«كورون ــــــا» 10 :ح ــــــاالت وف ــــــاة
و 556إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

روســــيــــا بـــــــدأت بــتــســيــيــر
دوريــــــــات قـــــرب املــنــطــقــة
الــــتــــي ت ــس ــي ــط ــر عــلــيــهــا
امــيــركــا ف ــي شـــرق ســوريــا
ص 12
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حقيقة الديار

قــرارات الســـــعوديــة
اململكة العربية السعودية مستاءة من لبنان ،وتقول ،أن السبب
هو هيمنة حزب الله عىل الدولة اللبنانية .وأدى االمر اىل تلخيص
املوضــوع باالمتعاض من ترصيــح الوزير جورج قرداحي حول
اليمن واملطالبة باستقالته.
كام أن اململكة العربية الســعودية مســتاءة جدا من سوريا
لتحالف دمشق مع إيران.
وانسحبت السعودية من أكرث ملفات الدول العربية ،وبالتحديد
لبنــان الــذي تدعم فئة واحدة فيه وتتالقــى معها ،وهي حزب
«القوات اللبنانية» ألن الخطاب الســيايس لـ «القوات» يتالقى
مع اململكة العربية السعودية.
سنة  2009زار وفد مخابرات سعودي سوريا ،ونقال عن مصدر
أمني ســوري ،مت ّنى الوفد السوري عىل الوفد السعودي الزائر أن
يزور ثكنة عسكرية إيرانية قرب دمشق .وحصل االمر ،واكتشف
الوفد السعودي األمني أنها مجموعة أبنية مدنية تسكنها عائالت
إيرانية بعدد ال يتجاوز العرشات.
كانت الســعودية غر مرتاحة للتقارب الســوري – اإليراين،
الذي كان قامئاً منذ أيام الرئيس الســوري الراحل حافظ األسد.
لكن الرئيس حافظ األسد كان يضع خطوطاً للعالقة السورية -
االيرانية ،وكانت عالقات دولة مع دولة متحالفتني دون أن يكون
الوجود اإليراين يف سوريا عسكرياً أو غره.
عىل اململكة العربية الســعودية أن تسأل نفسها ،ملاذا حصل
التحالف العســكري الســوري – اإليراين؟ والجواب هو ارسال
التكفريني السلفيني عرب السعودية وتركيا وتسليحهم ومتويلهم،
وعرب األردن ،حيث متّت إقامة مراكز مخابرات محيطة بســوريا
تحت ارشاف املخابرات السعودية.
وكانت حرباً كونية إلسقاط نظام الرئيس بشار األسد .فصمد
الرئيس بشــار األســد اىل أن بدأ حزب الله يساند الجيش العريب
السوري .كذلك فعلت إيران وساندت الجيش العريب السوري ضد
السلفيني والتكفريني.
اىل أن جاءت طائرات «الســوخوي» الروســية وسط صمود
الرئيس بشــار األسد  ،وبدأت تش ّن  4آالف غارة شهرياً ،فانقلبت
املوازين وحصل اتفاق عســكري سوري -رويس إلقامة قاعدة
جوية روســية قرب الالذقية ،كام متّــت إقامة قاعدة بحرية
عسكرية روسية يف طرطوس.
ٍ
إلراض
ومل يسقط نظام الرئيس بشار األسد رغم احتالل تركيا
سورية ،ورغم سيطرة الجيش األمريك عىل مناطق يف الحسكة
ودير الزور.
الخطة السعودية  -األمركية  -الكونية إلسقاط نظام الرئيس
بشــار األسد أفشلها تعاون الجيش العريب السوري وقوى حزب
الله وقوى إيرانية.
واملهم أيضا غارات سالح الجو الرويس من قاعدة حميميم قرب
الالذقية مبعدل  4000غارة جوية شهرية ،حتى اصطدم الطران
الحريب الرويس مع الطران الحريب الرتيك ،واعتذرت تركيا ،كام
طلب الرئيس بوتني بعد أن جاء بصواريخ منظومة « »400 Sاىل
الحدود السورية  -الرتكية.
اململكة العربية الســعودية مع دول أوروبية والواليات املتحدة
خططت إلسقاط نظام الرئيس بشار األسد وفشل املخطط.
ويجب ان نشــر هنا ،اىل ان السلفيني التكفريني وصلوا اىل
لبنان ،وقاموا بتفجرات عديدة يف العاصمة بروت ،لكن الجيش
اللبناين وحزب الله استطاعا السيطرة عىل املوقف.
نعود اىل القرارات الســعودية .فهل كان ارســال الســلفيني
والتكفريني اىل ســوريا وقســم من لبنان ،خاصة يف الجرود،
قرارا صائبا؟ الجواب أن القرار فشــل وأصبحت سوريا متحالفة
مع إيران وحزب الله أكرث من األول بكثر .وهذا القرار كلّف 300
ألف قتيل ومليون جريح يف ســوريا من كل األطراف التي قاتلت
دفاعا أو إرهابا.
فــاذا كان حجم حزب الله قد أصبح كبرا وله النفوذ األول يف
لبنان ،فقد نتج ذلك عن القرار الســعودي بإرســال التكفريني
والسلفيني اىل منطقة البحر املتوسط بالتنسيق مع تركيا وأمركا
ودول أوروبية واألردن.
القــرار الثاين الذي أعلنته الســعودية كان الحرب عىل اليمن
وأســمتها «عاصفة الحزم» ،ومل تســتطع السعودية السيطرة
عــىل الوضع يف اليمن .وانتقلت الحرب لتصبح لصالح الحوثيني
عىل حســاب الجيش السعودي وقوى االتحاد التي اشرتكت يف
«عاصفة الحزم» ضد الحوثيني يف اليمن وضد أنصار الله.
ولوال «عاصفة الحزم» والحرب التي شــ ّنتها الســعودية عىل
اليمن ،ملا كانت ايران لها نفوذ وال حزب الله عسكريا يف اليمن.
امــا القرار الثالث ،فــكان قتل الصحايف الســعودي جامل
الخاشــقجي وتذويــب جســده يف القنصلية الســعودية يف
إسطنبول ،مام أدى اىل ادانة دولية للسعودية.
وهنا ال بد من العودة اىل حرب اليمن ،حيث أن الرئيس األمريك
بايــدن واإلدارة األمركية ألغوا صفة أن الحوثيني يف اليمن هم
ارهابيون واعتربوهــم مواطنني يقاتلون يف بالدهم دفاعا عن
وجودهم.
اململكة العربية السعودية ســاعدت الدول العربية وساعدت
الدول اإلسالمية  ،وجعلت هذه الدول مزدهرة ،وأخرجت السعودية
هذه الدول العربية واإلسالمية من نكسات كثرة.
لكن قرارات اململكة التي ذكرناها آنفاً ،جعلت الســعودية تعود
اىل العزلــة ،وال تريد التعاطي مــع أحد ،خاصة وأن دول أوروبا
والواليات املتحدة ال تســتقبل مسؤوالً ســعودياً كبراً بعد قتل
الصحايف الخاشقجي يف القنصلية السعودية يف إسطنبول.
عىل اململكة العربية الســعودية التي كانت متارس سياســة
حكيمة ،أن تعود اىل هذه السياســة الحكيمة ،ألن قراراتها منذ
 10سنوات وحتى اليوم ،هي قرارات خارجة عن الحكمة وخارجة
عن املعقول وغر إنسانية ومته ّورة.
نريد أفضل العالقات مع اململكة العربية السعودية ،ولكن عىل
قاعدة السياسة الحكيمة .لقد حقق ويل العهد السعودي األمر
محمد بن ســلامن خطوات انفتاحية هامة جدا عىل املســتوى
الشــعبي يف الســعودية ،لكن ال يجب أن تضيع هذه الخطوات
بسبب خطوات إجرامية أو اعتامد التكفريني والسلفيني للحروب
والذبح والقتل ،ألن الســعودية دولة عربية هامة جدا ولها دور
ريادي ،فيجب أن تعود وتلعبه عىل قاعدة سياسة حكيمة  ،وليس
كام حصل يف السنوات العرش املاضية.

شارل أيوب

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فروس كورونا املستجد ،تسجيل 556
حالة جديدة ُمصابــة بالفروس ،لرتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إىل .«653291
«تم تســجيل  542إصابة بني
وأوضحــت الــوزارة أنّه ّ
ً
«تم
ّه
ن
أ
إىل
ة
مشــر
الوافدين»،
املقيمــني و 14حالة بني
ّ
تسجيل  10وف ّيات جديدة ،لرتفع العدد اإلجاميل للوف ّيات
إىل .«8592

 12صفحة

ً
ُ ّ
املحامي ناضر كسبار نقيبا للمحامين ...شفاف ومستقل ...مع العدالة وتطبيق القانون
Mardi 23 Novembre 2021

فــاز املحامي نارض كســبار مبقعد نقيب املحامني
مســتقل عن االحزاب،
ً
يف بروت بـ  1530صوتاً .هو
وطبعت مســرته يف املحاماة بالشفافية والصدق،
فهو دامئاً مع العدالة ومع حقوق االنســان ،وتطبيق
القوانــني واملحافظة عىل حقوق املوقوفني ،وهو ضد
تعذيبهم.
نارض كســبار رمز لالســتقاللية ،وهو ضد تدخل
السياســة يف القضــاء ،وضد تدخــل القضاء يف
السياســة ،هو مع حقــوق اللبنانيني واملقيمني عىل
اي
اراضيــه ،مل يدخل يف اي صفقــة ،ومل ينتم اىل ّ
حزب .بنى نفســه بعصامية كبرة ،واتكل عىل الذات
االنسانية لديه.

www.addiyaronline.com
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هو بعيد عــن الطائفية ومؤمــن بالله وماروين
اصيل ،مع احرتامه لبقية االديان واملذاهب.
جل عليه شــكوى واحدة طيلة مســرته
مل ُيســ ّ
الطويلــة يف املحامــاة .ويف املرحلة االخرة ،اصبح
مرجعــاً للمحامــني يف كل انــواع الدعاوى ،خاصة
دعاوى الدفاع عن الحريات التي هي يف صلب دستور
لبنان ،وحرية املعتقد وحرية الرأي.
نارض كســبار ،هو قامة قانونية هامة ،وسيكون
لنقابــة املحامني دوراً كبراً عىل الصعيد الوطني يف
وجوده عىل رأسها.
هنيئــاً للمحامــني ،هنيئاً للبنــان بانتخاب نارض
كسبار نقيباً للمحامني يف بروت.

والعبــرة بالتنفيذ!
احتفــال «بــال روح» باالسـ
ـتقالل« ...خارطــة طريــق» في بعبدا َ
ُ
«كســرجليد» بيــن الرئاســتين ال يلغــي البــرودةُ ...بــري :عــون بــات مــن املاضــي
ضيــاع لبنانــي فــي ملف «الترســيم» ...وموســكو تفرج عن صــور انفجاراملرفأ؟
ابراهيم نارصالدين

كام هو حال البلد ،م ّر عيد االستقالل «بال روح» هذا العام،
ســواء يف االحتفال الرســمي وعرضه العسكري «املخترص»
لدواع اقتصادية ،او لجهة غياب «االمل» بان تكون املناســبة
بداية النطالقة «ورشــة» االنقــاذ الجدية غر املدرجة عىل
جدول اعامل القوى السياســية املنكبة عىل اجراء «الحسبة»
االنتخابيــة التخاذ ما يناســب مــن اجــراءات للتعامل مع
االســتحقاق االنتخايب وقانونه املع ّرض «للطعن» بكامله او
بالتجزئة ،وفيام يج ّمد املجتمع الدويل والعريب «مد يد العون»
النقــاذ ما ميكن انقاذه بانتظار نتائج االنتخابات املع ّول عليها
من قبله لقلب «االكرثية» ،كان اســتحقاق نقابة املحامني يف
بــروت عالمة فارقة بعد تلقــي «املجتمع املدين» «صفعة»
مدوية بعدما تشــ ّبه بالســلطة الحاكمة وخاض االنتخابات
منقســام وتائها ،ما يؤكد ان كل شعارات خلق «البدائل» مجرد
«فقاعــات صابون» ،لن تجد لها مكانــا ،ولن ينقذها عرض

(تتمة املانشيت ص)12

خالل االحنغال الرمزي يف ؤزارة الدفاع مبناسبة عيد االستقالل

ً
أراض في الضفة
قوات االحتالل تعتقل ً 12فلسطينيا ..وتجرف
ٍ
ووقــــــفــــــات دعـــــمـــــا لـــــأســـــرى فـــــي املـــعـــتـــقـــالت
جدد عرشات املستوطنني
اإلرسائيليــني امس اقتحام
املســجد األقىص .وذكرت
وكالــة «وفــا» أن 73
مستوطناً اقتحموا األقىص
من جهــة بــاب املغاربة،
ونفذوا جوالت اســتفزازية
يف باحاته بحراسة مشددة
من قوات االحتالل.
وينفــذ املســتوطنون
يوميــاً
اإلرسائيليــون
اقتحامــات اســتفزازية
للمســجد األقــىص املبارك
بحامية قوات االحتالل يف
محاولة لفــرض أمر واقع
بخصــوص تهويــد الحرم
القديس والسيطرة عليه.

(التتمة ص)9

عىل طريق الديار
مشــكورة روسيا عىل تســليم لبنان صور االقامر
االصطناعية ملا قبــل انفجار مرفأ بروت وما بعده،
بعدمــا امتنعت  13دولة عــن تزويد لبنان مبعطيات
مامثلة.
خطوة روســيا ستؤدي اىل اظهار كل الحقيقة عن
هــذا االنفجار الهائل الذي حصل ،وعام اذا كان حصل
نتيجة اعتداء خارجي ام نتيجة عوامل داخلية.
يجب اطالع الــرأي العام اللبناين عىل نتيجة هذه
الصــور ،رحمة بالشــهداء الذين ســقطوا ورحمة
بأهاليهــم ،ورحمة لكل من تعرض لألذى الجســدي
والنفيس جراء هذا االجرام.

«الديار»

برنامج االغذية العاملي :ازمة الجوع
ّ
تهدد ماليين العائالت في اليمن
(ص)12

العدو يجرف اراض قي قلقيلية

إيــــران :سـ ُـنــواصــل أنــشــطــتــنــا ..وال خــيــار لــواشــنــطــن س ــوى تــقـ ّـبــل الــواقــع الجديد

ّ
اإلقليمية
خطيب زاده :نطالببضماناتبشأنرفع الحظر..قائد القوة البحريّة:لننسمحبانتهاكمياهنا
أكد املتحدث باسم الخارجیة االیرانیة سعيد خطيب
زاده ،أنــه «لطاملا اوصت ايران الوكالــة الدولية للطاقة
الذرية مبواصلة التعاون الفني معها وعدم السامح لبعض
الدول باستغاللها ألغراض سياسية».
وأشار خطيب زادة يف ترصيح صحفي اىل وصول املدير
العــام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غرويس اىل
طهران مســاء امس ،قائالً»:حاولنــا دامئا الحفاظ عىل
عالقتنــا مع الوكالة الذرية يف إطــار إجراءات الوكال»،
معربــا «عن امله بأن تكون زيارة غرويس لطهران «بناءة
مثل سابقاتها».

وطالب زاده «بضامنات بشــأن رفع الحظر الجائر عن
الشــعب االيراين ،وعىل واشــنطن أن تقدمها مبحادثات
فيينــا» .وقال« :ايــران تؤكد عىل الذهــاب بجدية اىل
املفاوضات» ،داعيا «الواليات املتحدة بان تعود اىل الطريق
الصحيح».
كامعلقخطيبزادهعىلترصيحاتاملسؤولنيالفرنسيني
واتهاماتهم إليران ،قائالً« :بالنســبة للمواقف اإلعالمية،
فالبعض يخطئ يف التقدير أو يحاول تبديل املجرم باملتهم.
لكن من األفضل الرتكيز عىل جعل مفاوضات فيينا جادة»،
مضيفاً أن «الوكالة الذرية تعلم جيدا ان االعامل التخريبية

غواص ـ ــات اميركي ـ ــة وبريطاني ـ ــا الوس ـ ــتراليا
بارشت أوســرتاليا امس ،رسميا تنفيذ
برنامج مثر للجدل للتز ّود بغواصات تعمل
بالدفع النووي يف إطار تحالف دفاعي جديد
مع بريطانيا والواليات املتحدة.
ووقّع وزير الدفاع بيرت داتون اتفاقية مع
دبلوماسيني بريطانيني وأمركيني تسمح
بتبــادل «املعلومات حــول الدفع النووي
البحري» بني البلدان الثالثة.
اشــارة اىل ان هــذه أول اتفاقية تُوقّع
وتُنرش ،منــذ إعالن الدول الثالث يف أيلول

املايض عن تحالفها الدفاعي الجديد املسمى
«أوكــوس» ( )Aukusللتعامل مع التوترات
اإلسرتاتيجية املتزايدة بني الواليات املتحدة
والصني يف املحيط الهادي.
وترافق هذا التحالف مع إلغاء أوسرتاليا
عقدا ضخام لرشاء  12غواصة فرنسية ذات
دفع تقليدي بقيمة  90مليار دوالر أوسرتايل

(التتمة ص)9

واإلرهابيــة التي قام بها الكيان الصهيوين يف إيران اثرت
بشکل کبیر عىل بعض الجوانب الفنية لربنامجنا
النــووي» ،الفتا إىل أنه تتم متابعة هذه القضية يف إطار
العمل بني ايران والوكالة».

} قائد القوة البحرية للحرس الثوري }

عــىل صعيد آخر ،أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة
االســالمية يف إيران االدمرال عيل رضا تنكســري ،أن

(التتمة ص)9

ً
نتنياهـــــو كان مهووســـــا بوســـــائل االعـــــالم

تكشــف وســائل اعالم «ارسائيلية»
ان رئيــس حكومة االحتــالل االرسائييل
السابق بنيامني نتنياهو «شخص مهووس
بالســيطرة عندما يتعلق االمر بالشؤون
االعالمية» .وقالت ان املســاعد الســابق
له اكد ان االخر «كان مهووســا بوسائل
االعالم».
وبحسب موقع «إرسائيل نيوز  ،»24أكّد
شــاهد االدعاء نر حيفتس ،يف شهادته
االفتتاحية ،اليوم اإلثنني ،أن «نتنياهو كان

مهووساً بالتغطية الصحافية ،إىل درجة
أنــه طالــب مبواكبة تكتيكات وســائل
اإلعــالم خالل اجتامعات األمن القومي».
وذكر املوقع أن املتحدث الســابق باســم
نتنياهو تحدَّ ث يف جلســة االستامع يف
املحكمة الجزئيــة يف القدس املحتلة يف
أثنــاء محاكمة نتنياهو بتهمة الفســاد،

(التتمة ص)9

بـــوتـــيـــن ودراغــــــــــي يـــبـــحـــثـــان ق ــض ــي ــة املـ ــهـ ــاجـ ــريـ ــن عـــلـــى حـــــــدود بــــيــــالروس
االتــــــــحــــــــاد االوروبــــــــــــــــــي يــــــبــــــدأ مــــــفــــــاوضــــــات فــــنــــيــــة مـــــــع بــــــيــــــالروس
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ً
يا زمانا ضاع في ال من...

الـــــر ســـــا يــجــتــمــعــون ع ــل ــى «انــــشــــالــــلــــ » ...وال يــجــمــعــون ال ــح ــك ــوم ــة !
الــعــيــن عــلــى مــا بــعــد زيــــارة رومـــــا ...مــيــقــاتــي ســيــدعــو لجلسة بــعــد ال ــع ــودة !

نبيه الربجي

قيل لنــا  :هوذا
البديل عــن الحرب
األهليــة .األزمــة
األشــد هــوالً من
الحــرب األهليــة.
خطيئتنــا أننــا مل
نفتــح أبوابنا أمام
صفقــة القــرن
(حاخامات القرن)،
وان تــم تصنيــع
غالبية أركان املنظومة السياســية لتلك اللحظة
التوراتية ...
نعلم كيف ،ومن حــال ،دون اندالع تلك الحرب،
وكيف ،ومن ،حال ،دون امتداد الحرب يف ســوريا
اىل لبنــان .الفارق ،ونحن ،كام الســوريون ،يف
القاع االقتصادي ،أن ة دولة يف ســوريا .كنا
نتمنى لو كانت لدينا دولة ولو برأس واحد ال بكل
تلك الر وس.
الســعوديون يعلمــون أننا هكذا .يف ســائر
أرجاء املنطقة ،يتداخل السيايس مع الديني (مع
القبيل) ،ويتداخل الدينــي مع الطائفي ،ويتداخل
الطائفي مع املذهبي .لبنان ،دســتورياً ،دويالت
داخل الدولــة .اقرأوا ما وراء النصوص يف وثيقة
الطائــف .املادة  95من الدســتور التي تنقلنا من
منطق الخندق اىل منطق الدولة ليســت أكرث من
نص فولكلوري ،لتغطية ثقافــة البازار ،وثقافة
املافيا ،بل و ...ثقافة الهاوية.
األشــقاء الذين ال ميكــن أن نكرههــم ،ولو
اختلفنا سياســياً (الخالف بــني الطوائف ال يليق
يقتصون منا ،بتلك الطريقة
حتى بالقردة) ،ملــاذا
ّ
املروعة .آخر خطواتهم منع لبنان من اســتخدام
خطــوط «الرتانزيــت» البحــري عــرب املوانئ
السعودية؟
كيف ميكــن اقناعهم بأننا لســنا ،ولن نكون،
ايرانيــني؟ ندرك أن ما يحصــل رصاع حول بلقنة
املنطقــة .كل السياســات تبنــى عىل اســاس
لعبة املصالح ،بشــقيها الجيوســيايس ،والجيو
اســرتاتيجي .ما يح عن التداخل االيديولوجي،
والتداخل التاريخي ،ذر للرماد يف العيون.
لطاملا رددنا أن املشــكلة فينا كعــرب .أحياناً
يبل بنا اليأس أو الغضــب حد نبش عظام يعرب
بن قحطــان والقائها يف صنــدوق القاممة .كل
تلك الرثوات ،وكل تلك العائدات األســطورية ،مل
متكّنا من انشــاء منظومة سياسية ،واقتصادية،
واســرتاتيجية ،عربية فاعلة ،وتتصــدى للعبة
األمرباطوريات ،وما دون األمرباطوريات.
أي دور لنــا ان عىل امل ح الــدويل ،أو عىل
امل ح االقليمي؟ لننظر اىل رشق آســيا ،وكيف
تحــ ّول الضحايــا ،ضحايــا التاريــخ الضائع،
والجغرافيا الضائعة ،اىل ور ،وتنترش منتجاتهم
التكنولوجية يف أسواق الدنيا.
نســأل أشــقاءنا الســعوديني ملاذا يستطيع
االيرانيون ،وقد غزونا بالدهم ،وحتى ا ن ما زلنا
نتغنى بالقادسية ،أن يصنعوا القنبلة النووية ،أو
أن يصنعوا الغواصات ،وأن يتحدّ وا األمركيني يف
ســائر أرجاء املنطقة ،دون أن يكون بامكاننا أن
نصنع ولو الدمى االلكرتونية؟
تلك الرثوات الهائلــة يف أرضنا ،وتلك األدمغة
الهائلة املكدسة يف املستودعات ،أو املبعرثة عىل
أرصفة األمم ،ملاذا مل تستثمر يف بناء دول تفرض
احرتامهــا عىل االيرانيني ،وعــىل األتراك ،بدل أن
نبقى تحــت مظلة القيادة األمركية الوســطى،
ليقــول لنا دونالد ترامب ،بفظاظــة الغوغاء ،ان
بوسع آيات الله ازالة عروشنا خالل دقائق؟
ضعفنا يف لبنان جزء من الضعف العريب العام.
تصدعنا يف لبنان امتــداد للتصدع العريب العام.
كيف ميكن ل خرين أكانــوا يف القريب أم كانوا
يف البعيد ،أن يلعبوا عىل أرضنا لو مل تكن األرض
السائبة (األرض السليبة)؟
ء لنمأل ما دعاه «مبدأ ايزنهاور»
مل نفعل أي
(عام  )1957ملء الفرا  .بقينا يف ليايل شهرزاد،
تاركني ل خرين أن ميألوا الفــرا الذي ،للغرابة،
ال يحــــ عنه ســوى يف منطقتنا .مسؤولية
من...؟
اشــقا نا الســعوديون يقفلــون علينا حتى
البحر .هل ميكن لثقافة العقاب (وملاذا العقاب؟)،
أن تصل اىل هذا الحد ،كام لو أننا مســؤولني عن
حرب اليمــن ،وما يجري عــىل أرض اليمن التي،
أيضاً مل تكن ،ولن تكون ،اال أرضاً ألهل اليمن...
هكــذا يقتل قايني هابيل .لكنه لبنان الذي أنتج
فروز ،فروز العرب (ا ن عيد ميالدها الســادس
والثامنني) .وكنا نتمنى لــو أن املرأة التي تراقص
القمر يف دولــة تراقص ثقافة القــرن ال ثقافة
وحيد القرن.
أزمتنــا أزمة املنطقة ،ســواء كنــا بالعباءت
الباذخــة أم بربطــات العنق الفاخــرة .أنظمتنا
تستنسخ بعضها البعض .ملاذا دفعنا نحن بالذات،
باأليدي الشقيقة ،اىل طريق الجلجلة؟
فروز تبقى مالذنا :يا زماناً ضاع يف الزمن ...

