«كـــــورونـــــا»  10 :حــــــاالت وفــــاة
و 1100إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة

الــــبــــطــــوالت األوروبـــــيـــــة
املــحــلــيــة فــي كـــرة الــقــدم :
واتـــفـــورد يــهــيــن مانشستر
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة ((1-4
ص 10

 2000ل.ل.

2000 L.L.

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 1100
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إىل .»658467
«تم تســجيل  1077إصابة بني
وأوضحــت الوزارة أنّه ّ
«تم
املقيمــني و 23حالة بني الوافدين» ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
تسجيل  10وف ّيات جديدة ،لريتفع العدد اإلجاميل للوف ّيات
إىل .»8635

ُ
ّ
ّ
قـــــرار أممـــــي يديـــــن «إســـــرائيل» ويصب فـــــي مصلحة لبنـــــان ...فهـــــل يمتثـــــل العدو ؟
عـــــون وميقاتي توافقا على عقد جلســـــة بمن حضـــــر ...لكن الثنائي الشـــــيعي لن يحضر
ّ
ّ
ُ
البلـــــد منهـــــار علـــــى كل األصعـــــدة ...وال أمل في حـــــل األزمـــــة قبل الحـــــل اإلقليمي
االحد  21ترشين الثاين 2021

السنة الثالثة والثالثون ـ العدد 11651

الكاتب السياسي واالقتصادي
حمل «إسرائيل»
مئة وواحد وستون دولة ص ّوتت على قرار يُ ّ
مســؤولية دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان نتيجة
الضرر الذي تسبّب به العدو اإلســرائيلي خالل عدوان تموز
( 2006في  15ت ّموز  )2006والذي تمثّل ببقعة نفط سبّبتها
غارة جوية إســرائيلية ول ّوثت الشاطئ اللبناني .في المقابل،
إعترضت ثمانية دول من بينها الواليــات ال ُمتحدة األميركية
وبالطبع «إسرائيل» ،وإمتنعت سبعة دول عن التصويت.
وبحســب القرار ،تبلغ قيمة التعويضات ثمانمئة وســتة
وخمســون مليون ليرة ( 856.4بالتحديد) تُدفع فو ًرا للبنان
والدول األخرى التي تضــ ّررت نتيجة بقعة النفط ،وبالتحديد
سوريا التي تض ّررت شــواطئها جزئيًا بحسب القرار .وكلّفت
الجمعية العمومية أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في الدورة ال ُمقبلة للجمعية
في أيلول .2022
هذا القرار وعلى الرغم من أهميته المالية التي ستســمح
بتنفــس الصعداء ،يحمل في طياته أبعاداً سياســية
للبنان
ّ
وبالتحديــد اإلدانة الواضحة للعــدوان الهمجي الذي قام به
العدو ،واألساليب التي استخدمها والتي تُعارض مبادئ األمم
ال ُمتحدة وشرعة حقوق اإلنســان .وحبذا لو كان هناك قرا ًرا
ُمماثال يدين مجزرة قانا ويُع ّوض على أهالي الضحايا.
ماليًا حصة لبنان من هذا المبلغ والتي ستفوق بأغلب الظ ّن
 90%من قيمة المبلغ ال ُمق ّرر ،ستســمح للبنان بالصمود في
خضم أزمته الحالية وستُعطي نفحة «أوكسيجين» إذا ما ت ّم

ً
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اســتخدامها من قبل الحكومة بالشكل ال ُمناسب وليس على
الدعم كما قامت به حكومة حسان دياب.
لكن من يؤكّد أن العدو اإلسرائيلي سيلتزم دفع المبلغ؟ عدم
دفع المبلغ من قبل «إســرائيل» سيؤدّي حتماً إلى إدانتها في
الجلســة العمومية المقبلة لألمم ال ُمتحدة في أيلول ،2202
لكن «إســرائيل» التي تتمتّع بدعم ُمطلق مــن قبل الواليات
ال ُمتحدة األميركية وبريطانيا في مجلس األمن ،ستعمد بدون
يظل هذا القرار حب ًرا على ورق
أدنى شــكّ إلى ال ُمماطلة ،وقد ّ
وخصوصا القــرار  524الصادر عن
كما القــرارات األممية
ً
مجلس األمن والذي تُمعن «إسرائيل» في خرقه عبر إحتاللها
ألراض لبنانية حتى الساعة.
فــي هذا الوقت ،ال تــزال األزمة مع الــدول الخليجية في
مكانها ،ال بل على العكس تذهب إلى تصعيد إضافي .فصحيفة
ً
مقاال بعنوان «رئيس لبنان يتجاهل
«العين» السعودية كتبت
األزمة مع الخليج :مجلس الوزراء ســيعود لالجتماع قريباً»،
وهو مــا يُع ّزز فرضية إتخاذ إجــراءات إضافية من قبل دول
الخليج تجاه لبنان.
كذلك الحال بالنسبة إلى ملف التحقيقات في جريمة مرفأ
بيروت ،حيــث أن ال مخارج حتى الســاعة لهذه األزمة التي
إنعكست في الشارع في أحداث الطيونة وعلى طاولة مجلس
الوزراء من خالل رفض الثنائي الشــيعي المشــاركة في أي
جلسة قبل حل « ُمشكلة القاضي بيطار» .وكان هناك موقفًا
الفتًا لك ٍل من رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون ورئيس

ً

(تتمة املانشيت ص)12

تلوث الشاطئ اللبناين بعد غارة جوية ارسائيلية يف حرب متوز 2006

استشــــــهاد  15طفا فلســــــطينيا واعتقــــــال  1194في الضفة منــــــذ بداية العام

ُ
االحتال يُواصل تنفيذ مخططاته لتهويد القدس« ...الخارجية»  :بريطانيا تخضع لـ «إسرائيل»
اعتــــقلت قوات االحتالل اإلســرائييل امس فلسطينيني
اثنني يف الضفة الغربية .وذكرت وســائل إعالم فلسطينية،
أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة العيسوية يف القدس املحتلة،
واعتقلت فلسطينياً ،كام اعتقلت آخر عىل أحد حواجزها يف
أريحا.
ويف السياق ،يواصل االحتالل اإلرسائييل تنفيذ مخططاته
لتهويد مدينة القدس املحتلة وإفراغها من الوجود الفلسطيني،
حيث يهــدد بهدم حي وادي ياصول يف بلدة ســلوان جنوب
املسجد األقىص لتوسيع مخططات االستيطان.
وأوضــح املكتب الوطنــي للدفاع عــن األرض ومقاومة
االســتيطان التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية يف تقريره
االسبوعي الصادر أمس ،عىل موقعه االلكرتوين« ،أن سلطات
االحتالل سلمت إخطارات بهدم منازل الحي البالغ عددها 84
منزال ممتدة عىل مســاحة  310دومنات جنوب غرب سلون
بهدف توسيع بؤرة اســتيطانية مقامة عىل أراضيه ما يهدد
بترشيد  600فلسطيني».
ولفت التقريــر «إىل أن قوات االحتــالل تواصل عمليات
هدم منازل الفلسطينيني بالضفة الغربية كجزء من سياسة
االستيطان حيث هدمت منزال يف حي رأس العامود بالقدس
ومنشــأة تجارية يف بلدة الرام شــاملها ومنزلني وخمس
منشــآت زراعية يف بلدة الزعيم رشقها كام هدمت منشــأة

(التتمة صفحة )12

املــــــــــــســــــــــــكــــــــــــوت عـــــنـــــه
فـــي ال ــح ــدي ــث عـــن االســتــقــال

العميد منري عقيقي

االســتقالل كلمــة فضفاضة ال تنطبــق عىل بلد
كلبنان ،والذي منذ نشــأته مل يستطع أن يكون موحدا
يف القــرارات والتوجهات ،ال طائفيــا وال مذهبيا وال
مجتمعيــا ،وبقي دائم االرتهــان اىل الخارج مع تعدد
الوالءات يف الداخل.
منذ «استقالله» ،يعاين لبنان من تداعيات رصاعات
إقليميــة ودولية ،ارتبط بها بشــكل مبارش وعلني ما
جعل من هذا االســتقالل مجرد شــعار لالستهالك،
ومناســبة لالحتفال به يف  22من ترشين الثاين من
كل عام .وميكن الجزم ان االســتقالل كلمة مل تالمس
الواقع يوما ،وان استقرار البالد بقي هشّ ا و ُمعدما ،دائم
االرتباط بالرصاعات االقليمية والنزاعات الدولية.
تشري العودة اىل التاريخ اىل أن ما سمي استقالال عن
فرنســا يف العام  1943مل يكن سوى تاريخ كان بداية
لسلسلة طويلة من االنقســامات املذهبية والطائفية
والسياسية املستمرة حتى يومنا هذا ،ناهيك باحتالالت
متعاقبة.

(التتمة صفحة )3
وحشية االحتالل ضد االطفال

ُ
ّ
ّ
بياروســــــيا  -بولنــــــدا تتفاعل  :إصابــــــة  109مهاجرين جراء العنــــــف البولندي
أزمة
بوتيــــــن  :الغــــــرب يســــــتخدم الاجئين إلثــــــارة االضطرابــــــات بالقرب مــــــن حدودنا
تســتمر حالة تصاعد التوتــر بني بيالروســيا واالتحاد
األورويب منذ األسابيع املاضية ،بسبب تجمع املئات من طالبي
اللجوء من بلدان مختلفة بالرشق األوسط يف مخيامت عىل
الحدود بني بيالروسيا وبولندا ،يف ظروف مناخية وإنسانية
صعبة أمال يف دخول أوروبا.
ويف الســياق ،أعلنت لجنة التحقيقات البيالروسية أنها
ســجلت إصابــة  109مهاجرين ترضروا مــن املعاملة غري
اإلنســانية من قبل الســلطات البولندية عــىل الحدود مع
بيالروس.
ونقلت وكالة «بيلتا» البيالروســية عــن مدير اللجنة يف
محافظة غرودنــو الحدودية إيغور تشــرينياك ،قوله« :إن
املحققــني يعملون عىل مــدار األيام األربعــة األخرية عىل
توثيق مالبسات الترصفات الالإنســانية املتمثلة باستخدام
الجانب البولندي خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع والقنابل
الصوتية واملواد الكيميائية ضد املهاجرين» ،موضحاً «أن من
بني املترضرين  22امــرأة و 15طفالً».أضاف «أن املهاجرين
املصابني اشــتكوا من معاناتهم من تهيــج العينني وأمل يف
الحلق والغثيــان ،وهي أعراض ناتجة عن تســممهم مبواد
كيميائية عىل األرجح».
وكان الرئيس البيالرويس الكســندر لوكاشينكو ،أكد يف
ترصيحات ســابقة« ،أن قوات األمن البولندية ترصفت فيام

مهاجرون يحاولون اقتحام الحدود

بـــــحـــــريـــــة الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري تــــوقــــف
ّ
تــــــــهــــــــرب
ســــــفــــــيــــــنــــــة اجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة
الــــــــوقــــــــود فـــــــي املـــــــيـــــــاه االيــــــرانــــــيــــــة
(التفاصيل صفحة )12
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(التتمة صفحة )12

ّ
وزيـــــــر الـــــحـــــرب االمــــيــــركــــي حـــــــذر ايـــــــــران :
نــــســــعــــى لــــتــــعــــزيــــز االمــــــــــن فــــــي الــــشــــرق

قال وزير الحرب األمرييك لويد أوســن،
ســعي «الواليات املتحدة عــىل تعزيز األمن
يف منطقة الرشق األوسط» ،و»التعاون مع
حلفائها باملنطقة إلنهاء الحرب يف اليمن».
وقال أوســن ،يف كلمة امــس أمام حوار
املنامة األمني املنعقد بالعاصمة البحرينية،

إن «الواليات املتحدة تهتم كثريا ألمن منطقة
الرشق األوسط ومستقبلها ،ونحن هنا لردع
االعتداءات مــن أي جهة كانت وتعزيز حرية
اإلبحار يف املنطقة» ،حسب قوله.

(التتمة صفحة )12

عىل طريق الديار
اكرب كارثة حلّت بلبنان ،هي هجرة نصف مليون لبناين
خالل سنة واحدة ،اكرثيتهم من الشباب والصبايا .وهي
خســارة ال تع ّوض ،الن الذين هاجــروا ميثلون ادمغة
ميكن االستفادة من خرباتهم التقنية للسري
لبنان ،التي ُ
بخطة التعايف االقتصادي واملايل.
وبعيداً عن الطائفية البغيضة ،ال بدّ من االشــارة اىل
ان  65%اىل  70%من الذين هاجروا هم شباب وصبايا
مســيحيني ،وفق احصــاءات اغرتابية مــن الجاليات
اللبنانية يف الخارج.
لالسف ،يتقلّص عدد املســيحيني يف لبنان سنة بعد
ســنة ،ليصبحوا بعد وقت قصري االقليــة الباقية يف
الرشق االوسط والعامل العريب.
ما من احــد هاجر من لبنان وعاد اليه بشــكل دائم
وثابت ،اال بنسبة  5%عىل اكرث تقدير.
ان كل شــاب وصبية خرسهم لبنان هي خســارة ال
تع ّوض ابداً.
امام رئيس الجمهورية العامد ميشال عون فرصة يك
يُصلح ما افسدته سنوات عهده ،واوصلتنا اىل الكارثة.
كان عليه ان يُدير االزمة ونبقى حيث اســتلم الرئاسة،
بدل االنحدار اىل الكارثة الكربى التي وصلنا اليها.

«الديار»

زاخاروفــــــا  :هناك تطــــــورات إيجابية
في العاقة مــــــع الواليــــــات املتحدة

قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،إن
هناك العديد من الصعوبات يف العالقات بني الواليات املتحدة
وروســيا ،لكن عملية املفاوضات مســتمرة وهناك جوانب
إيجابية .وأضافت« :طبعا ال تزال لدينا مســألة التأشــريات
الكبرية ،هذه ليســت حتى مسألة بل مشكلة أثارها رشكاؤنا
األمريكيون ،والكثري من القضايا األخرى ال تزال دون حل .لكن
املفاوضات جارية ،حول قضية االستقرار االسرتاتيجي .وهذا
أيضا مثال مهم جدا».
ومن بــني اإلنجازات ،ذكــرت زاخاروفا مــرشوع القرار
الــرويس -األمرييك ضد اســتخدام تكنولوجيــا املعلومات
واالتصاالت ألغراض إجراميــة ،والذي تبنته الجمعية العامة
لألمــم املتحدة .ووفقا لزاخاروفا ،مل يكن أحد قبل شــهرين
يصدق أن موســكو وواشــنطن ســتقدمان بشكل مشرتك
للمجتمع الــدويل مثل هذه الوثيقة .وقالت زاخاروفا ،إن ذلك
حدث رغم أن واشنطن كانت باستمرار تتهم الجانب الرويس
بتنفيذ هجامت سيربانية ،واالستخدام املتعمد للهاكرز.
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ال تـــعـــيـــدوا دونـــــالـــــد تـــرامـــب

نبيه الربجي

« نينا عىل االيرانيني
أن يكونــوا أكــرث وعياً
بالواقع األمرييك الراهن،
أثناء مفاوضات فيينا ،يك
ال ُيعيــدوا دونالد ترامب،
عىل أكتافهــم ،اىل البيت
األبيض»
هذا مــا ينقله معلقون
فرنســيون عــن الــ
دورســيه (مقــر وزارة
الخارجيــة) .لكــن الفرنســيني اياهم اعتــربوا ،ابان
محادثاتهم مع الجزائريني يف ايفيان ( ،)1962كام ابان
محادثات باريس بني األمريكيني والفيتناميني (،) 1973
أن الضجيج امليداين الذي يصاحب العملية الديبلوماسية
حول انهاء أي رصاع مسألة روتينية ،وتندرج يف االطار
الكالسي للتفاوض.
يف الحالــة الراهنة ،تــرى باريــس أن املفاوضات
األمريكيــة ـ االيرانية ذات طبيعة خاصة .اذ تجري عىل
حافة الهاويــة ،ال فارق جوهرياً هنــا بني املفاوضات
فــوق الحطام العســكري ،وتلــك التي فــوق الحطام
الديبلومايس ،مع اعتبــار أنها تتصل ،يف جوانب منها،
بصياغة الخارطة املســتقبلية للمعادالت ،وللعالقات،
الجيوسياسية ،يف الرشق األوسط.
يف هذا الســياق ،يقال ان من مصلحــة االيرانيني،
بالدرجــة األوىل ،العودة اىل اتفــاق فيينا ( ) 2015ان
لــدواع داخلية (وقف التدهــور الدرامي يف االقتصاد)،
أو لــدواع خارجية (قابلية النفــوذ االقليمي للبقاء يف
ظل التوترات االقتصادية العاصفة يف لبنان وســوريا
والعراق واليمن).
من كانوا عــىل مقربة مــن الجــوالت التفاوضية
الســابقة الحظوا أن االيرانيني داخل القاعة هم غريهم
خارجها .امــاً بهدوء ،ودماثة ،حائ الســجاد ،ال
بالنربة الصاخبة أل ة املساجد ...
يف كل األحوال ،عىل القيادة االيرانية أن تدرك أن نتائج
االنتخابات الرئاسية األمريكية عام  2024هي ،واىل حد
كبري ،بني يدي آية الله خامنئي الذي عىل مستشــاريه
السياسيني والديبلوماســيني أن يتنبهوا ليس فقط لكل
خـــطوة يقومون بها ،وامنا أيضاً لكل كلمة يتفوهون
بها.
بالرغم مــن األدمغة التي تحيط بــه ،مل يتمكن جو
بايدن من اخرتاق أي من املشــــكالت األساســية يف
بالده .الحــدث األفغــاين زاد يف تعريــة الرجل .قناة
«فوكس نيوز» رأت أنه ال يزال ،حتى الساعة ،يف فرا
دونالد ترامب.
ال بــد من حدث مــدو ،حدث تاريخي ،يعيد تشــكيل
صورته أمام الرأي العام الذي يعاين ،وللمرة األوىل منذ
عهد ابراهــام لنكولن ،من تصدع بنيــوي حاد ،حتى أن
كبار الباحثني بدأوا بطر األسئلة حول االحتامالت التي
تنتظر األمرباطورية.
يف هذه الحــال ،يفرتض بااليرانيــني أن يعتربوا ،ال
سيام يف جلسات التفاوض ،أن تعويم جو بايدن أولوية
بالنســبة اليهم ان ارادوا منع الضبــاع من العودة اىل
الســلطة ،ودون أن يكونوا محملني بظــالل ،وبأثقال،
الداخــل ،أو أن يؤخذوا بالوهج االعالمي أمام الكامريات
يف فيينا...
الالفت أن هناك بعض كبار املعلقني يتساءلون ،وعقب
أحاديث لدونالد ترامب ،ما اذا كان قد حدث تبدل يف نظرة
الرجل اىل الرشق األوســط .التقاريــر الخاصة بتحليل
نتائج االنتخابات الرئاســية أظهرت أن  25باملئة فقط
من الناخبني اليهود اقرتعوا له .الرئيس الســابق أصيب
بالصدمة ،وهو الذي قــدم «الرسائيل» ما مل يقدمه أي
رئيس آخر ،مبن يف ذلك هاري ترومان.
أمل تكن ابنته ايفانكا التــي اعتنقت اليهودية ،ديانة
زوجها جاريد كوشــ  ،تتجول بالكعب العايل يف رأس
أبيهــا الذي اعرتف بأنه ب احدى القواعد الســورية
بصواريخ توما هوك بســبب دموعها .هو الذي قال «لو
مل تكن ابنتي لكانت ...عشيقتي» .تصوروا أليس الرجل
من ليل الغانيات يف الس فيغاس؟
ا
ال بد من االشــارة اىل أن يهود أمريكا عانوا ،يف وقت
من األوقات ،مــن اعتداءات العنرصيــني البيض الذين
مل يكونوا يف ّرقون بينهم وبني الزنوج .هؤالء يخشــون
العــودة اىل تلك التجربة مع تأجيــج ترامب للعنرصية
البيضاء.
الرئيس الســابق رأى أن «الفريق التقدمي» يف الحزب
الدميوقراطي يتقدم عــىل «الفريق اليهودي «فيه .رمبا
لتعبئة الناخبني اليهود ضد مرشحي الحزب الدميقراطي
يف االنتخابات النصفيــة للكونغرس ،حتى ما اذا كانت
الغلبة للجمهوريني تح ّول بايــدن اىل جثة داخل البيت
األبيض.
هذا ،بأي حال ،ليــس من مصلحــة االيرانيني الذين
يعلمون أن الديبلوماسية فن املمكن ال فن املستحيل...

قــــــــــــــــــاووق  :هــــــــنــــــــاك فـــــرصـــــة
لــــتــــذلــــيــــل أســـــــبـــــــاب الـــتـــعـــطـــيـــل

اعترب املجلس املركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق ،خالل
احتفال يف بلدة الرصفند ملناســبة «يوم شهيد حزب الله» ،أن
«رئيس الحكومة نجيب ميقا يبذل جهودا متواصلة إليجاد
املخارج املناســبة للشــأن الحكومي» .وقال« :هناك فرصة
حقيقية للمعالجة عىل قاعدة تذليل أسباب التعطيل ،وينبغي
عىل املعنيني عدم تضييع هذه الفرصة».
ورأى أن «حملة التصعيد التي يتعرض لها لبنان بأشــكالها
املختلفة ،مغامرة عبثية غري محسوبة ولن تقدم أو تؤخر يف
املعادالت السياسية».
ولفت إىل أن «أمريكا وأدواتها يســتطيعون فرض عقوبات
وإصدار أطنان مــن بيانات اإلدانة والتحريــض ولكنهم لن
يســتطيعوا إذاللنا واســتباحة كرامتنا .آن لهم أن يدركوا أن
املقاومــة اقوى من أن تحارص وأصلب من أن تكرس وأعز من
أن تذل».
وشــدد عىل أن «هوية لبنان املقاوم متجذرة ولن يستطاع
النيل منها ال قبل االنتخابات وال بعدها».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
هل تنفذ «إسرائيل» القرار األممي بدفع تعوي للبنان بقيمة  5 4مليون دوالر أم تساوم؟
ويتري في لبنان بعد هر ملناقشــــــة هذا املوضو وترسي الحدود وأزمة النازحين
دوليل بشعالين
شــكّل قرار األمم املتحدة الصادر يوم
الجمعــة الفائت ،مبطالبــة «إرسائيل»
بدفع  856 4مليون دوالر للبنان بشــكل
فــوري تعويضاً عن بقعــة النفط التي
تســ ّببت بها «غارة جويّــة إرسائيلية»
يوم ّ 15ــوز  ،2006مفاجأة ســا ّرة
بالنســبة للبنان الذي يحتــاج اليوم اىل
ظل
أي مبلغ مايل إضايف يســانده يف ّ
األزمة اإلقتصادية واملالية واملعيشــية
الخانقة التي يعيشــها .غــري أنّ تنفيذ
العدو اإلرسائييل لهــذا القرار الذي صدر
عن األمم املتحدة بأغلبية ساحقة (161
دولة من أعضاء الجمعية العا ّمة ،مقابل
اعــرتاض  8دول (من بينهــا «إرسائيل»
والواليات املتحدة) ،و)امتناع  7دول عن
التصويت) ،سيكون موضع جدل ،ورمبا
مســاومة من قبله ،كونه ال ينفّذ عادة القرارات الصادرة عن
مجلس األمن ،بل يعرتض عليها ويبقيها معلّقة.
فهل يأمل لبنــان يف الحصول عىل هــذا املبلغ املايل من
العدواإلرسائييل قريباً ،ســيام أنّ األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيــو غوترييس الذي يزور لبنان يف  19من كانون األول
املقبل سيناقش هذا املوضوع من ضمن سلسلة املسائل التي
ســيطرحها خالل محادثاته مع املســؤولني اللبنانيني ،وهو
مطالب بتقديــم تقرير اىل الجمعية العا ّمــة خالل دورتها
املقبلــة يف أيلول  2022عــن تنفيذ هذا القرار ،أم ســيلجأ
«اإلرسائييل» اىل املســاومة عىل تنازل لبنان يف مفاوضات
ترسيم الحدود البحرية؟
أوســاط ديبلوماســية مطّلعة أكّدت أنّ العدو اإلرسائييل
غالباً ال ينفّذ قرارات األمم املتحــدة الصادرة بحقّه ،والدالئل
عىل هذا األمــر كثرية ،وال مجال لذكرهــا هنا .ولكن يف ما
يتعلــق بلبنان ،مل يقم حتى اليوم باإلنســحاب من األرا
اللبنانية املحتلّة ،وال سيام من مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
نصت عليه قرارات
والقسم الشاميل من بلدة الغجر ،عىل ما ّ
عــدّ ة ذات الصلة ،وآخرها القرار  1701الذي ك ّرر التأكيد عىل
نصت
التوصــل اىل ّ
ورة
ّ
حل لقضية مزارع شــبعا  .فقد ّ
املادة  10من هــذا القرار عىل أنّه «يطلب من األمني العام ،أن
يضع ،من خالل اإلتصال بالعنارص الفاعلة الدولية واألطراف
املعنية مقرتحــات لتطبيق بنود اتفــاق الطائف ،والقرارين
 ،)2004( 1559و )2006( 1680ذات الصلــة ،مبــا يف ذلك

نزع السال  ،وترسيم الحدود الدولية للبنان ،ال سيام مناطق
الحــدود املتنازع عليها أو غري املؤكّــدة ،مبا يف ذلك معالجة
مســألة منطقة مزارع شــبعا ،وعرض تلك املقرتحات عىل
مجلــس األمن يف غضون ثالثني يومــاً»ّ .إال أنّ هذا األمر مل
يحصل منذ صــدور هذا القرار يف  11آب العام  ،2006وحتى
ا ن ،أي منذ  15عاماً.
وهذا األمر يجعلنا متأكّدين ،تضيف االوساط ،من أنّ العدو
اإلرسائييل لن يدفــع التعويض املايل للبنــان ،ولكن مبا أنّ
املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية جارية حال ّياً
بني لبنان وبينه بوســاطة أمريكية ،وإن كانت هذه األخرية
معلّقــة منذ أيار املا  ،وتفتح الباب أمام ترســيم الحدود
ورمبا الربّية الحقاً ،ف نّ «اإلرسائييل» قد يُســاوم
البحرية،
ّ
رمبا ،خالل زيارته
يف هذا األمر .فقد يقرت عىل غويرتيس ّ
للبنان واملنطقة يف  19كانــون األول املقبل ،أن يقوم بدفع
هذا التعويض مقابل أن يعود لبنــان اىل طاولة املفاوضات
للتوصل اىل اتفاق نها عىل مســألة ترسيم
غري املبارشة
ّ
الحدود.
وأشــارت االوساط يف الوقت نفســه ،اىل أنّ املبلغ املايل
الذي يُفرتض عىل «اإلرسائيــيل» دفعه للبنان كتعويض عن
بقعة النفط التي تســ ّببت بها «غارة إرسائيلية» عليه خالل
يقل عن مليــار دوالر ،وتحديداً 856 4
حرب ّــوز ّ ،2006
مليــون دوالر ،لن يُوافق عىل دفعه مقابــل تنازل لبنان عن
جزء من املنطقة البحرية املتنــازع عليها ،عىل ما قد يعتقد
البعض .فمخزون النفط والغاز الذي ميلكه لبنان يف املنطقة

اإلقتصاديــة الخالصة التابعــة له يبلغ
مليارات الــدوالرات ،ولهذا ف نّ هذا املبلغ
قد يُسانده حالياً يف تخطّي إحدى أزماته
املرتاكمة ليس أكرث .غري أنّ «اإلرسائييل»
قد يستخدم هذا التعويض ،يف حال وافق
عىل دفعه ،إلظهار «حســن ن ّيته» تجاه
التفاوض غري املبارش مــع لبنان إلنهاء
موضع الرتسيم البحري .علامً بأنّ الغارة
حينها أدّت اىل تدمــري صهاريج تخزين
النفط يف املنطقة املجــاورة مبارشة لـ
«محطّة الج ّية» لتوليد الكهرباء يف لبنان.
وتقول األوساط نفسها ،بأنّها تتوقّع أن
يُناقش غويرتيس مع املسؤولني اللبنانيني
مســألة التعويــض املايل ،فضــالً عن
عناوين أخرى كرتســيم الحدود الدولية،
البحرية والرب ّية ،فضالً عن أزمة النازحني
السوريني ،والالجئني الفلسطينيني الذين
يبلغ عددهــم نحو مليوين نســمة التي
يُطالب رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون األمم املتحدة
مبســاعدة لبنان عىل حلّها ،من خالل إعادتهم اىل بلدانهم.
فلبنان الذي يُعاين من أزمة إقتصادية غري مسبوقة ،مل يعد
مبقدوره إســتضافة وإعالة هؤالء النازحني والالجئني الذين
يحتاجون اىل متطلّبات واحتياجات يومية ومعيشــية تُقدّ ر
ككل.
بنصف اجتياجات الشعب اللبناين ّ
وتأمــل االوســاط أن يحمل غويرتيس إجابــة عن طلب
رئيس الجمهورية ميشال عون ،فيام يتعلّق ب عادة النازحني
السوريني اىل بالدهم بالدرجة األوىل ،والذين يتخطّى عددهم
املليون و 500ألف ناز  ،ال ســيام بعد عودة اإلستقرار اليها،
حل ما ملشكلة الالجئني الفلسطينيني
يتم الحقاً إيجاد ّ
عىل أن ّ
التي أقفل العدو اإلرسائييل الباب عليها من خالل ســيطرته
املحتلّــة تبعاً لـ «صفقة القرن» ،ونزع بالتايل
عىل األرا
حق العودة من الفلســطينيني ،الالجئــني يف دول عدّ ة يف
ّ
العامل والذين يرغبون بالعــودة اىل ديارهم ،واىل حصولهم
عىل التعويضات من العدو.
كذلك ف نّ اإلنفتا الغريب والعريب عىل ســوريا ،عىل ما
أضافت األوساط عينها ،وإمكانية التطبيع معها وإعادتها اىل
جامعة الــدول العربية خالل الق ّمة العربية الواحد والثالثني
التي س ُتعقد يف آذار من العام املقبل يف الجزائر ،بعد أن جرى
تأجيلها منذ العام  2020بســبب جائحة «كورونا» من شأنه
أن يفتح باب العودة واسعاً أمام النازحني السوريني من أكرث
من  40دولة يف العامل ،وعىل رأسها لبنان.

