامل للكيان الصهيوين يف حربه املتواصلة 
عــىل أرض فلســطني«،وعّدت الحركــة »القرار 
الربيطاين بأنّه قرار ســافر ومستنكر، وهو تأكيد 
انحياز بريطانيا للعدو الصهيوين ».أضافت أنّه كان 
األوىل عىل بريطانيــا تقديم االعتذار عن الجرمية 
التاريخيــة التي اقرفتها بحق قضية فلســطني، 

وتعويض املهجرين والالجئني عن الخسائر الفادحة 
التي لحقت بهم جراء هذا القرار الظامل منذ ما يزيد 

عن مائة عام.
بدورهــا، أكّدت لجنة املتابعــة للقوى الوطنية 
واإلســالمية، »عىل أّن القرار الربيطاين يشــكّل 
اســتهداًفا مبارًشا للشعب الفلسطيني وللمقاومة 
الفلسطينية كحركة تحرر وطني من االحتالل الذي 
يعّد امتداداً للسياســة االستعامرية الربيطانية«.
ودعــت اللجنــة »إىل موقف رســمي وشــعبي 
فلسطيني وعريب وإسالمي ومن كل أنصار العدالة 
والحريــة يف العامل ضد هذا القرار الظامل، مطالبة 
الحكومــة الربيطانية بالراجــع عنه واالعراف 
ف«. بحقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للت
بدورها، اعتربت حركة »فتح االنتفاضة«، يف بيان 
أن »القرار الصادر عن بريطانيا ميّثل تأييًدا لجرائم 
االحتالل التي يرتكبها كل يوم ضد شعبنا األعزل«، 
مضيفة أن »حركة حامس تنظيم فلسطيني مقاوم 
يدافع عن الشعب الفلســطيني الذي يرضخ تحت 

االحتالل«.
من ناحيتها، أشــارت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطني »إىل أن القرار اســتمرار ملوقف بريطانيا 
املعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور املشؤوم 
وحتــى اآلن«، داعية »القــوى والفعاليات الداعمة 
لشــعبنا يف بريطانيا وأوروبا ملواجهة هذا القرار 

وإدانته ورفضه«.
كذلك، شــددت حركة »الجهاد اإلسالمي« عىل أن 
»املقاومة حق مرشوع للشــعب الفلسطيني، ولن 
تتخىل القوى الفلســطينية عن مامرسة هذا الحق 
بكل األشــكال، مهام بلغ انحياز الحكومات الظاملة 

واملنافقة لالحتالل اإلرهايب املجرم«.
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