جويل بو يونس
انتظر كرث عيد االســتقالل ،ع ّول الجميع عىل
«جمعة الر ساء» التقليدية او باالحرى الشكلية،
علّهــا تحدث خرقا مــا يُنتج عــودة حلحلة عىل
الخط القضا كام الســيايس فعــودة حكومية
كان رئيس الحكومــة نجيب ميقا وعد بها منذ
ايام ،فحلّت ذكرى االســتقالل الـ ،78اقيم الحفل
االســتعرايض يف اليزرة ،وكالعادة ح كل من
رئيس الجمهورية ميشــال عــون ورئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة.
ومع حضور الر ساء الثالثة ح ت الدردشات
الجانبية عىل املنصة الرسمية يف الوزارة ،ثم غادر
الثالثة باتجاه القرص الجمهــوري ،حيث تحولت
االحاديث الجانبية اىل اجتامع ثال اســتم ّر ما
يقارب ساعة من الوقت.
لقا الرؤسا
انتهى اللقاء ،خرج بــري مغادراً قرص بعبدا من
دون االدالء بأي ترصيح  ،ومكتفيا بالر ّد عىل سؤال
عام إذا كانت األوضاع «تحلحلت» بكلمي « :ان شالله خر».
وخــرج بعده ميقا مرصحــا بكالم مقتضــب مفاده« :ال
نســتطيع املحافظة عىل االســتقالل إن مل نكن يــداً واحدة،
والتفاهم هو األساس ،واللقاء الذي حصل اليوم كان حواراً جدياً
وبإذن الله سيؤدي إىل الخر».
عىل الـ «انشــالله خر» اجتمع الرئيسان ،لكن الحكومة مل
تجتمع بعد ،واية دعوة النعقادها مل توجه ،وال ء يوحي بذلك
قريبا.
ففي الشــكل ،رأت مصادر متابعة عىل اجــواء االجتامع ان
اللقاء الثال شــكّل اشــارة وايحاء جيدين ،واصفة الجو الذي
تم
ســاده بااليجايب ،خصوصاً ان هذا اللقاء كان رضورياً ،وقد ّ
االتفاق عىل عقده سابقاً بعد انتهاء العرض العسكري.
وعام اذا انتج اللقاء حال؟ تجيــب املصادر :ال ينتظرنّ احد ان
يحسن اللقاء
يحســم اجتامع رسيع ،االمور رسيعاً ،لتضيف :قد
ّ

النوايا ويســاعد عىل صفوها يف مناسبة االستقالل وما يتهدّ د
لبنان ،ورمبا يشكّل مناسبة للعودة اىل الضمر الوطني...
الحل محسومة عند الرئيس
وفيام شددت املصادر عىل ان ارادة ّ
عون ،كام عند الرئيسني بري وميقا  ،وسط قناعة بأن الظرف
تم التوافق
الحايل بات يحتاج اىل حلحلة رسيعة ،كشــفت انه ّ
عىل مواصلة املعالجات القامئة عرب املؤسسات ملعالجة اسباب
تعطيل مجلس الوزراء ،كام اتفق عىل استمرار االتصاالت خالل
االيام املقبلة التي ستجيب عن امكانية تحويل الحل من النظري
اىل العميل ،وبالتايل التمهيد لدعوة مجلس الوزراء اىل االنعقاد
عىل ما كان اعلن ميقا من بعبدا قبل ايام.
هذه الفكرة (الدعوة ملجلس وزراء) مطروحة بالتأكيد ،تحسم
يتــم تحديده بعد ،علام ان مصادر
املعلومات  ،لكن أي موعد مل
ّ
مطلعة عىل جو ميقا اكدت ان ايــة خطوة مبارشة وعملية
عىل املســتوى الحكومي ،ســتكون مرتقبة بعد عودة ميقا
من الفاتيكان ،حيث يلتقي البابا فرنســيس يوم الخميس املقبل،

مشــددة عىل اهمية ما ميثّله هذا اللقاء من رسالة
ايجابية من رصح دويل روحاين ،كالفاتيكان.
باملحصلة مل يحدث اجتامع بعبدا الثال اي خرق
متوقع ،وفيام كشــفت مصــادر مطلعة عىل جو
الثنا الشــيعي بان االمور ال تزال «معلقة» عىل
حل نها ملسألة املحقق العديل طارق البيطار قبل
موضوع استقالة وزير االعالم ،اشارت اىل ان الحل
ممكــن وقد يتبلور هذا االســبوع بعد عودة رئيس
الحكومة من زيارته الخارجية اىل روما.
ويف هذا السياق ،كشفت مصادر خاصة تابعت
زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اىل موسكو
ولقائه نظره الرويس ســرغي الفروف ان موقف
موســكو مام يحصل يشــدد عىل وجوب ان تعود
الحكومــة اىل العمل ووضع الخالفــات الداخلية
جانبا ،وحل االمور حتى بني الفرقاء الداخليني عرب
الحوار.
اال و را
كام تشــر املصادر اىل ان روسيا تعترب ان ازمة
الخليج مع لبنان اكرب من مســألة اســتقالة وزير
االعالم جورج قرداحــي ،مؤكدة ردا عىل ســؤال عام اذا كانت
موســكو ســتتدخل لدى الســعودية وحزب الله لحل املشكلة
اللبنانية ،بانه ليســت من عادات موسكو ان تضغط عىل طرف
معني ،لكن االكيد انها ســتحاول القيام ما بوسعها مع اململكة
الحداث خرق ما ،وهذا ما سمعه وزير الخارجية بوحبيب خالل
زيارته اىل روسيا.
فهل يبرص االســبوع الحايل حلحلة حكومية تعيد محاكمة
النواب والوزراء والر ســاء اىل املجلس االعىل ملحاكمة الوزراء
والر ساء ،فيتم بذلك ابعاد البيطار عن التحقيق معهم ،ويتبع ذلك
اتفاق عىل «مخرج آمن» يضمن استقالة طوعية لوزير االعالم
فدعوة لجلسة حكومية بعد عودة ميقا من روما ،ال سيام ان
رئيس الحكومة عازم عىل توجيه الدعوة لجلســة حكومية بعد
الزيارة اىل الفاتيكان ؟
هذا السيناريو غر مستبعد تجزم اوساط متابعة

تدخل الحكومة بالتحقيق القضا ،
إ ا التدخــل القضــا لتصويب
املســار ،واحرتام فصل الســلطات
ودور املجلس النيايب ،مشــددة عىل
أن القيام بهذا ال ء يُلغي الســبب
الذي ألجله مل تجتمع الحكومة منذ
أسابيع.
وتكشــف املصادر أن هناك بعض
التطــورات القضائيــة التي ميكن
الركــون عليها إلرســال إشــارات
بشــأن اقرتاب الحل ،مشرة اىل أن
الحل األمثــل والقانوين والقضا
والدستوري هو استمرار بيطار بعمله
بكل ما يدخل ضمن صالحياته ،وترك
ما ال يدخــل بصالحياته اىل املجلس
االعىل ملحاكمة الر ســاء والوزراء ،ومن ثم تفعيل العمل بهذا
املجلس وتح ّرك املجلس النيايب ملتابعة التحقيقات ،مشددة عىل
أن مثل هذا الحل ال يُحرج أحداً ،ألن الحكم فيه هو الدستور فقط
ال غر.
إذا ،تع ّول املصادر النيابية يف فريق  8آذار عىل آخر املشاورات
اىل حلول قريبة،
والتطورات ،معتربة أنهــا إيجابية وقد تُف
خاصة أن الجميع بات مقتنعاً ب ورة عودة مجلس الوزراء اىل
االنعقاد بعد أن طال عمر الحكومة ،لشــهرين إضافيني وبعد أن

أصبح شبه محســوم أن اإلنتخابات النيابية لن تجري يف شهر
آذار املقبلة ،مشــرة اىل أن احتامل انعقاد الحكومة قبل اتخاذ
أي إجراء يتعلق بالتحقيقات ،ميكن أن يحصل برشوط معينة.
إىل جانب حل األزمة القضائية ،تشر املصادر إىل أن حل أزمة
وزير االعالم لن تكون صعبة عىل اإلطالق ،معتربة أن استمرار
س ّمي بأزمة قرداحي سببه اســتمرار أزمة القضاء ،مشددة
ما ُ
يف نفس الوقت عىل أن األزمة مع الدول الخليجية مستمرة ولن
تزول قريباً ألنها متعلقة مبلفات إقليمية ودولية ،وال عالقة لها
بأي ملف لبناين داخيل.

ال ال ة يف ق

عبدا عد العرض الع

ري ام

ّ
حـــــل ق ــض ــائ ــي زمــــــة ال ــح ــك ــوم ــة يـــلـــوح بـ ــا فـ ــق؟!

محمد علو
كام يف كل عام تكون مناسبة االســتقالل فرصة للر ساء
الثالثة ل يلتقوا ويحاولوا حل أزمات سياسية معينة ،ولطاملا
كان األمــر كذلك ،وهذه املرة مل يختلف الحال ،فاســتغل رئيس
الحكومة نجيب ميقا اللقاء برئيس الجمهورية ميشال عون
ورئيس املجلس النيــايب نبيه بري لفتح ملــف الحكومة التي
تنتظر الضوء األخ لتجتمع.
يحاول ميقا استعادة حكومته ،بعد أن وجد أن االجتامعات
الوزاريــة الجانبية لن تُجدي نفعــاً ،ورضورة أن يعود مجلس
الوزراء مكتمل االوصاف والصالحيات ،كون رئيسه يشعر اليوم
وكأنه يف حكومة ترصيف أعــامل .رشح ميقا الحاجة اىل
اجتامع الحكومة للرئيســني عون وبري ،مع العلم أن االول يريد
الحكومة أن تجتمع بــأرسع وقت ،بينام يريد الثاين العمل أوالً
عىل حل األزمات التي عرقلت اجتامعاتها.
عىل عكس السائد ،تؤكد مصادر نيابية بارزة يف فريق  8آذار
بكف يد قايض التحقيق طارق البيطار
أن الثنا الشيعي ال يرغب
ّ
عن قضية مرفأ بروت ،بل يريد أمرين أساسيني :األول تصويب
مســار التحقيق نحو الفاعل الحقيقي واملحــ ّرض واملخطط،
والثاين تطبيق الدستور مبا يخص صالحيات املالحقة.
وبناء عليه ،تشــر املصادر إىل أنه ليس املطلوب التدخل وال
التداخل بني الســلطات يف لبنان ،وهو ما يقوله ميقا يف كل
مناســبة ،وبنادي به الرئيس عون بكل خطاب ،وليس املطلوب

جنبال حســــــم خيارات اإلنت ابية ...وال اصطفافات جديدة
فادي عيد
اســرتعت املواقف األخرة لرئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك
وليد جنبالط ،باهتامم الفت ،ال سيام وأن البعض اعتربه خروج
عن موقعه الوســطي إىل العودة الصطفافات سياسية جديدة،
خصوصاً وأنه رفع سقف خطابه السيايس وتغريداته خالفاً ملا
كان يسلكه عىل خط ربط النزاع وتنظيم الخالفات مع األطراف
التي يســتهدفها ،أو ــة خالف بينهام حــول معظم امللفات
السياســية ،إ ا أمن الجبل واســتقراره دفعه دوماً إىل التزام
الهدوء والســر يف تدوير الزوايا ،األمر الذي ظهر يف أكرث من
محطة سياسية وأمنية.
يف هذا اإلطار ،ينقــل وفق معلومات مؤكــدة ،بأن الرئيس
اإلشــرتايك ،ال يرغب يف أي اصطفافات أو تحالفات جديدة ،أو
أنــه يف صدد العودة إىل صيغة  14آذار كام يجري الت يب يف
بعض اإلعالم ،إ ا هناك تحالف إنتخايب بدأ ينسج خيوطه بداية
مع «القوات اللبنانية» والتحالف معهم بات محســوماً ،واألمر
عينه ينسحب عىل «تيار املستقبل» ،ومن هذا املنطلق ،أوفد رئيس
«اللقــاء الدميقراطي» النائب تيمور جنبــالط والنائب وائل أبو
فاعور إىل أبو ظبي ،حيث التقوا بالرئيس سعد الحريري ،وكان
اللقــاء ودّياً وإيجابياً ،إذ يرى جنبالط أنه ال مناص إال بالتحالف
مع «املستقبل» ،وبالتايل ،استمرار الحريري يف السياسة ،وهذا

ما شدّ د عليه نجله خالل اللقاء به ،ويتوقّع أن يحصل لقاء قريب
يف بروت فور عودة الحريري ملتابعة البحث سياسياً وانتخابياً.
أما عن تأثر مواقــف جنبالط األخرة ،وتحالفاته اإلنتخابية
عىل الواقع الدرزي الراهن ،خصوصاً وأن رئيس حزب «التوحيد
العريب» الوزير الســابق وئام وهاب ،أكد عىل التحالف مع كل
من «التيار الوطني الحر» والنائب طالل إرســالن ،هنا تفصل
مصادر جنبالط بني التحالفات السياسية واإلنتخابية ،وبالتايل،
السر بعملية إعادة ترتيب البيت الدرزي ،إذ ،تؤكد أوساط مق ّربة
من وهاب ،بأنه ،ومبعزل عن التباينات السياسية مع جنبالط،
فهناك متايز بني التحالف اإلنتخــايب والوضع الدرزي الذي هو
خط أحمر عىل صعيد األمن واإلســتقرار والتالقي بني ســائر
العائالت الدرزية ،ويف كافة القرى وبلدات الجبل ،ومهام كانت
حدين الدروز
اإلنتامءات السياســية ،ألن وحدة صف طائفة املو ّ
من املسلّامت والثوابت ،فلكل موقفه وسياساته ،إ ا أمن الجبل
املس به.
واستقراره ال ميكن ّ
ويبقى ،أن هناك حســام للخيــارات اإلنتخابية بدأت معاملها
تظهر يف الجبل من قبل جنبالط ،واألمر نفســه من القيادات
األخرى كوهاب و إرســالن ،مــن خالل تحالفهــام معالتيار
الوطني الحر وحزب الله ،أما عىل الخط السيايس ،فإن جنبالط
يســعى إىل حوار بني األفرقاء السياسيني للتوافق عىل القضايا
اإلسرتاتيجية ،وتج ّنب أي اهتزازات أمنية مبعنى تنظيم الخالف،

ّ
ً
صـــــــــــورا لـــــأقـــــمـــــار االصـ ــطـ ــنـ ــاعـ ـ ّـيـ ــة
بــــــو حـــبـــيـــب  :تـــســـلـــمـــنـــا
النـــــفـــــجـــــار املــــــرفــــــأ وســـنـــضـــعـــهـــا عــــنــــد الـــــقـــــضـــــا الـــلـــبـــنـــانـــي

التقى وزيــر الخارجية واملغرتبــني عبدالله بوحبيب يف
قــرص الضيافة التابع لــوزارة خارجية روســيا االتحادية
نظره الوزير سرغي الفروف ،وبحث معه العالقات الثنائية
بني البلدين كام تطرقــا اىل االوضاع االقليميــة والدولية،
واســتعراضا أهم الخطوات االصالحية التي يتم العمل عليها
يف لبنان .وقد امتدت االجتامعات لحوايل الثالث ســاعات
ونصف ،وتخللها غداء عمل.
وقال بو حبيب« :شــكرنا وقدرنا تســليمنا صور األقامر
االصطناعية العائدة لتفجر مرفــأ بروت يف  4آب ،2020
وســنضعها بعهدة القضاء اللبناين ،عىل أمل أن يسهم ذلك
يف كشــف حقيقة هذه املأســاة التي حلت بلبنان» ،مضيفا
«عرضنا أوضاعنا يف لبنان يف ضوء التحديات السياســية
واالقتــــصادية ،وتطرقنا ألهم الخطوات التي يعمل عليها
منها االتفــاق عىل برنامج دعم مع صنــدوق النقد الدويل،
وتالزم االتفاق مع إجراء إصالحات رضورية وال ســيام يف
قطاعات الكهرباء واملصارف وإعــادة هيكلة القطاع العام.
وتشاورنا كذلك يف ســبل تفعيل االتفاقات الثنائية مبا يعزز
التعــاون بني الدولتني .وأكد لنا الفروف تشــجيعه الرشكات

الروســية ومنها العاملة قي قطاعــي الطاقة والنفط عىل
العمل يف لبنان».
وتابع «ترشفت باإلطالع من الفروف عىل عدد من القضايا
الدولية واإلقليمية ،ومنها ر يته لالزمة الســورية الحالل
الســالم والحفاظ عىل وحدة وســيادة االرايض السورية
مع التأكيد ان مســتقبل ســوريا يحدده الشــعب السوري.
ونوهت بأهميــة ومحورية روســيا االتحادية يف تحقيق
االهداف املنشــودة ،وقدرتها عىل املساعدة يف تأمني العودة
ا منة والكرمية للنازحني لتخفيف األعباء عىل لبنان .ورحبنا
بالدور الرويس املساعد يف التواصل مع الرشكاء اإلقليميني.
ومتنينا استمرار روسيا يف مساعيها الحميدة مع اصدقائها
يف املنطقة لتخفيف التصعيــد والتوتر ،مام ينعكس ايجابا
عىل استقرار لبنان واوضاعه الداخلية».
وختم «وجهت دعــوة لالفروف لزيــارة لبنان واالطالع
عىل األوضاع عن كثب الســتكامل التشاور والتباحث ووعد
بتلبيتها قريبا».
بدوره ،قال الفــروف خالل مؤمتر صحفي مشــرتك مع
نظره اللبناين بعد محادثاتهــام« :بناء عىل طلب الحكومة

ما يؤكد بأنه ليس يف وارد الدخول يف أي اصطفافات سياسية
مع حلفاء األمس ،بل هناك خيــارات إنتخابية ال أكرث ،ألن ة
خصوصيات وظروف محيطة بأمن واســتقرار الجبل ال ميكن
التالعب بها يف هذه الظروف اإلســتثنائية التي تعصف بالبلد
واملنطقة ،مــا يح ّتم عــدم التصعيد الســيايس والدخول يف
مغامرات جديدة.
من هذا املنطلــق ،فإن جنبالط يدرك متــام اإلدراك صعوبة
املرحلة ،و ة هواجـــس وقلق لديه من خطورة األيام القادمة،
به أمام املق ّربني منه ،ولهذه الغاية لن يقدم عىل
وهذا ما يف
أي خطوات واصطفافات قد ال تتام مع هذه املخاوف.