ّ
 4ســـاعـــة إلخ ــت ــب ــار «جــــديــــة» ايــجــابــيــة مــيــقــاتــي والــــدعــــوة الــحــكــومــيــة
تــــشــــاور ب ــي ــن حـــــزب الـــلـــه وحـــلـــفـــائـــه ...وت ــك ــتــ ع ــل ــى مــــخــــار االزمـــــة

عيل ضاحي
حتى الساعة ال يزال اعالن رئيس الحكومة
نجيب ميقــا  ،انه ابلغ رئيــس الجمهوريّة
العامد ميشال عون خالل لقائهام امس االول،
انه سيدعو اىل جلســة حكومية قريباً ،تحت
املجهر والتدقيق السيايس واالعالمي.
ويف حني تتكتم اوساط ميقا عن اسباب
هذا التفاؤل الحكومي ،تشري اىل ان ترصيحات
ميقا مســتندة عــىل فحــوى االتصاالت
املستمرة مع اكرث من طرف ،وتجزم ان ال حلول
عىل حســاب القضاء وفصل املؤسسات ،وال
مخارج مخالفة للقوانني او الدستور ،وال قبول
مبنطق الفرض والغلبة.
يف املقابل تؤكد اوساط «الثنا الشيعي»،
انه عىل ايجابيته الحكومية ومن املشــجعني
عىل عقد جلســة حكوميــة ،ويراها مهمة
بأهمية تصويب املســار القضــا يف ملف
انفجار مرفأ بريوت .وتكشــف االوساط ان ال تصوراً واضحاً
اىل عــودة وزراء «الثنا »
ونهائياً عن الحل الذي ســيف
اىل الجلســات الحكومية ،وبالتايل اسباب ذهاب ميقا اىل
الدعوة للجلســة الحكومية بـ»جرأة» مــن دون «ضامنات»
او تطمينات ان وزراء حزب اللــه و»حركة امل» و»القومي»
و»املردة» سيلبون الدعوة.
وتؤكد االوســاط ان هناك تكتامً عىل الســيناريو االمثل

لحل ازمة الحكومة مــن جهة ،وحل قضية البيطار من جهة
ثانية ،ومن جهــة ثالثة االتفاق الجامعــي عىل حل ،داخل
مجلس الوزراء ،لكيفية التعاطي مع االزمة مع الســعودية،
والخطوات االوىل والكفيلة بوقف التصعيد السعودية وقيام
لبنــان بخطوة كفيلة بفتح الحوار مع الرياض .وتشــري اىل
ان يف هذه النقطة ال تزال الكرة يف ملعب الســعودية ،والتي
ترفض تقديم اية ضامنات او اشــارات ايجابية ان اســتقالة
وزير االعالم جورج قرداحي ستؤدي الغرض ،وانها لن تكون

«دعســة ناقصة» واستقالة ال تغني وال تسمن
من جوع.
وتلفــت االوســاط اىل ان البعض يطر ان
تكون القضايا الثالثة مرتابطة ومتزامنة وتبت
بجلسة واحدة ،بينام يطر البعض ان ال يحرض
قرداحي جلســة استقالته ،بينام يذهب آخرون
يف رفض ان يقــال البيطار او تكف يده اال عرب
القناة القضائية الصالحة ،وهي مجلس القضاء
االعىل .وتشري االوســاط اىل ان جدية كل ما
تقــدم وصدقيته ورغم عــدم توافر املعلومات
الدقيقة عام يجري ســيظهر يف الساعات الـ
 48املقبلــة  ،وهــي كفيلة بكشــف الحقيقة
وتأكيــد جدية او عدم جديــة االتصاالت التي
يجريها ميقا .
وتكشف االوساط ،ان هناك لقاءات بني حزب
الله وحلفائه يف  8آذار للتشاور يف املستجدات
الراهنة ،ويُتوقع ان يصــدر مواقف بعد عطلة
االستقالل وابتداءاً من الثالثاء املقبل .وتتوقع
االوساط ان يتم تظهري موضوع الدعوة اىل جلسة الحكومة
نهاية االسبوع املقبل ،وان تحســم قبل سفر كل من الرئيس
عون وميقــا اىل قطر والفاتيكان .وتلفــت اىل ان انعقاد
الحكومة اذا ما تم خالل نهاية الجاري ،سيكون له انعكاسات
ايجابية اقله اىل عودة الرو الجامعية ملجلس الوزراء بعدما
يتم تسيري االمور حالياً ،باملفرق وعرب اللجان ومكاتب الوزراء
داخل وزاراتهم.

وفد الكونغرس جال على املس ولين «النهاء الخا السياسي والتركيز على االقتصاد»

ً
ُ ّ
عون  :الحكومة ســــــتجتمع قريبا { ميقاتي  :نقدر وقــــــو أميركا بجانب لبنان ودعمها للجي
جال الوفــد األمرييك الــذي ضم عضوي
الكونغــرس األمرييك داريــل عي ودارين
لحــود ورئيــس مجموعة الدعــم األمرييك
من أجل لبنان (تاســك فورس فور ليبانون)
والســفري اد غربيال ،عىل املسؤولني .وخالل
الجولة ،أكد وفــد الكونغــرس الرتكيز عىل
االقتصاد وإنهاء الخالفات السياسية.
واستهل وفد الكونغرس جولته بزيارة قرص
بعبدا ولقاء رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عون الذي أبلغ الوفد ،ان «لبنان بدأ مســريته
للخروج من األزمــة االقتصادية الحادة التي
يعيش فيها ،والتــي نتجت من تراكامت تعود
اىل ســنوات عدة ،وذلك مــن خالل تحضري
برنامج للتفاوض مع صنــدوق النقد الدويل
للحصول عىل قروض مــن الدول املانحة ،يف
الوقت الذي يعمل عىل اجراء إصالحات تشمل
النظام املــايل واملرصيف بعــد تحديد الديون
والخسائر ،التي ســيؤدي توزيعها العادل اىل
إعادة التــوازن املايل اىل البــالد» ،الفتا اىل
«أهمية إعادة تنظيــم هيكلية الدولة والنظر
يف النظام الرضائبي وضبــط اإلنفاق ومنع
الهدر ومتابعة العمل ملكافحة الفســاد ،ومن
بني الخطوات املعتمدة ،التدقيق املايل الجنا
الذي تتواله رشكة «الفاريز ومارســال» عىل
حسابات مرصف لبنان.
وخــالل اللقــاء ،الذي حرضته الســفرية
األمريكية دورو شيا واعضاء من مجموعة
الدعم األمريكية من أجل لبنــان ،أكد الرئيس
عون «التزام لبنــان تطبيق قرار مجلس األمن

ون وو د ال و ر
الدويل الرقم  ،»1701الفتــا اىل «االنتهاكات
التــي ترتكبهــا إرسائيل من وقــت اىل آخر
ملندرجات هذا القرار» ،ومؤكدا ان «لبنان يتطلع
اىل استئناف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحدود البحريــة الجنوبية ،مع انتظار عودة
املوفد األمرييك أموس هوكشتاين الستكامل
املحادثات ،والوصــول اىل اتفاق يضمن حق
لبنان الســتثامر موارده الطبيعية يف حقول
النفط والغاز الحدودية».
وشدد عىل التفاهم القائم بينه وبني رئيس
الحكومــة نجيــب ميقا حــول املواضيع
املطروحة و ورة انجــاز اإلصالحات التي
يحتاجها لبنان ،معتــربا ان «الظروف الراهنة

داال

و هرا

التي ر بها الحكومة لن تســتمر وسيعود
مجلس الوزراء اىل االنعقاد قريبا».
كــام أكــد رئيــس الجمهوريــة «التزام
االستحقاقات الدســتورية ،سواء يف مجلس
النواب او رئاســة الجمهوريــة» ،مركزا عىل
«أهمية الفصل بني الســلطات واســتقاللية
القضاء و ورة ابعاد السياسة عنه ،ال سيام
يف التحقيــق يف جرمية انفجار مرفأ بريوت
واالحــداث الدامية التي وقعــت يف منطقة
الطيونة -عني الرمانة».
وكان عيــ ولحود قد نقــال اىل الرئيس
عون اهتامم الكونغــرس األمرييك بالوضع
يف لبنــان ،والحرص عىل «االســتمرار يف

تقديم املســاعدات اىل املؤسســات اللبنانية
املدنية منها والعســكرية» .وأشــارا اىل ان
«أعضاء الكونغــرس يتطلعون اىل دور رئيس
الجمهورية يف هذه املرحلــة الدقيقة ،وهم
مهتمون ب نهــاض االقتصاد اللبناين وانتظام
عمل املؤسسات الدستورية و كني لبنان من
اســتخدام موارده الطبيعية لتعزيز اقتصاده
وتحقيق اإلصالحات املنشودة والحد من هجرة
أبنائه».
كام تحــدث غربيال عن عمــل مجموعة
الدعم األمريكيــة من أجل لبنــان  ITFLمع
اإلدارة األمريكية والكونغرس لتعزيز العالقات
الثنائية األمريكيــة -اللبنانية وتطويرها يف
املجاالت كافة ،مركزا عىل ما ميكن ان يقدمه
الوفد من دعم للتوجهات الحكومية الجديدة.

الرساي

وكان رئيــس مجلس الوزراء نجيب ميقا
اســتقبل يف الرساي الوفد األمرييك.وخالل
االجتامع ،ابــدى ميقا تقديــره «لوقوف
الواليات املتحدة االمريكيــة اىل جانب لبنان
ودعمهــا املســتمر للجيش» ،مشــددا عىل»
التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية والحفا
عىل االمن واالســتقرار» .بدوره ،شدد الوفد
االمرييك «عىل الوقوف اىل جانب لبنان عىل
مختلف الصعد وعىل دعــم جهود الحكومة
اللبنانيــة .كام شــدد عــىل ورة انهاء
الخالفات السياســية مبا يتيــح الرتكيز عىل
معالجة االوضاع االقتصادية واالجتامعية».

االحد  21ترشين الثاين 2021

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

هــــل ت ــل ــع ــب ســــوريــــا دور الـــوســـيـــ بـــيـــن بــــيــــروت والـــــريـــــا ؟
ً
ّ
وا ــنــطــن والــســعــوديــة م ــع نــــوا ســـام «لــقــيــادة الــتــغــيــيــر نــيــابــيــا»
ّ
ُ
ّ
«م ــت ــوه ــم ــون» يــجــزمــون بــقــدرتــه ـ عــلــى «لـــــي» را حــــزب الــلــه

املـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــوت عــــــنــــــه
فــــي الـــحـــديـــث عــــن االس ــت ــق ــال

العميد منري عقيقي

(تتمة الصفحة )1
قلام شه د البلد اســتقرارا سياســيا باملعنى الفعيل،
اتا له تشــكيل هوية وطنية جامعة بدال من الوالءات
الطائفية واملذهبية .اوىل األزمات الخطرة اطلّت يف عام
 1958عىل اثر التجاذب السيايس يف مقاربة حلف بغداد
والتقرب منه او مواجهته ،وما نتج من االنقسام الداخيل
وربطه بالخارج ،من توتــرات كبرية ادت اىل اندالع ثورة
كادت تشعل حربا اهلية .اما األزمة الكربى فكانت العام
 1969عندما دخل العامل الفلســطيني اىل لبنان وانقسم
اللبنانيــون حوله ،فتم توقيع اتفــاق القاهرة بعد نزو
الفدائيني الفلســطينيني إىل لبنان من األردن ،حتى جاء
عام  1971ليتوج بداية ترتيب االرضية والتحضري للحرب
االهلية.
يف  13نيســان  1975اندلعت الرشارة االوىل لالحداث،
ومل يطــل االمر حتى دخلت قوى اقليمية عىل خط الحرب
س ــميت الحقا «حروب بالوكالة» أو «حرب ا خرين
التي ُ
عىل أرضنا» .وكأن اللبنانيــني مل يتورطوا فيها ،فتقاتلوا
وقتلوا وقتلوا .هكذا صار لبنان سلسلة من تواريخ الحرب
األهلية ،واالحتالالت والنزاعــات املحلية واالقليمية التي
طحنت الجمهورية بال هوادة حتــى إقرار وثيقة الوفاق
الوطني التي أدخلت لبنان مرحلة الســلم األهيل ،الذي ظل
بــاردا بني مكوناته يف ظل حديث مســتمر عن هواجس
طائفية متبادلة.
مل يجلب االنســحاب االرسائييل ،دون قيد او رشط من
جنوب لبنــان يف  25ايارعام  2000تحت ضغط املقاومة،
االســتقرار اىل البالد التــي ظلت تتنازعهــا الرصاعات
واالنقســامات الخارجية .توترت العالقات الســعودية ـ
السورية .اغتيل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005
فانســحبت القوات السورية من لبنان وانقسم اللبنانيون
مجددًا إىل فريقني متنازعني ،قوى  8آذار يف مقابل فريق14
آذار ،وكل فريق كان يحظى بدعم خارجي اقليمي ودويل.
وعىل وقع هذا التناقض الحاد ،دخلت ارسائيل مجددا عىل
خط الرصاع يف وز من العام  ،2006فشنت حربا مدمرة
انتهت بعد نحو شهر باخفاق عسكري وسيايس ،ولكنها
بال شك انهكت كل لبنان.
بعد هذه الحرب توالت تواريخ اهلية جديدة عكســت
غلبة «طائفية» من هنا وأخرى مــن هناك ،ورا ميزان
القــوى الداخيل يتأرجــح فصارت األحجــام واألوزان
الحاكــم والفيصل يف البلد وبني اهله وجامعاته املتعددة
األهواء .مــا جعل لبنان عىل الدوام دولة «هشّ ــة» غري
مؤهلة الســتقاللية القرار وحريته .ويا لالسف ،ال تزال
مرسحــا لرصاعات القــوى الخارجية وســاحة ط ّيعة
لتصفية حســاباتها عىل ارضه ،وتُغرق البالد يف اســوأ
ازمة اقتصادية مل يشهد مثلها اللبنانيون حتى يف ح ة
الحروب.
اليوم ،عشية االستقالل الثامن والسبعني ،يتجدد الرصاع
الداخيل يف موازاة اســتحقاقات اقليميــة ودولية ال احد
يعرف إالم ســتف اليه هذه التغريات ،وسط خوف لدى
اللبنانيني ان وطنهم الذي عرفوه قد ال يعود.
مقال رئيس تحرير مجلة «االمن العام» عدد  -98ترشين
الثاين2021

املـــولـــوي ت ــاب ــع قــضـ ّـيــة الــلــبــنــانــيــيــن
املــــــوقــــــوفــــــيــــــن فــــــــي تــــركــــيــــا

بســام املولوي،
تابع وزير الداخليــة والبلديات القا
قضية اللبنانيني املوقوفني يف تركيا والذين كانوا غادروا لبنان
بطريقة غري رشعية.
ولهذه الغاية ،تواصلت الوزارة مع ســفارة لبنان يف تركيا
واملديرية العامــة لألمن العام اللبناين ،وتــم تأمني األوراق
الالزمة لتسهيل عودتهم اىل لبنان .وكان املولوي تابع قضية
املركب العالق وســط البحر عىل بعد حواىل  22 8ميال بحريا
والذي حمل عىل متنه عددا من اللبنانيني الذين حاولوا املغادرة
بطريقة غري رشعيــة ،وكان طلب من املديرية العامة للدفاع
املدين البقاء يف جهوزية تامة ،كام أوعز اىل املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل جمع املعلومات الالزمة عن املسافرين.
هذا وتبلغ املولوي عثــور الجيش عليهم ويعمل عىل إعادتهم
ساملني اىل الشاطئ اللبناين.

مــيــقــاتــي تــابــع قــضــيــة تــعــطــل زورق
في املياه االقليمية وعلى متنه أطفال

تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقا  ،مع قيادة الجيش
ووزارة الداخلية قضية تعطل أحد الزوارق يف املياه االقليمية،
وعىل متنه عدد من االشــخاص من بينهم أطفال يف خالل
عمليــة مغادرة غري رشعية عرب الشــواطئ اللبنانية .وتبلغ
نجا البحريــة التابعة للجيش يف معالجــة االمر ،هيدا
العادة الزورق اىل الشاطئ ومبارشة التحقيقات الالزمة.

ّ
يُـــوجـــه ال ــي ــوم رس ــال ــة للبنانيين
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد االســــتــــقــــال
جه رئيس
وملناســبة الذكرى الـ 78لالســتقالل ،يو ّ
الجمهورية العامد ميشــال عون رسالة اىل اللبنانيني،
الساعة الثامنة مساء اليوم (األحد) عرب وسائل االعالم
املرئية واملسموعة ،يتناول فيها األوضاع الراهنة يف البالد
وموقف لبنان من التطورات األخرية.
وللمناســبة ،تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة
ملناسبة حلول الذكرى الثامنة والسبعني لالستقالل من
عدد من رؤســاء وملوك الدول ،حيث تلقى الرئيس عون،
برقية تهنئة من ملكة بريطانيااليزابت الثانية ،وأشارت
فيها إىل أنه «يطيب يل باملناسبة ،ان أتوجه اليكم ،واىل
حر التهاين .وارجو ،بعد مرور سنة من
الشعب اللبناين بأ ّ
الصعاب ،ان نعمل معا من اجل تحقيق تقدّم يساهم يف
بلو أيام افضل يف املستقبل».
إىل ذلك ،تقدم ملك اســبانيا فيليبي الســادس ،يف
برقية أرسلها لعون« ،مبناسبة االحتفال بالعيد الوطني،
من فخامتكم بأحر التهــاين القلبية من قبيل ومن قبل
الحكومة االسبانية والشعب االسباين».
وجدد ملــك املغرب محمــد الســادس ،يف برقيته،
«لفخامتكم مدى تقديري ألوارص األخوة والتضامن التي
تجمع بــني بلدينا» ،مؤكدا لكــم ارصاري عىل مواصلة

رضوان الذيب
كل االقرتاحات العادة تعويم الحكومة عرب مجلس الوزراء
مل يكتب لها النجا  ،واســتعاض عنها الرئيس نجيب ميقا
باجتامعات للجــان الوزارية اقرت فيها انجازات مطلبية لن
تعطي مردودا ايجابيــا ،اذا مل ترتجم باجراءات عملية لتثبيت
سعر رصف الدوالر الذي يأكل صعوده كل االنجازات االخرية،
وتؤكــد مصادر عليمة ان تجربة اللجــان الوزارية قد تكون
انجح من عودة مجلس الــوزراء واجتامعات مجلس الدفاع
االعىل وما يســودهام من خالفات بني الرؤســاء والوزراء
واالحزاب؟ حتى اللقاء االخــري املبارش ب ميقا والوزير
جورج قرادحي بعيدا عن وســائل االعالم مل يسفر عن نتائج
ايجابية نتيجة االشتباكات الداخلية والخارجية املرتبطة يف
رصاعات املنطقة ،وهنا يطر السؤال حسب املصادر العليمة،
هل تدخل ســوريا عىل خط الوســاطة بني لبنان والرياض
اليجاد مخــرج توافقي؟ بعــد ان تلقــت الحكومة نصائح
عربية وخليجية واوروبية برضورة طرق ابواب دمشــق يف
ظل عالقتها الجيدة مع طريف النزاع وقدرة رئيس الجمهورية
ميشال عون طلب املساعدة شــخصيا من الرئيس االسد او
استمزاج رأيه يف املســتجدات االخرية ،وهل بامكان سوريا
التدخل؟
تضيف املصادر العليمة ،ان لبنان يســبح «عكس التيار»
يف ظل التوافقات الخليجية  -الســورية والتقارب االمارا
الرتيك ،وكشفت املعلومات عن زيارة
 االيراين واالماراوفد امارا كبري اىل طهران برئاسة مدير املخابرات االماراتية
االمري طحنون بن زايد منذ يومني«( ،الديار» اشــارت للزيارة
منذ اســبوعني) ،يف موازاة وفد اىل تركيا ،هذا باالضافة اىل
لقاءات علنية بني مســؤولني ســعوديني وسوريني ،حتى ان
وزير الخارجية الرتيك نقل للمسؤولني اللبنانيني اجواء تركية
جديدة بالنســبة للملف السوري ستنعكس عىل االوضاع يف
ادلب ،رغم ان موقف الدولة السورية الواضح والحاسم لجهة
السورية قبل
االنسحاب االمرييك  -الرتيك اوال من االرا
البحث بأي ملف.
وتتابع املصادر العليمة ،ان التوافقات مل تنعكس عىل لبنان

نتيجة املوقف الســعودي الرافض الي تفاوض مع حزب الله
والعمل عىل اضعافه وتشــليحه االكرثية النياببة ،وهذا امر
من رابع املستحيالت ان يتحقق« ،ومن يعش ير» ،وما عجزت
عن اخذه امريكا و»ارسائيل» بالحرب الكونية لن تستطيع ان
تأخذه الرياض بالضغوط والحصار.
وتتابــع املصــادر العليمــة ،ان ابواب الحــل مقفلة يف
لبنان ،وهذا ما ســيفاقم االزمة املعيشــية ،وقــد تتدحرج
االوضاع اىل انفجــار اجتامعي وزوال مرتكزات الدولة ،وهذا
ما يفرض تحركات خارجية لتليني املوقف الســعودي ،ورمبا
دمشق الوحيدة القادرة عىل لعب هذا الدور والتدخل ،فلامذا
ال يقرع املسؤولون ابواب العاصمة السورية وطلب املساعدة،
وهذا هو الطريق الوحيد للدولة حاليا يف ظل التخيل العريب
عن لبنان.
وتتابع املصادر العليمة ،ان كل املسؤولني العرب الذين زاروا
جعوا الرؤساء عىل االنفتا عىل دمشق ،حتى ان
بريوت شــ ّ
هناك اجامعا عربيا ،باستثناء قطر ،داعم العادة تلزيم امللف
اللبناين لسوريا سياسيا دون عودة جيشها ،كونها الوحيدة
القادرة عىل اعادة التوازن اىل لبنان وارضاء الجميع ،فسوريا
حمــت املقاومة ويف نفــس الوقت ل ّزمــت رفيق الحريري
املوضوع املــايل ،وعا البلــد «البحبوحــة» الكربى رغم
الرصاعات يف املنطقة ،فهل يبادر املسؤولون اىل التحرك واخذ
املبادرة عرب طلب املعونة الســورية؟ واال فان البلد مقبل عىل
ازمة طويلة ،تؤكد املصادر ،كون ســك البعض بسياسة
« عنزة لو طارت « ســيجر عىل البلد الويالت ،و»االن » ان
البعض ايضا بدأت «تدغدغــه « الترسيبات والتحليالت عن
متغريات كربى ليســت ســوى» احالم ليلة صيف» ،وصوال
يل»
اىل تبني سياسة «الغالب واملغلوب» نيابيا والقدرة عىل « ّ
ذراع حزب الله ،وهؤالء ساذجون جدا ،وموازين القوى تبدلت
جذريــا يف املنطقة عن عام  ،2005فايران مرتاحة ،والجيش
السوري اســتعاد عافيته ،وحامس يف عز قوتها ،ومن راهن
عىل امريكا وانترص يف كل ساحات العامل؟
واكدت املصادر ،يف النهاية التســويات تكون مع الكبار،
و»الكومبارس» لهــواة االدوار الصغرية ،علام ان واشــنطن
والرياض ،وحسب الترسيبات واملعلومات يرفضان اي تعامل

نيايب مع ســعد الحريري ويدعامن خيار تسويق وترشيح
نواف سالم يف بريوت لقيادة قوى التغيري مع جعجع واملجتمع
املدين الذي سيخوض االنتخابات بلوائح موحدة يف كل لبنان.
وسيعقد يف االيام القادمة اجتامع يف اقليم الخروب ملنظامت
املجتمع املدين يف منطقة الجبل لوضع اللمسات االخرية عىل
الالئحة املوحدة ،وبالتايل فان سعد الحريري خارج الرهانات
الســعودية ،يف ظل معاومات عن انزعاج سعودي من اللقاء
االخري يف االمارات بني الحريري ووفد «اللقاء الدميوقراطي»
كــون «رفع الحظر» عن الحريري مل يصــدر بعد ،ومن يريد
االنضامم للحلف الســعودي  -االمرييك عليه ان يوقع عىل
وثيقة املجتمع املدين التي ســتعلن قبل االنتخابات وعنوانها
« ال لحزب الله يف لبنان ومن ســيكون معنا عليه االنخراط
يف مواجهــة حزب الله» .فهل يقدر الحريري وغريه عىل هذا
الخيار؟

ه ــل يــكــون ال ــح ــزب الــقــومــي هـــو الــثــانــي بـــاعـــادة تــوحــيــده بــعــد الــبــعــث؟
ً
ارســـــــان يـــدخـــل ع ــل ــى خــــ الـ ــوسـ ــاطـ ــة مــســتــطــلــعــا طـــرفـــي االن ــق ــس ــام
كامل ذبيان
بعد توحيد حزب البعث العريب االشرتايك
يف لبنان ،بقرار من الرئيس السوري الدكتور
يف
بشار االســد ،نهاية االســبوع املا
دمشــق ،فهل تكون الخطــوة الثانية ،هي
اعادة الوحدة اىل الحزب الســوري القومي
االجتامعي ،الذي مل تتأخر القيادة السورية،
وبتوجيه من الرئيس االســد شــخصياً ،يف
العمل عىل انهاء االنقسام الذي حصل داخله،
اثر االنتخابات التــي جرت يف  13ايلول عام
 ،2020وتركت تداعيات ســلبية عىل وحدة
الحــزب ،اذ تبادل طرفا االنقســام اتهامات
حول التالعب بالعملية االنتخابية ،وحصول
تزوير ،وعدم تقبل اسعد حردان للنتائج التي
حل فيها يف اسفل الئحة الفائزين بعضوية
املجلس االعىل واالصوات املتدنية التي حصل
عليها ،وهو االقــوى يف الحزب ،او صاحب
النفوذ فيه ،وفق ما تشري املعلومات املستقاة
من مصــادر قيادية متعــددة يف الحزب ،اذ
كان حردان هو الذي يأ باملجلس االعىل ثم
برئيس الحزب او مبجلس العمد ،فاذا باملشهد
الحزيب ينقلب ويخرس االنتخابات يف نهاية
الصيف املــا  ،ومل تنجح محاوالت قامت
بها القيادة السورية لرأب الصدع وانهاء حالة
االنقسام التي استجدت.
ومل توقف دمشق ،مبادرتها العادة الوحدة
اىل الحزب القومي ،وان كانت تف ّعلها احياناً،
وتعلقها يف مرات ،ويقوم الســفري السوري
يف لبنان عــيل عبد الكريم عــيل ،مبهمة
التواصل مع طريف الرصاع واالنقســام يف
الحــزب ،اىل قوميني انتظمــوا يف هيئات
خاصــة بهــم ،او يقفون عــىل الحياد بني
القيادتــني الحزبيتني االوىل برئاســة ربيع
بنات ،والثانية برئاســة حــردان ،الذي اعيد
رئيساً للحزب من
انتخابه االســبوع املا
قبل املجموعة املؤيدة لــه ،بعد عقد مؤ ر

قومي عام ،قبل اكرث من شــهر يف ضهور
الشــوير ،اذ باعادة انتخــاب حردان ،تكرس
االنقســام ،وفق مصدر قومي محايد ،والذي
يشــري اىل ان كل طرف بات له تنظيمه ،وان
الحزب برئاسة بنات ،وجه دعوة اىل مؤ ر
عام يف  18كانون االول املقبل ،ســيخصص
للبحث يف الشــأن الحزيب الداخيل ،كام انه
سيقوم بعملية ملء الفرا يف املجلس االعىل
الذي فقد النصاب مع اســتقالة اعضاء منه،
اضافة اىل تشــكيل هيئة منح رتبة االمانة،
واملحكمــة الحزبية ،اضافة اىل هيئة مكتب
املؤ ر ،وقد يشــهد الحزب برئاســة بنات
استقاالت واقاالت من مجلس العمد (السلطة
التنفيذية) ،وجرى تعيني بدائل عنها.
ويعاين التنظيامن اللذان يحمالن اســم
الحزب القومي ،من مشــاكل داخلية ،بدأت
تؤثــر فيهام ،بحيــث مل يقنــع اي منهام،
القوميني االجتامعيني مبا وصل اليه الحزب
من انهيــار تنظيمي ،بدأ يظهــر يف وحدة
النهــج والرو واملامرســة املناقبية ،يقول

املصدر الذي يشري اىل انه ال توجد محاوالت
من التنظيمني لتوحيد الحــزب ،الذي ينتظر
كل منهام ما ســتبادر اليه القيادة السورية،
التي تشــري مصادرها ،اىل ان الرئيس االسد،
اوعــز اىل معاونيه ،وابرزهــم نائبه لألمن
الوطني اللواء عيل مملوك ،ان يفعل اتصاالته
للتعاون والتنســيق مع السفري السوري يف
لبنان ،للوصول اىل حل ،يجمع كل القوميني
يف مؤ ر واحد ،عىل غرار ما جرى مع حزب
البعث ،وباســلوب فيه من الضغط لتحقيق
الوحدة.
وعــىل الخــط دخــل رئيــس الحــزب
الدميوقراطي اللبناين النائب طالل ارسالن،
الذي بدأ جولة استطالع بني مركزي جناحي
القومي ،اذ تتحدث مصادر مطلعة عىل حركة
ارسالن البعيدة عن االضواء ،والتي بدأها قبل
نحو عرشة ايام ،عىل انــه بحث مع الرئيس
السوري قبل فرتة ،عن مسعى لوحدة الحزب
القومــي ،فكان رده بانــه مل يتأخر هو يف
الدفع بهذا االتجــاه ،وان من يتابع امللف هو

ّ
رئــــيــــ الـــجـــمـــهـــوريّـــة تـــلـــقـــى بـ ــرقـ ــيـ ــات تــهــنــئــة
مـــــــن مــــــلــــــوك ور ســـــــــــــــاء عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــدول
العمل سويا من أجل اثراء عالقتنا الثنائية والرقي بها اىل
مستوى تطلعات شعبينا الشقيقني».
بالتوازي ،أعــرب الرئيس اإليراين ابراهيم رئي  ،يف
برقية لعون باملناســبة ،عن ثقة إيران التامة بأن «لبنان
ســيبقى كام عهدناه دوما ،بلدا آمنا ومستقرا وآخذا يف
النمو والتطور ،بفضل عنايتكم وجهود املسؤولني وه ّمة
الشــعب اللبناين .وأوكد لكم ان الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وكام كانت دوما ،لن تألو جهدا من أجل ترسيخ
العالقــات الثنائية يف اطار املصالــح املتبادلة للبلدين
الصديقني».
من جهته ،شدد الرئيس االيطايل سريجيو ماتاريلال،
يف الربقية التي أرســلها ،عىل أنه «يف هذا الوقت البالغ
الصعوبة ،والــذي زاد من مضاعفاتــه تف جائحة
كورونا ،يطيب يل ان اجدد لكم دعم إيطاليا الســتقرار
لبنان وســالمته ،كام أثبتت ذلك بالدنا بشكل متواصل،
ال ســيام من خالل مشاركتها يف قوات «اليونيفيل» يف
الجنوب .ونحن نأمل ان تضطلع الحكومة الجديدة مبهمة
القيام باإلصالحــات الرضورية من اجل إعادة النهوض
باالقتصاد مبا يتالءم مع تطلعات الشعب اللبناين».
كام أرسلت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيالروبولو،

برقية لعون قالت فيها« :إن العالقات بني بلدينا مبنية منذ
التاريخ عــىل االحرتام املتبادل وعىل الثقة املتبادلة ،وانا
انتهز هذه املناسبة ألؤكد عىل ان اليونان تقف متضامنة
مع الشعب اللبناين الصديق يف هذه اللحظات الصعبة».
كذلك ،وجه الرئيس الصيني جني بينغ ،برقية لعون
لفت فيها إىل أن «العالقات الصينية-اللبنانية شــهدت
تطورا مطردا يف السنوات األخرية .وإنني أويل اهتامما
بالغا لتطوير العالقات الصينية  -اللبنانية ،ومســتعد
لبذل جهود مشرتكة مع فخامتكم من اجل دفع عالقات
الصداقة والتعاون بني البلدين لتحقيق مزيد من التطور».
ويف الســياق ،تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس
األملاين فرانك-فالرت شــتاينامير ،أردف فيها إن «بلدكم
يواصل مواجهة تحديات كبرية منها التغلب عىل األزمة
االقتصادية واملالية املســتمرة .وقد شعرت باالطمئنان
عندما وصلني خرب تشــكيل حكومة أخريا يف بالدكم.
كذلك ف نني أرجو ان تؤدي حقوق السحب الخاصة لدى
صندوق النقد الدويل اىل اتاحة هامش أكرب للترصف عىل
املستوى املايل .بعتمد األمر عىل اغتنام القيادة السياسية
لهذه اللحظة ل تقود بلدكم بجسارة وبعد رؤية واضحة
للخروج من األزمة».