اللبنانية ،قمنا بتســليم صور
فضائيــة وصــور لألقامر
الصناعية أعدتها وكالة روس
كوسموس .نأمل بأن تساعد
هذه املــواد يف التحقيق يف
أســباب االنفجار» ،مضيفا
«بحثنــا ا فــاق املحتملــة
ملشــاركة جهــات اقتصادية
را لالق ر ال ناعية
روســية يف إصــالح البنية الفروف ي ل حبي
التحتية التي دمــرت نتيجة
لحل املشــاكل العالقة .وقضية وزير اإلعالم جورج
الخليج ّ
االنفجــار يف مرفأ بروت».
كام تحدث عن مرشوع تنجزه رشكة روســية للنفط اليصال قرداحي ليست باملشكلة املســتعصية ولكنها ليست املشكلة
املحروقــات اىل ميناء بــروت ،كام قــال إن هناك رشكات الوحيدة».
رص عىل حقّــه ولن يتنازل عن ما
روســية تريد اعادة اعــامر البنية التحتيــة وأن هذا القرار
وشــدد عىل أن «لبنان ي ّ
هو له يف ما يتعلّق برتســيم الحــدود البحرية واملحاوالت
لبناين».
وشدد الفروف «عىل ثقته بقدرة رئيس الوزراء عىل بسط األمركية مل تنجــح بعد يف تقريب وجهــات النظر ولكننا
حل املسائل اتفقنا مع املمثل األمريك هوكشــتاين خالل زيارته األخرة
االســتقرار يف لبنان ،مشــرا اىل أن «ال بدّ من ّ
الداخلية بالحوار وتعزيز التعاون .لبنان يريد حوا ًرا مع دول إىل لبنان أن يعود من إرسائيل ومعه اقرتاحات».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

الثلثاء  23ترشين الثاين 2021

ً
ُ
هــوكــشــتــايــن ي ــع ــود ق ــري ــب ــا بـــاقـــتـــراح أم ــي ــرك ــي لــتــرســيــم الـــــحـــــدود ...قـــد ال يــعــجــب الــطــرفــيــن !!
ّ
الـــلـــجـــو الـــــى الــتــحــكــيــم الـــــدولـــــي ي ــت ــط ــل ــب ســــــنــــــوات ...وا فـــــضـــــل الـ ــتـ ــفـ ــاوض غ ــي ــر املــبــاشــر
دوليل بشعالين
تتجه األنظار اىل الزيارة املرتقبة لبروت هذا الشــهر من
قبل الوسيط األمريك آموس هوكشتاين يف املفاوضات غر
املبارشة لرتسيم الحدود البحرية بني لبنان والعدو اإلرسائييل.
وكان هوكشــتاين قد زار لبنان للمرة األوىل منذ تعيينه يف
هذا املنصب يف  20ترشين األول الفائت ،والتقى املســؤولني
اللبنانيني واستمع اىل مواقفهم من هذا املوضوع ،كام أجرى
«تل أبيب» مع املعنيني بهذا امللف .وخرج
محادثات مامثلة يف ّ
من هذه الجولة ،بحســب املعلومات ،أنّه أمهل الطرفني فرتة
للتوصل اىل اتفــاق بينهام ،أي حتى
ثالثة أو أربعة أشــهر
ّ
موعد اإلنتخابات النيابية املقبلة ربيع العام ّ ،2022
وإال فإنّه
سينسحب من هذه الوساطة.
وإذ جرى الحديــث عن اقرتاح «تقاســم الحقول النفطية
كل من لبنان
املشــرتكة» بهدف البــدء بالتنقيب واســتفادة ّ
و»ارسئيل» من إنتاج الغاز والنفط ،ال ســيام لبنان الذي يعاين
من أزمة إقتصادية خانقة تجعله بحاجة اىل وضع هذا القطاع
عىل الســكّة الصحيحة لإلنتاج وبدء اإلستفادة من مردوده
لتسديد هذه ديونه املرتاكمة وتحسني وضعه اإلقتصادي ،تقول
أوساط ديبلوماسية عليمة ،بأنّ الوسيط األمريك سيعود اىل
لبنان عارضاً اإلقرتاح الذي تجده إدارته مناســباً
للتوصل اىل
ّ
اتفاقتحت عنوان «إقامة الجسور» ...فإضاعة املزيد من الوقت
من شــأنها أن متُ دّد أو تؤخّر فرتة اإلنتاج بالنسبة للبنان ،ومن
عدم اإلســتفادة بالتايل منرثوته النفطية والغازيّة البحرية
بأمس الحاجة
لسنوات إضافية بعد ،يف حني نجد لبنان اليوم
ّ
اىل إنقاذ إقتصاده من اإلنهيار ،واىل جذب أكرب قدر ممكن من
اإلستثامرات .علامً بأنّ هذه األخرة من غر املمكن أن تحصل
يف بقعة بحريــة متنازع عليها ،أو مهدّدة بعدم اإلســتقرار
األمني كونها تقع بني بلدين عدوين.
وفيام يتعلّق باقرتاح تقاســم الحقول املشرتكة ،أوضحت
االوساط أنّ الوســيط األمريك نفسه أعلن أنّ خ ّزانات الغاز
املشرتكة مل تكن خياراً بالنسبة له يف محادثات الرتسيم ،ولن
ميكن الحديث
ّ
تكون خطّته اليوم أو اقرتاحــه
للحل .ولهذا ال ُ
عن اقرتاح مــن هذا النوع ،غر أنّه قــد ينطلق من أنّ أمامه
حدود بحرية ال بدّ من تحديدها .وهذه الحدود تقع بني دولتني
ال تربطهام أي عالقات ديبلوماســية ،ولن يسعى اىل تطبيع
العالقات فيام بينها ،بل ســيعمل كوسيط عىل معالجة هذا
والتوصل يف النهاية اىل
األمر ،من خالل تضييق الفجــوات
ّ
كل
حل مقبول ،أي اىل عرض رسم خط حدودي فاصل يجعل ّ
ّ

من لبنان و»ارسائيل» قادراً عىل االستفادة من الرثوة النفطية
والغازية يف املنطقة التابعة له يف أقرب وقت ممكن.
وذكرت األوساط نفسها بأنّ هوكشتاين يجد بأنّ لبنان قد
طرح الخط  29متأخّراً جــدّ اً يف عملية التفاوض مع العدو،
ومل يكن «حقل كاريش» قبــل ذلك قريباً من املنطقة املتنازع
عليها ،بل بعيداً عنها ،أي من الخط  23الذي كان يُفاوض لبنان
عىل أساسه يف وقت سابق .ولهذا قام «اإلرسائييل» بتوقيع
جميع العقود مع الرشكات العاملية ،ألنّ «حقل كاريش» يبعد
عن مســاحة الـ  860كلم 2التي كانــت تُعترب منطقة النزاع
«السابقة» ،والتي اقرتح «خط هوف» بتقاسمها بنسبة 55
منها للبنان و 45منها اىل العدو .ومل يُوافق لبنان آنذاك عىل
هذا الخط كونه يُعطي الجانــب اإلرسائييل ما يُقارب نصف
مســاحة هذا املثلث البحري الذي يُفــرتض أن يعود بكامله
للمنطقة اإلقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
وتقول االوساط بأنّ احتجاج لبنان لدى األمم املتحدة مطالباً

إيّاها بالتحقّق من أنّ العدو اإلرسائييل يعمل يف منطقة متنازع
عليها،ال سيام بعد بدء العمل يف «حقل كاريش» ،قد ال ميكنه
إيقافه ألنّ خط الحــدود البحرية املودع لدى األمم املتحدة من
قبل لبنان هو الخط  23وليس  29حتى ا ن .ولهذا فاملطلوب من
الحكومة أن تقوم بتعديل املرسوم  6433باإلحداثيات الجديدة
وتودعه لدى األمــم املتحدة بأرسع وقت ممكن لحفط حقوق
ميكن ل «اإلرسائييل» أن يتذ ّرع
لبنان البحرية .ولكن رغم ذلكُ ،
بأنّه يعمل ضمن هذا الحقل ،قبل أن يقوم لبنان بطرح الخط 29
عىل طاولة التفاوض غر املبارش.
من هنا ،فإنّ هوكشتاين ينوي تقديم اقرتاح رسم خط جديد
بني الطرفني يوصل اىل اتفاق ما ،عــن طريق قيامه بزيارت
ثــم الدعوة اىل
لكل مــن لبنان و»ارسائيل» ،ومن
منفصلة ّ
ّ
العودة اىل طاولة املفاوضات غر املبارشة إلقراره ،مع تأكيده
عىل عدم ن ّيته بتطبيــع العالقات بني البلدين .ويرى بأنّ هذه
األشهر مناسبة لعقد هذا اإلتفاق الذي لن يحظى بإعجاب كال

كل منهام يتهمه باإلنحياز
الطرفني ،بحسب رأيه ،سيام وأنّه ّ
كل منهام
مي ّهد إلبرام صفقة تجعل ّ
اىل الطرف ا خرّ ،إال أنّه ُ
يستفيد من الرثوة النفطية يف املنطقة التابعة له.
يتم اتهام هوكشــتاين باإلنحياز اىل العدو اإلرسائييل
وإذ ّ
أقل أهمية بكثر
من قبل لبنــان ،يقول بأنّ هوية الوســيط ّ
ميكنه ســوى تقديم
مــن الطرفني يف هذه املفاوضات ،إذ ال ُ
اإلقرتاحات،وعىل الحكومة اللبنانية أن تق ّرر املوافقة عليه أو
عدمه من أجل شعب لبنان يف نهاية األمر .،لكن يف النهاية،
أي قرار يتم اتخاذه بشــأن الحدود ومصالح لبنان لن يتخذه
الوســيط أو األمم املتحــدة أو أي خبر آخــر ،إ ّ ا الحكومة
اللبنانية .لهذا عــىل الحكومة أن تعود اىل عقد جلســاتها
الوزارية يف أرسع وقت ممكن ل يتمكّن الوسيط األمريك
من متابعة مه ّمته املتعلّقة برتســيم الحدود البحرية .فمن
دون اإلجتامع ،لن يســتم ّر التفاوض غر املبارش ،ألنّه يحتاج
يف نهايتــه اىل موافقة مجلس الوزراء عــىل اإلتفاق الذي
سيصدر عنه.
وعام إذا كان الفشــل يف موافقة لبنــان و»ارسائيل» عىل
ّ
اإلقرتاح األمريك ،ســيؤدّي اىل تفجــر الوضع األمني عىل
الحدود ،أو اىل الذهاب اىل محكمة العدل الدولية ،عىل غرار ما
حصل بني الصومال وكينيا ،أكّدت األوساط نفسها أنّ عدم القبول
باقرتاح هوكشــتاين من قبل لبنان ،لن يجعل العدو اإلرسائييل
يستكمل عمله يف املنطقة املتنازع عليها ،أي يف ا بار الكامنة
يف «حقل كاريش» ،القريب من البلوك  ،9ســيام وأنّ الرشكات
النفطية ،أكانت «إنرجني» اليونانية أو «هاليربتون» األمركية،
ترتاجع عند وجود أي هاجس أمني  ،سيام إذا هدّد لبنان مبنعها
بالق ّوة من التنقيب يف منطقــة متنازع عليها ،يجد أنّها تدخل
املرسمة بالخط .29
ضمن حدوده البحرية
ّ
وفيــام يتعلّق باللجــوء اىل محكمة العــدل الدولية ،رأت
االوســاط أنّ األمر ال ينطبق عىل الحدود البحرية بني لبنان
والعدو اإلرسائيــيلّ ،ة بعض العنارص املتشــابهة وليس
كلّها،غــر أنّ اللجوء اىل املحكمة يحتــاج بني  10و 15عاماً
يصب يف
حل نهــا واىل دفع األموال ،وهذا ال
للوصول اىل ّ
ّ
حل فوري لإلستفادة من املوارد
مصلحة لبنان الذي يحتاج اىل ّ
املوجودة يف املنطقة البحرية ويف حقول النفط واستغاللها
لتحسني الوضع اإلقتصادي .يف حني أنّ التفاوض غر املبارش
حل يف غضون أشهر .علامً بأنّ الخط 29
ممكن أن يؤدّي اىل ّ
هو ّ
التمسك
ميكنه
خط قانوين قد يوصله اىل قرار ُمربم ،كام ُ
ّ
ميكنه
به خالل املفاوضات غر املبارشة للحصول عىل أكرث ما ُ
من الرثوة البحرية التي تدخل ضمنه.

ّ
الفاتيكان على خ ـ الــوســاطــة مــع ال ليج بعد زيـــارة ميقاتي ال ـ ــمــي ـ  ...هــل تنجح فــي املــهــمــة ؟
فــقــدان ال ــت ــوازن ــات وت ــراج ــع الــــدور املــســيــحــي فــي لــبــنــان ...هــواجــ ســيــطــرحــهــا الــبــابــا خـــالل الــلــقــا
صونيا رزق
ككل دولة معنية بوضع لبنــان ،تتلقى الفاتيكان التقارير
والرسائل عام يجري يف لبنان ،لوضع قداسة البابا فرنسيس
يف صورة الواقع السوداوي ،واالنهيارات عىل جميع االصعدة،
خصوصاً تلك التي تتواىل عــىل لبنان يف مختلف القطاعات
االقتصاديــة واملالية ،بحيث بات اللبنانيــون يحتاجون اىل
اد مقومــات العيش ،فيام تطوقهــم امل يس من كل حدب
وصوب ،اذ كل يوم تســتجد أزمة جديدة عىل البلد ،نتيجتها
إنقسام عامودي بني املسؤولني املوزعني عىل مجموعة افرقاء
واتجاهات مختلفة ،يف ظل ضياع شعب يبحث عن مالذ آمن
خارج بلده ،باحثاً عن هجرة ومستقبل خارج حدود الوطن .
هــذه الصورة املأســاوية التي تشــهدها كل يوم عواصم
القرار ،وصلت بدورها اىل حارضة الفاتيكان التي تنظر بخوف
وهواجس اىل مصر لبنان ،واملسيحيني فيه بصورة خاصة،
الذين يتقلّص عددهم شيئاً فشيئاً بسبب هجرتهم ،كام ينقل
عن قداســة البابا إستشــعاره القلق عىل القضية اللبنانية
واملصر املرتقب ،لــذا يدعو اىل االبتعاد عــن كل الرصاعات
االقليميــة املحيطة به ،وعدم إقحامه يف مشــاكل املنطقة،
لتفادي كل التداعيات عليه.
ويف هذا االطار ،يشــر ديبلومايس عريب ،اىل انّ الحرب

األعظم ســيدخل عىل خط الوســاطة مع دول الخليج ،لحل
االزمــة العالقة بينهم ولبنان ،وبصــورة خاصة مع اململكة
العربية السعودية ،عرب وسطاء سيقومون بهذا الدور قريباً،
عىل ان يكون هذا الطبق السيايس حارضاً ،خالل الزيارة التي
سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقا اىل الفاتيكان ،هذا
الخميس يف  25الجاري.
اىل ذلك يشر مصدر سيايس مطلّع اىل انّ الزيارة ستناقش
قضايا اخرى ،منها التأكيد عىل إجراء االنتخابات النيابية يف
املوعــد املحدّ د لها ،من دون أي تفكر بالتمديد ملجلس النواب،
النّ هذا مرفوض بقوة من قبل دول القرار ،مع رضورة ضبط
وضع لبنان االمني والحفاظ عىل االســتقرار ،وتشديد البابا
عىل إحياء مقومات العيش املشــرتك بــني اللبنانيني ،النّ ما
يعنيه هو الوضع اللبناين ككل ،وليس املسيحي فقط.
ويلفــت املصدر اىل وجود تفا ل لــدى ميقا  ،من نجاح
الزيارة التي طلبها هو للقاء البابا  ،نظراً ملا يتمتع به االخر من
نفوذ ديني يساهم يف إنجاح وساطاته ،وهي تأ يف توقيت
زمني الفت ،يلتقي مع مفاوضات اقليمية ودولية ،خصوصاً
عشية اســتئناف مفاوضات فيينا حول امللف النووي اإليراين
يف  29الجاري ،إضافة اىل لقــاء مرتقب بني البابا والرئيس
الفرنيس إميانويل ماكرون ،وبالطبع ســيكون امللف اللبناين
حارضاً بقــوة بينهام ،مع االمل بأنّ تخرق هذه املحادثات ولو

وفد الكونغرس بح مع بري ا وضاع في املنطقة والعالقات
املولوي  :نواصل التدابير الالزمة إلجــرا االنت ابات بن اهة
يســتمر وفــد من
الكونغــرس األمريك
زيارتــه إىل بــروت،
حيث التقى الوفد والذي
يضم أعضاء الكونغرس
دارن لحــود ،داريــل
عيــ  ،ودان كيلدي
ورئيس مجموعة الدعم
األمريك من أجل لبنان
الســفر إد غربيــال،
يف حضور الســفرة
االمركيــة يف لبنــان
دورو شــيا ،رئيس
مجلــس النــواب نبيه
بري ،يف مقر الرئاسة
الثانيــة يف عــني
التينــة ،وجــرى بحث ري مجت عا م وفد ال غر
يف األوضــاع العامة
يف لبنــان واملنطقــة
والعالقات الثنائية.
والتقــى وفد الكونغــرس وزير الداخليــة والبلديات
القايض بســام املولوي ،الذي أكد خالل اللقاء»مواصلة
كل التدابــر الالزمة إلجــراء االنتخابات بــكل نزاهة
وشــفافية» ،شــاكرا عىل مســاعدة الجيش اللبناين
ومتمنيا «ان ينسحب ذلك أيضا عىل قوى االمن الداخيل
واالمن العام يف ظل الظروف التي مير بها لبنان».
كــام أجريت جولة أفق تناولت املواضيع السياســية،
وتم التطرق اىل املشاكل االقتصادية وانعكاس ذلك عىل
واألزمات االنسانية يف لبنان.
الوضع املعي
وبعــد اللقاء ،أعــرب عيــ يف كلمته»عن رسوره
لتزامــن الزيارة اىل لبنان مع ذكرى االســتقالل ،ولفت
اىل ان اللقــاء مع املولــوي متحور حــول االنتخابات
وموعدهــا» ،مضيفــا «رسرنا باالجابــات التي حصلنا
عليهــا لناحية ضــامن أمــن االنتخابات التــي تعترب

ح

ا را ي

الوســيلة الدميقراطية املثىل ،كام تحدثنــا عن اهمية
النظرة املســتقبلية لعودة االقتصاد اللبناين اىل ما كان
عليه».
ثم قــال كيلدي« :هدفنا هو اجراء انتخابات شــفافة
ونزيهة ليعرب الشــعب اللبناين عن رأيه بحرية ،ونأمل
ان يكون للمغرتبني دورهم ايضا يف التعبر عن رأيهم».
من جهته ،أشــار لحود اىل اهتاممــه وأعضاء الوفد
بالشــعب اللبنــاين ومســتقبل لبنان ،وقــال« :هناك
الكثــر من املشــاكل التــي يعــاين منها لبنــان ،من
التدهــور االقتصادي اىل انفجــار مرفأ بروت واالزمة
االنســانية التي يعاين منها الشــعب كام العدد املهول
للبنانيــني الذين يغــادرون وطنهم .وما ســمعناه من
وزير الداخلية هــو تأكيد عىل اجراء االنتخابات واهمية
اجرائها بطريقة شــفافة ،والواليات املتحدة مســتعدة
ملســاعدة لبنان يف إجراء انتخابات نزيهة وشــفافة».

ثغرة امل يف الجدران اللبناين املقفل.
وينقل املصدر عن رئيس الحكومة اعالنه دامئاً ،بأنه يلقى
الدعمني الفرنيس واالمريك ،ويطمح لنيله الدعم الفاتيكاين
خالل ايام ،خصوصــاً ان الحرب االعظم ُيربز اهتاممه بلبنان
ومتسكه بالدولة وليس بالطائفة املسيحية فقط ،كام يدعو
ّ
دامئاً للحفاظ عىل املناصفة ،وال يظهر بأنه مع فريق ضد آخر
من منطلق طائفي ،وإن كانت هواجسه تتفاقم كل فرتة  ،من
تغير وجه لبنان بســبب االختالل الدميوغرايف ،وخوفه من
تقلّص عدد املســيحيني املستمر ،النه املمثل االول للمسيحيني
يف العــامل .وهنالك قلق دائم لديه من تهميشــهم وإبعادهم
عن املراكز الحساسة يف الدولة ،خصوصاً بعد تراجع دورهم
الســيايس بشــكل فاعل ،وغيابهم عن صنع القرار فيه ،من
هنا يتحدث البابا مع املســؤولني اللبناينني حني يزورونه ،عن
الهواجس التي تعرتيه ،من فقدان التوازنات وأســس العيش
املشــرتك وغرها من االمــور الهامة ،اذ ال يخفــى عليه انّ
املسيح ّيني يعيشون حالة قلق عىل املصر ،بعد ان كان لبنان
يحوي أكرب وجود مســيحي فاعل يف الرشق ،فاملســيحيون
أصيبوا منذ التسعينات برتاجع سيايس كبر ،الن عوامل عدة
لعبت دوراً يف تناقص عددهم ،من ضمنها الخلل الطائفي الذي
يسيطر عىل املؤسســات ،حيث يرتاجع املسيحيون بوضوح،
عىل الرغم من الكالم املعسول الذي نسمعه ،ب ورة إصالح

هذا الخلل من دون اي نتيجة عىل ارض الواقع ،وختم املصدر:
هذه الهواجس ستطرح خالل لقاء البابا مع ميقا ».

كــنــعــان  :لــتــكــن االن ــتـ ـ ــاب ــات اســتــفــتــا عــلــى ّ
أي لــبــنــان
ّ
نــــريــــد ..وم ــن ــح الــثــقــة ملـــن ســيــكــون عــلــى قــــدر الــتــحــدي
شــدد النائــب ابراهيم
كنعــان عــىل «عــدم
االستســالم للفســاد
ولألكرثيــة الحقيقية ال
االنتخابية التي تلتقي يف
االستحقاقات املصرية ملنع
املحاسبة ورضب منظومة
الفساد».
كالم كنعــان جاء خالل
احتفــال بدعوة من مختار
بلدة جــورة البلوط املتنية
عصام بو جودة ملناســبة
عيــد االســتقالل،وقال:
«نلتقــي يف كل ســنة
يف هذه الضيعــة املتنية
النموذجية ،جورة البلوط،
بدعوة من مختارها الحبيب
نعا يلقي ل ت
عصام بــو جــودة ،بعيد
االســتقالل ،وككل سنة
نتذكر معا جيشنا وشــهداءنا ونضالنا عىل مدى األعوام ،والذين
سقطوا ويسقطون ليبقى لبنان» ،مضيفا «كل سنة تزيد تحديات
االستقالل ،وكأننا مبعركة مستمرة ال تنتهي ،يتغر الالعبون عىل
امل ح ويبقى املخرج واملنتج ومعهم الرهان الكبر أن نستسلم.
كل سنة نعود ف فع التحدي بوجه املحتل الذي يأخذ أشكاال وألوانا
جديدة بحســب اإلخراج وممول اإلنتاج ،ومن آخر فصوله الجوع
والفقر وخسارة جنى العمر وتعطيل كل مرشوع انقاذي اصالحي
أو تدقيق للمحاســبة والتغير  ...وصوال للرتكيع .هل نستسلم؟
هل نتخىل عن تضحيات الذين ســبقونا وعن أرضنا وكل تاريخنا
وإرثنا ونســلم الوطن؟ هل نستســلم للجوع والتعطيل وتفتيت
املؤسسات وفرض اإلرادات الخارجية ونرقص عىل إيقاع التحريض
واالستهداف لكل من يعمل إلبقاء التحدي مرفوعا ومقاومة هذا
الواقع؟ هل نستسلم للفساد ولألكرثية الحقيقية ال االنتخابية التي
تلتقي يف االستحقاقات املصرية ملنع املحاسبة ورضب منظومة
الفساد؟»

وتابع «جــوايب ال .فمن رحم الصعوبات تولــد الفرصة ومن
صلب األزمات يربز األمــل .ونعم علينا أن نولد من جديد لبنانيني.
تعرفون أن من يقف أمامكم ،هاجر يوما واحتمل صعوبات النفي
والعيش يف الخارج ولكنه عاد ليناضل هنا الستعادة لبنان وعافيته
واستقالله .لذلك ما أقوله قناعة اىل حد القسم ونحن نلتقي اليوم،
ونرفع علمنا يف ذكرى اســتقاللنا ،نقســم اننا سنولد من جديد
لبنانيني نناضل من داخل مؤسساتنا ،من داخل عائالتنا من داخل
قرانا وبلداتنا ومصانعنا ومصالحنا وبلدياتنا ومن داخل متاجرنا
هنا وأينــام وجدنا نعمل ونثابر مقتنعني بأنها شــدة وبتمرق».
وختــم كنعان «فلنتحد كام فعلنا يف الســنتني املاضيتني صحيا
واجتامعيا ...يف مستشفياتنا ومستوصفاتنا ومدارسنا .ولنحول
اليوم كل غصة وأمل ،اىل فعل مقاومة وعمل لنجعل منها مقاومة
للواقع السيىء لنهج الفســاد والهدر والخنوع واالرتهان لعقلية
الدولة البقرة الحلوب لفكر املحاصصة ،ولتكن االنتخابات النيابية
استفتاء حقيقيا ألي لبنان نريد ،وملنح الثقة ملن سيكون عىل قدر
التحدي وصورة لبنان الذي نطمح اليه».

الثلثاء  23ترشين الثاين 2021

عاقل يفهم

وطـــنـــي مـــريـــ

فـــي عـــيـــده !!