اللواء مملوك الذي ميكن التواصل معه ،وهو
من ميلك املعطيات ،وهذا مــا حصل ،وابلغ
مملوك ارسالن باملراحل التي وصل اليها مع
طريف النزاع ،وان احدهم برئاسة بنات حرض
اىل مكتبي وخرج ومل يعد مع رئيس املجلس
االعىل عامر التل ،اىل لبنان.
وكان ارسالن التقى وفداً من مركز الحزب
القومي يف الروشــة الذي يرأســه بنات،
وعرض له واقع االزمة التي مير بها الحزب،
واالجــراءات التي اتخذت حيــال جناحهم ال
سيام يف ســوريا ،وانهم ظلموا بها ،وباتوا
يشــعرون بان القيادة السورية منحازة اىل
تنظيم حردان ،وان السفري السوري ،ال ينقل
كل الحقيقة.
وزار ارســالن ،النائب حــردان ،قبل يوم
من انتخابه رئيســاً للحزب ،وبحث معه يف
موضوع االنقســام ،حيث عــرض حردان
االيجابيــات التــي قام بها الحــزب ،لجهة
قبوله مبادرة حنا الناشف كرئيس للمؤ ر،
بعقد مؤ ر موحد مــع انتخابات ،وحصل
تراجع عنها مــن قبل الطرف ا خر ،كام عن
تحديد مواعيــد ملؤ رات اخرى ،حيث تقول
مصادر حزبية يف جنا حــردان ،انه ابلغ
ارســالن بان الكرة هي يف ملعب جامعة
الروشــة ،الذين عطّلوا انعقاد مؤ ر واحد،
مام اضطر الحزب اىل عقد املؤ ر وانتخاب
قيادة جديدة.
كام التقى ارسالن قبل ايام قليلة ،قياديي
الحــزب يف الروشــة ،الذين ابــدوا ليونة،
وطرحوا ضامنات ،و نى عليهم ارســالن
صياغتها برسالة.
فالحراك االرســالين ،الذي يلقى مباركة
ســورية ،ما زال يف مرحلة االستطالع ،اذ
ان اســتحقاق االنتخابات النيابية القادمة،
تفرض اال يكون الحــزب القومي مرشذماً،
وهو يفــرتض ان يكون حليفا الرســالن،
وتجمعهام مناطق مشرتكة.

الخارجية الروسية :األوضا في لبنان وسوريا
ستتصدر مباحثات بــو حبيب فــي موسكو
أعلنــت الخارجيــة الروســية أن
زيارة وزير الخارجيــة اللبناين عبد
الله بو حبيب املرتقبة إىل موســكو
ومحادثاتــه مــع نظــريه الرويس
ســريغي الفــروف ،ســرتكز عىل
تطور األوضاع يف لبنان والســاحة
السورية.
جاء ذلك يف بيان نرشته الخارجية
الروسية عرب موقعها اإللكرتوين امس
الســبت عشــية وصول بو حبيب إىل
موســكو يف زيارة ستستمر حتى 23
نوفمرب ،حيث سيعقد خاللها اجتامعا
مع الفــروف االثنــني  22نوفمرب يف
ذكرى عيد االستقالل اللبناين.
وورد يف البيــان أن املحادثــات
ستشــهد تبادال لوجهات النظر حول
«القضايا الدوليــة واإلقليمية امللحة
مع الرتكيــز عىل تطورات الوضع يف
لبنان».
ومن املقرر أيضا إيالء اهتامم كبري

«للوضع يف ســوريا ،وقضية عودة
الالجئني الســوريني» ،كام سيتطرق
الوزيــران إىل التســوية يف الرشق
األوسط.
وأكــد البيان دعم روســيا لجهود
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاســة
نجيــب ميقــا لتجــاوز األزمــة
االجتامعية واالقتصادية الحادة التي
تعيشها البالد.
ودعــت الخارجية الروســية يف
بيانها القــوى السياســية اللبنانية
إىل «االســتمرار يف التحــيل بدرجة
عاليــة من املســؤولية واالســتعداد
لحلول الوسط ،مسرتشــدة باملصالح
الوطنية».
وذكر البيان أن الوزيرين يعتزمان
أيضــا بحث آفــاق تعزيــز الرشاكة
التجاريــة واالقتصاديــة وتطويــر
العالقــات اإلنســانية بني روســيا
ولبنان.
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ّ
تحالفات «الرفاق» السابقين تطل برأسها لخو
ّ
معارضة « كل يغني على لياه « تتجه الى الزوال بين «القوات» و «اال تراكي» و «املستقبل»

االنتخابات النيابية ...هل يعود الشمل؟

صونيا رزق
مل تفلح قوى املعارضة يف أي مرة بتوحيد
كلمتها ،وتشــكيل جبهة بعــد ان جمعتها
املصيبــة يف اطارها الســيايس ،وبعد ان
ت ّوحــد خصومها ضدها باملفــ ّرق ومن ثم
بالجملة ،لكن وبســبب إعتبارات سياسية
عديــدة ،ومع تداخل املصالــح الخاصة مل
يفعل املثل القائــل « يف الجمع قوة « فعله
الحقيقــي ،بل بقي حرباً عــىل الورق ،النّ
الوســاطات مل تؤد اىل جمع «رفاق الدرب»
حدوا يف يوم  14آذار
الســابقني ،الذين تو ّ
من العام  2005عىل وقع إستشــهاد رئيس
الحكومة االسبق رفيق الحريري ،واالهداف
واملطالب ،لتســتمر تلك الوحدة لســنوات،
ظ ّن خاللها اللبنانيــون بأنهم وصلوا اىل
شاطئ االمان ،عىل ايدي زعامئهم حينها،
لكن وبعد ســنوات قليلة ،ظهرت الحقائق
وتشــتت «الرفاق» ،وإن كانــوا من احزاب
حدة ،ما
مختلفة جمعتها حينها مطالب مو ّ
لبثت ان إستفاقت لتتبعرث من جديد ،بعد ان
تركها رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد
جنبالط بعد سنوات قليلة ،عىل انغام الندم
والعودة اىل العروبــة والنارصية ،واىل ما
هنالك من شعارات ال زالت تستقطب بعض
الحزبيني ،الذين يعيشــون عىل اطالل تلك
االزمنة ،وإذا بجنبالط يكسب رهان البعض
يف ذلك الوقت ،ويعــود من حيث ا لكن
ضمن الخط الوسطي وليس املتط ّرف ،الن ال
حلفاء يف السياسة اىل اجل بعيد ،ومن هو
خارج الحزب ليــس برفيق بل حليف وقتي،
انتهى زمنه اىل حني تعود املصالح الخاصة

لتفعل فعلها.
اما اليوم فلم يبق من تلك الذاكرة ســوى
مشــاهد وصور ،تكاد حى خصوصاً انّ
االنهيارات التي يعاين منها البلد مل تستطع
جمع تلك املعارضة يف جبهة لغاية اليوم،
تحت حجــة ردّدها اركانهــا« :الظروف ال
جع ابداً عىل وجود جبهــات مضادة،
تشــ ّ
وخالفات إضافية يف ظل كل هذه املآيس،
فالناس مستاءة من الوضع ومن كل االحزاب
والتيارات ،وال يهمها سوى تأمني معيشتها
واملســتلزمات الرضوريــة ،خصوصاً انّ
األولوية اليوم تكمن يف معالجة األوضاع
االجتامعيــة واالقتصادية» ،هذا ب ختصار
السبب الذي منع تشــكيل جبهة معارضة
خالل تلك السنوات بحسب قولهم .

ّ ُ
حميد :مــصـ ّـرون على االنتخابات فــي وقتها
شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب أيــوب حميد،عــىل أن «انفجار
مرفــأ بــريوت تــأذى منــه الجميع،
واملطلــوب أن نعرف حقيقــة ما جرى
ومــن املســؤول واملتهــاون والذي مل
يقم بواجباته التــي يفرضها موقعه».
وقال« :ل نصل اىل الحقيقة يجب أن
نســلك الطريق الصحيح ،وعىل املخطئ
أن يتحمل املســؤولية ولكــن فليطبق
الدستور أوال ،ألن ما شــهدناه مخالف
للنصــوص الدســتورية ،إذ اســتدعي
أشــخاص دون غريهم وســط إرصار
عىل حــرف التحقيق القضا الســليم
عن املســار الصحيح ،لذلك هناك ارتياب
املمعن باالســتمرار
مبســلك القا
يف عمله ،وآخر أعاملــه إصدار مذكرة
توقيــف بحق النائب عيل حســن خليل
يجــب أن يكون عادال،
وغريه .القا
فالتداعيات الســلبية لهذا القضاء أدت
اىل املجــزرة التي حدثــت يف الطيونة
رغم ان التظاهرة كانت ســلمية ،ونأمل
من مجلس الوزراء أن يصلح ما أفســده
القضاء».
كالمه جاء خالل اجتامع عام أقامه
مكتب الشــؤون البلديــة واالختيارية
يف حركــة «أمل»  -إقليــم جبل عامل
للبلديــات واملختاريــن يف قضاء صور
من أجل مناقشــة األوضــاع العامة،
ولفــت حميــد إىل أن «الكتلــة كانت
تقدمــت باقــرتا قانون عــرصي له
عالقة بتعديل قانــون االنتخابات وملرة
واحدة عرب اعتامد النسبية عىل أساس

لبنــان دائرة انتخابيــة واحدة من أجل
الخروج من الطائفية واملذهبية لتكون
لغة الخطاب تتناســب مــع لبنان كله
بعيدا من التشــنج ،وبالتايل تتغري لغة
التعاطي مع الناس وميثل النائب األمة
جمعاء حقيقة ،وبالتــايل إعطاء دور
للمــرأة للتمثيل ،ولكــن كان هناك صد
يف الوصول اىل نتيجة يف هذا االقرتا
بعــد رفض البعض املشــاركة حتى يف
النقا  ،وفيــام كان االقرتا أن يكون
 27آذار موعدا لالنتخابات بدأت الحجج
واألعــذار من أجــل تغيــريه» ،مضيفا
عىل املستقبل السيايس
«البعض يخ
لبعض أعضائه أو تراجع كتلته النيابية
أو بأســوأ الحاالت أن تطري االنتخابات
أو تؤجل او ميدد للمجلس النيايب .نحن
نرص عىل إجــراء االنتخابات يف وقتها
عىل أمل أن يحمل املجلس املقبل اوجاع
الناس ويقوم بالتعــاون مع الحكومة
يف بلسمة الجرا ».
وبالنســبة إىل انتخابــات املغرتبني،
رأى أن «ال إحصاءات واضحة لهم ومن
غري املمكــن القيام بجــوالت انتخابية
لكل املرشــحني ،لذلك كان التوافق عىل
تعليق هذا البند ،أمــا البطاقة املمغنطة
فنحن لســنا ضدها ،ولكــن الحكومة
هي التي عجزت عن تنفيذ امليغاســنرت
والبطاقة املمغنطة» .واعترب أن «واقع
لبنان يراد له أن يسقط من الداخل عرب
اإلمــالءات عليه ،فاملطلــوب من لبنان
القبول بالتطبيع مــع إرسائيل وصوال
اىل التعتيم عىل قضية فلسطني».

اىل ذلك وتعليقاً عــىل ما يجري يف هذا
االطار ،ابدى سيايس حزيب عتيق إستياءه
مــام وصلت اليها قوى املعارضة ،بســبب
عدم تنسيقها وتشــتتها مام أضاع عليها
فرصة التغيري ،قائالً :عشت مراحل عدة من
السياسة اللبنانية ،بكل طلعاتها ونزالتها،
لكني مل اشهد مثل هذه الخيبات التي تعود
اىل املــواالة واملعارضــة ،الن الجميع كان
وال زال يتطلّع نحــو النتائج الخاصة التي
س ُيحققها ،وليس النتائج االيجابية ملصلحة
الوطن اوالً.
وعن سبب فشل جمع االحزاب املعارضة
البــارزة ،اعترب املصدر بــأنّ جمع «القوات
اللبنانيــة» و «تيــار املســتقبل» والحزب
االشرتايك مل يكن باالمر السهل ،لكن اليوم

يف ما بينهم،
عليهم تنــايس املا
خصوصاً مــع إقــرتاب االنتخابات
النيابية ،مع االشارة اىل وجود تحالف
مرتقب يف االنتخابات بني «املستقبل»
واالشــرتايك  ،عىل الرغم مام يشاع
عن عدم ترشح الرئيس الحريري اىل
االنتخابات النيابية ،لكن االيام القليلة
املقبلة ستعلن الحقيقة ،خصوصاً انه
عائد اىل لبنان نهاية الشهر الجاري،
بحســب ما قــال نائبــه مصطفى
علو  ،مشرياً اىل اللقاء الذي جمع
الحريــري والنائب تيمــور جنبالط
تم التوافق عىل
يف ابو ظبي ،حيــث ّ
التحالف االنتخايب يف البقاع الغريب
والجبل والعاصمــة بريوت ،عىل ان
تتبلور االمور خالل لقاء مرتقب بني
الحريري وجنبــالط فورعودة االول
اىل بريوت.
وتابع املصدر« :ســبق ذلك تحالف عىل
النار بني «القوات» واالشــرتايك ،مام يعني
ان جنبالط قادر عىل القيام بدور الوسيط
الحقاً بني الحريري وجعجع ،أي ما مل تفعله
االنهيارات ســتفعله االنتخابات النيابية،
ومن هــذا املنطلق ،ســتظهر قريباً أجواء
إيجابية ،نتيجة اإلتصــاالت الجارية بعيداً
عن األضواء ،الن الواقع املرير الذي نعيشه
يتطلب التكاتف بارسع وقت».
وختم باالشارة اىل وجود من يراهن عىل
موقف يحمل الكثري مــن الليونة ،من قبل
اململكة العربية السعودية ،مع اقرتاب موعد
االنتخابات النيابية ،يف محاولة منها إلعادة
إحياء فريق  14آذار ،الن املرحلة تتطلب ذلك.

ّ
إرهابية
دان قرار بريطانيا تصنيف «حماس» من مة

حزب الله :قرار خاطىء و ال

أصدر حزب الله البيان التايل« :يدين حزب الله بشــدة قرار الحكومة
الربيطانية تصنيف حركة املقاومة االسالمية حامس تنظيام ارهابيا،
ويعتربه قرارا خاطئا وظاملا ،وهو استمرار مؤسف للسياسة الربيطانية
التي تتصف باالنحياز التام اىل جانب العدو الصهيوين وسياساته القا ة
عىل القتل واالرهاب واملجازر والتدمري ،ويدعو الحكومة الربيطانية اىل
مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظامل».
أضاف «اننا نعتقد بكل اميان ويقني أن هذا القرار لن يؤثر عىل شــعبنا
الفلسطيني املقاوم وعىل حركة املقاومة االسالمية حامس ومجاهديها
الرشفاء وعىل ســائر فصائل املقاومة ،بل سيزيدها عزمية وارصارا عىل
املقاومةوالجهادحتىالنرصوالتحرير».

ّ
معلو  :لن نف تفاهمنا مع حــزب الله
واالن ــت ــخ ــاب ــات ســتــحــصــل فـــي  15أيـــار

أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف،يف حديث تلفزيوين،
«اىل ان هناك نية لعقد جلســة حكومية لكن ال ء اكيدا بهذا اإلطار،
واالســتقالة تعود إىل وزير االعالم جورج قرداحي نفسه ،واذا كان األمر
يســهل عملية التقارب مع اململكة العربية السعودية والخليج فلتحصل
املســألة اليوم» .ولفت معلوف «اىل ان اليوم ليــس الوقت بلبنان لفكّ
تفاهمنا مع حزب الله وعزل مك ّون أســايس ،ونحن مع هذا التفاهم
القائم واملســتمر» ،موضحا باننا «لسنا بجو أن املجلس الدستوري لن
يجتمع لبحث الطعن الذي قدّ مناه بتعديالت قانون االنتخاب ،وبرأيي أن
االنتخابات ستحصل يف  8أو  15أيار واألرجح يف  15أيار».

أبــــــــو الـــــحـــــســـــن :نـــــرفـــــ املــــســــاس
بــــحــــ املــــغــــتــــربــــيــــن بـــالـــتـــصـــويـــ
غرد أمني رس كتلــة «اللقاء الدميقراطي» النائب هادي أبو الحســن
عرب حســابه عىل «تويرت»« :نسبة التســجيل املتزايدة لدى اللبنانيني
املنترشين يف العامل أربكت القوى املتحكمة بالقرار ،نحذر من أي مسار
قد يؤدي اىل اختالق إشكالية تطري حق تصويت املغرتبني بالكامل ،هذا
حق لجميع اللبنانيني نرفض املساس به».

ُ
ّ
مــيــقــاتــي مــتــمــس ـ بــالــفــرصــة الــســانــحــة لــلــتــســويــة الــحــكــومــيــة

هيام عيد
تكشــف أوســاط نيابية
قريبة من رئيــس الحكومة
نجيب ميقا  ،أنه لن يتوقّف
عــن العمــل عــىل أكرث من
«جبهة» سياســية وحزبية
محليــة ،كــام خارجية ،من
أجل إنجاز تســوية سياسية
تؤمــن األرضية املناســبة
الســتعادة منــا التالقي
واملصالحــة بــني املك ّونات
السياسية لحكومته ،وتحقّق
الدفع املطلوب إلعادة مجلس
الــوزراء إىل اإلجتــامع يف
أقــرب فرصة ممكنــة ،قبل
تتــم اإلطاحــة بالفرصة
أن
ّ
الحالية ،والتــي ما زال فيها
الباب مفتوحاً من أجل الخــروج من نفق األزمة
الحكومية الحالية.
وتكشــف هــذه األوســاط ،أن التقاطع يف
اإلتجاهــات بني رئيس الجمهورية ميشــال عون
وميقا  ،بالنســبة ألولوية دعوة مجلس الوزراء
إىل جلســة وشيكة ،قائم ويســتند إىل معطيات
تتصل بالحاجة امللحة إىل املبادرة رسيعاً من أجل
تفادي املزيد من األزمات عىل الســاحة املحلية،
خصوصــاً وأن أي خطــوة يف إطــار املعالجات
الفاعلــة للوضع املــايل واإلقتصــادي املأزوم،
تفــرتض اجتامع مجلس الوزراء مــن أجل اتخاذ
القرارات املناســبة ،كام هي الحال عىل ســبيل
املثال ،مســألة إقرار قانون «الكابيتال كونرتول»،
الذي شارف عىل الوصول إىل نقطة النهاية ،وبعد

«إلنزال العقوبات بح كل من يتاعب بسعر الصر »

«تــكــتــل بــعــلــب ـ الـــهـــرمـــل» :قـــــرار رفــــع الـــدعـــ عـــن الـــــدواء
هــــــــو اعــــــــــــــــدام جــــــمــــــاعــــــي بــــــحــــــ ال املــــــرضــــــى
عقد تكتل بعلبــك الهرمل النيايب اجتامعه
الــدوري ،يف مكتبــه يف بعلبك ،يف حضور
أعضائه النواب :حســني الحاج حسن ،غازي
زعيرت ،عيل املقداد ،إبراهيم املوسوي ،إيهاب
حامدة والوليد سكرية ،حيث ناقش األوضاع
السياسية والصحية واإلقتصادية واملالية.
وصدر عن التكتل بيان تاله ســكرية ،رأى
فيه أن «األزمات التي تعصــف بلبنان والتي
تبدأ بالرغيف مرورا بالدواء والغذاء واملشتقات
النفطيــة والكهرباء ،وال تنتهــي بالحرائق،
هي نتيجة النظامني الســيايس واالقتصادي
الســائدين يف البلد منذ عقــود ،إضافة إىل
منظومة الفســاد املتحكمة به ،ويضاف إىل
هذه األزمات العدوان الســيايس اإلقتصادي
ل ت الل اجت الت ت
رية يل
األمرييك الهادف إىل إخضاع لبنان وشــعبه
ومقاومتــه يك يســتجيب لــرشوط حرب
إذا مل يتناد الجميع يف الدولة إىل وضع خطط بديلة لسياسة
التجويع املفروضــة عليه ،والتي تتمثــل بالرضو للرشوط حاكم مرصف لبنان ووزارة الصحة،فال بد من معالجة جديدة
األمريكيــة واإلرسائيلية يف إضعاف قــوة لبنان ويف ملفات توصل الجميع إىل شاطىء األمان».
ترســيم الحدود البحرية والتوطني وااللتحاق بركب التطبيع
وتوقف التكتل «عند تفلت سعر رصف الدوالر ،وانعكاس ذلك
والخضوع لهيمنة املستكربين».
إرتفاعا يف اسعار املواد األساســية التي يحتاجها املواطنون
واعتــرب أن «الدولة القــادرة والقوية ،هــي الدولة التي ال يف حياتهم اليومية ،فطالب املسؤولني املعنيني برضورة إتخاذ
تســتجيب للتدخالت األمريكية املســافرة يف معظم مناحي التدابري الالزمة مع مــرصف لبنان ،من أجل العمل عىل ضبط
الحياة اللبنانية واملنحازة إىل العدو الصهيوين ،والدولة القوية سعر الرصف أمام اللرية اللبنانية .وطالب ب نزال العقوبات بحق
والقادرة هي التي تقدم الحلول واملعالجات للتخفيف من معاناة كل من يتالعب بسعر الرصف ولقمة عيش املواطن ،حيث عىل
املواطنني ،وتفتح آفاقا إقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة املسؤولني والوزارات واإلدارات املعنية أن ارس دورها بفعالية
كافة ،باعتبارها حاجة ملحة و ورية لجميع اللبنانيني».
يف مراقبة املحتكرين واملتالعبني باألسعار.
وأشــار إىل أن «كلفة الفاتورة الدوائية تخطت كل الحدود
وذكر الحكومة ووزار املال والداخلية والبلديات «برضورة
بعد رفع الدعم شــبه الكيل عن الدواء ،وبخاصة يف ما يتعلق تحويل أموال الصندوق البلدي املستقل إىل البلديات واتحاداتها،
باألمراض املزمنة وحليب األطفال ،مــا يعني أن الحاكم بأمر فاملعاناة التي يعيشها املوظفون والتوقف عن تنفيذ املشاريع
املال قد قرر رفع الدعم ،مرتافقــا مع صمت الحكومة ووزارة التنموية ،وضعف اإلمكانات ،كلها أمور سوف يكون لها األثر
الصحة .إن التكتل يرفض رفضا قاطعا هذا القرار ،ويعترب أننا الكبري عىل األوضاع املعيشــية املرتدية أصالً ،وعىل األوضاع
أمام كارثة صحية ،وأمام قرار إعدام جامعي بحق آالف املر  ،التنموية والبيئية والصحية».

أشــهر طويلة من النقا والبحــث يف املجلس
النيايب ،وداخل اللجان املختصة واملشرتكة.
وإذ تكشف األوساط النيابية نفسها ،أن الحديث
عن موعد إلنجاز هذه التسوية ما زال مبكراً ،فهي
يف الوقت نفســه ،تؤكد أن اإلتصــاالت الجارية
للتوصــل إليهــا ،مل تتوقف وفق قاعــدة تخطي
العقد بشكل منفرد ،أي بحث كل عقدة بحدّ ذاتها،
وبالتــايل ،التوصل إىل الحلــول «عىل القطعة»،
كام تصفها األوســاط نفســها ،والتي تقول أن
املعادلة الحكومية تفرتض نضوج التســوية قبل
الذهاب إىل تحديد موعد اجتــامع الحكومة ،لذا،
األقل من حيث
ّ
املؤرشات ال تزال إيجابية ،عىل
ّ
فن
املواقف السياســية املعلنــة ،ألن الواقع الداخيل
بات يح ّتم استغالل الفرصة املتاحة من أجل عودة
مجلس الوزراء إىل العمل ،عىل أن يجري بحث هذه

دروي  :نحن

فــــي أزمــــــة ــيــر
مسبوقة منذ قرون
لفت عضــو كتلة «الوســط
املستقل» النائب عيل درويش يف
حديث اذاعي ،اىل أن «هم الحكومة
األساس هو الهم املعي  ،فهناك
أناس يعيشــون بشكل غري الئق
وواجب عىل الحكومة االجتامع
للبت بأمور الناس».
وإذ أشــار اىل أن «موضــوع
القا البيطار قضا بحت كام
ذكر الرئيس نجيــب ميقا » ،أكد
انه «ال يحق للحكومة التدخل فيه»،
متحدثا يف الوقــت عينه عن انه
«أصبحهناكوضو لناحية ورة
نزع الفتيل مع الدول الخليجية يف
قضيةالوزيرجورجقرداحي».
وقال درويش« :ميقا يعمل
عىل اإلطفــاء ونحن محكومون
بالتوافــق وهــو ســيامرس
صالحياته حتــى النهاية ،فهو
رئيس حكومة كل لبنان ويتعاطى
عىل هذا األساس مع كل الفرقاء»،
مضيفا «يرغــب ميقا ب يجاد
حلول توافقية بني الجميع وليست
تصعيدية .فهو يعمل بتأن وتوازن
وعندمــا أدرك ان األمــور باتت
تستدعي انعقاد املجلس أعلن أنه
ســيدعو اىل انعقاده .نحن يف
أزمــة غري مســبوقة منذ قرون
لذلك سيظل موضوع الناس نصب
أعيننا ،وكل وزير يسعى اىل إعادة
تفعيل العمل يف وزارته» ،مضيفاً
سنفعل كل ما نســتطيع الجراء
االنتخابات النها حاجة وطنية».

املسألة بشــكل أكرث وضوحاً
مطلع األسبوع املقبل.
ومن ضمن هذا الســياق،
ال تُخفي األوســاط النيابية
ذاتهــا ،أن أكرث مــن صيغة
قيــد البحث حاليــاً من أجل
تذليل العقد األساســية التي
ال تــزال تؤخــر الدعوة إىل
اجتــامع الحكومــة ،والتي
تتمثّــل بالشــأن القضا
بالتحقيقــات
املتعلّــق
الجاريــة يف جرمية تفجري
مرفــأ بريوت ،تحت ســقف
املوقــف املبــد امل ُعلن من
التمســك مببدأ
ميقا ،وهو
ّ
فصل الســلطات ،تزامناً مع
تطبيق القانــون فيام يعود
إىل القضاء.
يف املقابــل ،توضح األوســاط ،أن التفاوت يف
ردود الفعل عىل مســاعي ميقــا  ،وإعالنه عن
توجيه الدعوة النعقاد الحكومــة ،يع ّزز اإلعتقاد
بوجود معطيات سياســية يف حوزته ،ومل يكشف
عنها يف الوقت الراهن ،وذلك ،ريثام ت ّتضح الصورة
يف األيام القليلة املقبلة ،وتحديداً بعد زيارة رئيس
الجمهورية إىل الدوحة وزيارته إىل الفاتيكان.
وعليه ،ف ن األوساط النيابية نفسها ،تتوقع أن
يؤدي اللقاء املرتقب يف مناســبة عيد اإلستقالل
بني الرؤســاء الثالثة ،إىل هيــد األجواء وفتح
ك ّوة يف جــدار األزمــة الحكومية ،ما يســمح
بتعميم مناخات إيجابيــة يف هذا املجال ،ويرفع
مــن حظو التســوية التي يعمــل عليها رئيس
الحكومة.

بــهـ ّـيــة الــحــريــري تــابــع ـ م ــع وفـــد التعلي
األســـــاســـــي الــــرســــمــــي هــــمــــوم ال ــق ــط ــا

بهية الحرير وو د التعلي اال ا

الر

استقبلت رئيسة لجنة الرتبية والثقافة
النيابية النائبة بهية الحريري يف مجدليون،
وفدا من التعليم األســايس الرسمي ،يف
حضور ممثل املنطقة الرتبوية يف الجنوب
ديب فتوين.وضــم الوفد رئيــس رابطة
معلمي التعليم األســايس الرســمي يف
لبنان حسني جواد ورئيس لجنة املتعاقدين
يف التعليــم االســايس الدكتور حســني
سعد ومدير املدرسة العامنية النموذجية
الرســمية حذيفة املال  .كام حرض اللقاء
الدكتور أسامة أرناؤوط.
ووضع الوفد الحريري «يف أجواء الهموم
والعقبات التي تواجــه العام الدرايس يف
املدارس الرسمية وتؤثر عىل استمراريته،
وال سيام يف التعليم األسايس الرسمي».
و نى الوفد عىل الحريــري ،مبا ثل،

«العمــل عــىل اإلرساع بــرصف الحوافز
والتقدميــات التي وعد بهــا موظفو املالك
واملتعاقدون وعامل الخدمة والنظافة وسائر
العاملني يف املدارس الرســمية .كام نوا
عليها العمل عىل ترسيــع عملية إقرار رفع
أجر ساعة التعاقد ،وإقرار قانوين استفادة
املتعاقدين من تقدميــات الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي وتعويضات بدل النقل».
ووعدت الحريري بـ «إجــراء االتصاالت
الالزمة مبا يتعلق بهــذه املطالب» ،وأكدت
تفهمهاالكاململعاناةعاملالخدمةوالنظافة
و ورة انصافهم واقرار حقوقهم وأنها لن
تألو جهدا يف هذا الخصوص.
ويف ختام اللقاء ،شــكر الوفد للحريري
«اهتاممهــا ومتابعتها الدا ــة لهموم
التعليم واملعلمني».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ُ ّ
ُ
هـــل يخفـــف تســـلي روســـيا صـــور املرف ــ اإلنقســـام السياســـي الداخلـــي؟

كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا

فادي عيد

1ـ تحار ،ازاء وقائع معينة ومشاهد تصادفك صافعة،
يف بعض املناســبات ،تحار ما اذا كان عليك ان تقف منها
ساخرا ،ام راثيا حزينا .يف بلدة ،فلنسمها كفرنا  ،اعتاد
الناس ،يف املأتم ،ان يدعوا اىل الصالة عىل املتوفني عددا
من الكهنة ،يتفاوت كــرثة أو قلة ،تبعا للوضع املايل ،او
للمكانة االجتامعية ،ورمبا تبعــا للوضع االمياين ألهل
املتو الراقد عىل رجاء القيامة.
مناســبة الكالم هو ما كان اليام خلــت ،حيث دعي
اىل مأتم يف كفرنا أربعــون محرتما للصالة عن نفس
املرحوم وتزويده مبا يلزم يف طريقه اىل الحســاب يف
اليوم االخري .هذه املرة ،لسبب او خر ،ارتأى املنتدب لدفع
بدل الصلوات لالربعني ،دفع املبلغ الواجب ،خالفا للعادة،
قبل أن تبدأ مراســم الجنازة ،بدقائق قليلة  .فكان ان بقي
خمسة فقط من اصل االربعني ،اهل االصالة.
وردا عىل ما ســبب تغيب املتخلفني عــن الصالة جاء
الجواب انهم غادروا قبل حينونة الجنازة يف كفرنا من
أجل الصالة يف ضيعة مجاورة ،حيث تقام جنازة ملتو
آخر ،يف وقــت متقارب .وهكذا ،بفضل صلوات هؤالء ،ال
يحرم احد من االموات الدخول اىل ملكوت السموات .بىل،
ليس أشد املوت ايالما ان تنفصل رو عن جسد ،بل موت
الذين لهم عيون وال يبرصون و»عقول» وال يعقلون.
***
2ـ ليــس من خــراب أعظم من أن يصــل الناس ،يف
اضطراب احوالهم املعيشية وتعقد شؤونهم ،اىل مرحلة
من اضطراب مفاهيمهــم ،ال تبقى لهم ،معها ،قدرة عىل
التمييز بني صاحب الصفة ومنتحل الصفة.
3ـ لفــت املراقبني ،يف االيام االخرية ،نجا املســاعي
يف توحيد الرفاق البعثيني ،وما لفــت املراقبني اياهم ان
املســاعي نجحت يف جعل «الرفقــاء القوميني» اربعة
فرقاء ،من دون احتساب الحبل الذي عىل الجرار.
***
4ـ اىل البدر الذي له ،مؤخرا ،ان يحتجب نوره ،فال يرى،
من بعد ،الذين يف االنفاق السياسية والدينية ما فيها من
عفن ونفاق .ملاذا يخ املعرثون يف أميانهم أن يسريوا
يف النور ،ما دام لهم النور؟ ملاذا هذه الخشية عىل الهتهم
مــن االقامة عىل حدود العقل؟ هل تأخذنا طباعة جديدة
لكتبنا املقدسة اىل خلق طبع جديد يف نفوسنا؟ اىل البدر
الذي أريد له.

من املتوقّع أن تشــهد التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ
بريوت ،تط ّورات عىل أكرث من صعيد سيايس وقضا يف
املرحلــة املقبلة ،عىل الرغم من اإلنقســامات التي ال تزال
عميقة بني القوى السياسية بشأن التحقيقات التي أجراها
طارق البيطار ،واملســار الذي سلكته ،بحيث بات
القا
لدى مك ّون أسايس يف الحكومة مالحظات عميقة عليها،
ومطالبــة «بتصويب» العمل الجاري ،وبحســب معلومات
مواكبة ،ف ن عنوان التحقيق العديل بانفجار املرفأ ،سيكون
محور املوقف الرويس الذي ســيتبلور يف فرتة قريبة ،من
خالل استجابة القيادة الروســية للطلب الرسمي اللبناين
بتســليم صور األقامر الصناعية التي لكها وكالة الفضاء
الروسية بانفجار املرفأ.
وتقول املعلومات ،أن روسيا هي الدولة الغربية الوحيدة
طارق البيطار ،من
التي اســتجابت لطلب تقدّ م به القا
أجل تزويده بصور األقــامر الصناعية للمرفأ قبل اإلنفجار،
وذلك ،بغية مقارنتها بالنتائــج التي توصل إليها التحقيق.
البيطار ،كان قد تقدّ م بطلبات
وتؤكد املعلومات ،أن القا
مامثلــة من عدة دول غربية ،ولكن من دون أن يحصل عىل
أية أجوبة ،أو عىل تجاوب أو إبداء نية بالتعاون ،مشــرية
إىل أن اإلستجابة الروســية اليوم ليست نتيجة أي تدخل،
بل وفق قرار من القيادة الروســية بالتعاون مع التحقيق
يف الدرجة األوىل.
وعليه ،ف ن من شــأن هذه الصور التي ســيحصل عليه
الجانب اللبناين ،هي يف حدّ ذاتها عنرص هام يســاعد يف

حســم طبيعة اإلنفجــار الذي حصل ،وذلك عىل بحســب
املعلومــات نفســها ،والتي لفتــت إىل أن عمليــة تحليل
ومقارنــة الصور امللتقطة قبل وبعد اإلنفجار ســتحدّ د ما
إذا كان اإلنفجــار نجم عن قصف صاروخــي أو حريق أو
تفجري ،أو حتــى إهامل يف إجــراءات التخزين .وبالتايل،
ف ن املعلومات ،تعترب أن صور األقامر الروسية ،ويف حال
تم تسليمها إىل القضاء اللبناين ،ســوف تضع حدّ اً للعديد
من املواقــف الغربية املعلنة من التحقيــق العديل الجاري
رسية التحقيق
بانفجار املرفــأ ،والتي تحرص عىل دعــم ّ
واســتمراريته ،ولكن مــن دون تقديم أي مســاعدة مثل
تزويده بالصور التي لكها ملرفــأ بريوت قبل وبعد الرابع
من آب.
ويف هذا املجال ،تكشف مصادر سياسية مطّلعة ،عن أن
عدم التجاوب الغريب مع طلب السلطات اللبنانية الحصول
عــىل صور األقامر الصناعية للمرفــأ ،مر ّد إىل قرار بعدم
التدخل ،ولو من أجل املساعدة ،يف التحقيقات الجارية يف
هذه القضية ،وهو ما يطر أســئلة عدة حول خلفيات هذا
الرفض من قبل أكرث من دولة أوروبية ،مقابل تجاوب الفت
من قبل الرئيس الرويس فالدميري بوتني.
وبغض النظر عن املعطيات التي سيتم الكشف عنها غداة
تسليم الصور الروســية ،ف ن املصادر السياسية املطّلعة،
تجزم بأن مبادرة موسكو ،ســوف تدفع يف اتجاه تخفيف
مستوى اإلنقسام عىل الســاحة السياسية الداخلية حول
تحقيقات املرفأ ،ال ســيام وأن ارتدادات هذا اإلنقســام قد
أصابت أوالً مجلس الوزراء املتوقّــف عن العمل واإلنتاجية
منذ أكرث من شهرين ،وذلك يف مرحلة معيشية واقتصادية
هي األسوأ واألخطر يف تاريخ البلد.

«الــــيــــونــــيــــســــف» 0 :بـ ــاملـ ــئـ ــة مـــــن األســــــــر فـــــي ل ــب ــن ــان
لــديــهــا طــفــل عــلــى األقـــــل تــخــطــى إحـــــد وجـــبـــات الــطــعــام

عــــــــــــــــدوان :ســــمــــعــــة لـــبـــنـــان
الـــــتـــــربـــــويّـــــة عــــلــــى املــــحــــ

ضا ر م ت بال و دا م ح

غــرد النائب جورج عدوان عرب حســابه عــىل «تويرت»:
«بعد فضيحة الشهادات الجامعية املزورة للعراقيني ،ننتظر
موقف وزير الرتبية الحازم وتدابريه ،وننتظر تحرك القضاء
واجراءات املالحقات بحق املرتكبني .ســمعة لبنان الرتبوية
عىل املحك».

ّ
عراجي يُحذر :ارتفا نسبة االصابات
ُ
ُ
بـــــــ كــــــورونــــــا» مـــــ ـــــر مــقــلــ

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عرب
«تويرت» ،محــذرا من تف كورونا من جديد ،وقال« :ارتفاع
نســبة االصابات لكورونا ،والوفيات ،والنســبة االيجابية،
مؤرش قلق ،يســتوجب تطبيق اإلجراءات والتدابري الوقائية،
من لبس الكاممة والتباعد االجتامعي وغسيل األيدي وتجنب
التجمعــات ،واالجتامعات داخل املنــازل ،واالقبال عىل اخذ
اللقا  ،والتســجيل عىل املنصة ،معانــاة القطاع الصحي ال
تحتمل اي تف ».

كشفت منظمة»اليونيسف» ،يف تقرير نرشته ،أن «أكرث
من  30باملئة من األرس يف لبنان لديها طفل واحد عىل األقل
تخطى إحدى وجبات الطعام األساسية ،يف وقت تقول 77
باملئة من األرس إنهــا تفتقر إىل ما يكفي من الطعام ،و60
باملئة من األرس تعمــد إىل رشاء الطعام من خالل مراكمة
الفواتري غري املدفوعة أو اقرتاض املال».
ولفتت املنظمة إىل أن «األطفال يف خطر ،حني تســعى
األرس إىل املواجهــة من خالل التأقلــم» ،موضح ًة أن «15
باملئة من األرس عمدت إىل إيقاف أطفالها عن التعليم ،حيث

يوجد أكرث من  400ألف طفل خارج املدرسة» .وأشارت إىل
أنه «ال يتلقى  30باملئة من األطفال الرعاية الصحية األولية
التي يحتاجون إليها».
ويف ظــل رفع دعــم جز عــن األدويــة ،أوضحت
«اليونيســف» أن « 67باملئــة من األرس قالــت إنها تأثرت
بارتفاع اســعار األدوية الهائل» ،مشدد ًة عىل أن « 40باملئة
مــن األطفال ينتمــون إىل أرسة ال يعمل فيهــا أحد ،و77
باملئة من األطفال ينضوون يف أرس ال تتلقى أي مســاعدة
اجتامعية».

ّ
الــلــقــاء الــكــاثــولــيــكــي الــخــامــ  :الــوضــع املــتــفــاق ـ يُ ــه ــدد الــكــيــان اللبناني
ونــــدعــــو املـــســـ ولـــيـــن لــتــفــعــيــل الـــــحـــــوار وت ــغ ــل ــي ــب مــصــلــحــة ال ــوط ــن
انعقد اللقــاء الكاثولي
الخامس ،يف مطرانية سيدة
النجاة  ،بدعــوة من املطران
عصــام يوحنــا درويــش
وبحضور وجوه من العائالت
الزحل ّية وفاعل ّيات بقا ع ّية.
تداول املجتمعون يف قضايا
وطن ّية وكنس ّية واجتامع ّية،
و حــور ا لحديــث حول
كل
األزمــات الراهنــة عىل ّ
الصعــد ،وأصــدروا بيانًــا
ض ّمنوه النقاط ا تية:
«1-نؤكّد دور الكنيســة
الكاثوليكيــة ا لتاريخــي
األزمات
يف لبنان  ،خــالل
الل الل ا
املتعاقبة الّتي مي ّر بها البلد،
بالعمل عىل تقريب وجهات
ّ
والحث عىل الحوار.
النظر ومدّ الجسور والتالقي
 2نعترب أنّ الوضع الحايل املتفاقم ،يهدّ د الكيانمام يؤثّر
ال لّبناين والتعايش املسيحي -اإلسالميّ ،
سل ًبا عىل رسالة لبنان ،الّذي اعتربه البابا القديس
يوحنا بولس الثاين« :رســالة حريّــة ومثالً يف
التعدديّة للرشق والغرب ،وهو رسالة أخ ّوة وحريّة
وحوار» .كام تُهدّ د األحداث املتتالية امليثاق الوطني
والصيغة التشــارك ّية ملك ّونــات املجتمع اللبناين،
وهذا ما أكّــده البيان الصادر عن مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك ،الّذي انعقد يف بكريك يف 8
ترشين الثاين الحايل.
ً
عاجال إىل جميع املســؤولني،
جه نــدا ًء
 -3نو ّ
ليف ّع لوا الحوار يف ما بينهــم ،ويعملوا م ًعا لبناء

دولة مدن ّية حديثــة ،وطن ّية وعادلــة ،ويقفوا
إىل جانب املواطنني الّذيــن يعانون أزمة وجود مل
نشــهدها يف تاريخ لبنان .ونشدّ د عىل أن يتنازلوا
عن املصالح الشــخص ّي ة ويغلّبوا مصلحة الوطن
واملواطن ويعملوا عىل تحقيق العدالة اإلجتامع ّية.
واملؤسســات اإلعالم ّية
 -4نناشــد اإلعالم ّيني
ّ
وأصحــاب املواقع اإللكرتونية لــ ينحازوا إىل
الحقيقة فقط ،ويبثّوا يف وسائلهم األمل وال ّرجاء،
باعتبارهم بوابــة التغيــري يف املجتمعات ،فدور
اإلعالم األسايس هو التفتيش الدّائم عن الحقيقة،
والسعي املتواصل إلمناء الحوار بني الناس ،وعليهم
ّ
أن يقيموا العدالة ويبنوا اإلنسان من خالل الحقيقة
املج ّردة ،فصفحاتهم هي املكان األفضل للتالقي.
 -5يؤكّد الحــا ون الدور الريادي الّذي تؤدّيه

أبـــــــــي املــــــنــــــى بــــعــــيــــد بــــــاالســــــتــــــقــــــال :الـــعـــمـــل
ألجــــــــل بـــــقـــــاء مـــــ ســـــســـــات الـــــــدولـــــــة وكـــيـــانـــهـــا

تقدم شــيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشــيخ
سامي أيب املنى ،ملناســبة عيد االستقالل ،من جميع
اللبنانيني بالتهنئة ،راجيا اللــه أن «يعيده عىل لبنان
أمنا ونهضة ووحدة وطنية ،وأن يبقى جيشه الوطني
قويا ،محصنا ،وأن تنهض مؤسســاته مبسؤولياتها
إلنقاذ البالد مام تتخبط بــه واالقتصاد مام يعانيه»،
مضيفاً ان االحتفال باالســتقالل يكون بالعمل ألجل

مس ول صيدا في حزب الله عر
مع وفد من «حماس» أوضا املخيمات

مؤسساتها
ال ك نيس ــة عرب
ّ
اإلجتامع ّية ،يف الوقوف إىل
جانب أبنائها ومســاعدتهم
يف هذه الظــروف الصعبة،
مشدّ دين عىل ال ّتواصل الدائم
واملســتم ّر بني املقيمني يف
لبنان واملنترشين يف العامل.
 -6ي ن ظ ــر املجتمعــون
بأمل كبــري إىل دعوة البابا
فرنسيس ،إلرشاك العلامنيني
يف السينودس الّذي سيعقد
يف ر و م ـ ـ ا عــام ،2023
ويأملــون أن يكــون هذا
السينودس مناسب ًة مقدّ س ًة
ل ت ج د د ك ن ي ســة لبنان ،وأن
يكون للشــبيبة دورها يف
العمل الروحــي والكن

واإلجتامعي.
ج ه الحا ون دعو ًة أخويّ ًة لجميع أبناء
 -7يو ّ
وبنات األبرشــية واألصدقاء واملح ّبني ،للمشاركة
يف رتبة تولية املطران ابراهيم ابراهيم يوم السبت
الساعة الثالثة بعد
 18كانون األ ّول  2021يف ام ّ
الظهر ،يف كاتدرائية ســيدة النجاة  -زحلة ،خلفًا
للمطران درويش ،الّذي قاد نهض ًة إميان ّي ًة وروح ّي ًة
وعمران ّي ًة وثقاف ّي ًة واجتامع ّي ًة وإعالم ّي ًة ،ستبقى
الكنيسة شاهدة عليها.
 -8أخريا ،نث ّمن طلب املطران ابراهيم بأن تقترص
احتفاالت استقباله عىل التج ّمع للصالة يف كنف
ســيدة النجاة ،وأن يكون االستقبال الوحيد له يف
ساحة الكاتدرائ ّية».

بقاء مؤسســات الدولة وكيانهــا وإثبات قدرتها يف
تأدية دورها يف خدمة املواطنــني ،وتحديدا يف هذه
الظروف القاهرة التي تستوجب الرتفع عن الحسابات
الضيقة وتقديم املصلحــة الوطنية الجامعة عىل أي
بــأن تكون الحكومة
مصلحة أخرى .كل ذلك يق
قادرة وفاعلة بكل املقاييس ،وأن تكون عالقات لبنان
بأفضل حالتها مع أشقائه وأصدقائه».

ســلــيــمــان:وحــــدهالعل
اللبناني يجب أن يُرفع

قــال الرئيس ميشــال ســليامن« :العلم
اللبناين رمز عزتنا وكرامتنا .وحده يجب أن
يرفع دون أي علم آخر أو راية أو بريق وتذود
عنه بندقيــة الجيش .حيــث يرفرف يكون
العيد .هكذا احتفل بــه الجنوب يف اللبونة
عام  2006بعد غياب أكــرث من عقدين من
الزمن».

استقبل مسؤول منطقة صيدا يف حزب الله الشيخ زيد ضاهر،
وفدا من حركة املقاومة اإلسالمية «حامس» ،برئاسة املسؤول
السيايس يف صيدا حسن شناعة ،يف مقر الحزب ،يف حضور
مسؤول شعبة صيدا عارف حميد ومسؤول شعبة عني الحلوة
عيل الزينو ،وقدم الوفد التربيكات لقيــادة الحزب بذكرى يوم
الشهيد ،مؤكدا «قدسية قضيتهم وعطاءاتهم التي نقلت األمة
من الذل والخنوع إىل العز والفخار».
واستنكر اللقاء بحســب بيان للحزب «قيام بريطانيا بوضع
الجنا الســيايس لحركة حامس عىل الئحــة اإلرهاب ،األمر
الذي يكرس أسلوب الكيل مبكيالني الذي تتبعه كل هذه األنظمة
االســتكبارية املتغافلة عن اإلرهاب الحقيقي الذي ميارســه
الكيان الصهيوين ضد الشعب الفلسطيني ،وميعن يوميا بالقتل
والتدمري والتهجري واإلبعاد واألرس».
ووجه املجتمعون «تحية االجالل للشعب الفلسطيني املقاوم
الذييتصدىللجيشالصهيوينبكلامكاناتهاملتواضعةوملجاهدي
املقاومة بكل فصائلها ،التي استطاعت بصمودها وجهادها ان
تفرض املعادالت» .كام جرى عرض لالوضاع يف مخيامت منطقة
صيدا ،وتم البحث يف سبل التعاون والتنسيق بني الجانبني.

الدفا املدني يُعاود تن ي دورات
ُ
مواجهة املخاطر للنا ئة الجديدة

الل الدورة التدريبية
عــاودت املديرية العامــة للدفاع املدين،
تنظيم الدورات التدريبية للناشــئة الجديدة
والهادفــة إىل بنــاء قدراتهــم يف مجال
مواجهة املخاطر املتعددة ( حرائق ،حوادث
منزلية ،حوادث سري ،حاالت طارئة).
ويف الســياق ،أعطى عنارص من الدفاع
املدين إرشــادات حول مبــادئ التعامل مع
الحرائــق لتالمذة مدرســة الرســل خالل
زيارة قاموا بهــا إىل مركز الدفاع املدين يف
جونية تزامنا مع حلول ذكرى االســتقالل،

وعملوا عىل تلقينهم الخطوات األساســية
التي يفــرتض تنفيذها عند نشــوب حريق
وذلك لتوسيع آفاق معرفتهم يف هذا املجال
وتدريبهــم عىل كيفية اســتعامل املطافئ
اليدوية وكيفية تقديم اإلســعافات االولية
للمصابني لحني وصول عنارص الدفاع املدين.
ويف الختام ،قدم التالميذ لعنارص الدفاع
املدين ،درعا عربون شــكر وتقدير عىل ما
يبذلونه مــن تضحيــات يف خدمة الوطن
واملواطن.

ُ
الــبــعــريــنــيّ :
أي اســتــقــال ف ــي وقــــ يــصــار
امل ــواط ــن عــلــى عــتــبــات الــصــيــدلــيــات واألفــــران
قال عضو كتلــة «املســتقبل النيابية»
النائب وليــد البعريني« :مــن املفرتض أن
تكــون الكرامة أمرا بديهيا وأساســيا ،يف
بلد يدعي االســتقالل ويتغنــى به ،ولكن
أي كرامة وأي اســتقالل هذا الذي نتهافت
لالحتفــال به ،يف وقت يصــارع املواطن
يف بلدنا عىل عتبــات الصيدليات واألفران

واملحال ومحطات الوقود».
أضــاف «اليوم وقبل إطالق الشــعارات
الوطنية الرنانة ،املطلوب أن نصار بعضنا
بعضــا ،ونبارش العمل الجــدي لبناء دولة
تحرتم أطياف الشــعب كافة ،عرب تأمينها
أد الحقــوق واملتطلبــات ،بعدها ميكن
الحديث عن استقالل وسيادة ووطن ».

االحد  21ترشين الثاين 2021

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

إجتمــــــا فــــــي «الشــــــ ون» بحــــــث تعديل ســــــعر
الكلفــــــة اليومي بــــــدل خدمات م سســــــات الرعاية

عقد اجتامع يف وزارة الشؤون االجتامعية
بدعوة مــن الوزير هكتور حجار ،لدراســة
موضوع تعديل ســعر الكلفة اليومي املعتمد
حاليا بدل الخدمات التي تقدمها مؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة للمســتفيدين عىل
اختالف فئاتهم والــذي تطالب به الجمعيات
منذ أكرث من  5سنوات.
حرض االجتامع املدير العام للوزارة القا
عبدالله أحمــد ،ممثلو مؤسســات الرعاية
االجتامعية ورؤساء املصالح والدوائر .وبعد
النقا  ،تم اإلتفاق عىل:
أوال :تشكيل «لجنة ســعر الكلفة» وفقما ينص عليه قانون إنشــاء وزارة الشؤون
اإلجتامعية ،لوضع اإلطار القانوين لســعر
كلفــة جديــد ،وتوجيه كتــب إىل الوزارات
املعنيــة :الصحة ،العمــل ،اإلقتصاد ،املالية،
الرتبيــة والتعليم والتعليــم املهني والتقني،
األشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة ،وذلك

إلختيار املندوبني عنهــم .إضافة إىل ممثلني
عن املجلــس الوطني للخدمــة االجتامعية
واإلتحاد الوطني لشــؤون اإلعاقة وممثلني
عــن جمعيات حاميــة األحــداث والرعاية
االجتامعية املتخصصة.
ثانيا :اعتامد سعر كلفة  2012وتوقيعهمن قبــل الوزير حجــار بعد إجــراء بعض
التعديــالت الرضورية واملرتبطة مبا طرأ من
تغيريات طالت مؤرش غالء املعيشــة ،واملنح
التي خصصت للموظفني يف القطاع الخاص
إضافــة إىل اإلرتفــاع الجنوين يف ســعر
املحروقات ،لتعــرض بعدها عىل وزير املالية
ورئيس مجلس الوزراء ألخذ املوافقة واعتامد
الزيادات املالية املطلوبة ضمن موازنة وزارة
الشــؤون االجتامعية للعــام  ،2022بحيث
تتمكن املؤسســات من اإلســتمرار يف أداء
دورها ورســالتها يف خدمة الفئات الفقرية
واملحتاجة واملعرضة للخطر».

مـــــــــدرســـــــــة «الــــــــــــقــــــــــــوات الــــــخــــــاصــــــة»
ّ
ً
ً
نـــــــفـــــــذت تـــــمـــــريـــــنـــــا لــــيــــلــــيــــا بــــالــــذخــــيــــرة

الل الت ري

أعلــن الجيش عرب «تويرت» أن مدرســة
القوات الخــــاصة ،نفذت « رينا تكتيا
ليليــا بالذخــرية الحية لعنــارص من لواء
املشــاة الثاين وفوج املدفعــــية الثاين،

الذين تابعوا بنجا دورة قتال يف االماكن
املبنية بــارشاف فريقــي تدريب امرييك
وبريطاين ومدربني من مدرســة القوات
الخاصة».

خـــلـــف  :إجــــعــــلــــوا الـــــيـــــوم مـــرمـــوقـــا
ّ
الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة
فـــــــي تـــــــاريـــــــ

ً

أصدر نقيب املحامني يف بريوت ملحم خلف ،بيانا قال فيه:
«تحلت إنتخابات نقابــة املحامني يف بريوت ،عىل مدار قرن
ونيف ،برقي إســتثنا مميز وبأبهى صورة طبعت الحمالت
اإلنتخابية» ،مضيفا «مع األسف ،شاهدنا ونشاهد ،يف سياق
الحمالت اإلنتخابية النقابية الحاليــة ،خروجا غري مألوف
عن القواعد التي طبعت العمــل اإلنتخايب يف نقابتنا ،حيث
تعتمد وســائل مرفوضة ومســتهجنة ال ت إطالقا بصلة
لقدســية إنتخابات نقابة املحامني التي إشتهرت بأنها عرس
للدميوقراطية».
وتابع «نحــن يف نقابة املحامني يف بريوت ،نرفض رفضا
باتا هذه األساليب امللتوية يف الحمالت ،وندعو الجميع ،عىل
مســافة يوم من اإلنتخابات ،اىل التحيل بالرفعة واملناقبية،
وإعطاء أمثولة يف رشف املنافسة وأخالقية املعركة وكرامة
من يعرف أن ينترص مبجد أو أن يخرس مبحبة وفر ».
وختم خلــف «إجعلوا اليــوم ،يوما مرموقــا يف تاريخ
الدميقراطية يف لبنــان ،وصورة مضيئة عن اإللفة والوحدة
واملحبة ،ومشهدا مجيدا يشع أمال ورجاء».

ُ
دوريـــــة م ــن م ــخ ــاب ــرات الــج ُــي ـ أوقــف ـ
ُ
مــواطــنــيــن فــي الــغــبــيــري بتهمة الخطف

أعلنــت قيادة الجيش -مديرية التوجيــه يف بيان لها انه:
«بتاريخ  2021/11/19أوقفت دورية من مديرية املخابرات
يف منطقة جرس املطــار -الغبريي املواطنني (ع.ج) و(م.ج)
بعد أن كمنت لحافلة نقل ركاب يستقالنها.
وكان املوقوفان قد أقدما عىل خطف الســوريتني (ص.ف)
و(آ.ع) مــع ابنتها ( 9أشــهر) بعــد إيهامهــام ب مكانية
مساعدتهام للســفر إىل هولندا عرب التهريب ،كام أقدما بعد
الخطف عىل طلب فدية مالية من ذوي السوريتني لقاء إخالء
سبيلهام.
وقد ضبط بحوزتهام مبلغ من املال عائد للسيدتني باإلضافة
إىل مسدس حريب.
سلمت الطفلة إىل والدها ،كام سلمت املضبوطات ،وبورش
التحقيق ب رشاف القضاء املختص».

ارك باحتفال االســــــتقال في مدرسة مار مارون

املطران العمار  :التامذة ه بناة االســــــتقال الجديد

الل االحتفال يف ا در ة

أكد راعي ابرشــية صيدا املارونية املطران
العامر ،خالل مشاركته يف االحتفال
مارون
ّ
الذي أقامته مدرســة مار مارون بيت الدين،
مبناسبة عيد االســتقالل ،أن «التالمذة هم
بناة االســتقالل الجديد ،ومســتقبل لبنان
وبقدر ما تكتسبونه اليوم من علم ومعرفة،
بالقدر عينه نحرص ان نرســخ يف نفوسكم
رو املواطنة،التي ســتكون املنطلق للبنان
الجديد».

بدوره ،تطرق رئيس تحريــر مجلة األمن
العــام العميد منري عقيقــي ،يف كلمته اىل
ركائز االســتقالل ،واملداميك الخمســة التي
تصون االستقالل ،وهي سيادة االمن املتمثل
بالقوى الرشعية ،وســيادة القرار الح ّر عىل
مستوى الســلطة التنفيذية ،ومجلس نيايب
مســتقل ينبثق من انتخابات ح ّرة ونزيهة،
ومجتمع لبنــاين حي و منتج ،باالضافة اىل
قضاء مستقل وقضاة يحكمون بالعدل.

كلوديــــــن عــــــون زارت منشــــــ ت ومراكــــــز خدمات
«الجمعيــــــة اللبنانيــــــة للدراســــــات» فــــــي بعلب

تـــوقـــيـــف أحــــــد املـــطـــلـــوبـــيـــن لــلــقــضــاء
بــجــرم ســرقــة دراجـــــات لــيــة ب ــاالوزاع ــي

أعلنت املديريــة العامة
لقــوى االمــن الداخيل انه
«كــرثت يف ا ونة األخرية
عمليات الرسقة والسلب ال
س ّيام الدراجات النارية يف
محلة االوزاعــي ،وبنتيجة
االســتقصاءات والتحريات
كنت فصيلة األوزاعي يف
وحدة الــدرك اإلقليمي من
تحديد هوية أحد املشــتبه
بهم برسقة عــدّ ة د ّراجات
ناريّــة ،إضافــة لتعاطي
وترويج املخدرات ويدعــى :م .ع( .مواليد عام  ،1992لبناين
الجنســ ّية) مطلوب مبوجب بال بحــث وتح ّر بجرم رسقة
وبتاريــخ  ،2021-11-13وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة،
كنت إحدى الدوريّات من توقيفه يف محلة االوزاعي».
ولفتــت املديرية اىل انه «بالتحقيــق معه من قبل عنارص
الفصيلة ،اعرتف بقيامه برسقــات عدّ ة لدراجات ناريّة ،كام
أفاد أنه تواصل مع بعض اصحاب الدراجات املرسوقة إلعادتها
إليهم مشرتطًا بدال ماديا ،وذلك باالشرتاك مع آخرين ،والعمل
املختص
جار لتوقيفهم ،وقــد أودع املوقوف املرجع القضا
ّ
بناء عىل إشارته».

ال ــج ــم ــع ــي ــة ال ــل ــب ــن ــان ــي ــة الطـــــبـــــاء الـــــتـــــورم الــخــبــيــث
أط ــل ــقــ حــمــلــة ال ــك ــش ــف امل ــب ــك ــر عــــن ســــرطــــان ال ــث ــدي
أطلقــت الجمعية اللبنانية
الطباء التورم الخبيث ورشكة
«ف ايزر»،حملة الكشف املبكر
عــن رسطان الثــدي بعنوان
«اول وي تي مسؤوليتي» ،وذلك
مبشا رك ة عدد من الجم عيات
العلمية املعنية.
ولف ــت رئيــس الجمعية،
الدكتــور نــزار بيطــار ،إىل
أن «الحملــة انطلقــت العام
املا » ،مشدداً عىل أنه «يف
األيام الصعبــة التي منر بها
لن ا ح ية الوضــع االقتصادي
وفقــدان االدويــة ،افضــل
طريقة لعــالج الرسطان هي الل طال الح لة
تفاديــه ،من خالل الكشــف
املبكر فيكون العالج ف ّعال».
بأمــس الحاجة اىل التوعية والكشــف املبكر
وأكــد «إننا
ّ
والوقاية ألنه باإلمكان الوقاية اىل حد ما خصوصا ان مرض
الرسطان ال نصاب به بني ليلة وأخرى ،ســ كز عىل تثقيف
النــاس لتجنب اإلصابــة .الحظنا ان الســيدات تقبلن فكرة
الوقاية وكذلك الصورة الشــعاعية وزالت املحرمات املرتبطة
بالرسطان».

ودعا السيدات إىل «التوجه إىل مراكز األشعة عىل األقل مرة
واحدة يف السنة وعندما تدعو الحاجة» ،الفتاً إىل أن «رسطان
الثدي هو اكرث أنواع الرسطانات شيوعا لدى النساء .وحسب
آخر االحصائيــات يف العام  ،2016فعدد الحــاالت الجديدة
 2500حالة ولكن أعىل نسبة وفيات هي الوفيات الناتجة عن
رسطان الرئة» ،محذرا من «التأثري املبارش للتدخني عىل الرئة،
حيث ان  90باملئة من الحاالت هي نتيجة التدخني».

توافرت معلومات لشــعبة
املعلومــات يف قــوى األمن
الدّ اخيل ،حول قيام شــخص
مجهــولالهويــةبرتويج
املخدّ رات بني قضــاءي املن
وكرسوان ،مســتخد ًما س ّيارة
ُمســتأجرة نــوع «هيونداي
غراند «.
تابعــة
ب ن ت ي ا جمل ـ ـ ة
واالســتقصاءات،توصلــت
الشــعبة اىل تحديد هويته،
ويدعــى :ع .أ( . .من مواليد
عام  ،1995سوري)
بعد مراقبة دقيقة ،كّنت
إحدى دوريات الشّ ــعبة من
رصده عــىل من الســيارة
املذكورة ،يف محلّة نهر املوت،
فعملت عىل توقيفه ،مع ثالثة من زبائنه ،وهم كل من :ن .ب.
(من مواليد عام  ،1969لبناين) ،ج( . .من مواليد عام ،2000
سوري) ،ع .أ .ن( .من مواليد عام  ،1999سوري)
بتفتيشــهم والســيارة ومنزل األخــري ،يف محلة خلوات

فالوغا ،تم ضبط كم ّية من املخدّ رات ،عبارة عن أربع قطع من
حشيشة الكيف ،قطعة من مادّة املاريجوانا ومبلغ مايل.
بالتحقيق معهم ،اعرتفوا مبا نُسب إليهم.
القانوين بحقهم ،وأودعوا مع املضبوطات
أجري املقت
والسيارة املرجع املعني ،بنا ًء عىل إشارة القضاء املختص.

الل ال ولة يف بعلب

جالت رئيســة الهيئة الوطنية لشــؤون
املرأة اللبنــاين كلودين عون يف منشــآت
ومراكز خدمات الجمعية اللبنانية للدراسات
والتدريــب  LOSTيف بعلبك ،التي تهدف إىل
دعــم األرس و كني األفراد نســاء ورجاال
يف قطاعات مختلفة عــىل امتداد املنطقة،
بدعوة من مؤسسها ورئيسها الدكتور رامي
اللقيس.
اســتهلت عون نشــاطها بزيــارة مركز
«نحنا لبعــض» الذي يقوم مببادرات خريية
لتوفري املالبس ملئات األرس يف بعلبك ،بعدها
زارت «املطبخ امليداين» الــذي يقدم حوايل

 550وجبة غذاء مجانيــة يوميا لألرس يف
املنطقة ،و»مؤسســة فلــورا» وهي عبارة
عن معمــل لتصميم وإنتاج املالبس الجاهزة
يعمل فيه رجال ونساء من بعلبك.
واختتمت نشاطها بزيارة القرية الزراعية
التي تهدف إىل تطوير القطاع الزراعي ودعم
املزارعــني وتأمني التدريــب املهني للعاملني
والعامــالت يف الزراعة ،والتــي تضم 14
مهندسة زراعية.
ويف نهاية الزيارة ،غرســت عون شجرة
أرز يف القرية الزراعيــة التابعة للجمعية
اللبنانية للدراسات والتدريب يف بعلبك.

ّ ً
تحســــــبا ألضرار نتيجة األمطار
أعمال لـ «األ ــــــغال» والبلديات

ككل عام ،تغــرق الطرقات
والشوارع بالســيول نتيجة
تقاعس الســلطات الرسمية
عــن أداء الحــد االد مــن
دورها لجهة صيانة الطرقات
واالتوســرتدات ،اضافة اىل
انسداد مجاري ترصيف املياه
بالنفايات.