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ُ ّ
ّ
ّ
نقيب املحامين ناضر كسبار لـ «الديار» :انا مستقل وهمي معيشة وصحة وكرامة املحامي
ً
«الــــثــــورة» ف ــي حــاجــة الـــى «قــــــرا ة اتــــيــــة» ...واالحــــــ اب «تــتــقــهــقــر» نــقــابــيــا

اييل يوسف العاقوري

عيل ضاحي

«عيد باي حال عدت يا عيد
ام بامر فيك تجديد؟»
مبا م
هذا مطلع احدى اشهر قصائد ابو الطيب املتنبي ،قالها
منذ اكرث من الف عام يف هجاء كافور اثناء تهيؤه للهرب
من مرص.
وها انذا اكتب هذا املقال ،عشــية عيد االستقالل ويف
رغبتي هجــاء كل «كوافر» الداخــل والخارج يف الرشق
االرض ايضا .ليس النني اجيد الهجاء،
والغرب ويف اقا
عفوا منك ،ابو الطيب ،بل الن وطني مريض يف عيده
وطني مريض والكل متف ّرج فقياداته هم نواطر نامت
عن ثعالبها تأكل اموال الدولة وثرواتها ومل تشبع.
وطني يحت ومســؤوليه يف غيبوبــة اهل الكهف
يتناتشــون جثته وهو يلفظ انفاســه االخرة .يا للعار
وطني ســقيم منهــك ومتعب وســكانه يف كل لحظة
ينكرونه قبل صياح الديك.
يبل طرف
وطني عليل موجــوع ومصلوب وال احــد ّ
الحربة ليسقيه ولو ّ
خالً.
نحن من ســلّمه للجالد ،بل نحن الجالدين ونلعب دور
الضحية.
ما هذا الجحود كله؟
نكران للجميل مل يعرفه التاريخ
حتى يوضاس االسخريوطي يقف مستهزئا
نعم ،الســلطة املافيا الحاكمــة واملتحكمة مبصرنا
تصب عىل جرح الوطن املريض هذا مزيدا
ومبســتقبلنا
ّ
من الحقد والنار
امام كل هذا الظلم بحقك يا وطني.
ماذا عسانا ان نفعل؟
كيف لنا ان نستعيد ثقتك بنا؟
كيف لنا ان نك ّرمك بعد ان متردنا عليك وابكيناك دما؟
هل ينفع الندم بعد كل هذا االذى بحقك؟
وطني ،اخاطبك وانت جريح تنزف.
ليس يل القدرة ان انظر بعينيــك الجميلة النها دامعة
حزينة ،والننا جعلنا سامءك ملبدة بالحقد االسود تراين
انحني امامك .والننا رسقنا من اطفالك ضحكاتهم الربيئة
وانتزعنا من شبابك آمالهم واحالمهم ومن كبارك هناءهم
وراحتهم اسألك املغفرة واستمحيك عذرا.
وطني يف عيد استقاللك جعلناك رهينة يائسة ونحن
ندعي السيادة والحرية واالستقالل.
وطنــي يف عيدك الـ  ،78جعلنــا ارضك للطغاة م حاً
وللفاسدين ملعباً ونحن ننتحل صفة الحمل الوديع ،املظلوم.
مل نسأل انفسنا يوماً ماذا قدمنا لوطننا؟
وطني كل ســنة يف الـ  22من شهر نوفمرب نستغيبك
ونســتغبيك بحفلة تنكر كاذبة فيقف املسؤولون اصناما
اعداء لبعضهم البعض وانت طريح الفرا تتأمل .من اي
جنس هؤالء؟
عجبي من هذا الزمن الرديء ،وطــن الحرية والكلمة
صار سجنا ،وطني العلم والثقافة اصبح «طيونة» ،وطن
التجارة والســياحة اصبح «مرفأ مدمــرا» ،وطن االرز
والشجر والخضار اصبح حطبا وفحام للبيع.
وطن الثلوج واالمطار وامليــاه العذبة أصبح صهريجاً
ملوثة مياهه.
لألســف ،وطن مل نحافظ عليه ،نبكيه كالنساء ملكاً
مل ندافع عنه كالرجال ،اسلمناه اىل الغرباء رشقاً وغرباً
ونحن ما زلنا نحتفل بذكرى استقالله .ما هذا التناقض؟
ما هذه االزدواجية؟
هل نحن نعيش حالة انفصام؟ ام حالة انكار للواقع األليم؟
وطني اعرف جيداً ان ادواراً تبدلت فيك وأن املعاناة جالت
أراضيك وأن الطمع بك يؤذيك واعرف واعرف واعرف...
ولكن ان مل نتحدّ فلن نقدر ان نحميك.
ماذا يسعني ان اعمل يك ابقيك ح ّياً؟
دعني اندهك وارص بصوت عال
قم يا وطني
قم ايها اللبنانّ ،
ّ
ألجل األجداد وا باء قم
قم
قم ،الجل رشبل ورفقا والحرديني ّ
ألجل قديسيك ّ
قم ننشد اغاين فروز وصباح ووديع الصايف
ّ
قم نعزف موسيقى الرحابنة وفيلمون وهبي
ّ
قم نلقي شعر سعيد عقل وايليا ابو مايض
ّ
قم نقرأ نرث جربان وميخائيل نعيمه
ّ
قــم ألجل األطفال األبرياء والشــيو
وطني الحبيب
ّ
األتقياء ،قم نستعيد سوياً سيادتك وحريتك واستقاللك.
وطني سأحميك برمو عيوين انا وأوالدي.

بعد نقابة املهندسني والجامعات جاء دور االنتخابات يف نقابة
املحامني يف بروت وطرابلس ،للتأكيد ان فرتة السامح الشعبية لـ
«ثــورة»  17ترشين االول»  2019قد انتهت بعد عامني .فلم تنجح
فيهام مجموعات الحراك الشــعبي واملــدين يف تقديم «صورة
ناصعة» ومختلفة ،وحتى مرشوع متكامل وبديل عن الســلطة
الفاشلةوالفاسدةواملهرتئة،والتيتهربيومياًاىلاالمامللتخفيف
من خسائرها املالية والسياسية ولتقلب الطاولة مئة مرة يومياً
عىل رأس اللبنانيني .وحتى االحزاب ظهرت بحالة «تقهقر» وتراجع
مع فشــلها بدورها ،ال سيام الســلطوية التي مل تقدم برنامجاً
سياسياً واصالحياً ضد الفساد خالل العامني املاضيني.
وشــكلت انتخابات نقابة املحامني يوم االحد ،فرصة إلعادة
«الثورة» والسلطة ،كل من منظاره ،قراءة ذاتية للوصول اىل نتائج
وعرب.
اما يف مقلب املرشح الفائز والنقايب املناضل والعامل الد وب
ملصلحة املحامي والقانون والحريات العامة ،يقرأ الفائز بجدارة
النضال الطويل واحتضــان املحامني له ،مبنصب نقيب املحامني
املحامي نارض كسبار نتائج االنتخابات واملشاريع املستقبلية له
عىل رأس النقابة واالولويات املوضوعة ،فيؤكد كسبار لـ «الديار»
انه ،مل ينتم ســابقاً وال ينتمي حالياً ألي حزب ســيايس او غر
سيايس ال هو وال احد من افراد عائلته.
ويشدد عىل انه مستقل بكل ما للكلمة من معنى ،ولكن بعيد
من الرمادية ،وله مواقف يجاهر فيها بالدفاع عن الحريات العامة
وحقوق االنسان ،ويضيف :للمستقل حرية التحرك والرأي ويجاهر
وقت اللزوم باملواقف التي يرتئيها .ويؤكد انه يتعامل مع ا خرين
بكل حب واحرتام ،وال يتعاطى بانتقام او مناكفات او»تكســر
الر وس» او التحدي مع القضاء او غره ،وال مع سياسيني وال غر
سياسيني او قضاة او غر قضاة.
ويشــر اىل ان هناك اموراً ثابتة وال خالف عليها ويوضحها
الدســتور والقوانني ،وبالتايل اي مســألة خالفية يف القانون

ّ
فــــايــــ غـــ ـــن فــــي مـــــــة الــــلــــ ..
مـــيـــقـــاتـــي وفـــرنـــجـــيـــة يــنــعــيــانــ
تويف أمس النائب
فايز غصــن عن عمر
ناهز الـ  71عاما ،وهو
من مواليد بلدة كوسبا
يف قضاء الكورة يف
 28حزيــران ،1950
متأهل من السيدة يونا
باخوس حكيم ولهام
ابنتان نادين وكارين.
وانتخــب نائبا عن
محافظة الشامل يف
لبنان للمــرة األوىل
بني أعــوام (– 1992
 ،)1996وأعيد انتخابه
نائبا عــن محافظة
الشــامل يف دروات
األعــوام ( ،)2000 – 1996و ُع ّني وزيــرا للدفاع يف حكومة
الرئيــس نجيب ميقا التي تشــكّلت عام  ،2011ويشــغل
منصب نائــب رئيس «تيار املردة» منذ العام  ،2006وهو نائب
حايل حيث انتخب عام .2018
ونعىرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقا غصن ،وقال يف
بيان»:يغيب الصديق النائب فايز غصــن تاركا ارثا كبرا من
محبة الناس والحضور الوطني ليــس فقط يف الكورة التي
عشــقها طوال حياته ،بل عىل مستوى الشامل وكل ولبنان.
جمعتنا صداقة ومودة مل تتغر يف
وعىل الصعيد الشخ
كل االوقات ،وستبقى ذكراه يف قلوبنا».
ونعاه أيضا رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية ،مشرا اىل
أنه «خ ناك أخاً وصديقاً صادقاً ووف ّياً .وكم سنقتقدك وقد
ك ّنا معاً يف مختلف الظروف الحلوة واملرة .وسنبقى عىل هذا
الوفاء وعىل هذه الطريق مع عائلتك الكرمية ومع محبيك».

والدســتور ،هناك جهــات مختصة
وميكن ان تف ها ،وبالتايل يجب حل
اي مشكلة او خالف بالحوار .ويشدد
عىل انه مرشح املحامني ،وليس مرشح
ال ثورة وال احــزاب او طوائف .ويقول
انه نقيب اي محامي ألي جهة انتمى
او حــزب او منطقة او طائفة ،ويجدد
التأكيد انه ســيكون نقيباً للمحامني
وليسنقيباًعليهم
وعــن اولويــات النقابة ،يشــدد
كسبار عىل انه ملتزم بتنفيذ برنامجه
االنتخايب والــذي وضع لــه عنوان
«املحامي اوالً» ،ويؤكد ان من الحاجات
امللحة للمحامي اليوم ،هي الحفاظ عىل
صحته ومعيشته واتعابه وودائعه يف
املصارف ،وطاملا هــي محجوزة فيها
ال ميكن ان يتحــرك براحته وان يدفع
التزاماته .ويشدد عىل ان كرامة املحامي
ايضاً محفوظة ومصانة ،وال نقبل ان متس ال يف حياته وال يف
عمله .وكذلك يجب ان تكون العالقة مع القضاء والقوى االمنية
واالدارات العامة مصانة وندية وجيدة ومن دون خالفات.
وعىل املستوى الوطني ،يؤكد كســبار ان نقابة املحامني هي
نقابة الحريات العامة وحقوق االنســان ،وانه سيسعى جاهداً
لتكريس حرية التعبر واملعتقد والرأي والدفاع عن كل مظلوم.
وعن قضية انفجار مرفأ بروت ،يشدد كسبار عىل انها قضية
وطنية وانسانية واخالقية ،وهي امانة يف اعناقنا وسندافع عن
حقوق الشهداء والضحايا وسنقف اىل جانب اوالدهم وعائالتهم
حتى النهاية فهناك اكرث من  200شــهيد واالف الجرحى وتهدم
نصف بروت .ويشددعىل ان املهم الوصول اىل الحقيقة الصحيحة
واملجردة من دون كيدية او انتقام او تشف من احد .ويف هذا اإلطار،
يؤكد انه يشــد عىل ايادي القضاء وندعمه ونسانده للوصول اىل

الحقيقةالكاملةوغراملجتزأاواالستنسابية.
وعىل ابواب االنتخابــات النيابية وعالقــة النقابة بالقوى
السياسية وعملها ،يؤكد كسبار ان نقابة املحامني ترفض اي تدخل
للنقابة يف السياسة واي تدخل للسياسيني يف النقابة ،وما ميكن
ان يولده من انقسامات او نقل الخالفات السياسية اليها.ويكشف
ان النقابة تعول عىل دور للنواب للمساعدة يف الترشيع واصدار
القوانني من مجلس النواب والتي تخدم توجهات النقابة االنسانية
والحقوقية.
وعن مستقبل البلد ،يشر كســبار اىل انه غر متشائم عىل
مســتقبل لبنان فهو حاجة للجميع ،وفكل مؤسسة او بلد متر
بظــروف صعبة وعىل امل الفرج ،وانــا مؤمن ان طائر الفينيق
سيعود ليحلق مجدداً ،وشــعب لبنان حي يحب الحياة .ويتمنى
كسبار بعد نجاحه يف منصب النقيب ان يزدهر لبنان وان تتحسن
االحوال ،ويؤكد ان النقابة ستبقى مفتوحة للجميع.

الول مـــــرة فــــي تــــاريــــ الـــنـــقـــابـــة ..امـــــــرأة نــقــيــبــة امل ــح ــام ــي ــن فــــي طــرابــلــ
ُ
الــنــتــائــج مــ شــر لــالنــتـ ــابــات الــنــيــابــيــة املــقــبــلــة ...ال ــق ــوال لـــ الـــديـــار»  :نـ ــر نقابي
دموع االسمر
كان متوقعا فــوز املحامية ماري تريــز القوال فنيانوس
نقيبة ملحامي طرابلس والشامل لسببني:
 اوال :كونها واحــدة من املحاميات الناشــطات بامتيازيف اوســاط املحامني والتي ا رت عالقات مميزة مع كافة
االطراف ومع مختلف املحامني والجسم القانوين.
 ثانيا :الحشــد الســيايس الذي ألتف حولهــا من تياراتسياسية بارزة تشكل كتل انتخابية وازنة يف النقابة.
جلت رقام كاســحا يف النتائج بل 675
وكان الفتا انها س ّ
صوتا يف الدورة االوىل ،بينام حصد منافسها املحامي بطرس
فضــول ،املدعوم من التيار الوطني الحــر  372صوتا ،بينام
اصيب مرشح «القوات» املحامي طوين خوري ،وهو مرشح «
الثورة» ،بنكسة حيث نال  207أصوات.
وقالت القوال ل «الديار» حول االنتخابات ونتائجها « :انها
نرص نقايب  ،وان املحامني انتخبوا وفقا لقناعاتهم ،وملحبتهم،
وللعالقة الشخصية التي تربطني بهم ،وتبعا ملسر النقابية
منذ ســنوات والتي نالت تقدير املحامني واعتربوها ناجحة،
فأعطوين ثقتهم التي اعتز بها وأفتخر».
اضافت »:نحن يف النقابــة محام ومحامية ،وال نفكر اننا
أمرأة ورجل ،فاملرأة مثلها مثــل الرجل قادرة عىل النجاح يف
مراكز القرار ،وقادرة عىل أن تتحمل املسؤولية ،وإن شاء الله
مبوروثنــا الثقايف نعمل ونزيد من طاقتنــا لنثبت اننا ننجح
مثلهم واكرث ،ويف االيام املقبلة نؤكد اننا ننجح وسنثبت هذا
النجاح ».
نتائج انتخابــات نقابة محامي طرابلس ،تتزامن مع دخول
املئويــة الثانية لتأســيس النقابة ،التي تعتــرب احدى ابرز
النقابــات يف لبنان ،واملنصة املؤثرة يف طرابلس والشــامل،
والتي يتنافس يف انتخاباتها قوى وتيارات واحزاب  ،وبالتايل
تشكل املؤرش لحجم هذه القوى سياسيا وشعبيا وقدرتها عىل
التأثر يف اوساط النخبة .
انتخاب القوال نقيبة ملحامي طرابلس والشــامل ادخلها

باب تاريخ النقابة الواسع،
كونهــا االمــرأة االوىل
التي تتوىل هــذا املنصب،
والتي ايضا القــت التفافا
من اكرب الكتــل االنتخابية
والسياســية ،حيث توافق
عىل اســمها كال من «تيار
املــردة» و»تيــار الكرامة»
و»تيار املســتقبل» و»تيار
العزم» و»اتحاد الحقوقيني
املســلمني» ،اضافــة اىل
نقبــاء ســابقني وحاليني،
باســتثناء النائــب النقيب
السابق سمر الج  ،الذي
خالف قرار «تيار املستقبل»
متم ّردا عليــه ،وبذل جهدا
يف دعــم منافــس القوال
املحامــي بطــرس فضول،
لحسابات شخصية اعادتها مصادر نقابية اىل رفض قيادة
«املستقبل» ترشــيح نجله يف االنتخابات النيابية املقبلة ،
فأصيب بنكستني  :االوىل فشــله يف ايصال فضول ملنصب
النقيــب  ،والثانيــة مخالفته قرار تيــاره وتأثر ذلك عىل
موقعه يف التيار.
نتائج النقابة شكلت ايضا نكسة للمحامي بطرس فضول،
خاصة لفارق االصوات بينه وبني منافســته القوال ،ونكسة
الفتة ل «القوات» التي بذلت جهودا مكثفة اليصال مرشحها
املحامي جوزيف عبدو الذي نال رقام يؤرش اىل واقع «القوات»
يف الشامل.
انا النكســة االبرز ،فكانت ملجموعــات « الثورة « الداعمة
للمرشــح طوين خوري والذي نال  187صوتــا  ،االمر الذي
يؤرش اىل هشاشــة هذه املجموعات وغيــاب فاعليتها يف
اوســاط املحامني ،نظرا لكون هذه االصوات التي حصل عليها

هنأ كسبار والقوال بانت ابهما لنقابة املحامين والتقى زوارا

ً

ّ
ُ
مــــعــــنــــيــــون أن نــــحــــ ــــن قـ ــضـ ــا نـ ــا
بــــــــري :
ّ
املـــدنـــيـــة
املـــغـــتـــربـــون هــــم الـــــرهـــــان لـ ــلـ ــدولـ ــة

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ملناسبة
الذكرى الـــ  78لالســتقالل وانتهاء مهلة
تسجيل املغرتبني للمشــاركة يف االنتخابات
النيابية ،عىل أن «لبنان يحتــاج أكرث من أي
وقت إىل أن نحيي االســتقالل ليس كذكرى
أو ذاكــرة ليوم مــن التاريخ ،إ ا لنســتعيد
االستقالل كتاريخ بدأ منذ ذلك اليوم كمحطة
لتحمل املســؤولية الوطنية صنعت استقالال
وتحريرا من االنتداب ،وأستكملت يف محطات
استقاللية عديدة مواجهة ومقاومة للعدوانية
واالحتالل اإلرسائيليني ،وتكريسا لوحدة لبنان
وعروبته كوطن نها لجميع أبنائه».
وقال« :معنيون جميعــا يف هذه اللحظة
األخطــر وجوديا عــىل لبنــان واللبنانيني،
أن نحصــن لبنــان واســتقالله بتحصني
القضــاء وتحقيق اســتقالليته كســلطة
تلتزم قواعد الدســتور والقانــون ،بعيدا من
التسييس واالستنسابية والكيدية والتطييف
والتمذهــب .معنيــون بتحريــر االقتصاد
من التبعيــة واالرتهان لســطوة االحتكار
واملحتكريــن .معنيون بتحريــر لقمة عيش
املواطنني ودوائهم من تجار األسواق السوداء.
معنيون بتحرير ودائع الناس وجنى أعامرهم
من املصــارف بترشيعات وإقــرار القوانني
التــي تحفظ هــذا الحق وتعيــده ألصحابه
كامال .معنيــون بإعادة ترميــم الثقة بني
املواطن والدولة ومؤسســاتها ،وثقة العامل
بلبنان املوقع والدور والرســالة واإلنســان،
لبنان امللتزم إنجاز إســتحقاقاته الدستورية
مبواعيدها».
أضاف»وللبنانيني املقيمني القابضني عىل

جمر االنتــامء للوطن واألرض والثوابت وما
بدلوا تبديال ،للبنانيني املغرتبني الذين جعلوا
مســاحة وطنهم بحجم الكون ،فكانوا وال
زالوا شمســه الدامئة اإلرشاق واألنجم التي
ال تعرف األفول وأعالمه ال األرقام ،لهم يف
هذه اللحظة التي أكدوا فيها عمق انتامئهم
للبنان وحقهم يف الرشاكة يف كل ما يصنع
حياة الدولة واملجتمع من خالل املشــاركة
يف اســتحقاق االنتخابات النيابية تسجيال
واقرتاعا ،تحية لكم وأنتم ســوف تشاركون
يف االنتخابــات النيابيــة ،متحرريــن من
التطييف الذي ابتلينا به داخليا .أنتم الرهان
عىل أن تكونوا نواة الدولة املدنية التي يطمح
اليها اللبنانيون وال خالص له إال بها».
وختــم «التحية للجيش ،قيــادة وضباطا
ورتباء وأفــرادا ،وللقوى األمنية وللمقاومني،
كل املقاومني ،والشــهداء ،كل الشهداء ،الذين
صنعوا اســتقالال وســيادة وصانوا حقوقا
وثرواتا وحدودا .لهــم جميعا ألف تحية .معا
ننقذ لبنان ونحميه ونحفظ استقالله».
من جهة ثانية ،عرض الرئيس بري ،يف مقر
الرئاســة الثانية يف عني التينة ،الرئيس بري
آخر التطورات واملســتجدات خالل استقباله
عضو «اللقاء الدميقراطــي» النائب وائل أبو
اللذين
فاعور والوزير السابق غازي العري
غادرا من دون االدالء بترصيح.
عىل صعيد آخر ،أجرى إتصاال هاتفيا بكل
من نقيبي املحامني يف بروت نارض كســبار
والشامل ماري تريز القوال ،هنأهام ملناسبة
إنتخابهــام نقيبــني للمحامــني يف بروت
وطرابلس والشامل.

خوري هي نتاج عالقاته الشخصية.
وفاز عــن مقاعد النقابة املحامي مروان ضاهر املقرب من
النائب هادي حبيش ،واملحامي منر الحسيني املحسوب عىل
«تيار املستقبل» ،واملحامي محمود هرمو .
وكانت النـــــتائج يف الدورة االوىل جاءت عىل الشــكل
التايل:
ملنصــب النقيب :ماري تريز القــوال  ، 675بطرس فضول
 ، 372جوزيف عبدو  207وطوين خوري.187
وللعضوية :مروان ضاهــر  ، 496محمود هرمو ، 385
منر الحسيني  ، 355سهر درباس  ، 293هاين مرعبي 299
 ،عبد السالم الخر  ، 229زاهر العيل  ، 204رنا تانيا الغز 164
،سمعان اسكندر  156وغسان مرعي. 129
ويف الــدورة الثانية عىل منصب النقيــب حققت النقيبة
القوال تقدما عىل منافسها فضول  ،وفازت بنفس الفارق الذي
سجلته يف الدورة االوىل.

صــفــي الـــديـــن  :أم ــي ــرك ــا ال ت ــري ــد أن ت ــوج ــد حــال
ّ
النيابية
فــي لــبــنــان ..فــهــم يــنــتــظــرون االنــت ـ ــابــات

ً

أكــد رئيــس املجلــس
التنفيــذي يف حــزب الله
هاشــم صفي الديــن ،أننا
«نواجه اليوم تحديات كثرة
يف لبنــان عىل املســتوى
املايل واملعي واالقتصادي
والسيايس ،وهناك مصائب
متتالية ،وبالتايل من يفقد
املعيار وامليزان فإنه يضيع،
ومن ال يفقدهام ،يبقى األمر
بالنسبة إليه واضحا».
ي الدي يلقي ل ت خالل احت ال يني يف ير قا الن ر
كالم صفــي الديــن جاء
خــالل االحتفــال التأبيني
يف املنطقة قلقون من سياساتها ،وخائفون
الذي أقيم يف حســينية بلدة ديرقانون النهر من مستقبل يعتمد عىل هذه السياسات».
الجنوبيــة ،ورأى أن «هــذه األزمات لن تبقى
وأكــد أن «أمــركا ال تريــد أن توجد حال
إىل ما شاء الله ،وإ ا ستنتهي بعد مدة ،وهذا يف لبنــان ،وال تريــد أن تســاعد عىل حل،
نابع من خربتنا وتجربتنــا وإمياننا وفهمنا والترصيحــات األمركيــة واضحــة ،فهم
لهذه األزمات ،ولكن املهم أن نعمل عىل تقليل ينتظــرون االنتخابات النيابيــة ،فإذا كانت
الخسائر ،وإيجاد الحلول املناسبة ،وهذه هي نتيجتها حسب رغبتهم ،عندها يفكرون بنوع
نقطة الخالف الجوهرية بيننا وبني ا خرين» ،من فتح األبواب املرشوطــة ،وإذا مل يأخذوا
مضيفا «لو أن أمركا تريد فعال أن تحل املشكلة النتيجــة التي يرغبون بهــا يف االنتخابات،
يف لبنــان ،فعليها أن ترتك النفــط اللبناين فسيكون لهم موقف آخر».
للبنانيــني ،وأن ال تعمل ملصلحة اإلرسائيليني،
وختم «حينام يصــل اللبنانيون إىل مرحلة
وأن توقف ضغطها عىل مســتوى العقوبات االعتامد عىل أنفسهم ،بإمكانهم أن يبنوا أفضل
وغرها ،وكذلك أن توقف ضغطها عىل الدول بلد ومستقبل ألجيالهم وشبابهم ،ويف غر هذا
التي كان ميكن أن تعني اللبنانيني وتساعدهم .املنطق ،ال ميكن أن نصل إىل نتيجة ،وبالتايل،
ولفت إىل أن بعض الدول العربية والخليجية فإن املسار الوحيد هو أن يعكف اللبنانيون عىل
كاإلمارات والســعودية تفكر يف املستقبل ،فهم مصالحهم واتباعهــا ،ولذا يف املوضوع
وهم يتحدثون بأن أمركا ليست تلك الدولة التي املايل والسيايس واالقتصادي واملعي  ،نحن
كانوا يعرفونها سابقا ،ألن من ترك أفغانستان جاهزون ألي انفتاح ونقا يوصل إىل نتائج
وحلفاءه فيها عىل هذه الشاكلة ،ال ميكن أن واقعية ،من أجل الوصول إىل حلول واقعية يف
يؤمتن ،وبالتايل ،فإن حلفاء أمركا التاريخيني كل املجاالت ،فهذا الذي ينفعنا ويفيدنا».
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ّ
وجـ ـ رســالــة االســتــقــالل الـــ
ُ ّ
ّ
وتــــلــــقــــى بــــرقــــيــــات م ــه ــنــ ــة
وجه رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون ،كلمة اىل
اللبنانيني مبناســبة العيد الـ 78لالستقالل ،جاء فيها« :يطل
علينا العيد الثامن والسبعون الستقالل لبنان ،والوطن ال يزال
غارقاً يف بحر من األزمات املتالحقة ،متنعنا من عيش فرحته،
ولكن ال ميكنها أن متنعنا من عيــش معانيه .أربعون باملائة
من عمر هذا العهد مــ ّرت من دون حكومة ،بعد تعرث عمليات
التشكيل ،جراء عقبات مصطنعة وصدامات سياسية ،ما أدى
اىل تأخــر املعالجات وتفاقم األزمات.وبعد مخاض عســر،
ويف ظروف ضاغطة ،ولــدت حكومة «معاً لالنقاذ» ،وكانت
ــت برنامجاً
التحديات أمامها ضخمة وشــائكة .وقد التزم ُ
واقعياً يضع لبنــان عىل طريق الخروج من النفق ،وما إنبدأت
تتلمــس طريقها ،حتى توقفت بفعل أزمة مســتجدة اختلط
فيها القضاء باألمن بالسياســة .املخرج من هذه األزمة ليس
ٍ
مبســتعص ،وقد أوجده لنا الدستور ،وتحديداً يف الفقرة « »
من مقدمته التي تنص عىل أن النظام اللبناين قائم عىل مبدأ
الفصل بني السلطات ،فهل نلتزم جميعنا سقف الدستور ،لتعود
الحكومة اىل مامرسة مهامها يف هذه الظروف الضاغطة ،أم
سنسمح للخناق أن يشتد أكرث فأكرث عىل رقاب أهلنا وأبنائنا
سواء يف معيشتهم أو يف أمنهم؟ وهل ندرك فعالً مدى األذى
الذي يصيب مجتمعنا جراء تعطّل الحكومة؟ إن هذا الوضع ال
يجب أن يستمر».

} ال زال بإمكان القضاء أن يأخذ املبادرة }

وتابع «أزمة أخرى استجدت مع اململكة العربية السعودية
وعدد من دول الخليج ،أدت اىل اهتــزاز العالقات بينها وبني
لبنان ،واىل تداعيات ســلبية عىل عدة صعد مبا فيها الواقع
الحكومي ،وهنــا أعود وأ كد عىل موقف لبنان الحريص عىل
إقامة أفضل العالقات مع الدول العربية الشــقيقة ،ال سيام
منهــا دول الخليج ،انطالقاً مــن رضورة الفصل بني مواقف
الدولــة اللبنانية وبني ما ميكن أن يصدر عن أفراد وجامعات،
خصوصاً وأن مقتضيات النظام الدميقراطي يف لبنان تضمن
حرية الــرأي والتعبر .وإين أتابع الســعي لحل هذه األزمة
املســتجدة ،وآمل أن يكون الحل قريباً .أنتم تريدون املحاسبة،
تريدون أن تروا من عاث يف البالد فســاداً ،ومن رسق أو هدر
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
ع ــون للبنانيين  :إجــعــلــوا مــن صــنــدوق االق ــت ــراع ســالحــكــم ض ــد الــفــســاد والــفــاســديــن
ّ
ّ
ّ
ليجية ..وأتابع السعي لحل ا زمة
العربية وال سيما ال
حري ون على أفضل العالقات مع الدول
أموالكم ،يدفع ن ارتكاباته،
ودومــاً تطرحون الســؤال
البديهي «ملــاذا مل يوضع أحد
وراء القضبان بعد»؟ مل يوضع
أحد وراء القضبــان بعد ،ألن
املحاسبة هي للقضاء».
وتوجــه اىل قضــاة لبنان
قائال»:االتهامات كثرة وكذلك
نصب نفسه
املتهمون ،الجميع ّ
قاضيــاً ومدعيــاً ومحامياً،
الجميع يتهم والجميع متهم،
هذه املعمعــة االتهامية التي
باتت تهدّ د يف بعض مفاصلها
االســتقرار وحتــى الســلم
األهيل ،ما كانــت لتحصل لو
مل يتقاعــس قضا نــا وقام
بواجباتــه ،ولــو ُرفعــت يد
السياســيني وغر السياسيني ع يلقي ل ت
عنه ،ولو تعززت استقالليته
بقانون مل ير النور بعد .ال زال بإمكان القضاء أن يأخذ املبادرة،
إن اســتطاع أن ينأى بنفسه ،ويلتزم النصوص القانونية التي
ترعى عمل الســلطة القضائية واســتقالليتها ،وتصحح أي
شــطط ممكن أن يعرتض أداءها .وليتذكر الجميع ،سياسيني
وروحيني وقضاة ،أنه إذا كان القضاء بخر فالوطن بخر».
وقال الرئيس عون« :أيها اللبنانيون ،رســالتي إليكم :قريباً
ســتتاح لكم فرصة للتغيــر ،اجعلوا من صنــدوق االقرتاع
ســالحكم ضد الفساد والفاســدين ومن تربّوا عىل نهجهم.
هي فرصتكم وفرصة الوطن الحقيقية ،فال تســمحوا لهم أن
يعودوا بأقنعة جديدة وبأثواب مســتوردة ،ومبال سيايس ال
خر فيه ،بل كل ســوء يف رضب صدقية االنتخاب ومحاولة
الســيطرة عىل مفاصل الحكم مبطواعــني إلرادات خارجية.
إن الفساد املتجذر بكل مفاصل الدولة يسعى أربابه بالتكافل
والتضامن ل ب أي محاولة لإلنقاذ ،وما حصل ويحصل يف

اال

و را

التدقيق املحاسبي الجنا يف حسابات مرصف لبنان هو خر
شــاهد ،فهذا اإلجراء البديهي الذي يشكل انطالقة ألي عملية
إصالحية يف مختلف مرافق الدولة ،ولكشف أسباب االنهيار
وتحديد املسؤوليات ،متهيداً للمحاســبة واسرتداد الحقوق،
تع ّرض لشــتى أنواع العراقيل منذ ماقبــل إقراره يف مجلس
الوزراء وحتى اليــوم ،وكنا نفككها تباعاً ،عقد ًة عقدة ،راقبوا
جيداً واعتلموا املعرقلني بعد ســقوط األقنعة ،وأمامكم قريباً
فرصة إليقافها».

} خيارنا التفاوض غر املبارش
لرتسيم حدودنا البحرية }

أضاف «هموم الداخــل ،وما أكرثها ،ال ميكن أن تنســينا
املواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا ،وتحرير الباقي
من أرضنا وحامية حقوقنا يف مياهنا ،وكان خيارنا وال يزال،
التفاوض غر املبارش لرتســيم حدودنــا البحرية الجنوبية،

علامً أن إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل اىل اتفاق يضمن
مصلحة لبنان وسيادته عىل مياهه وثرواته الطبيعية ،ويؤدي
اىل استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز».
وتابع «أيها العســكريون ،أنتم من هذا الشعب وأنا منكم،
وأعرف جيداً أوضاع املؤسســة وتداعيات األزمة االقتصادية
واملعيشية عليها ،والتي مهام اشــتدت لن تستطيع النيل من
التنشــئة والعقيدة لديكم ،وســتواصلون تح ّمل املسؤولية
امللقاة عىل عاتقكم مهام تضاعف ثقلها.املحافظة عىل األمن
واالســتقرار دوركم اليوم وكل يوم ،وكيل إميان بأنكم كنتم
وستبقون دوماً صامم األمان وموضع ثقة مواطنيكم».
وقال الرئيس عون« :أيها اللبنانيون ،ال تدعوا اليأس يتسلل
اىل قلوبكم .أنا أعيش معكم حجم معاناتكم وأســعى جاهداً
للتخفيــف من حدتها ،ويف اقتناعي أن بداية حل األزمة اليوم
هو بالتعاون مع املؤسسات الدولية ،وقد بدأ التحضر له فعالً،
ومع تنظيم املداخالت مع هذه املؤسسات ،تبدأ املرحلة العملية
وتكون البدايــة الفعلية للخروج من األزمــة .أعيدوا ثقتكم
بدولتكم ومؤسساتها ،ألن ال بديل عنها».
وختــم «أيها اللبنانيون ،ويف رســالتي األخرة لكم :ليكن
إميانكم بوطنكم أكرب من أي تشــكيك ،فهذا الوطن واجه عرب
تاريخه ،محطات ونكبات شــتى وخرج منها معا  ،ال بد أن
يسلك مرة جديدة درب التعايف مهام بلغت الصعوبات».

} برقيات تهنئة }

من جهة ثانية ،تلقى رئيــس الجمهورية عددا من برقيات
التهنئة ملناســبة العيد الـ  78لالستقالل ،ابرزها من الرئيس
الرويس فالدمير بوتني ،ملك األردن عبدالله الثاين بن الحسني،
أمر قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين ونائب األمر الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاين.
وكان الرئيس عون تلقى برقية تهنئة من الشــيخ متيم بن
حمد آل ثاين ،ملناســبة الذكرى  78لالستقالل« ،سائال فيها
الله ان يحفظ الجمهورية اللبنانية الشقيقة والشعب اللبناين
الشقيق ويديم فيه التقدم واالزدهار».
وتلقى برقية مامثلة من نائب أمر قطر الشيخ عبدالله بن
حمد آل ثاين.

عــــــرض عـــســـكـــري رمـــــــ ي ب ــم ــن ــاس ــب ــة اإلســــتــــقــــالل فـــــي الـــــيـــــرزة بـــحـــضـــور الــــــر ســــــا ال ــث ــال ــة
ترأس رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون عند التاسعة
من صباح أمس ،العرض العسكري الرمزي الذي أقامته قيادة
الجيش ،يف مقر وزارة الدفاع الوطني يف الرزة ملناسبة عيد
االستقالل الثامن والسبعني.
حــ الحفل اىل جانب رئيــس الجمهورية كل من رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،رئيس الحكومة نجيب ميقا  ،وزير
الدفاع الوطني موريس ســليم ،وزير الداخلية القايض بسام
مولوي ،قادة االجهزة االمنية ،قائد القوات الدولية العاملة يف
الجنوب الج ال ستيفانو ديل كول ،وعدد من املديرين العامني،
وكبار الضباط.

} وقائع االحتفال }

وعند الثامنــة والنصف ،وصل علم الجيــش حيث قدم له
الســالح وعزفت املوســيقى معزوفة العلم والزمة النشــيد
الوطني.
ووصل عىل التوايل :رئيــس االركان اللواء أمني العرم ،قائد
الجيش العامد جوزاف عون ،حيث أقيمت له مراسم االستقبال
الخاصة .وعند الثامنة والدقيقة الخامســة واالربعني ،وصل
وزير الدفاع الوطنــي واخذ مكانه اىل جانــب قائد الجيش
بانتظار وصول رئيس الجمهورية .وعنــد الثامنة والدقيقة
الخمســني ،وصل الرئيس ميقا فعزفت له املوسيقى وأدت
له التحية ليأخــذ مكانه عىل املنصة ،قبــل ان يصل الرئيس
بري عند الثامنة والدقيقة الخامســة والخمسني حيث عزفت
له املوســيقى وادت له التحية واخذ مكانه عىل املنصة .وعند
التاســعة ،وصل الرئيس عون وكان يف استقباله وزير الدفاع
وقائد الجيش ،وعزفت له املوســيقى لحن التعظيم والنشيد
الوطني ،وأطلقــت املدفعية إحدى وعرشين طلقة ترحيبا ،ثم

اســـتـــقـــبـــل وفـــد
ّ
القيادات املسلحة
املهن ة باالستقالل

توجه اىل النصب التذكاري ل يــح الجندي املجهول ،حيث
وضع اكليــال من الزهر ،وعزفت املوســيقى معزوفة تكريم
املو والزمة النشيد الوطني والزمة نشيد الشهداء.
وبعدمــا حيا علم الجيــش ،صعد الرئيس عــون يرافقه
وزير الدفاع اىل ســيارة جيب عســكري مكشوفة وخلفهام
قائد الجيش ورئيس االركان مســتقلني بدورهام سيارة جيب
مكشوفة .واســتعرض رئيس الجمهورية الوحدات املشاركة،
ثم حيا املشاركني يف االحتفال واخذ مكانه عىل املنصة ايذانا
ببدء العرض العسكري.
وعرض فيلم للمناسبة من اعداد مديرية التوجيه يف قيادة
الجيش.

} العرض العسكري }

وتقدم قائد العــرض العميد الركن عمــر مجلد من رئيس
الجمهورية واســتأذنه ببدء العرض ،ثم بــدأ عرض الوحدات
الراجلــة وهي عىل التوايل :موســيقى الجيش ،االعالم :علم
الجيش ،وعلــم املديرية العامة لقوى االمــن الداخيل ،وعلم
املديريــة العامة لألمــن العام ،وعلم املديريــة العامة ألمن
الدولة ،وعلم املديرية العامة للجامرك ،فصيلة مشــاة راجلة
من قوات االمــم املتحدة املوقتة يف لبنــان ،الكلية الحربية،
القوات البحــــرية ،القوات الجوية ،لواء الحرس الجمهوري،
لواء املشــاة الســادس ،فوج التدخل الثالث ،املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل ،املديرية العامــة لألمن العام ،املديرية
العامة ألمــن الدولة ،املديريــة العامة للجــامرك ،الطبابة
العســكرية ،املديرية العامة للدفاع املــدين ،الصليب االحمر
اللبناين ،والوحدات التي تسر بخطى رياضية :فوج املغاوير،
وفرع مكافحة االرهاب والتجســس ،والفوج املجوقل وفوج

م العرض الع

ري

مغاوير البحر.
وكانــت طائــرات هليكوبرت و»توكانو» من ســالح الجو
اللبنــاين ،حلقت فوق مــكان العرض قبــل انطالقته واثناء
حصوله ،حاملة العلم اللبناين.
ويف الختــام ،تقدم قائد العرض العميــد الركن مجلد من

رئيس الجمهورية معلنا انتهاء العرض ،وغادر بعد ذلك الرئيس
عون والرئيســان بري وميقا مودعني من قبل وزير الدفاع
وقائد الجيش وكبار الضباط.
ثم تقبل قائــد الجيش تهاين الضباط قبــل ان يغادر علم
الجيش موقع االحتفال.

ُ ّ
رئيــــــ الجمهوريّة  :ســــــأعمل على مالحقــــــة القضايا العالقة وفــــــي مقدمها مســــــار اإلصالحات
ّ
قائــــــد الجيــــــ  :ال خوف على لبنــــــان { عثمان  :نناشــــــدكم أن تقومــــــوا بكل ما بوســــــعكم ل نقا
ّ
ابراهيم  :ن كد الت امنا تنفيــــــذ القانون والت ام أحكام { صليبا  :نعاهدكم بأال نتوانى عن القيام بدورنا

ن ّو رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ،ب»الدور الذي
يقــوم به الجيش واملؤسســات األمنيــة يف املحافظة عىل
األمن واالســتقرار يف البالد ،عىل رغم الظروف االقتصادية
واملعيشيىة الصعبة التي يعيشــها ضباط ورتباء وافراد هذه
القــوى ،نتيجة الضائقة املالية التي ميــر لبنان بها يف هذه
الظروف ،والتي أتت حصيلــة تراكم احداث داخلية وخارجية
وســؤ إدارة وتف الفســاد» ،مؤكدا «عىل ان العراقيل التي
توضع امام العمليات اإلصالحيــة التي كان من املفرتض ان
تنجز خالل األعوام املاضية ،مســتمرة وإن كان العمل يجري
عىل تذليلها الواحدة تلو األخرى».
مواقف الرئيس عون جاءت خالل استقباله وفود القيادات
املســلحة التي قدمت له التهاين بالذكرى ال 78لالستقالل.
وجدد «التأكيد عىل انه سيعمل خالل السنة األخرة من واليته
عىل مالحقــة القضايا العالقة ،ويف مقدمها وضع مســار
اإلصالحات عىل سكة صحيحة ودامئة ،وصوال اىل معالجة
امللــف االقتصادي من خــالل برنامج العمل الذي ســتنجزه
الحكومة قريبا».

} قائد الجيش مع وفد القيادة }

يف هذا االطار ،اســتقبل عون قائــد الجيش العامد جوزف
عون عىل رأس وفــد ضم أعضاء املجلس العســكري ونواب
رئيس األركان ومديرية املخابرات والتوجيه وامني رس املجلس
العسكري ورئيس مكتب القائد.
والقــى العامد عون كلمة قــال فيها« :فخامــة الرئيس،
عرفناك صلبا ،تزيدكم املحن قوة وعزمية .نعول عىل حكمتكم
يف مقاربة امللفات الشــائكة ،والخروج من هذه االزمة بأقل
الخســائر ،عىل امل ان يســتعيد وطننا بريقه السابق ودوره
التاريخي الجامع .ان لبنان اليوم ،ال يزال يرفض املوت ويتمسك
بالحياة .يحميه جيشــه املتامســك ،واملؤمن بوطنه وامللتزم
بقدسية قســمه» ،مضيفا «بوجود املؤسســة العسكرية ال
خوف عىل لبنان .نجدد العهد امامك اننا عىل قسمنا باقون .لن
نسمح للتحديات ان تنال من عزميتنا او ثقتنا بوطننا .ستبقى
مهمتنا املقدســة حامية لبنان وصون اســتقالله .وسنبقى
متمســكني باملحافظة عىل سالمة الوطن وامنه واستقراره،
كام عىل كرامة شعبه ،مهام كان حجم التضحيات».
ورد الرئيس عون مشيدا بالتضحيات التي قدمتها املؤسسة
العســكرية يف ســبيل الحفاظ عىل األمن واالســتقرار يف

البلد ،ومواجهة اإلرهاب وخالياه ،محييا خصوصا الشــهداء
العسكريني الذين ســقطوا دفاعا عن الوطن وسيادته وامنه.
واكد انه يواصل العمل مــع رئيس الحكومة من اجل معالجة
األوضاع املعيشــية الصعبة التي مير بها العســكريون من
مختلف الرتب.

} مدير عام قوى األمن ووفد من املديرية }

واســتقبل الرئيس عون املدير العام لقــوى األمن الداخيل
اللواء عامد عثامن مع وفد املديرية العامة ضم أعضاء مجلس
القيادة وعــدد من كبار الضباط .والقــى اللواء عثامن كلمة
قال فيها« :اســتطعنا النهوض بهذه املؤسســة قدما ،حتى
باتت عىل مســتوى مشــهود له بني أجهزة األمن والرشطة
العاملية ،خصوصا يف مكافحة اإلرهاب والتجسس ،ومكافحة
املخدرات وتبييض األموال ،ويف التصدي للجرمية عىل كافة
أنواعها ال ســيام الجرمية املنظمة والعابرة للحدود .كام بات
مشــهود لنا اكتشــاف مرتكبي الجرائم وتوقيفهم يف وقت
زمني قصر .ونحن ندير الســجون بشكل جيد عىل الرغم من
االكتظاظ الحاصل فيهــا ،ونقوم مبهام حفظ االمن والنظام
ونقمــع املخالفات وفقا للنصــوص القانونيــة والقرارات
اإلدارية.وباملقابل نقوم داخل مؤسســتنا مبكافحة الفساد
ومحاســبة املرتكبني ،فنحن حريصون عــىل أن تكون قوى
األمن الداخيل ،وهي اول مؤسســة يف عمر لبنان ،مثالية من
كافة النواحي» ،مضيفا «بصفتكم قائدا اعىل للقوات املسلحة
اللبنانية ،نناشدكم ان تقوموا بكل ما بوسعكم مع الحكومة
النقاذ املؤسســات العسكرية واألمنية قبل فوات األوان ،ل
يبقى الهيكل األسايس للدول اللبنانية دون تصدّع».
ورد الرئيس عون مقدرا «التضحيات التي تبذل يف ســبيل
توفــر الألمن واألمــان للبنانيني واملقيمــني عىل األرايض
اللبنانية .وأشــار اىل الظروف االقتصاديــة يف البالد والتي
انعكســت سلبا عىل العســكريني يف مختلف االسالك ،الفتا
اىل انه رغم ذلــك ،يقوم العســكريون بواجباتهم بإخالص
وتفانٍ  ،وعىل الدولة ان تقابل عطاءاتهم بتحســني أوضاعهم
املعيشية».