وزير األشغال

ّ ُ
ُ
ّ
توقيف مــــــرو مخدرات مع من زبائنــــــه ..وضب كمية منها

جال وزير االشغال العامة
والنقــل عيل حميــه امس،
عىل النقاط الحمــراء كافة
يف مختلف املناطق اللبنانية،
متفقــدا أشــغال التعزيــل
والتنظيــف التي تقــوم بها
الور الفنية التابعة ملتعهدي
الوزارة ،مفتتحــا جولته من
مجرى نهر الغدير ،حيــث التقى عددا من االهايل الذين نوهوا
بزيارته مثمنني وجوده بينهم.
بدوره ،شكر حميه «لالهايل كل ما يبذلونه ألجل املحافظة
عىل عدم رمي النفايــات يف مجرى النهــر» ،متمنيا عليهم
«االستمرار يف ذلك ،حرصا عىل السالمة العامة».
و تابــع حميه جولته إىل منطقة ضبيــه -انطلياس ،وأكد
من هناك «أهمية االستمرار يف التكامل بني البلديات واالهايل
واملعنيني برفع النفايات ،وذلك للعمل معا لعدم انسداد مجاري
ترصيف املياه عىل االوتوسرتادات الدولية والطرق العامة».

بلدية بريوت

ويف السياق ،أعلنت دائرة العالقات العامة يف بلدية بريوت،
جــه كتاباً اىل
أن محافــ بريوت القا
مــروان عبود ،و ّ
مصلحتي الهندسة والنظافة يف بلدية بريوت وقيادة فوجي
االطفاء والحــرس ،جاء فيه« :عطفا عــىل مذكرتنا اإلدارية
 / /يطلب اليكم املبادرة
تاريخ
/
عــدد
فوراً إىل استنفار األجهزة املختصة لديكم التخاذ اإلحتياطات
الالزمة ملنــع حصول فيضانات أثناء هطــل األمطار الغزيرة
والتأكد من حســن تنظيف األقنية وشــبكات ترصيف مياه
األمطار والتنسيق يف ما بينكم وإفادتنا دورياً بالنتيجة.
وكانت دائرة األشغال باألمانة التابعة ملصلحة الهندسة يف
بلدية بريوت ،قد قامت يف وقت سابق مبؤازرة فوجي االطفاء
والحــرس ،بحملة تنظيف واســعة شــملت تعزيل وتنظيف
مصايف وريغارات مياه األمطار عىل مداخل ومخارج األنفاق
يف مدينة بريوت والتي قد ينجم عن عدم تنظيفها فياضانات
من شأنها أن تشــكل خطراً عىل سالمة املواطنني والسالمة
املرورية .عىل أن تتبعها حملة كشف دوري عىل تلك املصارف
للتأكد من عدم تجدد رمي االوسا داخلها .كام ننوه باملواطنني
الكرام عدم رمــي النفايات أو بقايا االوســا قرب او داخل
مصارف املياه واملجاري الصحية ألنه قد ينجم عن ذلك اقفال
تلك املسارب ومجاري الرصف الصحي والتسبب بفيضانات.

الرغم من غزارة األمطار التي تســاقطت عىل مدى الساعات
األربع والعرشين املاضية وما نتج منها من ســيول وتدفقات،
مل تســجل اية تجمعات مائية او مشــاكل تذكر نظرا لكون
بلدية صيدا استبقت وصول األمطار وواكبتها باستنفار فرق
الطوارىء فيها وتكثيف أعامل تنظيف قنوات الرصف واملجاري
الرئيسية يف مختلف احياء وشوارع املدينة.
وكان الفتــا حرص عامل فرق الطــوارىء يف البلدية عىل
البقاء بحالة تأهب ،تحسبا الشــتداد العاصفة وعىل متابعة
ور التنظيــف هذه ولــو تحت املطر ورغم ظــروف العمل
الصعبة يف هكذا طقس.

حال الطرقات

بدورهــا ،ذكرت»غرفة التحكم املروري»التابعة لقوى األمن
الداخــيل ،أنّ «طريق عيناتا-األرز ســالكة أمام املركبات ذات
الدّ فع ال ّرباعي ،أو تلك املج ّهزة بسالسل معدن ّية ،بسبب تراكم
الثلوج«.

مصلحة األرصاد الجوية

من جهتها ،توقعــت مصلحة األرصــاد الجوية يف إدارة
الطريان املدين أن يكون الطقس اليــوم (األحد) غا ا جزئيا
إىل غائم أحيانا ،وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خالل النهار
والتي تبقى دون معدالتها املوسمية.
كام يتشــكل الضباب عــىل املرتفعات وتتســاقط أمطار
متفرقة تكون غزيرة أحيانا خالل الفرتة الصباحية ومرتافقة
بريا ناشــطة ،تخف حدة األمطار اعتبارا من بعد الظهر مع
انفراجات واسعة.
الحال العامة :منخفض جوي متمركز غرب تركيا يسيطرعىل لبنان والحوض الرشقي للمتوســط يــؤدي إىل طقس
متقلب وماطر حتى ظهر اإلثنني حيث يستقر تدريجيا.
الطقس املتوقع اإلثنني :غائم جزئيا وارتفاع طفيف بدرجات
الحرارة مع تشــكل ضباب عىل املرتفعات واحتامل تســاقط
بعض األمطار املتفرقة خالل الفرتة الصباحية ومن ثم يستقر
الطقس تدريجيا.
بلدية صيدا
أما الثالثــاء :قليل الغيوم إىل غائم جزئيا وارتفاع بســيط
كام اجتازت مدينة صيدا اختبار الشتوة األوىل بسالم ،فعىل بدرجات الحرارة.

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

اهــتــمــام محلي وا ــتــرابــي كــمــا الــدولــي بــ عــادة اعــمــار مــرف ـ بــيــروت

ّ
ابــــــــــو جــــــــــــودة  :مــــــشــــــروعــــــي لــــــــن يُــــــكــــــلــــــف الــــــدولــــــة
ّ
اي امـــــــــــوال  ..وهـــــدفـــــنـــــا ان يـــــكـــــون املــــــرفــــــ عـــاملـــي
جوزف فر
يتحدثون عن اهتامم
دويل بأعــادة اعــامر
مرفأ بريوت ويرضبون
اخــامس بأســداس
املليارات مــن الدوالرات
لذلك بينام نجد مهندسني
لبنانــني يطرحون خطة
العــادة االعامر دون ان
يكلف الدولة اللبنانية اي
قر .
وهذا ما فعله املهندس
رشبل ابو جــودة الذي
نكــب عــىل وضــع
ا
ّ
الدّ راســات وال ّتصاميم
الدمار يف مر ب و
االولــــية و ّقــدّ م كل
الفينيقي القديم
يحــ تاريخ لبنان
مجهوده ،بشكل طوعي
ّ
والجديد واملعارص،
ومجاين ليــــعيد االمــل والحياة
ويلفّــه صــور ثالث ّيــة األبعاد
رهامالرش
ّ
لوطــن وعاصمــة د ّم
معروضة ،النفجار املرفأ ولشــهداء
والفساد .وســيقدم مرشوعه اىل
االحرار االبــرار الذين قضوا حتفهم.
وزير االشغال
يطل عىل
ويعلوه سطح يضم مطعامً ّ
تعمــد هذه الدّ راســة عىل تكبري
البحر وعىل مدينة بريوت.
الحاويات من 400 000م م لتصبح
ســيتم ربط املرفا بخطوط سككاملساحة  1 300 000م م.
حديديّة للشــحن الربّي ،عرب سقف
وتكبري األرصفة الّتي كانت يفنهر بريوت واستعامله ،متوجهاً نحو
الســابق تبلــغ  1 000م ط لتصبح
ّ
قناطر زبيدة عند مدخل ال ّنفق وصوالً
 3 400م ط.
اىل شــتورة ،كمرحلة اولية عىل امل
وعوضــاً عن وجــود  14رافعة
الوصــول يف املســتقبل اىل العراق
عمالقة يصبح العدد  39رافعة.
ب ابو جودة
السعودية.
تعمد ايضاً الدّ راســة عىل ازاحةواململكة العرب ّية ّ
السنســول الحايل  500م اىل عرض
وسيتم جلب ناتج حفريات ال ّنفق
ّ
البحر  ،فيبلغ
لردم املرفأ.
بذلك عمق املياه  25م تقريباً ،وبذلك سيتمكن املرفأ
وبعد االنتهاء من حفر النفق وامداد سكك الحديد.
من استقبال  4سفنٍ سياح ّية عمالقة ،
سيتم تنظيف واســتبدال مكب منطقة برج حمود
ومن اســتخدام الحوض االول تبلغ مســاحته وجديدة.
السوا وخدمة
واستحداث منطقة كاملة لفرز النفايات وإعادة
 250 000م م ،قادراً عىل اســتقبال ّ
السفن ،واالنطالق والتوجه من واىل بريوت.
تدويرها يف منطقة حدودية غري مأهولة بني لبنان
ّ
تعمد ال ّتصاميم عىل فصل السنسول اىل قسمني  :وســورية .وسوف يتم نقل النفايات ليال عرب سكك
السوا وخدمة الحديد مبستوعبات مقفلة.
االول سيكون مجهزاً الستقبال ّالسفن
انشاء ثكنة عسكريّة ل  400عنرص ومرفأ خاصّ
ً
ة،
ي
اخل
ــياحة
للس
ا
مخصص
سيكون
الثاينالدّ
ين تليق وتك ّرم اوليك الجنود االبطال ،
ّبنا
ل
ال
للجيــش
ّ
ّ
ّ
بتحويله واجهة بحرية ومتنفساً لسكّان العاصمة حامة الوطن.
بريوت.
وتقوم الدّ راســة عىل انشاء مبانٍ سكن ّية لهوالء
وسيتم وضع برج ضخم بعلو 160م ويقسم اىل العنارص .
قسمني أحدهام سيكون مركزاً الدارة املرفأ،
لصيادي االســامك،متطور اىل
انشــاء مركز ّويعلوه القســم الثاين ،وهــو عبارة عن متحف ص ّيــد منتج عــرب البواخر وال تكتفــي بالفلوكا.

وســيتم استحداث سوق
ّ
وب ّرادات ومطابخ ملعالجة
السمك .
وتوضيب ّ
وسيتم انشاء اهراءاتللقمح .
ســيتم انشــاء مبانٍ
مخصصــة مكاتب الدارة
املرفا ولكّل رشكات الشّ حن
وتخليــص املعامــالت
واقامــة مختربات كاملة
وجاهــزة لترسيع عمل
الجامرك والكشــف ويف
موقع واحد
ســتعمل الدّ راسة عىل
املحافظــة واالبقاء عىل
االهراءات املدّ مرة واقامة
يضــم احواضــاً
ســور
ّ
خرضاء
كــام فعلوا وزنّروا املباين يف هريوشــيام،لتبق
شاهداً عىل ال ّتفجري ،فيخلّد ال ّتاريخ ما حصل .
التمويل :يجــب ان يســتعيد لبنان وحكومته وســلطته
ين،
يل واالنتشــار االغرتا ّ
يب الّلبنا ّ
ثقة املجتمع الدّ و ّ
واملفقــودة حال ّياً النهام اهم وابرز مصادر للتمويل
يف املستقبل.
انشــاء رشكة مســاهمة لبنان ّية ،مية بامليةمن املقيمــني واملغرتبني املنترشين يف ارجاء الكرة
االرضيــة توضع اســهمها للتــداول يف بورصة
بريوت للتمويل وســتعمد الدّ راسة عىل االستفادة
ين
من الفريق الهنــديس والتقني من الجيش اللّبنا ّ
للتنفيذ ،النهام الركيزتني الوحيدتني اللّتني تتمتعان
باملصداق ّية واالمانة والشّ فافية.
وبذلك نوفــر من الكلفة ونحــرص املصاريفبــدون اللجوء اىل االســتدانة وطلــب القروض
ومراكمة الدّ يون عىل الخزينة ويلغي املحســوبيات
واملحاصصات للسلطة الفاسدة.
او يتــم حــرص ال ّتلزيــم ( يب او ) للرشكاتاللّبنان ّية فقط اينام وجدت يف انحاء العامل .
ويعترب ان التمويل ســيكون من الرشكة املنشأة
بقيمة 4مليارات دوالر معتربا ان ما بحدث يف قناة
الســويس من انشاء خطوط ثانية يجب ان يواكبها
مرفأ بحجم مرفأبريوت مؤكدا ان املنافســة تقوي
االقتصاد وتحرك الدورة االقتصادية .
ورفــض ابو جــودة املشــاريع املقدمة من دول
ورشكات النهــا تريد ان يكــون التمويل من الدولة
اللبنانية وهذا ليس مبقدرها وهدفنا الوصول باملرفأ
بعد اعامره اىل العاملية.

نــــــصــــــار يــــــجــــــول فـــــــي طــــــرابــــــلــــــ  :نــــســــعــــى لــــلــــتــــعــــاون
مــــــع الـــــقـــــطـــــا الــــــخــــــا وتـــــ لـــــيـــــف لـــجـــنـــة تـــحـــقـــ اإلنـــــمـــــاء
استهل وزير السياحة وليد
نصــار جولتــه يف طرابلس،
بلقاء صباحي يف قرص الحلو
بعــد محطة اســتقبله فيها
ممثــل الرئيس نجيب ميقا
مقبــل ملــك .ثــم انتقل اىل
مكتب الســياحة يف ساحة
عبدالحميد كرامي ،حيث أطلق
خدمــة Vx Kiosk by GWR
مببــادرة مــن
وزارة السياحة التي ميكنها أن
تسجل املعلومات وانطباعات
الــزوار وتضبــط معلومات
الواقع السياحي .ويف حديث
اىل الصحافيــني ،قال نصار:
«نحــن هنــا يف جولــة يف
طرابلس بتوجيهات من دولة
رئيس مجلــس الوزراء نجيب
ميقا  ،نتحدث باإلمناء والسياحة وال حجج تحول
بيننا وبني العمل ،وسنســعى بالتعاون مع القطاع
الخــاص ونتوجه اىل تأليــف لجنة بهدف تحقيق
تنمية ثقافية وسياحية».

غرفة طرابلس

ثــم انتقــل اىل غرفة طرابلس والشــامل حيث
اســتقبله رئيس الغرفة توفيــق دبويس ،يرافقه
مستشار ميقا مقبل ملك واملدير العام ل ثار يف
وزارة الثقافة رسكيس الخوري،
يف بداية اللقاء شــدد دبويس عىل «أهمية توفر
اإلرادة الوطنيــة والتصميــم الحثيث عىل املثابرة
يف مواجهة التحديات املتعددة الوجوه التي تواجه
املجتمــع و ورة فتح األبواب واســعة أمام بناء
الوطــن بيد واحدة ،فطرابلس الكربى تلك الكثري
من الكنــوز ومقومات القوة وما علينا إال أن نعمل

ترميمه وتأهيلــه ل يعطي
الصورة الحضارية التي لطاملا
امتازت بها طرابلس و ورة
إعادة الحرارة اىل الســياحة،
ومــا علينــا إال أن نجمع قوانا
وتتضافر جهودنا إلعادة األلق
اىل طرابلــس ،املدينة األجمل
يف لبنــان ،وما أريــد تاكيده،
أن وزارة الســياحة هــي لكل
لبنــان و نيــا أن نصل يف
نهاية جولتنا اىل تشكيل لجنة
سياحية توجيهية يتم التواصل
معها بشــكل يومــي من اجل
التنسيق والتعاون املستمرين».

مشاريع الغرفة

معا عىل وضع خطة لنصل من خاللها اىل اعتامدية
طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية ،وال ســيام أننا
منلــك اإلرادة يف أن يكون لدينا مرفأ إقليميا دوليا
ومطارا إقليميــا دوليا يف القليعات عكار ومنصة
للنفط والغاز ومصفاة للنفط نوفر لها الرابط الذي
يتيح لها اإلطاللة عىل البحر ،وكل ذلك ضمن إطار
مرشوع استثامري كبري يتمثل مبنظومة اقتصادية
متكاملة تجذب االســتثامرات اللبنانية والعربية
والدولية».
من جهته أشــار نصار اىل أن «السياحة صناعة
والقطاع الســياحي سيشهد حركة متطورة باتجاه
املســتقبل من خالل الرشاكــة بني القطاعني العام
والخاص ،واألهم العمل عىل إدارة القطاع السياحي
عىل الرغم من كل الظروف املحيطة بنا سواء املادية
أو العوامل األخرى ،وما رأيته يف مكتب الســياحة
يف طرابلس يستدعي من جانبنا التدخل معا إلعادة

جولة لوزير البيئة في الطري الجديدة

الل ال ولة
جال وزير البيئة نارص ياســني يف منطقة أرض جلول يف
يف رمي
الطريــق الجديدة لتفقد تأثري األمطار ،بعد الفو
نفايات سوق الخضار واملالحم ،واإلهامل يف رفعها.
مروان عبود
واتصــل ياســني مبحاف بريوت القــا
واملتعهد ،وســيتم العمل عىل رفع النفايات فورا .كام سيعمل
ياسني مع بلديتي بريوت والغبريي لوضع حل ملعالجة نفايات
أسواق الخضار واللحمة.

بعد ذلك ،جــال نصار عىل
مختلف املشــاريع املعتمدة يف
مقــر الغرفة ،وزار مع دبويس
املركز الذيك للســياحة الرقميــة يف مقر الغرفة
واملكتب الذي خصصته الغرفة لوزارة الســياحة،
وعــرب عن اعجابه مبا شــاهده من أعامل تقام يف
غرفة طرابلس من املنظومة االقتصادية املتكاملة
اىل مختــربات الغرفة والبنيــة التقنية التي تتمثل
بأحدث املعدات املتطورة .وقال« :أجد ورة أن يزور
معايل وزير الصناعة غرفة طرابلس لالضاءة عىل
تلك املشــاريع واملراكز .مقر الركن الذيك للسياحة
الرقمية هــو املكتب الثاين لوزارة الســياحة يف
طرابلس ،ونحن نشكر للرئيس دبويس تقديم الغرفة
لهذا املركز النموذجي الجامع بني وزارات عدة وليس
فقط لوزارة السياحة بل الثقافة والبيئة والصناعة
واالقتصاد ،وانا زيار لطرابلس ،وأشدد عىل توفري
كل الخدمــات والفرص إلظهار صــورة طرابلس
الشبيهة ببلد جبيل القريبة جدا منها.« ،

رابطة مو في االدارة اعلنوا العودة الى االضراب املفتو
اعلنــت الهيئة اإلداريــة لرابطة موظفي
اإلدارة العامــة يف بيان ،العودة اىل اإل اب
املفتــو  ،لحني تحقيق املطالــب «التي نذكر
دا ا بأنها ال تالمس الحد األد من الحقوق
وال من حاجاتنا لالستمرارية».
واكدت انه «مل نكافح عمرا ل نر بأن
نتحول عامل ســخرة ،ونكتفي مبا يرمى لنا
من فتات .وألن من نهبنا ونهب الدولة بكاملها
وما زال يرس ومير احتكارا وتهريبا وتهربا
مباحا من الرضائب ،واســتفادة من إعفاءات
وتسويات وامتيازات غري مربرة نتحملها نحن
وكل ذوي الدخل املحــدود عن كبار املتمولني
وكربى الرشكات ،ومســاهامت ومساعدات
لغــري ذوي حق من الجمعيات واملؤسســات
الوهمية ،واســثامر مجاين لألمالك العامة
ومصالحات ال تنتهي .ألننا أوىل بكل هذا ،ألننا
وصلنــا بفضل كل هــذا اىل العدم ،وألن هذه
األتعاب اقتص منها  97ومرشحة لالزدياد،
وألننا معنيون مبواجهة قرار استكامل إبادتنا

وإبادة عائالتنا واملزيد من اذاللنا .نســأل :هل
نحــن فعال أمــام خيار اللجــوء اىل هيئات
وجمعيات الكون التي ترعى حقوق اإلنســان
وحقوق العــامل واملوظفني؟ فمن مثلنا يف
حاجة اىل دعم هكذا جمعيات ولجان؟»
وتابعــت« :إن الهيئــة اإلدارية ملوظفي
اإلدارة العامة ،بعد أن علقت اإل اب املفتو
أســبوعني كبادرة ثقة ،عىل ان تقر الحكومة
خاللهــام ما ميثل الحــد األد املطلوب من
الحقوق والحاجات األساسية لحياة العائالت،
ومبــا أن مــا صدر عن الحكومــة أمس من
تسخيف للحقوق والحاجات فاق كل التوقعات
وخيــب وميض األمل لدينــا ،ومع الكثري من
األمل االعتذار ألهلنا يف الوطن ،املكتوب عليهم
وعلينا القتال يف ســبيل حياة كرمية بالحد
األد املقبــول فحياة عائالتنــا عىل املحك
وحقوقهم اإلنســانية واملعيشية والصحية
واملعنوية يف مهــب عواصف التجاهل ،نعلن
العودة اىل اإل اب املفتو ».
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املــــ ســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــضـــمـــان االلـــــزامـــــي
بــحــث ـ مـــع ســــام وهـــــــارون اوضــــــا الــت ـ مــيــن

الل االجت

عرض وزير االقتصاد والتجارة أمني ســالم
مــع مجــــلس إدارة «املؤسســة الوطنية
للضامن اإللزامي» برئاسة عــــبده خوري،
أوضاع قطاع التأمني بصــورة عامة وقطاع
الضامن اإللزامي بصورة خاصة «يف ظل واقع
القطاع االستشفا يف لبنان وانعكاسه عىل
قدرة هيئــات الضامن عىل الوفاء بالتزاماتها
تجــاه املؤمنني» بحســب بيان صــادر بعد
االجتامع.
وأكد خوري «الوقوف إىل جانب الوزير سالم
ولجنــة رقابة هيئات الضامن واســتعدادها
رصف اللجنة لتعزيز
لوضع إمكاناتها يف تــ ّ
سمعة القطاع وثقة املواطنني به».
وطالــب «بتفعيل التعاون مع لجنة الرقابة
عىل رشكات الضامن والتنســيق مع الجهات
القضائية حول عدد من االمور ملتابعة مسألة
الجدولة واالحكام القضائية العائدة لحوادث

املركبــات الصــادرة عن املحاكــم املختصة،
والتحاور مع املستشــفيات بخصوص تعرفة
خاصة ملصايب حوادث السري لنقلهم بالصليب
االحمــر اىل اقرب مستشــفى والتواصل مع
كافة الجهــات املعنية بأمور التأمني االلزامي
لتنفيذ وإصدار املراســيم التطبيقية املتعلقة
بتوحيد عقد الضامن للمســؤولية املدنية من
اال ار املادية والجسدية».
أما وزير االقتصاد فشــدد عىل عزمه «جعل
تجربة قطاع التأمني رائدة يف تحدّ ي النهوض
االقتصادي يف لبنان».
ويف هذا االطار اجتمع مجلس ادارة املؤسسة
الوطنية للضامن االلزامي برئاسة عبده خوري
بنقيب املستشفيات سليامن هارون الذي درس
معهــم الية معالجة مصايب جوادث الســري
بني رشكات التامني واملستشــفيات والصليب
االحمر اللبناين.

بــــيــــان لــهــيــئــة إدارة الـــســـيـــر وا لــــــيــــــات...
أعلنت هيئة إدارة السري واالليات واملركبات
يف بيان ،بأنه بنــاء ملقتضيات املصلحة
العامة ،ولحســن وانتظام ســري العمل،
وتخفيفاًلالزدحام داخل مصلحة تســجيل
السيارات خصوصا بعد ارتفاع عداد اصابات
كورونا يف ا ونة األخرية ،تســتأنف هيئة
إدارة الســري وا ليات واملركبات إســتقبال
املواطنني أيام األربعاء والخميس والجمعة
يف  26-25-24ترشين الثاين  2021بالنسبة
لألســبوع القادم إلنجــاز معامالتهم يف
مصلحة تسجيل السيارات يف كافة الدوائر
واألقســام والفروع يف الدكوانة واملناطق،
وأيــام األربعاء والخميس من كل أســبوع
اعتباراً من األسابيع الالحقة (يف األول من
كانون األول  )2021عىل أن تقوم املصلحة
ب ستقبال وكالء الرشكات واملعارض واملعقبني
واملكاتب أيام اإلثنني والثالثاء من كل أسبوع.
كــام تذكر هيئة إدارة الســري أنه ب مكان

املواطنني تســديد رســوم الســري السنوية
(امليكانيــك) يف كافة مراكــز  OMTوليبان
و Wish Money
بوســت و
واملصارف.

 ...ومو فو هيئة الســــــير اعلنــــــوا االضراب املفتو
أعلن مستخدمو هيئة إدارة السري واالليات
واملركبــات يف بيــان ،ردا عىل بيــان الهيئة
الذي صــدر صبا امــس ،اال اب املفتو
بــدءا من الثالثــاء يف  23الحايل ،وجاء يف
البيــان« :أمام التــامدي يف الطلب إلينا نحن
املســتخدمني الحضور يوميا إىل مراكز عملنا
بحجة مقتضيات املصلحة العامة وحسن سري
العمل مع العلم أن بدل نقلنا ما زال  8000ل.ل.
مام يجعل حضورنا اليومي إىل العمل أمرا شبه
مستحيل ،فراتبنا الشهري أصبح يعادل حرفيا
ن  4صفائح وقود.
كام أننا مل نســتفد من أي من املســاعدات
االجتامعيــة التي تقــرر منحها للعاملني يف
القطاع العام ولن نســتفيد من منحة األعياد
عىل ما يبدو .هذا وال يحرك أحد ساكنا لتحصيل

حقوقنا األخرى من مفعول رجعي لسلســلة
الرتب والرواتب والدرجات ال.»3
وتابع املســتخدمون بيانهم« :لذلك ونظرا
لوضعنا املعي الذي يزداد ســوءا مع تفاقم
األزمة املعيشــية واالقتصادية ولعدم تفهم
إدارتنــا لظروفنا ،نعلن اال اب املفتو بدءا
من الثالثاء  23الحايل وحتى إشعار آخر ،تحت
مظلة االتحاد العاميل العام ،فحقوقنا مل تعد
تحتمل مزيدا مــن التمييع الظامل والتجاهل
املقصود ناهيك عن التهديد والوعيد رغم أننا ال
نطالب باملستحيل وإمنا بأن يتم التعامل معنا
أســوة بغرينا من العاملني يف القطاع العام.
كام نؤكــد أن كل من ال يلتزم اال اب املعلن
ال ميثل إال نفسه وال يعرب بالرضورة عن واقع
حالنا األليم».

ألســــــفارة االيطالية تحتفل باســــــبو املطب االيطالي

م اليوم االي ا
إحتفلــت الســفارة االيطالية بأســبوع
املطبــخ اإليطايل يف العامل ،فخصصت يوما
لل كــوالت االيطالية للعائالت املحتاجة يف
حي الجعيتــاوي ،يف مركز جمعية «
» يف االرشفية ،مبشــاركة السفرية
االيطالية نيكوليتــا بومبارديريي ،املفوض
التجــاري يف مكتب وكالة التجارة االيطالية
يف بريوت كالوديو باســكولوت وأركان
السفارة وعدد من الصحافيني.
تهدف هذه الفعالية التي تســبق اسبوع
املطبخ االيطايل يف لبنان ،والذي ســيقام من
 10اىل  19كانــون األول املقبل ،اىل التضامن
مع العائالت التي عانت كثريا من جراء انفجار
مرفأ بــريوت ،ولنرش ثقافة الغذاء االيطايل
بني العائالت والفئات املحتاجة.
وألقــت بومبارديريي كلمة أوضحت فيها
«اننــا قررنا ان ننظم هــذه املبادرة يف إطار
اسبوع املطبخ اإليطايل يف العامل ،وقررنا يف
بريوت القيام ب ء مختلف ومميز ،فاخرتنا
» ،هذا املكان الرمز
مركــز «
حيــث تجلت عملية التضامــن والتطوع يف
أبهى حللها بعد االنفجار ،وهذا املكان نجد فيه
العديد من الشــباب الذين تضافرت جهودهم
من اجل مســاعدة ســكان الحي ،وقررنا ان

نتقاسم معهم الغذاء االيطايل كمبادرة ابتكار
وتضامن مع ســكان الحي ،ونقدم لهم يوما
من املأكــوالت االيطالية ذات الجودة العالية.
» تــوزع ثالث مرات يف
و«
االسبوع الطعام عىل سكان الحي ،وقررنا ان
نشاركهم يف هذا اليوم».
مــن جهته رش مــازن املــر ،وهو أحد
» ،ان الجمعية
مؤســ «
«تأسســت بعد االنفجار وكان عملنا ينصب
عىل مســاعد اهايل املنطقة من خالل إعادة
إعــامر البيوت وتوزيع الوجبــات الغذائية.
تواصلنا مع الســفارة االيطالية لتنظيم هذه
الفعالية من اجل بث الفر يف قلوب ســكان
الحي ،ونحن هنا عائلة واحدة ،فاملأساة التي
عشــناها بعد االنفجار كانت صعبة وهناك
أنــاس مل يتمكنــوا من تخطيهــا وال يزالوا
يعيشــون تداعياتها» .وأعلــن ان الجمعية
توزع اكرث من  200وجبة غذائية  3مرات يف
االسبوع.
هذا وســيحتفل بأسبوع املطبخ اإليطايل
يف لبنــان منه  10اىل  19كانون األول املقبل،
وسيتخلله مبادرات تسلط الضوء عىل نوعية
املنتجــات الغذائية االيطالية وجودتها وعىل
الفن املطبخي االيطايل.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

انفجـــــــــــــــار فـــــــــــــــي معبـــــــــــــــر نصيـــــــــــــــب الحـــــــــــــــدودي

أعلن مســؤول ســوري عن وقوع انفجار يف معرب نصيب
الحدودي مع األردن.
ورص أمني فرع حزب «البعث» يف محافظة درعا ،حســن
الرفاعي ،يف حديث إىل صحيفة «الوطن» السورية بأن «عبوة
ناسفة انفجرت قرب إحدى الغرف مسبقة الصنع واملخصصة
للجهات املختصة يف املعرب» .وأشــار املســؤول إىل عدم ورود

معلومات عن وقوع إصابات برشية ،بســبب كون هذه الغرفة
فارغة من الناس لحظة وقوع االنفجار.
وحمل الرفاعي «اإلرهابيني املترضرين من التســوية وعودة
األمن واألمان إىل درعا» املســؤولية عن الوقوف وراء تفجري
العبوة ،مشــددا يف الوقت نفسه عىل أن الحادث مل يؤثر عىل
«الوضع الجيد» يف املحافظة.

أكد نائب وزيــر الخارجية
يف حكومة صنعاء ،حســني
العــزي ،أن التصعيــد األخري
للتحالف السعودي «سيواجه
بتصعيــد مضاد» .وقال العزي
يف تغريــدة إن «هذا هو الحق
الطبيعــي لجيشــنا واللجان
ولشــعبنا املسلح بشكل عام»،
مضيفــاً أن التحالف «بدأ هذه
املرحلة واختارها ،وليس نحن،
لكن املؤكد هو أننا من سيحدد
متى وكيف تنتهي هذه املرحلة
التصعيدية التي جاءت لتعكس
تخبطهم املثري للشفقة».
ويف تغريــدة أخــرى ،قال
العزي إن «دول العدوان تدشن
موجــة جديدة مــن التصعيد
العســكري واألعامل العدائية
جواً وبــراً يف مناطق متفرقة
اليمن ،مبا يف ذلك
مــن أرا
الحديدة».وأضــاف «يأ هذا التصعيد كنوع من االســتجابة
الفورية لتوجهات أمريكا وترصيحات مسؤوليها العدائية ضد
شعبنا املظلوم ،وآخرها ترصيحات مبعوثها».
كام اعتــرب العزي أن «هذا التصعيد يثبت من جديد عدوانية
واشنطن ،ويكشف عن عجزها يف إخفاء موقفها املعيق للسالم
يف اليمن ،رغم تظاهرها بعكس ذلك بداية صعود بايدن».
وأفــادت املعلومات امليدانية عــن وقوع قتىل وجرحى يف
صفــوف التحالــف بقصف صاروخي للجيــش واللجان عىل
مواقعهم يف تعز
وش ّنت طائرات التحالف السعودي عرشات الغارات منذ مساء

الخميس عــىل العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة
وعمران.
وعقبها ،أفادت وسائل إعالم مينية باستهداف هجوم مزدوج
املســرية مدن نجران وجيزان وأبها يف السعودية،
بالطائرات
ّ
مشــري ًة إىل أن حركــة املالحة الجويــة توقفت يف عدد من
املطارات السعودية.
وجــاءت هذه األنباء بعد يوم من تغريدة للمتحدث باســم
القوات املســلحة اليمنية يحيى رسيع ،ح ّذر فيها من «عواقب
وخيمة عىل قوى العدوان ،من ج ّراء التصعيد الكبري لها ،بحيث
شــ ّنت طائرات التحالف الســعودي أكرث من  65غارة جوية،
توزعت عىل عدد من محافظات اليمن».