} مدير عام األمن العام ووفد املديرية }

وتلقى الرئيس عون تهاين املدير العــام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،عىل رأس وفد مــن املديرية العامة ضم كبار
الضبــاط .والقى اللــواء إبراهيم كلمة جــاء فيها»:فخامة

الرئيس ،عملتم بكل جهد بأن
تنقلوا لبنان اىل مصاف الدول
الحديثة واملتطورة ،وطنا يليق
بــدوره التاريخــي املميز اىل
جانب اخوانــه العرب وعىل
مســتوى العامل ،منذ ان نال
اســتقالله ،حيث شــارك يف
تأسيس هيئة األمم وجامعة
الدول العربيــة .لكن الظروف
الداخلية واإلقليمية والدولية
حالــت دون ان تحققــوا كل
ما كنتم تصبــون اليه بالرغم
مــن األمــور الكبــرة التي
انجزمتوها خالل الســنوات
اال و را
الخمــس املاضية.عا لبنان ع م قا د الجي ووفد القيا ة
واللبنانيــون مــن االزمــات
كام نجحت يف تحقيق األمن االستباقي الذي ساعد يف الكشف
السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة ،عدا عــن التهديدات الخارجيــة ،لكن اإلرادة عن مخططات كانت تستهدف ســالمة الدولة واستقراراها.
الوطنية حالت دون ان تســقط الدولة امام هذه االخطار ،ال كام اقام األمن العام شــبكة عالقات تعاون مع مؤسســات
ســيام الخطرين اإلرسائييل واإلرهاب التكفــري ،اللذين ال امنية عربية ودولية يف اطار التنسيق تحقيقا ملصلحة لبنان
وعالقاته الخارجية».
يزاالن يرتبصان بوطننا وشعبنا كله ومن دون استثناء».
أضــاف اللواء ابراهيم «ان املهامت األمنيــة واإلدارية التي
} املدير العام ألمن الدولة ووفد املديرية }
انجزناها يف عهدكم ،ســاهمت واملؤسسات األمنية األخرى،
يف حامية لبنــان كوطن موحد ونها لجميع أبنائه .واليوم
واستقبل الرئيس عون املدير العام ألمن الدولة اللواء طوين
جئنا لنؤكد لكم التزامنا الدائم تنفيذ القانون والتزام احكامه ،صليبا عىل رأس وفد من املديريــة العامة ضم كبار الضباط.
من دون االعتبار لغر الســلم األهيل الذي ال يعرف اال الهوية والقى اللواء صليبا كلمة جاء فيهــا« :إن مديرية امن الدولة
الوطنيــة الغنية بتنوع ثقافاتهــا واملنفتحة عىل كل تفاعل فهي عىل قســمها ووفائها ،لن تألو جهدا يف متابعة مهامها
انســاين حضارين مغاير للعقل االحادي وااللغا .ســنعمل األمنية والوطنية .ونعاهدكم باال تتــوا لحظة عن القيام
دامئا برعايتكم عىل ان يبقى لبنان وطن حقوق االنسان ،وطن بدورها كذراع وعــني لكم ،يف وجه أعداء لبنان ،ونرصة للحق
العدل واالميان ،ووطن الحرف واالبــداع ،كام ترددون دامئا ،والقانون والوطنية التي متثلون ،عىل رغم الظروف القاسية
ألن بقاءنا الحر يف هــذا الوطن ،رهن قرار اللبنانيني يف بناء التي نعانيها وتعانيها املديرية ،والتــي نأمل زوالها بارادتكم
الدولة القوية العصية عىل االستهدافات واملغامرات ،خصوصا وإرادة القادة الوطنيني ،وفخامتكم عىل رأسهم».
ان جميعنا خرب خطورة تقديم االهــواء والعصبيات الضيقة
ورد الرئيس عون الفتا «اىل ان امن الدولة يواجه بشجاعة
ونتائجها عىل الهوية اللبنانية واملصلحة العامة .وهذا عهدنا الشبكات املضادة لإلصالح والتي تزرع الفساد واالحتكار يف
لكم وللبنان».
البالد ،كام يعمل عىل مالحقة الجهات التي تتوىل اســتغالل
ورد الرئيس عون مشرا «اىل ان هذه املؤسسة عىل متاس معاناة املواطنني واحوالهم املعيشــية الصعبة ،خصوصا ان
مبارش مع املواطنني واملقيمني يف لبنان وتوفر لهم حاجاتهم ،االمن االجتامعي هو صنو االستقرار األمني واالقتصادي».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات
مـــــ ـــــدر قــــضــــائــــي  :قـــــائـــــد الــــجــــيــــ والـــــــلـــــــوا ع ــث ــم ــان
يــــتــــ ــــديــــان لـــطـــلـــبـــات الـــــتـــــســـــريـــــح ...االمـــــــــن م ــض ــب ــو

كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
1ـ حــني يقوم الذين عينهــم التقليد البليد
والجهاالت الناشطة حراسا عىل الدين باقامة
حواجــز بني العقل والدين يعتــل ،الدين ،يأفن
فيعفن .واذ ذاك ،ال تخلق العزلة يف الدين اوهاما
وحسب ،بل تجعل العزلة ،متى طالت ،االوهام
تستولد االوهام وتطوق االنسان بحزام ،هيهات،
هيهات أن يتــأ  ،من بعد ،للعقــل اخرتاقه.
فاالوهام ،متى تحصنت بالقداسة ،تصفحت.
وهناك تصح ا ية« :االرض والســامء تزوالن
وحرف من الناموس ال يتغر ،ال يزول».
 2ـ اذا كان مــن الصعوبة الفائقة ان تقنع
بيكا او شيخا توارثا ،الجيال ،املبيكة واملشيخة
بأن يتخليا عن هــذا االرث ،فمن الصعوبة التي
تالمس حدود املصيبة ان تقنع مســتبيكا او
مستشيخا جديدا من جامعة االحزاب ،االحزاب
التي ترى ان »الشعوب تنهض بقدوة رجالها»،
ان تقنعهم او بعضهم ،ممن استزملوا لسالطني
الزمن االخر ،بأن يتخلــوا عام باتوا يعتربونه
يف احزابهم ملكية خاصة بهم« .حاربوا النزعة
الفردية محاربتكم لالحتالل االجنبي» .يبدو انه،
منذ البدايات ،كان رائيا ما نحن اليه صائرون.
 3ـ بعض رجال الدين ،بعــض كبارهم باتوا
ينافســون ،يف حب الظهور عىل الشاشــات،
الساســيني كبارهم والصغــار ،وعىل اختالف
صنوفهم ،عندنا .قولكم؟ ملاذا وصلت بنا الحال مع
اولئك وهؤالء اىل هذا الدرك من االنحطاط والبالء؟
4ـ الذيــن ال توحدهم عقيدة ومفاهيم أوىل
بهم ان يبقوا يف شقاقهم االثيم من ان يتوحدوا
مبسعى من هذا الصديق او ذاك ،او هذا الحليف
االنتخايب او هــذاك ،وال حتى بطلب من يوفر
اســباب الدعم لهشاشة االســتمرار .الوحدة
بالواسطة موعد جديد مع فراق اخر ،بالتأكيد.
كفى عبثا .كفوا عن العبث.

روجيه شاهني
كارثة صحية ،كارثة مالية ،كارثة معيشية،
كارثة قضائية ،كارثة امنية ،وكارثة انهيارات
ملؤسســات الدولة الواحدة تلو االخرى ،فبعد
رضب القطــاع املايل وتشــويه صورته امام
املجتمع الدويل واملحيل حتى فقد الثقة ،عادت
االوركسرتا لتنتقل اىل الهجوم عىل القضاء،
تارة عىل مدعي عام التمييز القايض غســان
عويدات املشهود له مبناقبيته من كافة املراقبني
املحليــني والدوليني ،بحيث انقســم القضاء،
بحسب مصدر قضا  ،بني قضاة تابعني للعهد،
وقضاة تابعني لغر مسؤولني ،وكلهم ساهموا
مبحاولة تدمر القضاء .فبعد عوديات عاد الهجوم عىل رئيس مجلس
القضاء االعىل القايض سهيل عبود الذي اثبت صالبته بتطبيق القانون
ووقوفه بوجه رئيس الجمهورية للحفاظ عىل ما تبقى من قضاء وطبعا
بعد هجامت رشسة من قبل جوقة رئيس التيار الوطني الح ّر جربان
باسيل.
وبالفعل تم اىل حد مــا رضب صورة وهيبة القضاء امام الرأي العام
محلياً ودولياً ،حتى اصاب القضاء االنهيار الجز  ،فالقضاة نصفهم ال
يح ون اىل املجلس العديل اال مرة يف االسبوع او مرتني ،واذا ح وا
يجتمعونمعبعضهمالبعضحسبطوائفهم،خاصةبعدقضيةانفجار
املرفأ وبدعة الرد ،ورد الرد و كف اليد» ومخاصمة الدولة.
ويتابعاملصدرالقضا ،فبعدتع ّمدتدمركافةاملؤسسات،بدأالهجوم
عىل قائد الجيش واملؤسسة العسكرية وقوى االمن الداخيل ،اال ان القائد
العامد جوزاف عون كان اوعى واذ ممن يحاول رضب سمعة الجيش،
وقد قام بجولة حول العامل ،لتأمني مساعدات لضباط وعنارص الجيش،
كونه يتمتع بســمعة جيدة ويعلم علم اليقني انه اقسم قسم الرشف
والتضحية والوفاء ،ويطبقه ،وكان محط ثقة عاملية مل يحصل عليها اي
رئيس جمهورية ،حيث تم تسليمه شخصياً مساعدات من كافة الدول
العربيةالشقيقةوالدولية.
ويتابع املصدر ايضا بالقول ،والحال نفسها يف قوى االمن الداخيل
بقيادة اللــواء عامد عثامن وقائــد الدرك العميد مروان ســليال ،

ً
الحلبي وضــع إكــلــيــال أمـــام الــلــوحــة الــتــذكــاريّــة
مـــكـــان اســتــشــهــاد ال ــرئ ــيـ ـ ريــنــيــ مــعــوض

وضــع وزيــر الرتبيــة
والتعليــم العــايل القايض
عبــاس الحلبــي ،إكليــال
من الزهــر ،بإســم رئيس
الجمهورية اللبنانية العامد
ميشــال عون ،أمام اللوحة
التذكارية يف محلة الظريف،
حيــث استشــهد الرئيس
رينيه معــوض ،يف ذكرى
استشــهاده ،يف حضــور
عائلة الرئيس الشهيد الوزيرة
الســابقة نائلــة معوض
والنائب املســتقيل ميشال ال لبي وعا لة مع ض اما الل حة الت ارية
معوض وعائلته.
للدولة وسيادتها ومؤسساتها واقتصادها ،كل
وأدت ثلة من قوى األمن الداخيل التحية ،ثم يوم أكــرث وأكرث ملاذا اغتيل الرئيس» ،مضيفا:
عزفت موسيقى الجيش لحن املو والنشيد «باغتياله اغتيل عنــوان املصالحة ومرشوع
الوطني .وعن املناسبة ،قال ميشال معوض :السيادة والدولة الحقيقية والفعلية ،وشكل
«يتبني بعد  32عامــا يف ظل االنهيار الكامل هذا االغتيال البداية لالنهيار».

 ...وإكليــــــل على ضريح ف ــــــر الدين في اليرزة
وضــع وزيــر الدفــاع
الوطنــي موريس ســليم
اكليــال ،ملناســبة ذكرى
باســم
االســتقالل،
الجمهوريــة اللبنانية عىل
متثال األمــر فخر الدين،
عنــد مدخــل وزارة الدفاع
يف الرزة ،عىل وقع عزف
موســيقى الجيــش لحن
املو  ،وقــدم الترشيفات
املــالزم هــادي دمج ،يف
حضور عدد من ضباط مقر
عام الجيش .

سلي ي

ا ليال ع

ي ف ر الدي

ُ
مـــــــــهـــــــــنـــــــــ ـــــــــون بــــــــاالســــــــتــــــــقــــــــالل
قــال النائب جورج عــدوان «أننا ندرك
متاما أنــه لن تكــون لنا دولة وســيادة
واستقرار وعدالة وحرية من دون استقالل.
علينا كلبنانيني أن نعمل بعزم وجهد ومثابرة
وتصميــم ،وال ندع االحباط يســيطر عىل
نفوسنا ،حتى نحقق االستقالل الناجز».
غرد أمني رس كتلة «اللقاء الدميقراطي»
النائب هادي أبو الحســن عرب صفحته عىل
«تويــرت»« :لن يصبح اإلســتقالل ناجزا إال
بالعودة اىل قرار الدولــة القادرة واإلنعتاق
من قيــود الوصايــة والتبعية ولــن يهنأ
عيش اللبنانيــني اال بالتحرر من قيود الفقر

واإلذالل ،هذا هو الهم األكرب اليوم بعيدا من
فولكلور ال يفيد بــ ء ،تحية اىل الجيش
والقــوى األمنيــة آخر أعمــدة الدولة يف
لبنان».
غرد الوزير الســابق ميشــال فرعون
عىل «تويرت»« :لســنا بحاجة ملن مينعنا من
االحتفال بعيد االستقالل هذه السنة ،إذ ليس
هناك من عيد .بل تبقى مهمة الحفاظ عىل
املراث الذي أنجزه وســلمه لنا أجدادنا من
خالل رفض األكرثية لالنتداب واالستقواء.
معارك اإلستقالل قامئة ،كذلك عملية رهن
فريق لسيادة لبنان وتاريخه وهويته».

أبــــــــو زيــــــــد  :قــــــــــرار بــــوتــــيــــن الـــــتـــــ ود
ّ
ُ
ّ
االصــــطــــنــــاعــــيــــة مــــقــــدر
بــــ ــــور ا قــــــمــــــار
أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون
الروسية النائب الســابق أمل أبو زيد الذي
شــارك يف املحادثات بني وزيري الخارجية
اللبنــاين والــرويس عبدالله بــو حبيب
وســرغي الفروف يف موســكو ،أن «قرار
الرئيــس الرويس فالدمير بوتــني بتزويد
لبنان صور األقــامر االصطناعية عن مرفأ
بروت قبــل االنفجار وبعــده ،هو خطوة
مقدرة جدا تساعد يف اإلضاءة عىل طبيعة
هذا االنفجار وكشــف أســبابه ،يف وقت
امتنعت أكرث من دولة عن تسليم لبنان هذه
الصور».
وغرد عىل حســابه يف «تويــرت»« :أثرنا

مع القيادة الروسية مسألة عودة النازحني
الســوريني إىل ديارهم وأهمية إمتام هذه
الخطوة ،نظــرا إىل عدم قــدرة لبنان عىل
تحمل هذا العبء الكبــر يف ظل أوضاعه
االقتصاديــة واملاليــة الخانقــة ،ونظرا
الستتباب الوضع األمني يف مناطق شاسعة
يف ســوريا .مل تغــب القضايــا اإلقليمية
وما يدور من مفاوضــات عن امللف النووي
االيراين عن محادثاتنا يف روسيا ،نظرا إىل
تأثراتها عــىل الوضع اللبناين ،كام مل يغب
موضوع اإلفادة من املــواد األولية لتصنيع
لقاح سبوتنيك  vتحصينا ملجتمعنا ضد وباء
كورونا».

فاملســؤولية كبرة جدا عليهام عىل حد ســواء .فكل يوم يجتمعان
ملعالجة اوضاع الضباط والعنارص لضبط االمن ،رغم الضائقة املعيشية
الصعبة .فامام اللواء عثامن عدد كبر من طلبات الت يح من الخدمة،
وطلبات االذونات للسفر والعمل خارج البالد ،اال ان اللواء عثامن يرفض
حل ما يعانون منه
ويطلب منهم العدول عــن طلب الت يح وكيفية ً
قدر املستطاع .وقد استطاع اىل حد ما اقناع بعض الضباط والعنارص
بالعدول عن استقاالتهم ،وان الوضع يتوجب علينا التضحية والنضال
يف سبيل لبنان واملواطن.
واما عن قائد الدرك العميد ســليال فهو ايضا ينطبق عليه الحال،
عدا عن الصعوبات التي تعاين منها مؤسسة قوى االمن ،خاصة الغالء
الفاحش ومشكلة الطبابة للضباط والعنارص ،كام تسهيل تنقالتهم
التي اصبحت توازي نصف رواتبهم التي ال يدركها اي مسؤول من رأس
الهرم اىل اسفله حتى اصبح اللواء عثامن والعميد سليال يعمالن بجهد
ملعالجة عدم انهيار من يتقصد انهيار هذه املؤسسة.
ورغم ذلك ما زالت القوى االمنية تقوم بواجبها يف الجرائم الكبرة قدر
املستطاع وال مير يوم اال ويتم توقيف عصابات ترويج مخدرات وعصابات
رسقة سيارات.
ويختتم املصدر القضا بالقول ان ر ساء االجهزة االمنية يتحملون
ويدافعون عن مؤسســات الدولة ،فلبنان يعاين من غياب ر ســائه
ومســؤوليه الذين ال يفعلون شيئا يك ينقذوا الشعب املرتوك بني انياب
الفاشلنيالفاسدين.

املطران بسترس عن املسيحيين وأصحاب ا ح ـ اب :
يُ اطبون بعضهم بالشتائم ويبدو أنهم ال يقرأون اإلنجيل

ي

القدا

االحت ا

لفت املطران كرلس ســليم بسرتس ،إىل
«أننا عندما نســمع املســيحيني وأصحاب
األحــزاب ،يخاطبــون بعضهم بالشــتائم
والتخويــن ،مع األســف هــؤالء أي كالم
يتحدثون؟ فهم يبدو أنهم ال يقرأون اإلنجيل،
فام النفع اذا كان مســيح ًيا وقلنا إننا نريد
الحفاظ عىل الحضور املسيحي؟ أي حضور
هــذا ،اذا كانت افكارنا مثل الناس واســوأ،
وما الفائدة من املســيحية اذا مل نعش مثل
املسيح؟».

ورأى ،خالل قداس احتفايل ملناسبتي عيد
دخول السيدة مريم العذراء اىل الهيكل ،وعيد
القديــس يوحنا فم الذهــب ،يف كاتدرائية
القديس يف مطرانية بروت للروم الكاثوليك،
إىل «أننا نريــد ان نتكلــم كالم الله وكالم
السامء ،كالم الناس شــيطاين مع األسف،
وكلمة الله هي التي تحيينا وتخلص العامل،
لهذا نطلب من السياسيني قبل الكالم قراءة
االنجيل ،علّــه يدخل اىل قلوبهم ،ويتحدثون
بكالم املسيح وليس بكالم البرش».

ُ
ـــــتـــــفـــــرغـــــو «الـــــلـــــبـــــنـ ـ ـ ـ ـ ا ّ
ّ
نـــــيـــــة»  :إلقـــــــــرار
م
ّ
ّ
املـــتـــفـــرغـــيـــن واملـــتـــقـــاعـــديـــن
مـــلـــفـــي مــــــالك
طالب األســاتذة املتفرغــون يف الجامعة
اللبنانية ،يف بيان له ،بـــ «إقرار ملفي املالك
للمتفرغني واملتقاعدين والعالقني منذ سنوات
عدة».
وقال البيان« :ملف املــالك ال يكلف الدولة
أي أعباء مالية ،بل عىل العكس سيدخل أمواال
إىل خزينة الدولة ،اذ ســيقتطع مبل شهري
من رواتبنا من أجل احتســاب املحســومات
التقاعدية ،مبجرد دخولنــا إىل املالك .إن عدم
إقراره ســيجعل مصرنا يف مهب الريح حيث
سنخ الضامن الصحي واملعا التقاعدي
عند إحالتنا إىل التقاعد ،متاما كام حصل مع
املتفرغني الذين أحيلوا عىل التقاعد يف السنوات
األخرة وال يزالون ينتظرون إنصافهم» ،مضيفا
«االنهيار االقتصادي زاد من عمق املشكلة ألن
املتفر  ،عىل عكس موظفي القطاع العام ،ال
يحق له العمل خارج الجامعة ،يف حني أن راتبه

الشــهري ت كل بفعل التضخم ومل يعد يكفيه
للعيــش الكريم ،ما دفع الكثريــن أيضا إىل
ترك الجامعة .من هنا ،فإن إقرار املالك أصبح
حة للجامعة بحيث ال ميكن لألساتذة
حاجة مل َّ
االســتمرار يف العطاء يف ظل هذا القلق الذي
يعيشونه وخوفهم عىل مستقبلهم ومستقبل
عائالتهم».
وطالب بـ «إقرار مرشوع قانون حواىل 150
أستاذا أحيلوا عىل التقاعد من دون أي ضامن
صحي أو معا تقاعــدي وهم يعانون اليوم
أشد معاناة ومظلومية ،ونطالب وزير الرتبية
برفع ملف املالك املنجز واملتعلق بحواىل 1000
أستاذ متفر  ،إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء
يف أرسع وقت ،وعىل الرئيس ميقا والوزراء
كافة إيالء هذا امللف األهمية ملا له من تداعيات
عىل مصر الجامعة ،وندعوهم إىل إقراره يف
أول جلسة ستعقد ملجلس الوزراء».

الــتــقــى وفــــد «حــــــراك امل ــت ــع ــاق ــدي ــن» فـــي الــرســمــي

ع الديــــــن  :حري ون علــــــى حقوقكــــــم ومطالبكم
إســتقبل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حســن عز الدين مبكتبه يف مدينة
صور ،وفــدا مــن حــراك املتعاقدين يف
التعليم الرســمي ،برئاســة منسق الحراك
حمزة منصور.وكانت مناســبة عرض فيها
الوفد مشــاكل التعليم الرســمي بشــكل
عام ،واملعاناة املعيشــية واالجتامعية التي
يعيشــونها جراء تدين قيمة أجر الساعة
التعليميــة ،وصعوبــة توفــر الحاجات
األساسية لحياتهم للعيش بكرامة.
وأعلن الوفد أنهم «سيلجأون اىل اإلرضاب
املفتوح إن مل تتحقــق مطالبهم التي وعد
بها وزير الرتبية بتنفيذها ،وتكمن يف دفع
مبل  90دوالرا شــهريا لكل استاذ ،وزيادة
أجر الساعة مئة باملئة ،وأن يتم دفع الراتب
شــهريا ،وكذلك بدل نقل لكل استاذ ،فضال

عن تســجيله يف الضــامن االجتامعي».
بدوره ،أكد عز الديــن «الحرص عىل إبقاء
املســتوى العلمي للطالب بصــورة جيدة،
وعىل رضورة إنجاز وإنجاح العام الدرايس،
ويف الوقت نفســه نحــن حريصون عىل
جميع حقوق األســاتذة املتعاقدين ،والتي
متكنهم من األداء الرتبوي السليم».
ودعا وزير الرتبيــة الذي بادر إىل وضع
الجداول إلعطــاء املتعاقديــن مبل ال90
دوالرا ،إىل «اإلرساع يف إنجاز هذه الجداول
لتشمل جميع األساتذة» ،طالبا من املجلس
النيايب «إقــرار اقرتاح القانون الذي قدمته
كتلــة الوفــاء للمقاومة مــع كتل أخرى
إلنجاز مــا يتعلق بســائر الحقوق كزيادة
بدل ســاعة التدريس والضامن االجتامعي
وغرها».