أفادت وســائل إعالم مينية باســتهداف هجــوم مزدوج
املســرية مدن نجران وجيزان وأبها يف السعودية،
بالطائرات
ّ
مشــري ًة إىل أن حركــة املالحة الجويــة توقفت يف عدد من
املطارات السعودية.
تأ هذه األنباء بعد يوم من تغريدة للمتحدث باسم القوات
املســلحة اليمنية يحيى رسيع ،ح ّذر فيها من «عواقب وخيمة
عــىل قوى العــدوان ،جراء التصعيد الكبري لها ،بحيث شــنت
طائرات التحالف الســعودي أكرث من  65غارة جوية ،توزعت
عىل عدد من محافظات اليمن».
وقــال نائب وزير الخارجية يف حكومة صنعاء ،حســني
العزي ،إن «دول العدوان تدشــن موجــة جديدة من التصعيد
العســكري واألعامل العدائية ،جــواً وبراً ،يف مناطق متفرقة
الجمهورية ،مبا يف ذلك الحديدة».
من أرا
وأضاف العزي أن «تصعيد العدوان يأ كنوع من االستجابة
الفورية لتوجهات أمريكا وترصيحات مسؤوليها العدائية ضد
شعبنا املظلوم ،وآخرها ترصيحات مبعوثها».
وش ّنت طائرات التحالف الســعودي عرشات الغارات عىل

العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة وعمران.
حديدة الساحلية غريب اليمن ،تظاهرة
وشــهدت محافظة ال ُ
حاشدة للتنديد بجرمية إعدام القوات املتعددة للتحالف السعودي
لعرشة من أرسى الجيش واللجان الشــعبية ،والتمثيل بجثثهم
يف الســاحل الغريب .ورفع املشاركون يف تظاهرة محافظة
حديدة الالفتات املنددة بجرمية إعدام قوات التحالف السعودي
ال ُ
ألرسى الجيش واللجان.
بالتزامــن ،أفــادت مصادر بآخر تحــركات الجيش اليمني
واللجان الشــعبية ،عند أطــراف مدينة مأرب يف منطقة جبل
البلق ومديرية رصوا .
وقالت املصادر إن «قوات الجيش واللجان استكملت السيطرة
عىل منطقة روضــة جهم يف أطراف وادي ذنة بني مديريتي
رصوا ومدينة مأرب».
وســيطرت عىل «عدد من التالل واملواقــع املحيطة بجبل
البلق األوســط من الناحية الغربية ،وأحرزت تقدماً ميدانياً يف
جبهة جبل البلق األوسط ،عىل الرغم من كثافة الغارات الجوية
للتحالف السعودي غريب مدينة مأرب شاميل رشقي اليمن».

دعــا االتحاد العام التون للشــغل إىل إجــراء انتخابات
ترشيعية مبكرة بعد تعديــل القانون االنتخايب ،للخروج مام
وصفها بـ»األزمة السياســية» التي تعصف بالبالد ،يف حني
تصاعدت االحتجاجات االجتامعية يف عدة مدن.
وجاء موقف االتحاد -املركزية النقابية بالبالد -بعد يوم من
ترصيحات للرئيس قيس سع ّيد قال فيها إنه بصدد ترتيب جدول
زمني إلدخال إصالحات عىل النظام الســيايس مبا يستجيب
ملطالب التونسيني.
ونقلت وكالة األنباء الرســمية يف تونس عن املتحدث باسم
االتحاد التون للشــغل ســامي الطاهري قوله إن «الخروج
من األزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون االنتخايب
واملرور إىل انتخابات ترشيعية مبكرة».
وأضاف أن «املرحلة القادمة ســوف تكون من أصعب املحن،
ليس فقط بالنسبة لالتحاد كمنظمة وطنية واجتامعية ،ولكن
بالنسبة لكافة األطراف الفاعلة يف البالد يف ظل ما تشهده من
غياب لالستقرار السيايس وغموض عىل املستوى االقتصادي
واملايل».
ويف ترصيــح إذاعي آخر عىل هامــش اجتامع نقايب ،قال
الطاهري إن االتحاد لن يقبل مبا وصفه «التصحري» السيايس
واالجتامعــي ،وإلغاء دور األحــزاب واملنظامت الوطنية يف
البالد ،معربا عن رفضه إلغاء دور األحزاب واملنظامت يف البالد،
مشددا عىل ورة تنظيم انتخابات مبكرة لتكون مخرجا من
األزمة السياسية.
واعترب الطاهري اإلجراءات التي أعلنها الرئيس سع ّيد يف 25
حدثا مرشوعا وفرصة تاريخية ،مشــريا إىل أنه
وز املا
ال ميكن العودة إىل الربملان السابق ،مجددا دعوة اتحاد الشغل
إىل تنظيم حوار وطني ووضع خريطة طريق وتنظيم انتخابات
مبكرة لتجاوز األزمة الراهنة.

وكان الرئيس التون قال  -قبل يومني خالل اجتامع وزاري
 إن األزمات التي يتم اختالقها ترمي إىل إلهاء الشعب التونعن قضاياه الحقيقية ،مضيفا أن القضاء يف بالده مســتقل،
وأن الشــعب يريد تطهري البالد ،وأن ذلك غري ممكن إال بقضاء
عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
«إجراءات
وأعلــن الرئيس التون منذ  25ــوز املا
اســتثنائية» شــملت إقالة رئيس الحكومة هشام املشي ،
وتجميد اختصاصات الربملان ،وترأس مبقتضاها النيابة العامة،
عني رئيســتها الحقا،
والســلطة التنفيذية مبعاونة حكومة ّ
وإلغــاء هيئة مراقبة دســتورية القوانني ،وإصدار ترشيعات
مبراسيم رئاسية.
ويف حني عارضت أغلب القوى السياســية إجراءات سع ّيد
وعدّ تهــا «انقالبا» عىل الدســتور ،أ ّيدتها أحزاب أخرى ورأتها
ورية من أجل «تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئي
يف تخريب الثورة واملتمثل يف الفساد واإلرهاب والتهريب».

صنعاء  :تصعيد التحالف ُ
سيواجه بتصعيد مضاد

املــــــعــــــارك تـــقـــتـــرب مـــــن الـــعـــاصـــمـــة أديــــــــ أبـــابـــا

تقرتب املعارك بني القوات اإلثيوبية
وجبهة تحريــر تيغراي وحلفائها من
العاصمة أديس أبابا ،وسط دعوات من
الواليــات املتحدة واألمم املتحدة لوقف
القتــال وبدء مفاوضات إلنهاء الحرب
املستمرة منذ عام.
ويشــتد القتــال يف محافظــة
«شــوا» التي تبعــد  230كيلومرتا عن
أديــس أبابا ،حيث اســتعادت القوات
الحكومية الســيطرة عىل مواقع يف
املدينة ومحيطها ،بحســب التلفزيون
الحكومي.
وانتقلت املعارك مؤخرا إىل محافظة
شــوا ل ُتفتح بذلك جبهــة جديدة يف
املعارك التي انتقلت ســابقا من إقليم تيغراي إىل إقليمي أمهرة
وعفر (شاميل إثيوبيا).
وقبل أيام ،أفيد بأن وترية املواجهات ازدادت للســيطرة عىل
الطرق اإلســرتاتيجية عىل طول جبهات إقليمي أمهرة وعفر،
وامتدت إىل تخوم محافظة شوا.
كام أعلنت القوات الخاصة ب قليم عفر عن تصديها لهجامت
مسلحي جبهة تيغراي عىل بلدة ميليل املرشفة عىل ممر حيوي
بني ميناء جيبو والعاصمة أديس أبابا.
ويف وقت ســابق من الشــهر الجاري ،أظهر مقطع مصور
بثه تلفزيون تيغراي مقاتلني تابعني للجبهة الشــعبية لتحرير
تيغراي وجيش تحرير أورومو وهم يسريون يف شوارع مدينة
كامي عىل بعد  325كيلومرتا من أديس أبابا.
وتحسبا لتقدم تحالف الجامعات املسلحة املناوئة لحكومة
رئيس الــوزراء اإلثيويب آيب أحمد نحــو العاصمة لإلطاحة
بالحكومة الحالية ،دعت واشــنطن مــرارا الرعايا األمريكيني
إىل مغــادرة إثيوبيــا ،وقالت إن عليهم أال يتوقعوا جرسا جويا
إلجالئهم عىل غرار ما جرى يف أفغانستان.
ومل تســتبعد الواليات املتحدة أن تصل املعارك إىل العاصمة
أديس أبابا.
سياسيا ،ح ّذر وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن من أن
الحــرب يف إقليم تيغراي تضع إثيوبيا عىل طريق الدمار ،وهو
ما قد ينعكس عىل دول رشق أفريقيا.
ويف مقابلة مع شــبكة «يس إن إن» ( ،)CNNدعا بلينكن
رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد إىل تحمل مســؤوليته وإنهاء

العنف والرشوع يف مفاوضات يف أقرب وقت ممكن.
وشدد الوزير األمرييك عىل أنه ال يوجد حل عسكري للرصاع
الدائر يف إثيوبيا.
من جهته ،دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
طــريف القتال يف إثيوبيا إىل وقف القتــال وبدء مفاوضات
شاملة لحل األزمة.
وبالتزامــن مع ذلك ،أعلنت األمم املتحدة اإلفراج عن عدد من
موظفيهــا كانوا معتقلــني يف إثيوبيا يف حني ال يزال آخرون
محتجزين.
ويأ ذلك يف وقت فشل فيه أعضاء مجلس األمن الدويل الـ
 15يف االتفــاق عىل اعتامد إعالن يدعو إىل وقف إطالق النار
يف إقليم تيغراي ب ثيوبيا.
يف األثناء ،كشــف مصدر دبلومايس أن املبعوثني األفريقي
واألمرييك يسعيان لعقد لقاء مع رئيس الوزراء اإلثيويب لبحث
خريطة طريق أفريقية أمريكية إلنهاء الرصاع.
وأفادت مصادر بــأن الحكومة وجبهة تيغراي وافقتا عىل
مقرت أمرييك بالســام ب يصال املســاعدات للمدنيني يف
مناطق القتال.
وكانــت حكومة آيب أحمد وضعت رشوطا إلجراء محادثات
محتملــة مــع الفصائل املعارضة ،مبا فيهــا وقف الهجامت
وانســحاب جبهة تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر املجاورين،
واالعرتاف برشعية الحكومة.
من جانبها ،تطالب جبهة تحرير شــعب تيغراي بالســام
بدخول املســاعدات إىل اإلقليم الــذي انطلق منه الرصاع العام
املا .

أطبــــــــــــــــاء الســــــــــــــــودان  :حصيلــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــى
ً
ّ
املحتجيـــــــــــــــن علـــــــــــــــى االنقـــــــــــــــاب  40ـــــــــــــــخصا

ُ
ّ
املـــــســـــيـــــرة
هــــــجــــــوم مـــــــــــــــزدو بــــــالــــــطــــــائــــــرات
يـــــســـــتـــــهـــــد نـــــــــجـــــــــران وجــــــــــيــــــــــزان وأبــــــهــــــا

ّ
تونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد االحتجاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن

أكدت لجنة أطباء السودان املركزية
أن عــدد املتظاهرين الذين قتلوا من
قبل قوات األمن خــالل املظاهرات
املناهضة الستيالء العسكريني عىل
الحكم يف البالد أواخر ترشين االول
بلغ  40شخصا.
وأكــدت اللجنة عىل صفحتها يف
«فيسبوك» أن ارتفاع حصيلة القتىل
جاء بعد وفاة شاب يف سن  16عاما
فارق الحياة متأثرة ب صابته برصاص
حي يف الرأس والرجل خالل مظاهرة
نظمت يف  17ترشين الثاين.
ونظمــت سلســلة مظاهــرات
شــعبية خالل األسابيع األخرية يف
العاصمــة الخرطوم ومناطق أخرى
من السودان احتجاجا عىل حل قائد
الجيش السوداين عبد الفتا الربهان
أواخر أكتوبر حكومة رئيس الوزراء
املــدين عبد الله حمدوك وتشــكيل
العســكريني مجلساً سيادياً جديداً .وعىل الرغم من التحذيرات

الدولية ،استخدمت قوات األمن القوة مبا يشمل الرصاص الحي
لتفريق املحتجني.

اإلمـــــــــــــــــــــارات تـــــــفـــــــوز بـــــعـــــضـــــويـــــة الــــلــــجــــنــــة
الــــــدولــــــيــــــة اإلنـــــســـــانـــــيـــــة لـــتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــ
فاز مرشــح دولة اإلمارات محمد الكاميل ،مدير عام معهد
التدريــب القضا بــوزارة العدل ،بعضويــة اللجنة الدولية
اإلنســانية لتق الحقائق ،وذلك خالل االنتخابات التي جرت
يف العاصمة السويرسية برن.
وصــوت للكاميل  54دولة من أصل  58دولة شــاركت يف
التصويت ،حسب ما ذكرت وكالة أنباء اإلمارات.
وأنشــئت اللجنة الدولية اإلنسانية لتق الحقائق يف عام
 1991وتضــم يف عضويتها  76دولــة من بينها معظم الدول
األعضاء يف مجلس األمن ،وانضمت دولة اإلمارات إىل اللجنة
يف  6اذار .1992
ويجوز لكل دولة عضو أن ترشح شخصا يف عضوية اللجنة
وتنتخب هذه الدول األعضاء 15 ،عضوا باللجنة كل  5ســنوات
يف اقرتاع رسي ،حيث يتم إعالن األسامء الفائزة التي حصلت
عىل أعــىل األصوات .وينتخب األعضاء ومــن بينهم الرئيس
ونوابه يف اقرتاع رسي.
والغرض األسايس من اللجنة ضامن احرتام القانون الدويل
اإلنســاين والذي يتمثل يف حامية الضامنات املقدمة للضحايا

يف النزاعات املســلّحة ،حيــث نصت املادة  90من الربوتوكول
اإلضايف األول التفاقية جنيف لســنة  1949عىل إنشاء لجنة
دولية لت ّق الحقايق ،وهي لجنة دا ة ومؤلفة من  15عضوا
تضم خرباء مستقلون بصفتهم الشخصية ،ويتم ترشيحم من
دولهم و ُينتخبون مــن الدول التي قدمت إعالن اعرتاف للجنة
مبوجب املادة  90من الربوتوكول اإلضايف األول.
ويحــق لكل دولة منضمة التفاقيــات جنيف والربوتوكول
اإلضــايف األول أن تعرتف باختصــاص اللجنة كتابة مبوجب
إعالن يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية الســويرسية باعتبارها
ســكرتارية اللجنة وعندها تســتطيع أن تعود إليها لتق
الحقائق يف حاالت النزاع املســلّح رشط أن يكون الطرف ا خر
أيضا قد اعرتف باختصاص اللجنة.
وتعتــرب اللجنة هيئة تحقيق وليســت محكمــة أو هيئة
قضائية ،فهي ال تصدر أحكاما قضائية ،بل تصدر تقارير بشأن
الوقائــع التي تم التحقق منها وتوصيات لألطراف .و ال يجوز
للجنة أن تنرش علنا النتائج التي توصلت إليها إال إذا طلب منها
ذلك جميع أطراف النزاع.

«طــــــقــــــ ســــــيــــــ » يــــــضــــــرب مـــــحـــــافـــــ ـــــات م ــص ــر
تعرضت عدد من املحافظات يف مرص ،ألمطار غزيرة صاحبها
رعد وبــرق وانخفاض يف درجات الحرارة ،وتلبدت الســامء
بالغيوم .و بت أمطار غزيرة ورعدية مدينة اإلســكندرية،
وسط توقعات باستمرار األمطار خالل اليومني املقبلني ،وفقا
لهيئة األرصاد الجوية .وشــهدت محافظة البحرية ســقوط
أمطار غزيرة صاحبها برق شديد وأصوات رعد عنيفة.
وأعلنت محافظة البحرية عن انتشــار ســيارات الكســح
واملعدات لرفــع تراكامت املياه من الشــوارع ،مؤكدة انتظام
الحركة املرورية بالشــوارع والطرق الرئيسة يف املحافظة بعد
ليلة شتاء شديدة شــهدتها املحافظة .كام تعرضت محافظة
مطرو لربق ورعد مصاحب لســقوط األمطار الغزيرة  ،والتي
بدأت من مدينة سيدي عبد الرحمن ثم مدينة الحامم.
وســقطت أمطار غزيرة يف محافظة كفر الشيخ صاحبها
برق ورعد يف مناطق متعددة من املحافظة ،وتســبب ســوء
األحــوال الجوية يف قطع الكهرباء عــن مناطق متعددة من
مدينة دسوق.
مــن جانبهم ،قرر املحافظون يف محافظات اإلســكندرية
ومطرو والبحرية وكفر الشــيخ ودمياط والدقهلية وشامل
سيناء تعطيل الدراسة ،السبت ،بسبب سوء األحوال الجوية.
وذكرت هيئة األرصاد الجوية عىل فيســبوك« :اســتمرار
تدفق الخاليا الرعدية املمطرة عىل طول الســواحل الشاملية
وخاصة الســواحل الشاملية الغربية ومناطق من شامل الدلتا

ومن املتوقع أن تؤثر عىل الســواحل الرشقية خالل الساعات
القادمة».
وأضافت« :يتوقع أن يصاحب الخاليا الرعدية سقوط أمطار
متوســطة لغزيرة مصحوبة بحبات الربد عىل بعض املناطق.
كام ســوف تتعرض الدلتا ألمطار متفاوتة الشــدة مع الوقت
تكون رعدية أحيانا».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان املرصية إلغاء إجازات األطقم
الطبية استنادا لتوقعات هيئة األرصاد الجوية تعرض عدد من
املحافظات ملوجة من التقلبات الجوية.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن الوزارة
رفعت حالة االســتعداد يف املستشــفيات بجميع املحافظات
للدرجــة القصوى بالتزامن مع توقعات هيئة األرصاد الجوية،
مشددة عىل مديريات الصحة باملحافظات واملديرين التنفيذيني
للمستشفيات الجامعية بتوفري األدوية ومستلزمات الطوارئ
بكميات إضافية ،وتوفري أرصدة إضافية من الدم ومشــتقاته،
ومضاعفة أعداد األطباء املناوبني يف أقسام الطوارئ.
وأضاف أن غرفة األزمات «منعقدة عىل مدار الساعة للتعامل
مع أي طارئ ،والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة اإلسعاف،
ومستشــفيات وزارة الصحة ،واملجلس األعىل للمستشفيات
الجامعيــة من خالل مركز الخدمات الطارئة  137الســتقبال
وتحويل الحــاالت الطارئة لضامن تقديم الرعاية الطبية عىل
الوجه األكمل».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الــــنــــاتــــو لـــروســـيـــا  :نـــــر ال ــح ــش ــد ال ــع ــس ــك ــري الــكــبــيــر
قــال األمني العــام لحلف شــامل
األطل (ناتو) ينس ســتولتنرب  ،إن
التحالف يراقب من كثب أي انتشار غري
معتاد للقوات الروسية عىل الحدود مع
أوكرانيا ،محذرا من أن قوات مشــابهة
اســتخدمت من موســكو يف املا
للتدخل يف دول مجاورة.
وأضاف ستولتنرب  ،خالل حديثه يف
منتدى للدفاع يف برلني ،أن الناتو شــهد
حشدا عسكريا كبريا من روسيا بالقرب
من حدودها مع أوكرانيا مؤخرا.
وقال« :نراقب من كثب ا ن التطوران
عىل الحدود .هذا مهم بالنســبة للناتو
ولدينا القــدرة ،لدينا اإلمكانيات لجمع
املعلومــات ومراقبــة الوضع من كثب
وفهم ما يحدث هناك».
وتابع ستولتنرب أن التحالف أوضح
لروســيا« :أننا نرى حشدها العسكري
الكبري» .واســتكمل األمني العام للناتو قائال« :نرى تركيزا غري
معتاد للقوات ونعلم أنهم استخدموا هذا النوع من القوات من
قبل للتدخل فعال وغزو دول أخرى جورجيا وأوكرانيا».
وقدمت موسكو دعام عسكريا النفصاليني يف إقليم جنوب
أوسيتيا املنشق يف جورجيا عام .2008
وضمت روســيا أيضا القرم من أوكرانيا عام  2014ودعمت
يف رشق أوكرانيا ومازال
ردا انفصاليا انشــق العام املا
يسيطر عىل املنطقة هناك.
وقــال ســتولتنرب كذلــك« :ندعو روســيا إىل أن تتحىل
بالشــفافية و نع التصعيد وتساعد يف تقليل التوترات عىل

الحدود مع أوكرانيا».
وأشــار األمني العام للناتو أيضــا إىل التحديات التي ثلها
الصني بسبب زيادة نفوذها وقدراتها االقتصادية والعسكرية.
وقال« :هدف الصني هو أن تكون لديها القدرات العســكرية
األكرث قوة وتطورا خالل عقود قليلة .ويستثمرون ،ما يفعلونه
ا ن يف مجــال الطاقة النووية كبري فعال .إنهم يبنون العديد
من الصوامع الجديدة للصواريخ ،ويستثمرون يف تكنولوجيات
شديدة التطور».
وأضاف« :نراهم يف إفريقيا .نراهم يف القارة القطبية .نراهم
يحاولون الســيطرة عىل البنية التحتية املهمة .إنهم يقرتبون
منا :يف الفضاء والفضاء اإللكرتوين».

وا ــــــنطن تبحث مــــــع قطر االحتياجات اإلنســــــانية ألفغانســــــتان
أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكية أن
نائــب وزير الخزانة وايل أدييمو بحث مع
مســؤولني قطريني كبار هذا األســبوع،
اهتامم البلدين املشرتك بتلبية االحتياجات
اإلنسانية للشعب األفغاين.
وأضافت الوزارة يف بيان لها ،أن أدييمو
بحــث أيضــا قضايا النمــو االقتصادي
وجائحة كوفيد 19-والفرص والتحديات
التي تواجه األصــول االفرتاضية ،خالل
اجتامعاتــه مع رئيس الــوزراء القطري
الشــيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل
ثاين ومسؤولني كبار آخرين يف الحكومة
يف الدوحة يوم الخميس.
وذكرت الــوزارة أن الواليــات املتحدة
وقطر أكدتا عزمهام عىل التعاون ملكافحة
التعامالت املالية غري القانونية.
يذكر أن الواليات املتحدة كانت قد شكرت
قطر يف وقت ســابق عىل دعمها لعملية االنسحاب األمري

من أفغانســتان ،واملســاعدة يف إجالء املواطنني األمريكيني
وبعض «الحلفاء» األفغان من كابل.

عـــــقـــــود ملــــجــــمــــوعــــات أمــــيــــركــــيــــة إلنــــتــــا
صــــــــواريــــــــ «دفـــــــاعـــــــيـــــــة» فـــــــــوق صـــوتـــيـــة
أعلنــت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون)
أن املجموعات الدفاعية األمريكية «رايثيون»
و»لوكهيــد مارتن» و»نورثــروب غرومان»
ستطور صواريخ لـ»مساعدة الواليات املتحدة
يف الدفــاع عن نفســها بشــكل أفضل ضد
الهجامت فوق الصوتية».
وميكن لهــذه الصواريخ فوق الصوتية أن
تحلق برسعة أكرب بـــ 5مرات عىل األقل من
رسعة الصوت ،أي برسعة «ما  ،»5وهي أكرث
قدرة عىل املناورة من الصواريخ الباليســتية
وميكــن أن تعمل عــىل ارتفاع منخفض مام
يجعل رصدها أصعب.
وقال البنتاغون إن «العقود الثالثة التي تبلغ
قيمتها اإلجاملية أكرث من  60مليون دوالر تم
توقيعها لتطوير صواريخ اعرتاضية».
واختربت الواليات املتحدة بنجا تكنولوجيا
الصواريــخ فوق الصوتية التي تســتخدمها
روسيا والصني ،يف ترشين األول.
وأكد البنتاغون مؤخــراً أن الصني اختربت
صاروخاً فوق صو بشــحنة نووية يصعب
التصــدي لــه موضحة أن بكــني تطور هذه
الرتسانة بشكل أرسع بكثري مام كان متوقعاً.
وقالت صحيفة «فايننشــال تاميز» الشهر
إن العســكريني الصينيــني اختربوا
املا
أســلحة فرط صوتية مرتني عىل األقل خالل
الصيف املا .

ووفقاً للمعطيــات التي نرشتها الصحيفة
نقــالً عــن مصــادر مطلعة عــىل بيانات
االستخبارات األمريكية ،ف نّ التجربة األوىل
التي نفذتها الصني يف  13آب املا  ،وكشفتها
«فايننشال تاميز» سبقها إطالق اختباري آخر
نُفذ يف  27ــوز ملركبة طائرة فرط صوتية
قادرة عىل حمل رأس نووي.
ويف السياق عينه ،أعلنت روسيا أن فرقاطة
«األمريال غورشكوف» قامت ب طالق اختباري
لصارو «تســريكون» الفــرط صو  ،وهو
ســال من نوع جديد يثري قلق الغرب وتعترب
موسكو أنه «ال ُيقهر».
وقــال الجيش الــرويس يف بيان إنه أطلق
الصــارو باتجاه هدف بحري يف مياه البحر
األبيــض و ــت إصابة الهــدف بـ» بة
مبارشة».
ويعــود أول إطــالق رســمي للصارو
«تســريكون» إىل ترشين األول  ،2020واعترب
الرئيس الرويس فالدميري بوتني حينها أن هذه
التجربة الناجحة هي «حدث عظيم» بالنسبة
إىل «روسيا بأرسها» .ومنذ ذلك الحني ،أجريت
تجارب من فرقاطة «األدمريال غورشكوف».
ومنــذ كانــون األول  ،2019وضع الجيش
الرويس يف الخدمــة للمرة األوىل صواريخ
«أفانغارد» الفوق الصوتية والقادرة عىل تغيري
االتجاه واالرتفاع.

لقي ســبعة مهاجرين مرصعهم وأصيب
انية آخرون بجرو يف شامل اليونان ،بعد
انقالب ســيارتهم خالل محاولتهم الهرب من
حاجز للرشطة عىل طريق رسيع قرب الحدود
الرتكيــة ،وفق ما أعلنت الرشطــة اليونانية
الجمعة.
وقُتل ســتة رجال وامرأة يف الحادث الذي
وقع عىل الطريق الرسيع بني مدينة سالونيك
والحدود الرتكية.
وحاول ســائق السيارة املولدويف الجنسية
الــذي يُشــتبه يف أنّه مه ّرب بــرش ،تفادي
حاجز أمني ،مام أدى إىل حصول مطاردة مع
الرشطة.

وقالــت الرشطــة إن الســيارة التي تقل
مهاجرين اخرتقت حاجز الحامية عىل الطريق
الرسيع وانقلبت .وأضافت أن جنسيات القتىل
مل تُعرف بعد ،لكن الجرحى جميعهم من الرجال
من باكستان وأفغانستان ونيبال.
ويســتخدم املهاجرون من آســيا والرشق
األوســط الذين يســعون لدخــول االتحاد
األورويب نهر إيفروس الذي ميثل الحدود بني
تركيا واليونان عضو االتحاد األورويب.
وغالبا ما كانت اليونان ،وال سيام جزرها يف
رشق بحر إيجة ،أول ميناء يســتقبل موجات
املهاجرين وطالبي اللجوء القادمني من تركيا
والساعني للوصول إىل أوروبا.

ُ
مقتــــــــــــل مهاجريــــــــــــن فــــــــــــي اليونــــــــــــان

ً
حـــــرس الـــــحـــــدود ال ــص ــي ــن ــي يُـــهـــاجـــ س ــف ــن ــا فــيــلــيــبــيــنــيــة

اتهمت الواليات املتحدة الصني بالتصعيد وتهديد االستقرار،
وذلك بعد مهاجمة حرس الحدود الصيني ســفنا فلبينية ،يف
حني تــــقول بكني إنها تصــــرفت بشــكل قانوين لحامية
سيادتها.
وقال الناطق باســم الخارجية األمريكية نيد برايس إن بالده
تقف مع حليفتها الفلبني يف وجه هذا التصعيد الذي يهدد السلم
واالستقرار اإلقليميني ،وإن واشنطن قد ترد إذا تكرر األمر.
وأضاف برايس أن الخطوة الصينية تؤدي إىل تصاعد التوتر
اإلقليمي وتنتهك حرية املالحة يف بحر جنوب الصني.
وكانــت الفلبني اتهمــت حرس الحدود الصينــي -الثالثاء
املا  -باستهداف قوارب إمدادات يف طريقها إىل قوات سال

البحرية الفلبيني.
من جانبه ،أعلن املتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية أن
بالده ترصفت بشكل قانوين لحامية سيادتها ،وقال إن السفن
الفلبينية دخلت املنطقة من دون موافقة.
يف املقابل ،نفذت قاذفات إســرتاتيجية صينية وروســية
دوريات مشــرتكة فــوق اليابان وبحــر رشق الصني ،وقالت
موسكو إن هذه املهام تأ لدعم قدرات البلدين لحف االستقرار
اإلسرتاتيجي العاملي.
ويعيــد هذا التصعيــد يف بحر رشق الصني إىل الواجهة نذر
أزمــة تتزايد بني املحيط الهــادي واملحيط الهندي بني الواليات
املتحدة والصني ،حيث تتشابك املصالح ومناطق النفوذ.

أمــيــركــا تــدعــو روســيــا ال ــى خــفـ

ح ــدة الــتــوتــر مــع أوكــرانــيــا

قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني سايك،
إن الواليات املتحدة دعت روســيا إىل خفض حدة
التوتر مع أوكرانيا ،مشــرية إىل أن واشنطن عربت
بشكل مبارش عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية
ملوســكو .وأضافت ســايك للصحفيني« :نواصل
أيضا إبداء قلقنا إزاء األنشطة العسكرية الروسية
واللغة الخشــنة تجاه أوكرانيا ،وندعو موســكو
لخفض حدة التوتر».
من جانبه ،أصدر الرئيس الرويس فالدميري بوتن
تحذيراتــه للغرب .وقال بوتن إن الغرب يتعامل مع
تحذيرات روسيا بعدم تجاوز «خطوطها الحمراء»
باستخفاف.
وقــال الكرملني إن هــذه الترصيحات كانت ردا
عىل األعامل االســتفزازية من جانب حلف شامل
األطلــ مبا يف ذلك تســليح أوكرانيا .وتعارض
أوكرانيا النشاط العســكري الرويس املتزايد قرب
حدودها املشــرتكة مع روســيا التي تد ملسافة
 1944كيلومرتا.

فـــرنـــســـا تــــثــ ـ ر مل ــق ــت ــل م ــدن ــي ــي ــن فــــي الــنــيــجــر
يف رد رسيع عىل مذبحة األربعاء املا ،
التــي را ضحيتها  25مدنيــا عىل األقل من
النيجر يف هجومني إرهابيني عىل بلد تيليا
وتاهــوا قرب الحدود مع مايل ،كن الجيش
الفرنــ  ،من قتل نحو  20إرهابيا يف النيجر
خالل بة جوية.
وأعلنت هيئة األركان العامة الفرنسية ،أن
الرضبة الجوية وقعت عىل بعد  1 5كيلومرت
النيجر،
مــن الحدود مع مايل داخــل أرا
وهي املنطقة التي ينشــط فيها تنظيم داعش
يف الساحل والصحراء.
وقال املتحدث باسم أركان الجيش الفرن
الكولونيل باسكال ياين ،إن العملية كانت غري
مخطط لها ،قد تخللها اســتخدام مروحيات
قتالية وطائرات مســرية من نــوع «ريرب»،
إضافة إىل مروحيات قتال ضد مجموعة من
نحو  40إرهابيا ،يف املنطقة املعروفة باســم
«الحــدود الثالث» بني النيجر ومايل وبوركينا
فاسو.
وأضاف املتحدث باســم الجيش الفرن -
يف مؤ ــر صحفي  -أن نحو  20إرهابيا من
عنارص تنظيم داعش يف الســاحل األفريقي،
تم تحيديهم ،فيام تــم تفريق باقي العنارص
اإلرهابية.
وكانــت وزارة الداخلية يف النيجر قد أعلنت
يف بيــان ،عن مقتل  25مدنيا يف غرب البالد
قرب الحدود مع مايل يف هجوم شنه إرهابيون
ينتمون لتنظيم داعش ،مضيفة أن معســكر

بكورات ،يف مديرية تيليا تعرض لهجوم شنه
مسلحون ،كام تم حرق مركبتني.
وأوضحت الداخليــة أن هجوما ثانيا وقع
يف غريب البالد ،مضيفة أن مسلحني هاجموا
بلدة تيامرام يف مديرية تاهوا ،مشرية إىل أن
املســلحني قاموا ب حــراق أو نهب بنى تحتية
اجتامعيــة ،مبا يف ذلــك دار البلدية واملركز
الصحي ورشكة الكهرباء.
ويقول الكاتب واملحلل الســيايس إبراهيم
صالح ،إن أحــداث القتل واالختطاف والنهب
أصبحــت جزءا من يوميات الحياة يف منطقة
الســاحل الغريب إلفريقيا منذ فرتة ليســت
بالقصرية.
وأضاف املحلل املايل أن الذي يتغري من فرتة
ألخرى هو حجم العمليات اإلرهابية واالهتامم
اإلعالمي بها تبعا لالهتامم باملنطقة ،مشريا
إىل أنــه يف الفــرتة األخــرية ارتفعت وترية
الهجامت اإلرهابية يف املنطقة نتيجة تلميح
فرنســا بتقليص دورها يف الســاحل وإنهاء
عملية «برخان» العسكرية ،فضال عن إخالء
القواعد العسكرية شامل مايل.
وكانــت باريــس قد أعلنــت يف وز عن
إعادة تنظيم انتشــارها العسكري يف منطقة
الســاحل الغريب إلفريقيا ،وشمل ذلك مغادرة
القواعد الواقعة يف أقىص شامل مايل (كيدال
و بكتو وتيساليت) ،وتقليص عدد الجنود يف
املنطقة ليصل بحلول عام  2023إىل بني 2500
إىل  3000عنرص.

مـــصـــيـــر مـــجـــهـــول لــلــصــيــنــيــة بـــيـــنـــ
مصــري مجهــول للصينية بينغ شــواي
أعربت فرنسا والواليات املتحدة ،الجمعة ،عن
«قلقهام» بشأن مصري العبة كرة املرضب بينغ
شــواي التي فُقد أثرها بعد اتهامها مســؤوالً
كبرياً ســابقاً يف الحزب الشــيوعي الصيني
باغتصابهــا ،وذلك تزامناً مــع تهديد رابطة
الالعبات املحرتفات «دبليو أيه» باالنسحاب
من الصني بسبب هذه القضية.
وقالت الخارجية الفرنسية يف بيان« :نشعر
بالقلق إزاء نقص املعلومات بشأن وضع العبة
كرة املرضب بينغ شواي وهو ما يقلق املجتمع
الدويل واألوساط الرياضية».
وأضافــت« :ندعو الســلطات الصينية إىل
تنفيذ التزاماتها يف مكافحة العنف ضد املرأة
خصوصاً مبوجــب القانون الوطني ملكافحة
العنــف املنزيل الذي دخل ح ّيــز التنفيذ عام
.«2016
من جهتهــا ،قالت املتحدثة باســم البيت
األبيض جني سايك إن الواليات املتحدة «قلقة
للغاية» بشــأن مصري بينــغ ،مؤكدة أن إدارة
الرئيس جو بايدن تدعو بكني إىل تقديم «دليل
مســتقل ،ميكن التحقق منــه» فيام يتعلق
بسالمة الرياضية ومكان تواجدها.
وتابعت« :نحن نعلم أن (الحكومة الصينية)
ال تتسامح مع من يعربون عن آرائهم ،ولديها
ســوابق فيــام يتعلق ب ســكات أولئك الذين
يتكلمون».
وكانت بينغ ( 35عاماً) اتهمت عرب وســائل
التواصــل االجتامعــي نائب رئيــس الوزراء

ـــــواي

الســابق تشــانغ غاويل ،الــذي كان خالل
الفــرتة املمتدة من  2013إىل  2018أحد أقوى
السياسيني السبعة يف الصني ،ب جبارها عىل
عالقة جنسية قبل  3سنوات.
وبقــي هذا االتهام منترشاً لفرتة وجيزة يف
 2ترشين الثاين عىل حساب الالعبة الرسمي
يف شبكة ويبو ،وهي مرادفة ملوقع «تويرت»،
فيام حظرت الصني عىل الفور أي إشــارة إىل
هذا املنشور.
ومنذ ذلك الحــني ،مل يكن هناك أي تواصل
مع الالعبة كام أنها مل تظهر علناً أو ترد عىل
هذه االتهامات.
مــن جانبها ،طلبت األمم املتحدة دليالً عىل
أنّ الصينيــة املتوجــة بلقب فئة الزوجي يف
بطولتــي وميبلــدون وروالن غاروس بخري
وطالبت «ب جراء تحقيق بشفافية كاملة يف
مزاعم االعتداء الجن عليها».

وفـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــات
مبزيد مــن األ
املستشفيات يف لبنان

 ،تنعى نقابة

السيدة ميمي سمعان
عقل ابو جوده

مؤسســة ومالكة مستشــفى
االرز ،طالبة الرحمة لروحها والعزاء
واملواساة لعائلتها.
يصــادف اليوم األحد  21ترشين
الثاين  ،2021ذكرى السنوية الثالثة
لوفاة السيدة الفاضلة الجليلة

امل آغا جعفر بيضون

(ام سامل)
فالرجاء ملــن عرفها وعارشها
وأحبها ان يذكرها بصلواته.
إنّا لله وإنّا اليه راجعون

انتقــل اىل رحمتــه تعاىل نهار
السبت  20ترشين الثاين 2021

السيد
أدمون يوسف سالمة
(أمني عام التفتيش املركزي سابقاً)
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يوم
االثنني  22الجاري الســاعة الثالثة
بعد الظهر يف كنيســة مار مارون
الرعائية ،جعيتا.
نظــرا للظروف الراهنة تشــكر
العائلة كل من سيشــاركها الصالة
من منزله.
للتعزية:
جوزاف سالمة70/213574 :
فادي سالمة03/652398 :

االحد  21ترشين الثاين 2021
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم :
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز النجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل الصف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
تعــادل فريقــا الصفاء
والربج بنتيجة ســلبية يف
املبــاراة التي جــرت عىل
ملعب أمني عبــد النور يف
بحمدون ضمن منافســات
افتتا الجولة السادسة من
الدوري اللبناين لكرة القدم،
أمس السبت.
ورفع الصفاء رصيده إىل
 6نقــاط يف املركز الثامن،
يف حــني رفع الربج رصيده
إىل  8نقاط يف املركز الرابع.
وانتهــى الشــوط األول
بنتيجــة ســلبية وســط
محــاوالت مــن الصفــاء م ل ا ال فا وال
الفتتا التسجيل أبرزها من
روين عازار يف الدقيقة 45
إثــر لعبة أكروباتية رائعة مرت بجانب مرمى الربج.
ومع افتتا الشــوط الثاين حاول الربج تســجيل هدف
االفتتا عرب حســني العوطة دون أن يفلح يف ذلك.
وعرفت املواجهة أجواء مناخية سيئة للغاية ،حيث طغت
برودة الطقس عىل حامســة املباراة السلبية.
وحقق شباب الربج فوزا كبريا عىل طرابلس بنتيجة ،0-3
يف املبــاراة التي جرت عىل ملعب طرابلس البلدي.
وشــهدت املباراة افتتا شباب الربج النتيجة بالدقيقة 5
بعد تســديدة صاروخية سكنت شباك حارس طرابلس أحمد
القرحاين.
وأضاف شــباب الربج الهدف الثاين مع انطالق الشــوط

الثاين عرب حسني عواضة.
وقبــل نهاية املباراة ســجل عواضة الهــدف الثالث يف
الدقيقــة  90ليعود شــباب الربج إىل بريوت ب 3أهداف و3
نقاط ينة.
ورفع شباب الربج رصيده إىل  5نقاط ،يف املركز التاسع،
يف حني تجمد رصيد طرابلس عند  7نقاط يف املركز السادس.
يف جونية فاز
وعىل ملعب مجمع فؤاد شــهاب الريا
فريق النجمة عىل ســبورتينغ بهدف نظيف ســجله املدافع
الدويل قاسم الزين بكرة رأسية يف الشوط األول إثر ركنية،
وجاءت املباراة غنيــة بالفرص لكال الفريقني ،ومع اقرتاب
املبــاراة من نهايتها كاد ماهر صربا أن يضيف هدفا ثانيا إال
أن كرته حفت أســفل القائم األيرس وخرجت.

دوري أبـــــــــطـــــــــال أوروبـــــــــــــــــــــــــا ..نــــــيــــــمــــــار يـــــرســـــ
ســــــيــــــنــــــاريــــــو تــــــتــــــويــــــ بــــــــاريــــــــ ســـــــــــان جـــــيـــــرمـــــان
كشــف الربازييل نيامر دا
ســيلفا نجم باريس ســان
جريمــان الفرنــ  ،عن
توقعاتــه بفوز فريقه بلقب
دوري أبطــال أوروبــا هذا
املوسم.
ويحلم فريــق العاصمة
الفرنسية منذ سنوات بحصد
لقــب دوري األبطال ،حيث
حقــق تقدما ملحوظا خالل
آخر عامني وبلغ النها يف
 2020واملربــع الذهبي عام
.2021
وأشار نيامر يف ترصيحات
ملوقــع « «Oh My Goalي ر
األمرييك ،حول سؤال بشأن
هوية من سيسجل يف نها دوري أبطال أوروبا حال التأهل،
بينه وبني ليونيل مي وكيليان مبايب.
وأجاب بقوله« :من سيســجل فينا يف نها دوري أبطال
أوروبا؟ ،نحن الـ 3سنسجل ،كل العب سيسجل هدفاً ،ضد من؟
ال يهمني».
كان نيــامر توج مرة واحدة بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك

عام  2015مع برشلونة ضد
يوفنتوس اإليطايل يف ملعب
برلني األوملبي بصحبة مي
ولويس سواريز.
وعــدد نيــامر مميزات
الثال املرعــب يف ملعب
حديقة األمــراء يف حواره
الضاحك مع املوقع األمري
بقولــه« :مي هو األكرث
إبهاراً يف التدريب ،هو يجعل
األمور سهلة وجميلة يف آن
واحــد ،وهو أيضاً أفضل من
يسدد ركالت الجزاء».
وعن مميزاته هو ومبايب
تحدث مازحــاً« :من يرتدي
أفضل مالبــس؟ أنا نوعاً ما
أفضل من البقية .األســوأ؟ كيليــان ،ولكنه األكرث نجاحاً مع
الفتيات».
يذكر أن ليو ونيامر لعبا سويا يف كامب نو خالل الفرتة
مــن  2013إىل  ،2017وأصبح مبايب منــذ ذلك الحني هو
زميــل النجم الربازييل ،قبل أن ينضم إليهام مي الصيف
املا .

كـــــــــونـــــــــتـــــــــي ومــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــده الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد..
قــــــــصــــــــة ــــــــريــــــــبــــــــة ومــــــــــــفــــــــــــارقــــــــــــات مــــــثــــــيــــــرة
كشــف اإليطايل أنطونيو
كونتــي ،مــدرب توتنهــام
اإلنكليزي ،وســلفه املؤقت
ريان ماســون ،عن مفارقات
مثرية جمعــت بينهام حتى
اجتامعهام معا بالنادي.
وفور تعيينــه مديرا فنيا
للفريــق اللندين قبل بضعة
أسابيع خلفا للربتغايل نونو
ســانتو ،طلب كونتي اإلبقاء
عــىل املدرب اإلنكليزي ضمن
طاقمه املعاونبشكلمفاجئ،
وذلك بعدما قاد تدريبات الفريق حتى حصول املدرب اإليطايل عىل
ترصيح العمل.
ونرش توتنهام عرب قناته الرسمية مبوقع «يوتيوب» مقطع
فيديو يتحدث خالله كونتي وماسون عن املفارقات التي جمعت
بينهام يف السنوات القليلة املاضية.
وقال ماسون« :مشاركتي الدولية الوحيدة مع منتخب إنجلرتا
كانت ضد إيطاليا خالل فرتة تويل كونتي تدريب الفريق».
وكان صاحب الـ 30عاما قد اعتزل كرة القدم يف سن مبكرة،
وذلك بعدما تعرض إلصابة مروعة خالل مباراة فريقه الســابق
هال سيتي ضد تشيل يف مستهل عام .2017

وخضع ماســون لعملية
جراحية بعدما تعرض لكرس
يف الجمجمة بعد اصطدامه
مبواطنه جاري كاهيل ،مدافع
البلوز السابق ،قبل أن يضطر
لتعليق حذائه الحقا.
وتحدث ماســون عن تلك
الحادثة ،قائال «اإلصابة التي
تعرضت لها وأنهت مسري
كانت ضــد فريق كونتي يف
ستامفورد بريدج» ،حيث كان
اإليطايل مدربا للبلوز يف ذلك

الوقت.
مــن جانبه ،قال كونتي« :أتذكر جيدا بعد تلك اإلصابة ،ذهبت
إىل املستشفى لرؤيته هو وعائلته ،ألنها كانت إصابة خطرية».
و ّن ماســون زيارة كونتي له يف ذلك الوقت ،حيث وصف
ترصف املدرب اإليطايل باألنيق.
وبسؤاله عن رس استعانته مباسون يف جهازه املعاون ،أجاب
كونتي« :لقد تابعته حينام توىل تدريب الفريق املوســم املا
لبضعة أشهر ،وعندما وصلت إىل هنا أردت االستفادة منه».
وأتم «وجوده معنا مهم لنا ،حيث إنه سيساعدين أنا وباقي أفراد
الطاقم الفني يف التعرف أكرث عىل النادي وطبيعته».

رعايـــــــــــــــة لنـــــــــــــــادي الحكمـــــــــــــــة الرياضـــــــــــــــي  -بيـــــــــــــــروت
وقــع نــادي الحكمــة
بريوت ورشكة
الريــا
«كابيليل سبور» CAPELLI
عقــد رشاكة ميتــد لثالث
ســنوات تــزود يف خاللها
الرشكــة اللبنانيــة العاملية
فرق نــادي الحكمــة لكرة
القــدم وكرة الســلة وفرق
الفئــات العمرية باملالبس
واملستلزمات الرياضية.
اقيم حفل التوقيع يف قاعة
انطوان الشــويري غزير
بحضور رئيس نادي الحكمة
ايــيل يحشــو محاطًا الح ور يف ورة ت ارية
باعضــاء اللجنــة اإلدارية
وت
ورؤســاء اللجــان ،وممثل
رشكة «كابيليل ســبور» يف
لبنان خليل سالمة وضيوف الرشكة ،والعبي ومدريب فريقي
كرة السلة وكرة القدم واالجهزة الفنية واعضاء رابطة جمهور
نادي الحكمة والصحافيني الرياضيني.
بعد النشــيدين اللبناين ونشيد نادي الحكمة ،تحدث رئيس
النادي األخرض اييل يحشو فقال انه فوجئ بأن يف لبنان
ورغم االوضاع االقتصادية الصعبة ،ال تزال هناك رشكات جدية
محرتفــة تحظى باملصداقية العالية التي تحظى وتتعامل بها
رشكة «كابيليل ســبور» ،كام انها تشــارك نادي الحكمة يف
نظرته للمجتمع والعمل االنســاين يف خدمة املجتمع ،شاك ًرا

الرشكة عــىل ثقتها بنادي
الحكمة.
اضاف :نحن ال نبني فقط
العبني يســجلون ســالت
واهــداف ،بل هدفنــا بناء
االنسان والشــباب اللبناين
ليكون عىل قدر املســؤولية
والتمتع بصفات االنســانية
والتواضع.
من جهته ،قال ســالمة
ان رشكة «كابيليل ســبور»
روحهــا لبنانية مــع انها
متواجدة يف كل انحاء العامل،
وعندمــا تفكــر الرشكات
بالرياضــة يف لبنان تفكر
ً
اوال بنادي الحكمة وتاريخه
العظيم ،ثم بوجود فريقني له
يف الدرجة االوىل ،من هنا كان من الطبيعي ان تلتقي رشكتنا
ونادي الحكمة عىل رشاكة طويلة بينهام.
وشــكر سالمة مالك ورئيس مجلس إدارة «كابيليل سبور»
جــورج الرتس املوجود يف الواليات املتحدة الذي مل يرتدد ابدا
يف اإلجابة بنعم عند عرض فكرة الرشاكة عليه.
وسالمة ،وقطع
بعدها ،تم توقيع العقد بني يحشــو
قالب حلوى للمناســبة ،ثم أقيم كوكتيل عىل رشف الحضور،
وأخــذت الصور التذكارية الركان النــادي والرشكة مع فرق
النادي.

البط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت األوروبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املحلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم:
واتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد يهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مانشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر يونايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برباعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ((1-4
عمق واتفورد جرا مانشســرت يونايتد
بعدمــا تغلب عليه ( ،)1-4أمس الســبت،
ضمن منافسات الجولة الـ 12من الدوري
اإلنكليزياملمتاز.
رباعيــة واتفــورد جاءت عــن طريق
جوشوا كينغ ،إسامعيال سار ،جواو بيدرو
وإميانويل دينيس يف الدقائق 92 ،44 ،28
و ،96فيام أحــرز دوين فان دي بيك هدف
يونايتد الوحيد يف الدقيقة .50
وشــهدت املباراة طرد املدافع اإلنكليزي
هــاري ماغواير يف الدقيقــة  ،69ليكمل
اليونايتد باقي املباراة بـ 10العبني.
الخسارة جمدت رصيد الشياطني الحمر م مباراة واتفورد وما ش يو ايتد
عند  17نقطة ،لتضعه يف املركز الســابع،
وبايــر ليفركوزن عىل بوخوم ( )0- 1وتعادل أرمينيا بيلفيلد مع
فيــام قفز واتفــورد للمرتبة  15بوصوله
فولفسبور (.)2- 2
للنقطة .13
اسبانيا
وواصل تشــيل تصدره للدوري ،بفوزه عىل مضيفه ليسرت
سيتي .0-3
أفلت ســيلتا فيغو بنقطة ينة يف مواجهة ضيفه فياريال،
()28
كاتني
ونغولو
()14
روديجر
أنتونيو
اللقاء
أهداف
وسجل
بتعادلهام  1 - 1أمس السبت ،يف املرحلة  14من الدوري اإلسباين.
(.)71
بوليسيتش
وكريستيان
وأنهى فياريال الشــوط األول لصالحه بهدف ســجله ألربتو
وارتفع رصيد تشيل بهذا الفوز إىل  29نقطة ،بفارق  6نقاط مورينو يف الدقيقة . 27
مؤقتا أمام مانشسرت سيتي ووست هام ،فيام تجمد رصيد ليسرت
ويف الشــوط الثاين  ،أحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا
سيتي عند النقطة  15يف املركز الثاين عرش.
فيغو يف الدقيقة  72إثر متابعة جيدة للتسديدة الصاروخية التي

أملانيا

نجح فريق بوروسيا دور وند يف تضييق الخناق عىل بايرن
ميونــخ يف صدارة الدوري األملاين لكرة القدم ،بفضل فوزه املثري
عىل ضيفه شتوتغارت ( ،)1- 2أمس السبت ،يف املرحلة الثانية
عرشة.
وعىل ملعب سيغنال إيدونا بارك ،تقدم الهولندي دونيايل مالني
بهدف لدور ونــد يف الدقيقة  ،56لكن بعد  7دقائق فقط أدرك
روبرتو ماسيمو التعادل لشتوتغارت.
وقبل خمس دقائق من نهاية املباراة أحرز القائد ماركو ريوس
هدف الفوز لدور وند.
الفــوز رفع رصيد دور ونــد إىل  27نقطة يف املركز الثاين
بفــارق نقطة واحدة خلــف املتصدر بايرن ميونيخ الذي تعرض
لهزمية مفاجئة أمام مضيفه اوغســبور بهدفني مقابل هدف
أمس الجمعة ،وتوقف رصيد شتوتغارت عند  10نقاط يف املركز
السادس عرش.
ويفمبارياتأخرىباملرحلةذاتهافازبوروسيامونشنغالدبا
عــىل غرويرت فورت ( ،)0-4وهوفنهايم عــىل اليبزيغ (،)0-2

أطلقها فران بيلرتان من خارج منطقة الجزاء وارتدت من الحارس.
ورفع ســيلتا فيغو رصيده إىل  13نقطة بعدما سقط يف فخ
التعادل الثالث عىل التوايل باملسابقة ،ورفع فياريال رصيده إىل
 16نقطة.

ايطاليا

ســجل أتاالنتا فوزا عريضا عىل ضيفه سبيزيا بواقع ()2-5
يف املباراة التي جمعت بني الفريقني أمسالسبت ،ضمن منافسات
الجولة الـــ 13من دوري الدرجــة األوىل اإليطايل لكرة القدم
«سريي آ».
وعــىل ملعب جيويــس ،جاءت أهداف أصحــاب األرض من
توقيــع ماريو باســاليتش ( )18ودوفان زاباتا ( )38من بة
جزاء و ماريو باســاليتش ( )41ولويس مورييل ( )83وروسالن
مالينوفس (.)89
وحملت ثنائية الضيوف اسم مباال نزوال ( )11و(.)90
وعىل هذا النحو ،ارتفع رصيد أتاالنتا إىل  25نقطة باملركز الرابع
بفــارق األهداف فقط عن اإلنرت الثالث ،يف املقابل ،تجمد رصيد
سبيزيا عند  11نقطة باملركز الـ.16

أبرزه صا  ..أ هر  10العبين حرموا من ميداليات الدوري اإلنكليزي
تســببت لوائــح رابطة
الــدوري اإلنكليــزي املمتاز
خالل مناســبات ســابقة،
يف حرمان نجوم املســابقة
من الحصــول عىل ميداليات
التتويج باللقب.
وتضم هذه القا ة محمد
صال النجم املرصي لفريق
ليفربول ،الــذي أحرز اللقب
مرتني مع تشيل يف 2015
ثم الريدز نسخة عام .2020
وتضــم القا ة أيضا أوين
ال
هارغريفــز وغــاري نيفيل
وويسبراونوفيدريكوماكيدا
وغريهم من نجوم مانشسرت
يونايتد ،لكن يف النهاية تعددت األسباب.

محمد صال

لعب صال لتشــيل خالل الفرتة من  2014وحتى ،2016
حيث ترك الفريق إىل فيورنتينا اإليطايل معاراً يف النصف الثاين
ملوسم  ،2015-2014الذي شهد تتويج البلوز باللقب.
رغمذلك،حرمصال منميداليةالتتويج بالربميريليغملشاركته
يف  3لقاءات فقط مع الفريق يف املوسم ذاته.
بعدها بخمس سنوات ،عاد «مو» ليحصد ميدالية التتويج مع
فريق ليفربول.
وكان يتوجب عىل صال أن يشارك يف مباراتني إضافيتني ل
يحصل عىل ميدالية مع تشيل  ،بناء عىل لوائح رابطة الدوري
اإلنكليزياملمتاز.

غاري نيفيل

حصل غاري نيفيل مدافع مانشســرت يونايتد الشــهري يف
التسعينيات والعقد األول من األلفية ،عىل 10ألقاب للدوري املحيل
مع الشياطني الحمر لكنه مل يقتنص إال  8ميداليات فقط.
يف موســمه األول  1994-1993مل يشــارك الالعب إال يف
مباراة واحدة ،ووقتها كان الحد األد للحصول عىل ميدالية 10
مشاركات ،قبل أن ينخفض إىل  5يف عام .2012
ويف موســم  2010-2009مل يشارك نيفيل إال يف  4مباريات
حيث اعتزل وسط املوسم ومل يحتفل مع زمالئه بامليدالية.

أوين هارغريفيز

أوين هارغريفيز العب وســط مانشسرت يونايتد السابق ،فاز
مبيداليــة مع الفريق يف موســم  2008-2007ولكن مل يحصد
بعدها ميداليتي  2009و 2011رغم التتويج باللقب.
وقتا شــارك الالعب يف مباراتني فقط خالل املوسم األول ثم
مباراة واحدة يف نسخة .2011-2010
ومعمانشسرتسيتييفموسم،2012-2011لعبهارغريفيز
مباراة واحدة وحرم من ميدالية التتويج.

فيدريكو ماكيدا

فيدريكو ماكيدا مهاجم فريق مانشسرت يونايتد السابق فشل
يف الحصــول أيضا عىل ميدالية التتويج مع «الحمر» يف 2009
حيث لعب  4مباريات فقط.

ومل يحصد ماكيدا امليدالية
يف موســم 2011-2010
بعدمــا شــارك يف  7لقاءات
خالل حملــة تتويج فريقه
باللقــب وكان الحــد األد
وقتها  10مشاركات.

ويس براون

فــاز ويس بــراون مدافع
مانشســرت يونايتد السابق 5
مرات بالدوري اإلنكليزي املمتاز
ولكنهمليحصدامليداليةالذهبية
إال يف 4مناسبات فقط.
ومل يشــارك براون بسبب
اإلصابــات إال يف  8مباريات
موسم  ،2010-2009ومن ثم مل يحصد ميدالية ألن إجاميل الحد
األد للمشاركات كان  10لقاءات كام سلف الذكر.

ديفيد با

توج ديفيد با الدويل اإلنكليزي السابق مع بالكبرين روفرز
بالدوري اإلنكليزي يف موســم  ،1995-1994ولكنه شارك يف 5
مباريات فقط وبالتايل مل يحصد ميدالية.
ولســوء ح با  ،مل يحقق اللقب من قبل بعد ذلك حيث حل
ثانياً يف عامي  1996و 1997مع فريق نيوكاسل يونايتد.
ولكن با حصد ميدالية التتويج يف موســم  92-1991مع
ليدز يونايتد يف آخر موســم للــدوري اإلنكليزي بنظام ما قبل
الربميريليغ.

ثنا

تشيل

عىل

سكوت باركر ونيامنيا مايتيتش مل يحصال مع تشيل
بطاقة التتويج بالربميريليغ خالل موسمني مختلفني.
باركر انضم إىل تشــيل يف  2004من تشارلتون ولكنه مل
يشارك إال يف  4مباريات يف حملة تتويج «البلوز» ليتم حرمان
من امليدالية.
ماتيتيشمنجانبهفاز 3مراتمع تشيل بالدورياإلنكليزي
وحصد امليداليــة يف  2015و ،2017لكنه حرم منها يف ،2010
حيث شارك يف مباراتني فقط مع كتيبة كارلو أنشيلو آنذاك.

ميكا ريتشاردز

توج ميكا ريتشاردز مرتني مع مانشسرت سيتي بلقب الدوري
اإلنكليزي يف  2012و ،2014حيث نافس يف املوســم األول عىل
جائزة أفضل مدافع يف املوسم.
ولكن يف موسم  2014-2013مل يشارك ميكا إال يف مباراتني
فقط فحرم من ميدالية التتويج.

أندريج كرامريتش

املهاجم الكروا أندريج كرامريتش انضم لليسرت سيتي يف
صيف  2015لكنه مل يحصل عىل ميدالية تتويج «الثعالب» بلقب
الربميريليغ يف .2016
ومل يشارك كرامريتش إال يف مباراتني فقط مع كتيبة كالوديو
رانريي قبل إعارته لفريق هوفنهايم األملاين يف شتاء .2016

بر ـــــــــــــــلونة وميـــــــــــــــان يترقبـــــــــــــــان ..نجـــــــــــــــ يونايتـــــــــــــــد
يخطـــــــــــــــ للهـــــــــــــــروب مـــــــــــــــن جحيـــــــــــــــ سولشـــــــــــــــاير

بات فريق مانشســرت يونايتد اإلنكليــزي تحت قيادة مدربه
ال وجي أويل غونار سولشــاير بيئة طاردة للنجوم خالل الفرتة
األخرية.
ويأ ذلك بســبب عدم قدرة املدرب ال وجي عىل اســتغالل
قدراتنجومهوتوظيفهمبالشكلاألمثلمبايخدممصلحةالفريق
ويسهم يف تحسني نتائجه التي ساءت خالل الفرتة األخرية.
واكدتتقاريرأنجي لينغارد،العب وسطمانشسرتيونايتد،
يخطط ملغادرة ملعب أولــد ترافورد مجددا خالل فرتة االنتقاالت
الشتويةاملقبلة.وسبقلالعبالدويلاإلنكليزيالخروجعىلسبيل
اإلعارة يف منتصف املوسم املا إىل وست هام يونايتد ،ليلفت
األنظار إليه بفضل تألقه مع «املطارق» كرثة األهداف التي سجلها
معالفريق.
ومنذ عودته مجددا إىل مرس األحالم ،أعاد سولشاير لينغارد
ملقاعدبدالءمانشرسيونايتد،دونأنيستغلقدراته،يفظل امتالك
الفريق مجموعة هائلة من الالعبني يف مركزه بخط الهجوم.

ووفقالصحيفة«دييلميل»الربيطانية،ف نصاحبالـ28عاما
رفض التوقيع عىل عقد جديد مع مانشسرت يونايتد ،نظرا لرغبته
يف الرحيل عن النادي.
وأثار لينغارد الجدل بشــأن احتاملية عودته إىل وست هام يف
املستقبل القريب ،وذلك بعدما نرش فيديو ألحد أهدافه مع الفريق
عرب «ستوري أنستقرام» يف الساعات املاضية.
وتشــري التقارير إىل احتاملية تخــيل يونايتد عن لينجارد
مقابــل  10ماليني جنيه إســرتليني يف املريكاتو الشــتوي
ألي مــن الراغبني يف ضمه .وكانــت تقارير صحفية أفادت
باهتامم ناديي برشــلونة اإلســباين وميالن اإليطايل بضم
العب مانشسرت يونايتد ،نظرا إلمكانية الحصول عىل خدماته
مقابل سعر زهيد.
كام أنه من املمكن لكال الناديني االنتظار حتى نهاية املوســم
الحايللضملينغاردمجانا،حالعدمرحيلهيفكانون الثايناملقبل،
حيث يق آخر عام له يف عقده.
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عامل نبات ســويدي راحل ،وطبيب جيولوجي إشتهر
بوصفــه آالف األجناس يف مملكتــي الحيوان والنبات
املتواجدة يف هذا العامل.
إسمه مؤلف من  11حرفا ،إذا جمعت:
 -11+7+9+2+11شاعر أملاين.
 -9+4+8+9+7ممثلة وفنانة مرصية.
 -2+10+6+1وكالة أنباء خليجية.
 -3+1+6+8نهر أورويب.
 -8+5+1ضمن.
 -4+9+5حيوان معروف.
 -10+2صار الوقت.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ شــهادة ووثيقة،
أوقــات ُمتفــق عليهــا
للقاءات.
2ـ مدينة يف شــامل
فرنســا ،نبــات طيــب
الرائحة ،لهو ولعب.
3ـ دولــة أوروبيــة،
منازل.
4ـ ماركة شــاحنات،
عاصمة أوروبية ،شق.
5ـ مقبل ،املطر الشديد،
ضمري منفصــل ،رشكة
طريان آسيويةُ ،عمره.
6ـ نافخ بالقصب ،أداة
رشط ،دولــة يف أمريكا
الجنوبية.
7ـ يســتعمل للفرس،

قلب ،ص ّوت القرد ،ثور.
8ـ للنهــي ،بلــدة يف
الشوف ،مدينة مرصية،
ورك.
9ـ رسب ،نزهة قصرية،
وعاء مجــ ّوف يُ ّ
دق فيه
ال  ،نوع.
10ـ مدينــة أمريكية،
مغن.
11ـ صــب املاء بكرثة،
مطار يف فرنســا ،بلدة
الجنوب ،أص ّور.
12ـ راســلك ،ضدّ كرث،
إنتساب.
13ـ أقــام باملــكان،
ممثلة إيطاليــة ،تُقصد
ملشاهدة األفالم.