َ
ّ
ا ســرى يُــوحــدون صفوف الشعب
َ
َ
ويــــجــــمــــعــــون كـــلـــمـــة ا مــــــة
د .مصطفى يوسف اللداوي
آحاد يف األمة العربية واإلسالمية هم األرسى واملعتقلون،
وإن تجاوزت أعدادهم يف السجون واملعتقالت اإلرسائيلية
ا الف ،إذ يزيــد عدد األرسى الفلســطينيني الذين ســبق
ٍ
مرات عدة ،أو أولئك الذين ما زالوا يقبعون
اعتقالهم مر ًة أو
يف ســجونهم ا ن ،عن املليون أســر من الرجال والنساء
واألطفــال ،إال أنهم رغم كرثتهم ،يبقــون أقلي ًة ال أكرثية،
وطالئع املقاومة ال جيشها ،وسنا الشعب ال نوره ،وبريقه
ال وهجه ،وعىل الرغم من ذلــك ،فإن صوتهم الذي يخرتق
صمم جنود العدو ،ميأل الفضاء كله ،ويغطي الكون بأرسه،
ويخرتق ا فاق عىل امتدادها ،ويُسم ُع الجوزاء يف عليائها
البعيد ،ودوماً تنترص إرادتهم عىل صخب سلطات السجون،
وغطرسة ضباطهم ،وحقد أجهزة قمعهم ،ومرض نفوسهم
وخبث ضامئرهم.
صوتهم بالحق صداح ال تحده الحدود ،وال توقفه السدود،
وال تحول بينه وبني األمة طول املسافات وال وهم السيادات،
وال محاوالت املنع أو مساعي الفصل ،فصوتهم ضمر األمة
اليقظ وروحها األبية ،ينطق باسم القضية ،ويعرب عن رأي
الشعب ،وهم خر من ينصح ويســدي ،وأفضل من يشر
ويستشــار ،وأصدق من يوجه ويرشــد ،وأسمى من نرفع
إليهم قضايانا ،وآخر من يستفيد من آالمنا ويتاجر بأحزاننا،
ويوظــف همومنا أو يخون دماءنــا ،أو يفرط يف أحالمنا
ويتخىل عن أهدافنا.
إنهم نخبة مختارة ،وثلة منتقاة ،وعصبة منرة ،كالنجوم
يف كبد سامئنا امللبدة بالغيوم تلمع ،وكالقمر يف ظلامئنا
ينر ،تصدح بالحق األبلج ألسنتهم وال تخاف ،وترفع الصوت
املجلجل وال تــرتدد ،وتعرب بحريتها عــن رأيها وال تتأخر،
وتفرض باملعانــاة واألمل إرادتها ،وال يصدها عام تريد قه ُر
السجان وال ظلم الجالد ،وال صمت العبيد وال عجز القعيد.
إنهم يختلفــون عن غرهم وال يشــبهون ســواهم،
ويتميزون عن أقرانهم ويتفوقون عــىل لداتهم وأندادهم،
رغم أنهم ضعاف يف البنية وليســوا أقوياء يف الجســد،
ونحاف يف الشــكل وليســوا أصحاء يف البــدن ،ولكنهم
كالجحافل يجتاحون ،وكالجيــو يزحفون ،وبإراد ٍة كام
ٍ
وبثبات كام الجبال الراســيات يقفون،
الفالذ يصمــدون،
يرفضون بشمم ،ويأبون بكربياء ،ويفرضون مواقفهم بعزة،
ويحققون مطالبهم بأنف ٍة ،ويتطلعون إىل الحرية والعلياء
ٍ
ٍ
بحسنات تدفع لهم،
بفتات يلقى إليهم ،أو
بأملٍ ،وال يقبلون
مهام بلغت حاجتهم وعظمت مأساتهم.
الفلســطينيون يعرفون هــذه الحقائق عــن أرساهم
ومعتقليهــم ،ومييــزون بينهم وبني غرهم مــن القادة
واملســؤولني ،من الذين يتقدمون الصفوف ،ويظهرون يف
املناســبات ،ويشــاهدونهم يف الصور ،وإن عال صوتهم
وصخب كالمهم ،وادعوا العفة والصدق ،والطهر والرشف،
واألمانة واإلخالص ،فإن الشــعب ال يأبه بهم وال يهتم ،وال
يصغي إليهم وال يجري معهم ،وال يصدق كالمهم وال يبني
مواقفه عىل وعودهــم ،وال يتوقع خراً من جعجعتهم وال
طحيناً مــن هديرهم ،لهذا فهم يفضلــون عليهم األرسى
واملعتقلــني ،يصدقونهــم ويؤيدونهــم ،ويقفون معهم
ويناضلون من أجلهم ،ويتضامنون مع قضاياهم ويتبنون
مطالبهم ،ويخرجون إىل الشــوارع متظاهرين نرص ًة لهم،
أو معتصمني ضغطاً من أجلهم ،فهم يرون أنهم عىل الحق
املبني ،ويتمسكون بحبل املقاومة املتني.
اإلرسائيليونيحقدونعىلاألرسىواملعتقلنيويكرهونهم،
ويتمنون موتهــم أو قتلهم ،ويحلمــون بالخالص منهم
والقضاء عليهم ،وال يرغبون يف أن يخرجوا من ســجونهم
أحراراً ،أو أن يعيشوا بني أهلهم وشعبهم طلقاء ،بل يتمنون
أن يقضوا كل عمرهم يف السجون وفيها ميوتون ،ويسعون
من خالل مامرساتهم معهم وسياساتهم املتبعة ضدهم إىل
إذاللهم وقهرهم ،وإخضاعهم وقتل روحهم املعنوية ،فهم
أكرث من يدرك تأثرهم ويعرف قيمة دورهم ،وهم يشعرون
بأن ترصيحاتهم كالسحر أثرها عىل شعبهم ،الذي ينتفض
من أجلهم ،ويثور انتقاماً لهم ،وانتصاراً لقضيتهم ،وال يبايل
ٍ
تضحيات يف سبيلهم.
بأي
يدرك العدو اإلرسائييل قيمة األســر الفلسطيني بحق،
ويعرف أنــه رغم قيوده واألغالل ،والســجون والقضبان،
والعزل والحرمان ،والحجب واإلبعــاد ،قادر عىل أن يحرك
الشــارع الفلســطيني كله ،وأن يقود الجامهر الشعبية،
وأن يوجهها حيث يريد ،فهو إن أعلن إرضاباً عن الطعام أو
اعتصم واعرتض ،انتفض الشعب معه ،وتضامن مع قضيته،
وسخر كل إمكانياته لنرصته.
ني إىل آخر مبداهمة غرف
تقوم سلطات السجون من ح ٍ
األرسى وأقسامهم ،بحثاً عن أجهزة خلوي ووسائل اتصالٍ
ٍ
وكتابات
أخرى ،كــام تصادر ما تجده من أوراق ورســائل
ٍ
ومنشــورات ،أياً كان نوعها أو مضمونها ،فهي تخ أن
تكون أوراق األرسى رسائل تحريضية ،أو دعوات لالنتفاضة،
ٍ
ملجموعات عسكرية ،يرشفون عليها ويتابعون
أو توجيهات
عملها ،بعــد أن قاموا بتنظيمها وربــط حلقاتها ووصل
أطرافها ،أو أنها مخططاتهم لأليام القادمة ،إن كانوا ينوون
اإلرضاب عن الطعام ،أو القيام ببعض األنشطة والفعاليات
االحتجاجية ضد إدارة الســجون ومامرســاتها القمعية
بحقهم.
ٍ
مؤسسات
األسر الفلسطيني ال ميلك أبواقاً إعالمية ،وال
صحفية ،وال ناطقني باســمه أو معربين عنه ،وال تلتقيه
الصحــف أو ت ب أخباره وكاالت األنبــاء ،ذلك أن العدو ال
يســمح له بالظهور عىل شاشــات الفضائيات ،أو إجراء
املقابالت واللقاءات ،وال تقبل أن يعرب عن قضيته ،أو أن يبني
معاناته ،وصورته املنشورة هي صورة قدمية قد تغر شكله
بعدها وتبدل ،فال يعرفه كثر من الناس ،ولكنهم يسمعون
باسمه ،ويفخرون بفعله.
يدرك األرسى عظــم األمانة التي يحملون ،وأهمية الدور
الذي يقومون ،والرمزية التي ميثلون ،فيبدون استعدادهم
أكرث لتحمل املزيد من املعاناة إكراماً لشــعبهم الذي أوالهم
الثقة ،وتقديراً ألمتهم التي تتبنــى قضاياهم ،وتدافع عن
حقوقهم ،فيخوضون إرض ٍ
ابات عن الطعام قد تطول ألكرث
من شهرين ،ويغامرون بحياة بعضهم ومستقبل أجسامهم،
التي يصيبها التلف والعطب إن مل يستشهد بعضهم خالل
فرتة اإلرضاب ،لكن هذا املصر املخيف أمام قضيتهم الكربى
يهون ،فهم يعتقدون أن الشهادة قد فاتتهم ،وأن رفاقاً لهم
وإخوة عىل الدرب قد سبقوهم ،فنالوا رشف الشهادة قبلهم،
فلامذا منها يهربون ،وعنهم يتأخرون ،وعن دربهم يحيدون.
أسامء األرسى العاملقة األعالم ،الذين كان لهم الفضل يف
تحريك الشعب وإيقاظ األمة كثرة ،ممن قضوا يف السجون
عرشات األعوام ،وخاضوا أعظم اإلرضابات ،وســجلوا أكرب
االنتصارات ،وصنعوا أكرب األمجاد ،وحققوا أكرث اإلنجازات،
وكان لهم أعظم الدور يف تحريك وسائل اإلعالم ،وتسليط
الضوء عىل قضاياهم الخاصة وقضية شــعبهم العامة،
ولهذا ســأكتفي بالحديث العام عنهم ألنهم جميعاً أعالم،
يســتحقون الذكر ويســتأهلون املجد ،حتى ال نغمط حق
أحدهم وال نن آخر ،وسنكتفي بالعموم فهم جميعاً أهل
الفضل واملنة ،وأصحاب السابقة والبدرية ،ندين لهم بالحب
والوفاء ،والتقدير والعرفان ،ونسأل الله عز وجل لهم عاجل
الحرية والسالمة التامة من كل ضرٍ
وضيم وأذي ٍة.
ٍ

ا قت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

وزيــــــــرا الـ ــطـ ــاقـ ــة والـــبـــيـــ ـــة تـــفـــقـــدا م ــح ــط ــة املــــيــــاه فــــي زحــلــة
ُ
تـــرافـــقـــهـــمـــا الـــســـفـــيـــرة اإليــــطــــالــــيــــة ومــــمــــثــــل الـــبـــنـــ الــــدولــــي
تفقد وزيــر الطاقة واملياه
الدكتور وليد فيــاض ووزير
البيئة الدكتور نارص ياســني،
محطة تكريــر مياه الرصف
الصحــي يف زحلة ،يرافقهام
املديــر العام ملصلحة الليطاين
ســامي علويــة ،يف حضور
الســفرة اإليطالية نيكوليتا
بومبارديــري ،ممثــل البنك
الدويل ساروج كومار ،رئيس
بلدية زحلــة املعلقة وتعنايل
املهندس اســعد زغيب ،خليل
عازار ممثال مؤسســة مياه
البقاع وممثلــني عن مجلس
اإل ــاء واالعــامر وعدد من
املهندسني.
وتــأ الجولــة عــىل املحطة بهــدف تأمني
اســتمرارية عملها بالتعاون مع السفارة اإليطالية
املشغلة للمرشوع ،علام ان املحطة معرضة للتوقف
عن العمل يف حال مل يتم تأمني التمويل الســتمرار
تشــغيلها من قبل الجهــة املمولة ،وهي الحكومة
اإليطالية والبنك الدويل قبل أن يصار اىل تســليمها
اىل وزارة الطاقة.
استهل فياض كالمه معايدا اللبنانيني باالستقالل،
ثم قال« :نســتضيف اليوم وزير البيئة يف محطة
للتكرير مع مختلف العاملني باملحطة ،ويف حضور
الهيئات االجنبية التي تســاعدنا باالمور االساسية
من حيــث التمويل والكادر البرشي ،والســيام ما
يتعلق مبســألة التمويل من قبل االيطاليني ممثلني
بالســفرة نيكوليتا بومبارديــري والبنك الدويل
ممثال باملســؤول ســاروج كومار ،وتناول البحث
اســتمرارية عمل هذه املحطة وترابطها مع شبكة
الرصف الصحي التي تصب فيها ،ورضورة انتقالها
بالوقت ال يع الدارتنا تحت ارشاف مؤسسة مياه
البقــاع ،ول يكون لدينا تكامل بإدارة قطاع املياه
الذي يجمع بني املياه واملياه املبتذلة».
وأشــاد بالــدور «اإليجايب التحــادات البلديات

مبوضوع املساعدة ومؤازرة مصلحة املياه واالنتباه
اىل امور التلوث التي نعاين منها ،ال ســيام مصلحة
الليطاين ومؤسسة مياه البقاع

} ياسني }

بدوره ،أشــار وزيــر البيئة اىل ان «هدف الجولة
اليوم مع البنك الدويل والســفارة االيطالية ووزير
الطاقــة ،االطالع عــىل كل ما يتعلــق بالليطاين
وحاميته ورفع ال ر عنه ،وهو مرشوع مســتمر
منذ سنوات ،ونحن نضع هذا امللف مع وزارة الطاقة
ومصلحة الليطاين كأولوية ،وهو يتضمن ما يتعلق
بهذه املحطة واهميتها ،لكننا بحاحة اىل اســتدامة
عملهــا ل ال نعود اىل نقطة الصفر .أما الشــق
الثــاين فيتعلق مبعالجة النفايات الصلبة وإدارتها،
والبلديــات واتحادات البلديــات تقوم بعمل جبار،
واملتعهدون يعانون هذه الفرتة ،ولكن الدور املهم هو
التحــادات البلديات ،واملثال عىل ذلك هو األخذ عىل
عاتقها يف البقاع الغريب معالجة النفايات الصلبة،
ونحــن نحاول مع املانحني وضع خطط محلية يف
إدارة موضوع النفايات الصلبة بطريقة مستدامة».

} بومبارديري }

من جهتهــا أكدت الســفرة االيطالية التزامها

«مع مختلــف الرشكاء املعنيني
مناقشــة تحضــر مرشوع
املســاعدة التقنية املرحلية من
خــالل برنامج االمــم املتحدة
اال ا  ،لضامن اســتمرارية
عمل هذه املحطة وفقا ملعاير
عالية الجودة .ومن ال وري
يف الوقــت عينــه ان تلتــزم
املؤسســات اللبنانية التحضر
الســتالم إدارة هذه املنشــأة
بالكامل وضامن اســتمرارية
عملها يف املســتقبل .وقد يبدأ
مرشوع املســاعدة بني الجهة
االيطاليــة ومــرشوع االمم
املتحدة اال ا يف آذار ،2022
ومــن املرتقــب ان ميتد عىل
سنتني .عند نهاية املرشوع ،ستتوىل مؤسسة مياه
البقاع مســؤولية إدارة العمليات وصيانة املحطة
بالكامل».

} كومار }

اما ممثــل البنك الدويل فأشــار اىل «جهوزية
البنك الدويل للمساعدة ،لكن يف املقابل عىل جميع
املعنيني املساهمة يف ايجاد حل جذري ،الن التمويل
الســنوي ال يحل املعضلة األساسية .ويجب االخذ
باالعتبار تكاليف هذا املرشوع وعائداته».
وشــكر زغيب الســفارة االيطالية «التي مولت
ومتول هذا املرشوع» ،مشــرا اىل ان «هذه الزيارة
هي لتأمني استمرارية هذه املنشأة التي تعمل بشكل
جيد جدا
كام كانت كلمة لعلوية أشــار فيها اىل ان «هذه
الزيارة تضع العديد من النقاط عىل الحروف لجهة
االهامل يف قطاع الرصف الصحي ،والهدف الرئييس
لهــــذه الزيارة اليــــوم من قبل وزيري الطاقة
والبــــيئة والبنك الدويل والسفارة االيطالية هي
تأمني اســتدامة عمل هذه املحطــة لحامية زحله
وجوارها.

ّ
صـــــحـــــيـــــة شـــامـــلـــة
االبـــــــيـــــــ  :نــــتــــجــــ الـــــــــى تــــغــــطــــيــــة
تـــــعـــــطـــــي فـــــيـــــهـــــا االدويــــــــــــــــــــة لــــــلــــــمــــــواطــــــن بـــــاملـــــجـــــان

اكد وزير الصحة فراس األبيض انه حني اســتلم
وزارة الصحة «مســتودعات الكرنتينا كانت فارغة
من األدوية وكان قد م ّر  4أشهر عىل عدم دخول اي
دواء اىل لبنان بعد الخالف بني املركزي ومستوردي
األدوية مام خلق فراغا يف سوق االدوية».
واضاف يف حديــث اذاعي كان لدينا خيارين اما
البقاء يف الحلقة املفرغة أو اتخاذ قرار اخذ املوازنة
التي توفّرت لنا من املركزي وقسمناها وفق اولويات
وكان االولوية الدوية امراض ال طان».
وقــال« :من املوازنة مل يتبق لنا ما يســمح بدعم
ادوية االمراض املزمنة بالكامل فلجأنا اىل رفع جزء
من الدعم وليس رفع دعم كامل».
واشار اىل ان «دخل املواطن اللبناين ال زال كام هو
وهذا صلب املشكلة فهناك مسؤولية عىل الدولة يف
زيــادة الرواتب ويف البطاقة التمويلية ويف زيادة
التغطية من الصناديق الضامنة».
اضاف « :لدينا حلول لالشــخاص غر القادرين
عــىل رشاء ادويــة االمراض املزمنــة اذ ان مراكز

وهم من كانوا يدفعون الثمن».
ورأى وزير الصحة انه مع رفع الدعم الجز
الدواء سيعود ليكون متوفّرا يف الصيدليات.
وردا عىل ســؤال قال« :حني طلبت مســاعدات
من املســؤول الفرنيس بيار دوكان لدعم الدواء قال
يل «كيف تطلــب م ّنا وانتم البلد الذي  80باملئة من
ادويته  brandيف حني اننا يف فرنسا اكرثية ادويتنا
، ..»genericمردفــا« :نحن مل يكن لدينا سياســة
دوائية طوال سنوات».
واعتــرب ان البطاقة الدوائية ستســمح لنا مبنع
التهريــب ومراقبة التوزيع وعمليــة الtracking
اساسية .وشــدد عىل اننا س ى انفراجا تدريجيا
يف الصيدليات يف وجود الدواء.
واكد االبيض اننا نتجه اىل تغطية صح ّية شاملة
نعطي فيها االدوية للمواطن باملجان ..ولكن املشكلة
دوما يف التمويل .واشــار االبيض اىل ان « 90باملئة
من االصابات التي تدخل املستشفيات جراء كورونا
يف لبنان من غر امللقحني».
فان

فرا

ا ي

الرعاية الصحية األولية تؤمن  90نوعا من االدوية
لالمراض املزمنة باملجان».
وتابع« :مر ال طان ليس لديهم وقت ..وكنا
نستطيع ان نستم ّر بشدّ الحبال مع املركزي  4اشهر
اخرى ولكن هنــاك مر ال ميتلكون ترف الوقت

غــــــرة في «الرزمة الســــــياحية» ...هل مــــــن أمل بعد بموســــــم ا عياد ؟
يفقــد لبنــان هويتــه ومميزاتــه
ومؤسســاته ومقوماتــه وطاقاتــه
البرشية ...فالبلد يستنزف من دون هوادة
ومن دون أن يرحمه سياســيوه وســط
انعدام األمــل بتعويض ما يخ ه يوماً
مــا .إذ ان الطبقــة الحاكمة قضت حتى
عىل القطاع السياحي الذي كان بإمكانه
أن يضخّ بعض الحيــاة يف رشايني البلد
تدهور
التي جفّت نهائيــاً ،بعد ان ق
العالقات مع دول الخليج ومقاطعته عىل
آخر ما تبقى من قطاعات تقاوم يف البلد.
قرابة الشهر يفصل اللبنانيني عن موسم
عيدي امليالد ورأس السنة املمكن أن يح ّرك
املؤسسات السياحية ،خصوصاً وأن وزارة
الســياحة كانت استبقت املوسم عرب إطالق حملة
«بجنونك بحبك» وهي عبارة عن تسويق لبنان برزمة
سياحية بهدف اســتقطاب املغرتبني والس ّياح يف
فصل الشتاء ،عرب توفر «رزم» تشمل كلفة الفندق
وتذاكر الســفر وإجراء فحوصات الـ  pcrوغرها
بأسعار مخفضة .فام التوقعات ألجواء األعياد؟
أمني عام اتحاد املؤسسات السياحية جان برو
نصار قام
يؤكّد لـ «املركزية» أن «وزير السياحة وليد ّ
مبجهود يف الرزمة السياحية لتغطية فرتة الركود
الســياحي .ويف األساس هذا املوسم أورويب ،إال أن
ما من إقبال السنة للمجموعات التي تأ عاد ًة من
هذه البلدان» ،الفتاً إىل أن «الحملة تنتقص التسويق
يف الخارج ما مل يســمح بإعطاء النتيجة املرج ّوة
واملتوقعــة منها حتى اللحظــة رغم جهود الوزير
ورشكات السياحة والسفر ال سيام «امليدل إيست»،
ألن التسويق غر ٍ
كاف ،نظراً إىل حجم العمل .ورمبا
يكــون هذا املرشوع قياديا إلنجار مشــاريع أخرى
مشــابهة مع قدوم موســم الثلج ما يساعد عىل
تسويقه بشكل أفضل وأوسع».
ويتوقّــع أن «يزور عدد من املغرتبني بروت لزياة

أهلــه وأقاربــه ومتضية األعياد» ،مشــراً إىل أن
«لبنان أرخص دولة للسياحة ،لكن لألسف الوضع
الســيايس متأزّم إىل أبعد الحدود .فمن يقصد لبنان
لتمضية األعياد يقدم من بلدان ال تستغرق رحالتها
الجوية أكرث من  4ساعات أي أوروبا وفرنسا ولندن،
إضاف ًة إىل دول الخليج .وأهلنا يف الخارج يتابعون
التطــورات الداخلية ونتلمس تخ ّوفاً يف صفوفهم،
ال ســيام لدى القاطنني يف دول الخليج ،ويرتددون
من ترك أشــغالهم ومنازلهم للمجيء إىل لبنان يف
حني ال ميكن التنبؤ مبا ميكن أن يحصل عندما يحني
موعد عودتهم».
ويتحــدّ ث برو أيضــاً عن أن «أهــم املغنني
اللبنانيني بدأوا بتوقيع عقود إلحياء حفالت األعياد
يف بلــدان أخرى مثل مــرص وديب ما يعني تراجع
الحفــالت محلياً .يضاف إىل ذلــك موجة كورونا
الجديدة يف أوروبا حيث بدأ عدد من البدان بالعودة
إىل إجراءات اإلقفال ،تجنباً لتفاقم أعداد اإلصابات،
ما مينع سكّانها من السفر إىل لبنان ألن ذلك يح ّتم
عليهم الحجر ملدة  14يوماً لدى العودة».
ظل هذه املعطيات ،يعرب برو عن مشاعر
يف ّ
اربــاب القطاع الســياحي «املتخ ّوفة واملتأ ّملة يف

ً

ّ
يتحىل املسؤولون يف لبنان
الوقت نفسه بأن
جع املغرتبني والسياح عىل
بوعي سيايس يش ّ
ٍ
زيارة البلد مطمئ ّني البال إىل أن لبنان مستق ّر.
فاألمــن موجود لكن كل القطاعات تدفع ن
انعدام االســتقرار الســيايس» ،متمنياً عىل
«مختلف األفرقاء السياســني التهدئة لتمرير
فــرتة األعياد وإنقاذ بلدنــا من أكرب أزمة يف
تاريخه ،لكن األجواء سلبية».
وعن إمكانيــة أن تعاد الحركة إىل املناطق
النائية والجبلية خالل األعياد بعد أن ازدهرت
يف موســم الصيف ،يعلّق قائالً «ال ميكن أن
يكون هناك نشــاط قبل حلول موسم الثلج.
القطاع يف فرتة ركود والنشاط معدوم نتيجة
األعباء املعيشية وارتفاع أسعار املحروقات ما
أدى إىل إحجــام فئة معينة عن الخروج نهائيا من
منازلهم أي ما تبقى من الطبقة الوسطى والفقرة،
أمــا الطبقة املقتدرة فغادرت البلــد بأغلبها وتأ
خالل العطل املوسمية ،الدليل أننا ملسنا ضعفاً كبراً
يف األســواق بعد منتصف آب فرتة مغادرة الطالب
واألهــل ،واليوم ننتظر أن ميضــوا العيد يف لبنان
مــع الخوف من متضية الفرتة األطول يف الخارج،
خصوصاً أن عودة انتشار كورونا خلقت محاذير يف
التنقالت مع وجود ارتباطات يف الخارج .باختصار
نعيش يف ضبابية».
بالنسبة إىل توجه عدد من املؤسسات السياحية
إىل اإلقفال ،يوضح برو أن «هذا قرار صعب جدّ اً
ألن حينها تصبح معاودة الفتح معقدة ،لذا أصحاب
املؤسسات السياحية يراهنون عىل العديد من األمور
قبــل التفكر باإلقفال ،من هنا نتح ّمل وندفع أ اناً
باهظة تشــكّل خسائر عىل املؤسسات وموظفيها
الذين يتحملون أيضاً بشكل يفوق قدرتهم يف انتظار
أي فرصة تســنح لهم بالهجــرة» ،خامتاً « القطاع
يخــ يداً برشية شــديدة األهمية ال أدري إن كنا
سنتمكن من تعويضها يوما ما».