الحل السابق
1ـ باسل فليحان ،ح ّرم
2ـ ويتني هيوسن
رت ،فهيم
3ـ رفا ،ياّ ،
4ـ يانسن ،مارون ،لو
5ـ سن ،تايلند ،اب ،ديانا
6ـ بادل ،حي ،هافانا ،سهل
7ـ الو ،الوبال ،دبلن ،ري
رسرت ،ونــش ،مــني،
ُ
8ـ

1ـ دولة يف أمريكا الجنوبية،
أخرس.
2ـ عاصمــة مالطا ،اضطراب
وارتجاف.
3ـ العب كرة أملاين ،أرسع يف
امل  ،من األزهار ،مثل.
4ـ إقــرتب من ،أجل األمر ،قام
مقام.
5ـ نبات شديد الخرضة ،خليفة
عبايس.
6ـ والية أمريكية.
7ـ رغبتكم ،فوضنا األمر لـ.
ح ّب ،االســم الثاين لنائب
8ـ ُ
لبناين سابق.
9ـ عودتــه ،مدينة بريطانية،
رجل دين.
10ـ حرف جــر ،عال وارتفع،

افقيا:
9ـ تايوان ،روزا بونري

10ـ ربسته ،وارد ،يم

11ـ نعدّ  ،جــورج صاند،

يسارع

12ـ أروي ،املدين ،ينام

13ـ كفيف ،كلّمتني ،النادر

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

االســم الثاين لوزيــر خارجية
لبناين راحل.
11ـ فصــل يف األمــر ،حرف
نصب ،ارسع.
12ـ يجــري يف عروقــي،
ساطعا ،آلة طرب.
13ـ موسيقي أملاين.
14ـ اعرتاض واستنكار ،يقفز،
فيلم لناستازيا كينس .
15ـ فــر وانقطــع ال ء،
االســم الثاين لشــاعر مرصي
راحل.
16ـ أرسع ،شاعر وفيلسوف
وكاتب لبناين راحل.
17ـ امرباطور روماين ،ضجر.
18ـ ممثلة مرصيــة راحلة
صاحبة الصورة.

عموديا:

جاموس

1ـ بوريس باسرتناك
2ـ ايفان الرابع
3ـ ستان ،دوريس داي
4ـ لن ،ستل ،توت ،رف
5ـ فيينا ،أهجو
6ـ لها ،يحلّون ،ويك
7ـ ي ي ،مليون ،آر
8ـ حوران ،برش ،جام
9ـ اسرتدّها ،واصلت

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23 -وز)

أنت تخاطر بفقدان بعض امليزات التي تشتهر
تأثريات إيجابية .الحياة رساج م ء نوره
األمل .ال تجعل لليــأس مكانا يف حياتك هذه بها اذا ترصفت اليــوم بترسع .كن قانعا مبا
الفرتة ،وتطلّع بتفاؤل اىل املستقبل األفضل .عندك واال سقطت يف دوامة ال مخرج منها.

االسد
) 24وز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

أنت يل اىل مســاعدة أحد األشــخاص
تعاين مــن بعض الصعوبات املالية ولكنها
ســتحل قريبا جدا .لقاء عاطفي جميل ورائع األعزاء .يبدو أنك تعيش انطالقة جديدة مميزة،
يلو يف األفق .كن متفهام لتطور األحداث .واألشياء التي تعكر مزاجك لن تقرتب منك هذه
املرحلة .

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

ســحرك ال يقاوم وستحرز تقدما يف كافة
عــن بعض
ال تهمــل نفســك وتتغا
متطلباتك الشــخصية الها ّمة .يتحتم عليك أن املجاالت .تأتيك األفكار الجيدة ،و تلك املوهبة
تكون مســتعدا لتبادل ا راء وهذا سيكون يف والفطنة يف تنفيذها عمليا يف الوقت املناسب.
مصلحتك.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

مشــكلتك يف طريقها اىل الحل ولكن عليك
مبلــغ من املال تحصــل عليه يفك ضائقتك
املادية .اترك نصائحك وابتعد عن كربيائك يك أن تضبط عصبيتــك الزائدة هذه الفرتة .تك ّتم
تستعيد مكانتك عند الجميع ،من أهل وأصدقاء .يف عالقتك الخاصة وال تسبب الحرية للرشيك
الهادئ واللطيف.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ نت ،امل ّز ،أمن
11ـ نفناف ،ياوندي
12ـ بادن بادن
13ـ ربيل ،نب ،ور ،يا
14ـ محمود الجندي
15ـ ناي ،سني
16ـ اس ،مريانا
17ـ نهرو ،مراد
18ـ إليسا ،عمر

1ـ ما إسم الساللة الصينية التي حكمت من العام 960
اىل العام 1280؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو امللك االنكليزي الذي إســتبد يف حكمه تحت
تأثري زوجته الفرنســية وبعض وزرائه ،فاعدم ســنة
1649؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ من هو امللك الخرايف يف األســاطري اليونانية الذي
وأسس مدينة كورنتس؟
إشتهر بالدهاء واملكرّ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم املدينة األمريكيــة يف والية تني التي
شهدت انتصار االتحاديني عىل الجنوبيني سنة 1863؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــن هو الجرا الفرن الذي دعا اىل اســتعامل
ثم ب سمه؟
املقصلة يف تنفيذ أحكام االعدام ،فدُ عيت من ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما اسم البابا الذي ترأس املجمع املسكوين الفاتيكاين
األول سنة 1869؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو الخليفة العبايس الذي أســاء السياســة،
وسجن 11عاما ،وعا بقية حياته
فخُلع وسملت عيناهُ ،
متسوال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية دولة أوروبية يقع مطار هل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الجزر التي تتواجد فيها أكرث نوع حشائش
يف العامل ،والتي هي من نوع السينودون داكتيلون؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ بلدة يف قضاء جبيل.
2ـ صوت شديد.
3ـ تتبع ثالثا.

1ـ بلدة يف الشامل.
2ـ أمنيــا

وما أرجو

حصوله.
3ـ ماال كثريا.

4ـ إبن ُهم.

5ـ عاصمــة دولــة

4ـ أتركهم وشأنهم.
5ـ تدافع عن.

افريقية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كوكبا.

1ـ كمران.

2ـ مارون.

2ـ واكيم.

3ـ رك ،شح.

3ـ ك ّر ،ري.

4ـ إيران.

4ـ بوشار.

5ـ منريي.

5ـ أنحني.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ سنة .1951
2ـ سيدا

آنسا .

3ـ سنة 1924
4ـ غزال املو .
5ـ يف والية أوريغون.
6ـ ميدالية الرشف.
7ـ العرص الجرا .
8ـ سايل ريد.
9ـ صحيفة املقطّم.

من خمسة حروف:

ال تدر ظهرك للمفاجآت الحلوة والســا ّرة.
أنت تعشــق العائلة التي تشــهدها االلفة
والتفاهــم املتناهي .حــاول أن تق ّوي موقعك أنت مقبل عىل ازدهار وتقدم يف مشــاريعك
وأن تحاف عىل املكاسب التي حققتها مؤخرا .وأعاملك ،فأحسن الترصف واخرت ما يناسبك.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

شارل دي كولومب

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

ان ما يواجهك يف هذه الفرتة ال يتطلب منك
اعلم ان االنتاج هو الوســيلة الفضىل التي
تسمح مبلء فراغك وابعاد الضجر وامللل عنك .الرسعة يف الحســم .اجعــل الرتوي صديقك
نتائج الجهود التي ستبذلها ستبدأ يف الظهور الدائــم يف كل وقت وانظــر اىل الحالة بعني
الرضا.
تدريجيا.

دولة عربية
إستقالل
إحرتام
إغرتاب
إسبانيا
املغرب
أسباب
أريحا
انجازات
بور
بنج
برنارد
بريوت
حجرة
خراطيم
خوليو
ديوان
دكتور
ذهب
رزوق
رئبال
رانغون
رومانيا
رافعة
زئبق
زامبيز
سهيل
شوبان
شقة
رشطي
صالبة
طرب
طهران

S U DO K U

فرنسا
فخ
فريوز
كامن
لوسيان

لحن
مز
مبادرة
نيحا
هز

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

وجوه
وجدان
واترلو
وارسو.

الحل السابق

الحل السابق
بروكسل
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ُ
ّ
ويصـــــب فـــــي مصلحـــــة لبنـــــان ...فهـــــل يمتثـــــل العدو؟ّ
قـــــرار أممـــــي يديـــــن «إســـــرائيل»
عـــــون وميقاتـــــي توافقا علـــــى عقد جلســـــة بمن حضـــــر ...لكـــــن الثنائي الشـــــيعي لن يحضر
ّ
ّ
ُ
البلـــــد منهـــــار علـــــى كل األصعـــــدة ...وال أمـــــل فـــــي حـــــل األزمـــــة قبـــــل الحـــــل اإلقليمي
(تتمة المانشيت)
الحكومة نجيب ميقاتي حول التحضير لعقد جلسة حكومية
في القريب العاجــل ،علّله ميقاتي بضرورة البحث في جدول
أعمــال بأكثر من مئة بند تتناول قضايــا إقتصادية ومالية
ومعيشــية وتربوية ،وهو ما يُمكن فهمــه على أن اللجان
التي شــكّلها ميقاتي للعمل على الملفات ،أنهت عملها وهي
بحاجة الى إقرار في مجلس الوزراء وعلى رأسها المساعدات
اإلجتماعية ،والــدوالر الجمركي ،وموازنــة  2202وبعض
اإلصالحات المطلوبة في إطار المفاوضات مع صندوق النقد
الدولي.
لكن السؤال الجوهري يبقى عن إمكانية عقد هذه الجلسة
في ظل إحتمالية غياب المك ّون الشيعي؟
نسق التحضير
ميقاتي
المعلومات المتوافرة تشــير الى أن
ّ
مع رئيس المجلــس النيابي نبيه ب ّري قبــل أن يقوم ب بال
الرئيس ميشال عون بهذه التحضيرات ،وهو ما القى تجاوبًا
من قصــر بعبدا ،حيث من ال ُمتوقّــع أن يكون اللقاء الثالثي
الذي يجمع كل من الرؤســاء الثالثة ميشال عون ونبيه ب ّري
ونجيب ميقاتي بمناســبة عيد اإلستقالل في اليرزة مناسبة
لوضع اللمسات األخيرة.
إال أن ال ُمعطيــات ا تيــة من حزب اللــه ال تُعطي صورة
خصوصا أن نائب
واضحة عن إمكانية عقد مثل هذه الجلسة،
ً
األمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم قال خالل كالمه
األخير «نحن مع عودة الحكومــة اللبنانية إلى اإلجتماعات

ً

بعد معالجة أســباب توقفها» .وهو ما يعنــي بوضو أن
الحزب ينتظر الحسم في موضوع القاضي البيطار ،وبالتالي
ف ن إحتمال تلبية وزراء الثنائي الشــيعي دعوة لعقد جلسة
لمجلس الوزراء غير ُممكنة.
إذًا ،كيف سيعقد الرئيس ميقاتي جلسته الحكومية بغياب
المك ّون الشيعي ،مع العلم أن مبدأ الميثاقية الذي طرحه ألول
م ّرة الرئيس ب ّري يسري في هذه الحالة؟
بعض المحللين يقولون أن اإلتفاق الضمني بين الرئيسين
ينص على أن يكــون جدول أعمال مجلس
ب ّري وميقاتي قد
ّ
الوزراء إقتصادي مالي تربوي معيشــي ب متياز ،وهو
ما يســمح للحكومة بأخذ قراراتها بمن حضر مع الموافقة
ال ُمسبقة للثنائي الشيعي على هذه القرارات .في ال ُمقابل يرى
ُمحللون أن محاولة ميقاتي عقد جلسة لحكومته ُمستحيلة
مــن دون إتفاق مع الثنائي الشــيعي علــى مصير القاضي
البيطار .ويُعلّل هؤالء هذا األمر بأن قضية القاضي بيطار لها
أولوية عند حزب الله.
على صعيــد آخر ،يطــر البعض قضيــة الوزير جورج
قرداحي .إذ كيف لرئيس الحكومة الذي يســعى الى إستعادة
العالقــات الطيبة مع دول الخليج أن يترأس جلســة يكون
فيها الوزير قرداحي حاض ًرا؟ وهل ســيتلي قرداحي بنفسه
ُمق ّررات جلسة المجلس؟ أال يكون هذا األمر إستفزازيًا للدول
الخليجية؟ من هذا المنطلــق ،يتوقع هذا البعض أن ال يكون
وجل ما يقوم به ميقاتي «إستعراض
هناك جلسة حكومية،
ّ
يتنصل من خالله من أية مسؤولية ،وهو العالم
فولكلوري»
ّ

ً

أن أي جلسة حكومية ســتعتبرها الدول الخليجية إستفزازًا
لها ،وهو ما سيزيد من اإلجراءات التصعيدية تجاه لبنان
إذا وبفرضية عدم إنعقاد جلســة لمجلــس الوزراء ،كيف
ســيُم ّرر الرئيس ميقاتي القرارات التي إتخذتها اللجان التي
شــكّلها؟ يُجيب مصدر قانوني أنه سيت ّم إعتماد نفس ا لية
التي ت ّم إعتمادها في حكومة تصريف األعمال برئاسة حسان
دياب أي مراســيم جوالة على أن يت ّم إقرارها في الجلسة
األولى لمجلس الوزراء.
خصوصا فيما
وعن محتوى القرارات التي إتخذتها اللجان،
ً
يتعلّق ببــدل النقل والمســاعدات اإلجتماعية ،يقول مرجع
إقتصادي رفيع ،أن هذه القرارات هي قرارات شعبوية بحكم
أن ال تمويل لها ،وهي ســتكون كارثية على اإلقتصاد .فبدل
نقل  5ألف ليرة في النهار ،يعنــي ما يقارب مليون ونصف
ليرة بالشــهر للموظّــف الواحد ،وإذا ما أخذنا شــركة فيها
ثالثون موظفًا ،ف ن الكلفة على الشــركة سترتفع إلى أكثر
من  24مليون ليرة شــهريًا .فهل يُمكن للشركات أن تتح ّمل
هذه الكلفة .وفي القطاع العام ،القرارات ليست بأفضل ،فمن
أين ســتؤ ّمن الدولة كلفة النقل؟ مع توقّعات بأن تفوق الـ
 004مليون ليرة لبنانية شــهريًا .وإذا ما أخذنا المساعدات
اإلجتماعية بنصف شــهر في هذا الشــهر والشهر المقبل،
باإلضافة إلى مســاعدات بأكثــر مــن  00دوالر أميركي
للعائالت القاطنة على أكثر من  00متر ،ف ن الكتلة النقدية
ســتنفجر حك ًما إذا لم يتم إتخاذ إجراءات مثل حصرها على
بطاقــات مصرفية .ويُضيف المرجع أن الحكومة عجزت عن

مســاعدة شــعبها القابع تحت الفقر مع أكثر من  005ألف
عائلة تعيش في فقر ُمدقع ،وبالتالي ذهبت إلى خيار بنظرها
حل ،لكنه سيجلب الكوارث
هو ّ
إذا  ،تُشــير األحداث إلى أن البلد أصبح في مرحلة اإلنهيار
والــذي أصبح يطــال كل المرافق العامــة وكل القطاعات،
وبالتالي وبغياب توافق سياســي ،يرى مرجع وزاري سابق،
حل ألزمة لبنان ،وهــذا التوافق ال يُمكن أن يأتي إال في
أن ال ّ
خصوصا بين المملكة العربية الســعودية
حل إقليمي،
ظل ّ
ً
حل
حل األزمة اليمنية يسبق أي ّ
وإيران .ويُضيف المرجع أن ّ
تصب
لألزمة اللبنانية نظ ًرا إلــى أن تداعيات األزمة اليمنية
ّ
مباشرة في الساحة اللبنانية وتطال عمل الطبقة السياسية
حل
من خالل تبعيتها السياسية الخارجية ،وهو ما يمنع أي ّ
في المدى المنظور.
وعن إمكانية التغيير في اإلنتخابات النيابية ال ُمقبلة ،يقول
المرجع أن اإلنتخابات النيابية لن تحصل قبل أن تتأكد القوى
السياســية أن مكانها محجوز على الخارطــة اإلنتخابية،
جلوا أسماءهم،
ً
خصوصا أن هناك أكثر من  002ألف ُمغترب س ّ
خصوصا
القوى،
وهو ما قد يُغيّر ال ُمعادلة بالنسبة للعديد من
ً
على الساحة المســيحية .وبالتالي يستبعد المرجع أن ترى
اإلنتخابات النور قبل حسم هذا الموضوع.
فــي المحصلة ،يُمكــن القول أننا أصبحنــا في الفوضى
الكاملة ،وأصبحت القوى السياســية تلعــب لعبة «حياة أو
موت» ،وهو ما يدفع وسيدفع ثمنه المواطن اللبناني الغارق
في أزماته اليومية.

اســـتـــشـــهـــاد  15طــــفــــا فــلــســطــيــنــيــا واعــــتــــقــــال  1194فــــي الـــضـــفـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام

ُ
ُ
االح ــت ــال ي ــواص ــل تنفيذ مــخــطــطــاتــه لــتــهــويــد الـــقـــدس« ...الــخــارجــيــة»  :بــريــطــانــيــا تــخــضــع لـــ «إســرائــيــل»
أربعة أرسى يُواصلون إ

(تتمة الصفحة (1
زراعيــة يف بلدة بيت أمر يف الخليل فيام ســلمت إخطارات
بهدم عدة منازل ومنشآت يف بلدات العيسوية بالقدس واملغري
يف رام اللــه والخرض يف بيت لحم وخربة حمصة الفوق يف
األغوار الشاملية».
وذكر التقرير «أن قوات االحتالل اقتلعت  250شجرة زيتون
الزراعية يف منطقة
وجرفت مساحات واســعة من األرا
الرأس غرب ســلفيت لشق طريق استيطاين كام أنها استولت
الفلســطينيني يف جبل الريســان
عىل  5دومنات من أرا
ببيت لحــم ومنعت املزارعني الفلســطينيني من الوصول إىل
أراضيهم يف منطقة الطبقة جنوب غرب الخليل».
وأشار التقرير «إىل أن املســتوطنني يواصلون اعتداءاتهم
عىل مدن وبلدات الضفة الغربية بحامية قوات االحتالل حيث
اقتلعوا  130شــجرة لوزيات مثمرة يف بلدة بيت أمر وأحرقوا
 50شجرة زيتون يف بلدة الشيو يف الخليل واقتحموا بلدات
ترمســعيا يف رام الله وحوارة وبرقة يف نابلس واعتدوا عىل
منازل وممتلكات الفلسطينيني».

ابهم عن الطعام

اىل ذلك ،يواصــل أربعة أرسى فلســطينيني إ ابهم عن
الطعام ،احتجاجا عىل جرائم االحتالل اإلرسائييل املســتمرة
بحق األرسى وســط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي.
وأوضــح املتحدث باســم هيئة شــؤون األرسى واملحررين
الفلســطينيني حســن عبد ربه لوكالة «وفا» الفلسطينية،
أن «األســري كايد الفســفوس يواصل إ ابه منذ  129يوما
واألسري هشام أبو هوا  96يوما ،وعياد الهرميي  59يوما،
ولؤي األشقر  41يوما» ،الفتا «اىل أن وضع األسري الفسفوس
يزداد خطورة مع مرور األيام وهنــاك تحذيرات من إمكانية
تعرضه النتكاســة صحية مفاجئة قد تؤدي إىل الشــلل أو
ارتقائه شهيدا جراء تعنت سلطات االحتالل ورفضها اإلفراج
عنه» .وأوضــح عبد ربه «أن بقيــة األرسى يعانون أوضاعا
صحية صعبة من نقصان نسبة الســوائل بالجسم وحاالت
الصداع والهزال الشــديدين وآالم الجســم املختلفة» ،مطالبا
«املجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات االحتالل
بحقهم والضغط عليه لإلفراج عنهم».
وكان األسري عالء األعرج أنهى إ ابه املفتو عن الطعام

بعد استمراره  103أيام.

«الرتبية» الفلسطينية

عىل صعيد آخر ،أكدت وزارة الرتبية الفلســطينية ،أن 15
طفالً استشــهدوا برصاص قوات االحتــالل اإلرسائييل ،وتم
اعتقال  1194آخرين بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري
مطالبة بتوفري الحامية
وحتى نهاية ترشين األول املــا
الدولية ألطفال فلســطني .وأوضحت الــوزارة يف بيان لها،
مبناسبة اليوم العاملي للطفل نقلته وكالة «معا»« ،أن االحتالل
يســتهدف األطفال خالل اقتحام منازل ذويهم ومدارســهم
بالضفة الغربية» .ولفتت الوزارة «إىل أن قوات االحتالل نفذت
أكرث من  100هجوم عىل املدارس ،وســط إطالق قنابل الغاز
السام والرصاص» ،مطالبة «املجتمع الدويل بتوفري الحامية
ألطفال فلسطني وضامن حقهم يف التعليم والحياة الكرمية
ووقف جرائم االحتالل املتواصلة بحقهم».

«الخارجية» :قرار بريطانيا بحق حامس
خضوع «للضغط اإلرسائييل»

أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية ،قرار وزارة الداخلية

الربيطانيــة بشــأن تصنيــف حركة «حــامس «منظمة
إرهابية» ،قائل ًة «إنها تعتربه خضوعاً للضغط اإلرسائييل»،
مضيفة «إن القرار اعتداء عىل الشــعب الفلسطيني الذي
أســس له وعد
يتعرض ألبشــع احتالل وظلــم تاريخي ّ
بلفــور» ،ومعترب ًة أن «لندن وضعت بهــذا القرار العراقيل
أمام فرص تحقيق الســالم وجهود التهدئة وإعادة إعامر
غزة».
ورة «توقــف لندن عن
وشــدّ دت الخارجية عــىل
سياســة الكيل مبكيالني وازدواجية املعايري والرتاجع فوراً
عن القرار» ،موضح ًة أنه «ســندرس مــع الجهات املعنية
تبعات هــذا القرار عىل العالقات الثنائية الفلســطينية
الربيطانية».
كــام قالت وزارة الخارجية «إنها ســتدرس أيضاً تبعات
القــرار عــىل دور بريطانيــا يف املنطقــة ومحدودية
مساهمتها يف أي عملية سياسية».
ويف وقت ســابق ،أدانت الســفارة الفلســطينية لدى
اململكــة املتحدة ،وفصائــل املقاومة الفلســطينية ،قرار
الحكومة الربيطانية ،معتــرب ًة أنّه « ا ٍه خطري مع أجندة
االحتالل».

ُ
ّ
جــــــــراء الـــعـــنـــف ال ــب ــول ــن ــدي
أزمـــــــة بـ ــيـ ــاروسـ ـ ّـيـ ــا  -بـــولـــنـــدا ت ــت ــف ــاع ــل  :إصــــابــــة  109مـــهـــاجـــريـــن
بــــوتــــيــــن  :الـــــغـــــرب يـــســـتـــخـــدم الــــاجــــئــــيــــن إلثــــــــــارة االضــــــطــــــرابــــــات بــــالــــقــــرب مـــــن حـــــدودنـــــا
(تتمة الصفحة (1

يتعلق باملهاجرين كام ترصف النازيون».
بدورها ،قالت هيئة حرس حدود بيالروس إن عنارص األمن
يف بولندا وليتوانيا ،حاولوا خالل الـ  24ساعة املاضية ،طرد
 490مهاجرا إىل بيالروس ،مبا يف ذلك حوايل  350من بولندا
وأكرث من  140من ليتوانيا .أضافت الهيئة يف بيان لها« :خالل
اليوم املا  ،حاول الجانب الليتواين طرد تســع مجموعات
للمهاجرين ،والجانب البولنــدي  12مجموعة .ومن جهة
التفيا ،كانت هناك محاولــة واحدة لطرد  20الجئا عىل األقل
بالقوة» ،مضيفة «ال يــزال الوضع عىل الحدود متوترا حاليا،
وذلك يف ظل املحاوالت املســتمرة لطرد مجموعات الالجئني
الدول املجاورة األعضاء يف االتحاد
بالعنف وقرسا من أرا
األورويب».

أزمة مفتعلة

وكان وزير دفاع بيالروسيا فيكتور خرينني قد رص خالل

مقابلة تلفزيونية ،بـ «أن أزمة الالجئني مفتعلة وأن األنشطة
العسكرية لحلف شامل األطل (الناتو) عىل حدود بلده هي
مبثابة تحضريات للحــرب» ،مؤكدا «وجود خطة للتعامل مع
أي تطــور للوضع عىل الحدود مع بولندا يف ظل تصاعد أزمة
الالجئني».

بولندا

يف غضــون ذلك ،أكدت الســلطات البولندية ،أن محاوالت
عبور املهاجرين من الحدود البيالروســية انخفضت ،لكنها
شددت «عىل أن األزمة مل تنته بعد».
وقال املتحدث باســم جهاز األمن البولندي ستانيســالف
زارين« :ال ،هذه األزمة السياســية مل تنته .ال تزال بيالروسيا
تسعى للتصعيد ومواصلة العمليات ضد بولندا».
بــدوره ،أعلن رئيس مجلس الشــيو البولنــدي توما
غوردس  ،أمس ،تلقيه طردا فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة
متفجرة .وقال غوردس يف تغريدة عرب حسابه عىل موقع
«تويــرت»« :إليكم ما تؤدي إليه صناعــة االزدراء والتحريض
عىل املعارضني السياســيني .وصلني طرد باسمي يف مجلس

الشيو فيه رســالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة» ،مضيفا
«تم التحف عىل الطرد من قبل الهيئات املختصة ،وأ نى أن
يتمكنوا من القبض عىل املتهم برسعة».

روسيا تتهم الغرب التس ّبب بأزمة الالجئني

ح ّذر الرئيس الرويس فالدميري بوتني« ،من أن الدول الغربية
تستخدم أزمة الالجئني إلثارة االضطرابات بالقرب من حدود
روسيا ،بينام تتجاهل مسؤولياتها عن خلق األزمة يف املقام
األول» .وأفاد تقرير نرشتــه مجلة «نيوزويك»األمريكية ،بأن

املسؤولني الروس يلقون باللوم عىل الدول الغربية التي يرون
أنها م ّهدت الطريــق ألزمة الالجئني العالقــني عىل الحدود
البيالروســية -البولندية منذ أســابيع ،من خالل الحروب
التي شــنتها يف الرشق األوســط والدول املجاورة عىل مدى
العقدين املاضيني .وقالت املجلة «إن وزارة الخارجية الروسية
أحالتها إىل ترصيحات ســابقة للرئيس بوتني ،عند ســؤال
وجهته للوزارة عن موقف موســكو من أزمة آالف الالجئني
الذين يحاولــون دخول االتحاد األورويب عرب حدود بولندا مع
بيالروسيا الحليفة ملوسكو».

قـــــتـــــلـــــى ومــــــفــــــقــــــوديــــــن فــــــــي فـــــيـــــضـــــانـــــات الــــهــــنــــد

بــــحــــريــــة الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري تـــــوقـــــف ســـفـــيـــنـــة اج ــن ــب ــي ــة
ّ
تـــــــــهـــــــــرب الـــــــــــوقـــــــــــود فـــــــــي املـــــــــيـــــــــاه االيـــــــرانـــــــيـــــــة
أعلنت بحرية حرس الثورة االسالمية يف ايران عن توقيف
ناقلة نفــط يف مياه مدينة بارســيان االيرانيــة بالخليج
تحمل وقودا مهربا .وقــال العقيد احمد حاجيان ،قائد الطراد
ذوالفقار  412يف ترصيح للصحفيني ،صبا امس السبت ،ان
مشاة البحرية اوقفت سفينة أجنبية محملة بالوقود املهرب

يف مياه مدينة بارسيان.
وبعد تفتيش الســفينة ،تم اكتشاف أكرث من  150 000لرت
من الديزل امله ّرب وتم تقديم طاقمها األجنبي البالغ عدده 11
شــخصا إىل الســلطات القضائية ملدينة بارسيان للخضوع
لإلجراءات القانونية.

ّ
وزيــــــــــــــر الـــــــــحـــــــــرب االمــــــــيــــــــركــــــــي حــــــــــــــذر ايـــــــــــــــــران :
نـــــــســـــــعـــــــى لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــز االمـــــــــــــــــــن فـــــــــــي الــــــــشــــــــرق
(تتمة الصفحة (1

ويف سياق متصل ،أكد أوسن ،أن «الواليات املتحدة ستنظر
يف كل الخيارات املتاحة للحفا عىل أمنها ،إذا فشلت الطرق
الديبلوماسية يف منع طهران من امتالك سال نووي».
وقال أوســن ،إن «الواليات املتحدة ســتظل ملتزمة مبنع
إيران من حيازة ســال نووي وما زلنا ملتزمني بالتوصل إىل
نتيجة ديبلوماســية للقضية النووية .ولكن إذا مل تكن إيران

ارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير  :نــور نعمة

عىل استعداد للمشاركة بجدية ،فسننظر يف جميع الخيارات
الالزمة للحفا عىل أمن الواليات املتحدة» ،عىل حد تعبريه.
وأكد «اننا ســنعود للمفاوضات النووية بنوايا طيبة ،لكن
اإلجراءات اإليرانية مؤخرا مل تكن مشــجعة» ،الفتا اىل «اننا
نحث إيران عىل اتخاذ خطــوات لتقليص العنف والرصاع يف
املنطقة» .وشــدد اوسن عىل «اننا ســندافع عن أصدقائنا
ومصالحنا ،وإيران واهمــة إذا ظنت أنها قادرة عىل تقويض
عالقاتنا يف املنطقة ،وسنســاعد حلفاءنــا يف الدفاع عن
أجوائهم من جميع التهديدات الحوثية».

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فر

لقي  17شــخصا مرصعهم ،وفُقد أكــرث من مئة جراء
األمطــار الغزيــرة والفيضانات التي تــرضب والية أندرا
برديش جنويب الهنــد ،يف حني نرشت هيئة الكوارث فرقا
حول الوالية من أجل انتشال العالقني.
وذكرت شــبكة «أن دي يف» الهنديــة امس ،أنه تم
اإلبال عن وفاة  17شــخصا ،وفقــدان  100آخرين عىل
األقــل ،يف الفيضانات التي عقبت األمطــار الغزيرة التي
بت والية أندرا برديش ،موضحة أن فيديوهات أظهرت
املئات من الحجــاج يف معبد مدينة تريوبا  ،محارصين
بني الفيضانات القوية.

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

وأشــار املوقــع إىل أن املئات من املواطنــني يف املدن
املختلفة عالقني داخل الفيضانات يف الوقت الحايل ،الفتة
إىل أنه تم انتشــال جثث من حافالت جرفتها الفيضانات،
ومن املرجح عــدم التمكن من إنقاذ  12شــخصا آخرين
عالقــني داخل حافــالت أخرى ،األمر الــذي يرجح زيادة
حصيلة الوفيات بشكل كبري.
كام تسببت الفيضانات جراء األمطار التي مل تتوقف منذ
الخميس املا  ،يف تدمري عرشات الطرق ،باإلضافة إىل
خطوط السكك الحديدية وإشارات املرور واملنازل الخاصة
للمواطنني.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرما
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