أســــــعار النفــــــ تواجــــــ ضغوطــــــا مــــــن عوامــــــل العــــــرض والطلــــــب
ارتفعت أسعار النفط امس لكنها ظلت تحت ضغط
ارتفاع حاالت اإلصابــة بكورونا بأوروبا واحتامل
لجوء اليابان إىل السحب من احتياطياتها الوطنية،
مام أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.
وتراجعت أســعار خام «برنت» وغرب تكســاس
الوســيط األمريــ بأكرث مــن دوالر واحد يف
التعامالت املبكرة ،لتســجل أد مســتوياتها منذ
األول من أكتوبر  .2021وارتفع خام «برنت» بواقع

 0 4باملئة إىل  79 20دوالر للربميل ،بينام زاد الخام
األمري بنسبة  0 5باملئة إىل  76 28دوالر.
وجرى تداول الدوالر األمري قرب أعىل مستوى
منذ  16شــهرا مقابل اليوروامس االثنني ،مام جعل
النفط الخام املســعر بالدوالر أكرث تكلفة بالنسبة
لحائزي بعمالت أخرى.
يف غضــون ذلــك ،أبقى احتامل لجــوء اليابان
إىل احتياطيات النفط االســرتاتيجية الضغط عىل

األســعار وحافظ عىل اســتمرار خام برنت تحت
مستوى  80دوالرا.
كام يراقب املســتثمرون التطــورات يف الرشق
األوســط بعد أن ذكرت وســائل إعالم ســعودية
رسمية امس أن التحالف الذي يقاتل جامعة الحو
املتحالفة مع إيــران يف اليمن أعلن رصد مؤرشات
خطر وشيك يهدد املالحة والتجارة العاملية بجنوب
البحر األحمر.

الثلثاء  23ترشين الثاين 2021

الوفد اإلقت ادي اللبناني التقى «مجل العمل» في دبي
وبح ســــــبل معالجة ا زمة مع دول ال ليج سريعا

ال فد ا قت ا ي اللبنا

خالل ا ت عا

يف اليوم الثاين مــن الزيارة إىل اإلمارات،
عقد الوفد اإلقتصادي اللبناين برئاســة رئيس
الهيئــات االقتصادية الوزير الســابق محمد
شــقر إجتامعاً مع مجلس العمل اللبناين يف
ديب برئاسة شارل جحا.
كام شارك شقر والوفد املرافق يف الفعاليات
التي ســيتم تنظيمها يف الجناح اللبناين يف
إكسبو  2020ديب ،ملناسبة عيد اإلستقالل.
ويتألف الوفد إضافة اىل شقر كل من أمني
عــام الهيئات اإلقتصادية رئيس جمعية تجار
بروت نقوال شامس ،رئيس إتحاد املستثمرين
اللبنانيــني جاك رصاف ،رئيس نقابة املقاولني
مــارون الحلو ،نائب رئيس جمعية الصناعيني
زيــاد بكدا  ،أمــني رس الهيئات اإلقتصادية
الفونس ديب.
النشــاط األول للوفد كان مع مجلس العمل
اللبناين يف ديب ،حيث عقد إجتامع مبشاركة
مجلــس إدراة املجلس وعدد من رجال األعامل
تم البحث يف تعزيز التواصل
اللبنانيــني ،حيث ّ
والتعــاون للقيام بكل ما يلــزم لدعم القطاع
الخــاص يف لبنــان وتدعيم صمــود لبنان
واللبنانيني.
حب بشــقر وبالوفد
بداي ًة ،تحدّ ث جحا فر ّ
تعرب
املرافق ،معتــرباً أن الهيئات اإلقتصادية ّ
أفضل تعبر عن وجه لبنان الحضاري ،لذلك ال
بــد من العمل عىل تثبيت الرشاكة يف ما بينها
وبني املجالس يف الخارج ال سيام مجلس ديب
للقيام بكل ما يلزم للحفاظ عىل البلد وهويته
وعالقاته الخارجية ،مشــدّ داً يف هذا اإلطار
عــىل رضورة الضغط لتصويب عالقات لبنان
الخارجية لجهة عودة لبنان إىل عمقه العريب
وإلقامة أفضل العالقات مع دول الخليج.
إســتهل شــقر مداخلته مبعايدة
ّ
بدوره،
الحارضين مبناســبة عيد اإلســتقالل ،وقال
يجســد
«إجتامعنا اليوم يف هذه املناســبة
ّ
إلتزامنا وحرصنا عىل إســتقالل لبنان ،ويعرب
أيضــاً عن مدى إمياننا بلبنان ،ألنّه طاملا هناك
قطاع خاص يعمل يف الداخل والخارج سيبقى
لبنان صامداً مهام حاولوا أعداء هذا الوطن».
وتحدّ ث شقر عن أهمية عالقات لبنان بدول

الخليح ،مشراً اىل أنّ معظم اللبنانيني تربطهم
صداقات مع األشقّاء الخليجيني «وهذه الرثوة
ّ
نتخىل عنها»،
الحقيقية لنا ولبلدنا وال ميكن أن
داعياً إىل معالجة رسيعة لألزمة املستجدّ ة مع
السعودية ودول الخليج عىل أن تبدأ بإستقالة
وزير اإلعالم جورج قرداحي.
وأكّــد شــقر رضورة العمل عــىل تعزيز
التواصل والتعاون بــني الهيئات اإلقتصادية
واللبنانيني العاملني يف الخارج السيام مجالس
األعامل لتقوية صمود القطاع الخاص اللبناين
ولبنان ،معترباً أن هذين الجناحني يشــكّالن
الرافعة التي ســ ُي َّتكل عليها إلعادة لبنان إىل
طريق التعايف والنهــوض ،وكذلك إىل إعادة
عالقاته إىل طبيعتها مع دول العامل الســ ّيام
الخليج العريب.
وعرض شــقر اللقاءات التي أجراها الوفد
يف غرفة أبوظبي ومع املســؤولني اإلماراتيني
والنتائج التي أسفرت عنها السيام اإلتفاق عىل
التعاون يف أكرث من مجال السيام يف اإلستثامر
وتســهيل أعامل اللبنانيني وخلق رشاكات بني
رجال األعــامل اللبنانيني واإلماراتيني إن كان
يف اإلمارات أو يف لبنان أو يف الخارج ،وكذلك
لجهة اإلهتــامم الجانب اإلمارا مبجموعة
من اإلستثامرات يف قطاعات محددة يف لبنان.
وقال شــقر «علينا كهيئات ومجالس عمل
يف اإلمــارات وخصوصــاً يف هــذه املرحلة
الدقيقة التي مير فيها لبنان واللبنانيني ،زيادة
التنســيق وبذل جهود مضاعفة لوضع تص ّور
وخارطة طريق حول إمكانية التفاعل وتدعيم
القطــاع الخاص الذي يبقى هو ركيزة الصمود
يف لبنان».
بعــد ذلك دار حوار طويل بني الحضور ،تركز
حــول األزمة يف لبنان وتداعياتها اإلقتصادية
واإلجتامعيــة والحياتية والحلــول املتاحة،
وكذلك األزمة املســتجدة مع السعودية ودول
الخليج ورضورة معالجتها بشــكل رسيع مبا
يعيد لبنان اىل عمقه العريب ،وتم اإلتفاق عىل
زيادة التواصل والتنســيق للتوصل اىل أفكار
من شــأنها مســاعدة لبنان والقطاع الخاص
اللبناين.

«هــيــ ــة املــــوانــــ » ال ــس ــع ــودي ــة تــســمــح بــالــعــبــور
واملــســافــنــة لــلــبــضــائــع الــلــبــنــانــيــة املــنــقــولــة بــحــرا

أعلــن رئيس نقابة الــوكالء البحريني يف
لبنان مروان اليمن أن هيئة املوانئ السعودية
سمحت بأعامل املسافنة «األخطرما» للبضائع
اللبنانية املنقولة بحراً ،كام سمحت لها بالعبور
ولكن مع اإلبقاء عىل إقفال السوق السعودية
بالكامــل ،وبالتايل وقف التبادل التجاري مع
لبنان.
وأشــار اليمن يف بيان ،إىل أن وقف التبادل
التجاري سيبقي ال ر اإلقتصادي قامئاً عىل
كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل

ً

ً

البحري من جراء خســارة السوق السعودية،
التي يبلــ التبادل التجاري معها حوايل 900
مليون دوالر سنوياً.
ومت ّنــى اليمن أن تتمكــن رشكات املالحة
العامليــة من تثبيت خطوط الســفن الكبرة
ذات الخدمات املبارشة بني لبنان والســعودية
واإلبقاء عىل مساراتها املالحية القامئة ،إىل
حني متكن الحكومــة اللبنانية من معالجة
األزمة الطارئة مع اململكة العربية السعودية
وط نة سائر الدول الخليجية.

بــح ـ ــلــي  :االســــعــــار ســتــرتــفــع  5فــــي امل ـ ــة
لفت رئيس نقابة مســتوردي املــواد الغذائية
هاين بحصيل ،يف حديث إذاعي ،إىل أن «األسعار
لن تهدأ طاملا أن ســعر رصف الدوالر غر ثابت»،
داعياً إىل «تثبيت ســعر الــرصف حتى ال ترتفع
االسعار اكرث خصوصاً ،مع حلول موسم االعياد».
وح ّذر بحصيل من «رفع الدوالر الجمريك عىل
الســلع الغذائية» ،الفتاً إىل أن «هناك بعض املواد
الغذائية تدفع جامرك تصل إىل  35باملئة ،واخرى
تدفــع  5او  6باملئة ،وبالتايل اذا ارتفعت ال ائب
فان االسعار سرتتفع اىل هذا املستوى ايضاً ،وقد
دعينــا رئيس الوزراء ووزيــر االقتصاد اىل عدم
رفع الدوالر الجمريك عىل املواد الغذائية ،وملسنا
ايجابية منهام نتمنى ان تتحقق».

الثلثاء  23ترشين الثاين 2021

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

لـــــــــــــقـــــــــــــا بــــــــــيــــــــــن بــــــــــــوتــــــــــــيــــــــــــن وعــــــــــبــــــــــاس
أعلــن الكرملني أن الرئيس
الــرويس ،فالدمير بوتني،
سيستقبلالرئيسالفلسطيني
محمود عباس يوم الغد ،يف
مدينة سوت الروسية.
وجــاء يف بيان الكرملني:
«تســتضيف مدينة سوت
مفاوضــات بــني الرئيس
الــرويس فالدميــر بوتني
والرئيس الفلسطيني محمود
عباس يوم  23ترشين الثاين».
وأشــار البيــان إىل أنّــه
«ســينظر القادة يف قضايا
تطوير التعاون الثنا والوضع يف منطقة الرشق األوسط ،مع
األخذ يف االعتبار الجهود التي تبذلها روســيا من أجل تسوية
فلسطينية-إرسائيلية».
بدوره ،أعلن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،أنه سيناقش
مع نظره الرويس فالدمير بوتني خالل زيارته إىل موســكو،
إحياء العملية السياســية ،مؤكداً ثقته يف الدعم الرويس يف
هذا اإلطار.
وأضاف أن تلك الزيارة تأ أيضاً «باعتبار روسيا أحد أطراف

اللجنــة الرباعيــة الدولية
والعضــو الدائم يف مجلس
األمن الــدويل ،ولها عالقات
مميزة مع جميــع األطراف
اإلقليمية ،وكذلــك لتأثرها
الكبــر عــىل الجميع يف
منطقتنا».
وأشار عباس إىل أنّه «أعلن
عن رغبته بعقد مؤمتر دويل
للســالم تحت رعاية اللجنة
الرباعية الدولية وفق قرارات
الرشعية الدولية ،لذلك نحن
واثقون مــن الدعم الرويس

لجهودنا يف هذا اإلطار».
وتابع أنه «ســيضع الجانب الرويس يف صورة آخر تطورات
العالقة الفلســطينية -اإلرسائيلية ،وكيفية إيجاد حل سيايس
يستند لقرارات الرشعية الدولية».
كام لفت عباس إىل أن الزيارة ســتتناول أيضاً «ســبل تعزيز
العالقات الثنائية املميزة وأوارص الصداقة التاريخية بني الشعبني
والقيادتني الفلسطينية والروسية ،فضالً عن العديد من القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك».

الـــــعـــــامـــــري  :إلـــــغـــــا  1مـــــن مــــحــــطــــات االقـــــتـــــراع
ً
ً
ُ
ســــيــــحــــد تـــغـــيـــيـــرا جــــــذريــــــا فـــــي نـــتـــائـــج االنـــتـــ ـــابـــات
أكّــد رئيس تحالف الفتح،
هادي العامــري أن «قرارات
الهيئــة القضائية ببطالن
بعــض املحطــات التي مل
تغلق يف الســاعة السادسة
ستؤدي إىل بطالن أكرث من
 6000محطة» ،مشــراً إىل
أنّــه «ألغيت ما يقارب 4000
محطة بسبب وجود بصامت
متكررة».
وخــالل لقائــه وفداً من
الجبهة الرتكامنية برئاســة
حســن تــوران يف مكتبه
بالعاصمــة بغــداد ،أوضح
العامري أنّ «ذلــك يعني أنّ
 10000محطة ستلغى ،وهو
رقم يشــكل ما نسبته 18
من مجموع املحطات بالعراق
التي يصل عددها إىل  55ألف
محطة».
وأضــاف« :هذه األرقام وغرها هي أرقــام كبرة ومؤثرة
من شــأنها أن تحــدث فارقاً كبراً وتغيــراً جذرياً يف نتائج
االنتخابات».
كــام وأكّد الطرفان أن «املخالفات وســوء إدارة املفوضية
للعمليــة االنتخابية أســهم يف إحداث فو عارمة للوضع

السيايس».
هــذا ويف وقــت ســابق ،أكد رئيــس مجلــس القضاء
األعىل القــايض فائق زيــدان ،أن «تزوير االنتخابات إىل ا ن
مل يثبت بدليل قانوين معترب قانوناً» ،فيام أشــار إىل استمرار
التحقيق مبلفي اغتيال رئيس الوزراء واســتهداف املتظاهرين
يف محيط الخ اء.

قبل ساعات من قفل الباب
أمام الرتشــح يف االنتخابات
الليبيــة ،قدمت ليىل ســليم
بــن خليفة أوراق ترشــحها
لالنتخابات الرئاسية لتكون
بذلك أول امرأة ليبية تتقدم إىل
سباق من هذا النوع.
وتقدم وسائل إعالم ليبية
الســيدة بن خليفة عىل أنها
رئيسة حزب الحركة الوطنية،
فيام كانت تعرف يف الســابق
عىل أنهــا ناشــطة مدنية
ومسؤولة إدارية يف منظمة
مواثيقلحقوقاإلنسان.
يشار إىل أن أكرث من 65مرتشحا تقدموا حتى ا ن لخوض غامر
االنتخاباتالرئاسيةيفليبيايفتجربةهياألوىلمنذاالستقالل،
وليىل بن خليفة املرأة الوحيدة بني هذا العدد الكبر من الرجال.
يشار إىل أن ليىل بن خليفة وهي من مواليد عام  ،1975تنشط
يف املجال اإلعالمي من خالل مداخالتها مع القنوات التلفزيونية
عالوة عىل مشاركاتها يف دورات تدريبية وور عمل.
ولهذه الســيدة التي تعود أصولها إىل مدينة زوارة ،الواقعة إىل

الغرب من طرابلس ،نشاط يف
مواقعالتواصلاالجتامعي.
عىل ســبيل املثــال ،تكتب
ليلة بن خليفة عىل حسابها
يف فيســبوك يف تعريــف
مفهــوم املشــاركة قائلة إن
املشــاركة تتأسس «كمفهوم
عريف عىل االعرتاف بالحقوق
املتساوية للجامعات واألفراد
يف إدارة شــؤونهم والتحكم
مبصائرهم ،وعــىل القبول
با خر واعتباره كامل األهلية
واإلنســانية بــرصف النظر
عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون ويشــمل مفهوم املشــاركة
السياســية مجمل النشاطات التي تهدف إىل التأثر عىل صانعي
القرارالسيايس(كالسلطةالترشيعيةوالتنفيذيةواألحزاب)وتأ
أهمية املشــاركة السياسية يف هذه األشكال املختلفة يف مواقع
صنــع القرار ومواقع التأثر يف كونها متكن الناس من الحصول
عىل حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها ،األمر الذي يعطيهم يف
النهاية قدرة للتحكم بأمور حياتهم واملســاهمة يف توجيه حياة
املجتمعبشكلعام».

ّ
أول ام ـــرأة ف ـــي ليبي ـــا تتق ـــدم ل ـــوض معت ـــرك االنت اب ـــات الرئاس ـــية

اتهام م ر باست دام معلومات است باراتية فرنسية «في غير محلها»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنســية أن وزيرة الدفاع الفرنسية
فلورنسباريلطلبتفتحتحقيقفيامنرشهموقع«ديسكلوز»عن
استخدام القاهرة ملعلومات استخباراتية فرنسية يف استهداف
مهربني.
وأشــارت الوكالة إىل أن هذا املوقع اإللكرتوين االستقصا
والــذي وصفته بأنه ينرش يف العادة معلومات محرجة للجيش
الفرنيس ،زعم مســتندا إىل «وثائق دفاع رسية» أن فرنسا تقدم
معلومات اســتخباراتية للسطات املرصية «تستخدمها القاهرة
الستهداف مه ّربني عند الحدود املرصية-الليبية وليس جهاديني
بخالف ما هو م ّتفق عليه».
ذكرموقع«ديسكلوز»اإللكرتويناالستقصا األحدأنّ فرنسا
تُقدّممعلوماتاستخبار ّيةللسلطاتاملرص ّية،تستخدمهاالقاهرة
الستهداف مه ّربني عند الحدود املرصية-الليبية وليس جهاديني
رسية»تظهر
بخالفماهوم ّتفقعليه،مستشهدًابـ»وثائقدفاع ّ
انحراف هذه امله ّمة الفرنس ّية عن مسارها.
ويرى موقع « ديســكلوز» أن مهمة « سريل» االستخبارية
الفرنســية التي كانت بدأت يف شباط  2016لصالح مرص يف
إطار مكافحة اإلرهاب ،انحرفت عن مســارها من طرف «الدولة
املرصية التي تســتخدم املعلومات التي جمعتها من أجل شــن
رضبات جوية عىل آليات تشتبه بأنها مله ّربني».
وكتب موقع «ديســكلوز» بهذا الشأن يقول« :من حيث املبدأ،
تقــوم املهمة ( )...عىل مراقبة الصحراء الغرب ّية لرصد تهديدات
إرهاب ّيةمحتملةآتيةمنليبيا»باستخدامطائرةمراقبةواستطالع
خفيفة مستأجرة من مدير ّية االستخبارات العسكر ّية الفرنسية.
وتابع هذه املوقع االســتقصا قائال« :نظريا ،يجب فحص
البيانــات التي تُجمع ومقارنتها ،من أجل تقييم حقيقة التهديد
وهويــة املشــتبه بهم .لكن رسعان مــا أدرك أعضاء الفريق أنّ
املعلومات االستخبار ّية املقدّمة للمرص ّيني ،تُستخدم لقتل مدن ّيني

ُيشتبه يف قيامهم بعمليات تهريب «.
وزعم املوقع أن وثائق حصل عليها تفيد بأن «الق ّوات الفرنس ّية
يقل عن  19عملية قصف ضدّ مدن ّيني بني
كانت ضالعة يف ما ال ّ
العامني  2016و.«2018
وأشر إىل أن مدير ّية االستخبارات العسكر ّية والق ّوات الج ّوية
أعربــت عن قلقهام من التجــاوزات يف هذه العمل ّية يف مذكّرة
أرسلت إىل الرئاسة الفرنس ّية يف  23ترشين الثاين .2017
وورد يف مذكّرة أخرى بتاريخ  22كانون الثاين  2019أرســلت
إىل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس باريل قبل زيارة رسم ّية ملرص
مع الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،حديثها عن وجود «حاالت
مؤكّدة لتدمر أهداف اكتشفتها» الطائرة الفرنس ّية ،حيث قالت
املهم تذكر الرشيك بأنّ طائرة املراقبة واالستطالع
املذكّرة« :من
ّ
الخفيفة ليست أداة استهداف».
وعىل الرغم من ذلك يرص موقع «ديسكلوز» عىل عدم «توقيع
تتم إعادة النظر بهذه امله ّمة»،
أي اتّفاق يف هذا االتّجاه ،كام أنّه مل ّ
ّ
ويؤكــد أيضا أنّ «الجيــش الفرنيس ما زال منترشا يف الصحراء
املرص ّية».
وابلغت وزارة الدفاع الفرنس ّية وكالة فرانسبرس مساء األحد أن
«مرص رشيك لفرنسا  -كام هي الحال مع كثر من الدول األخرى -
نُقيم (معها) عالقات يف مجال االستخبارات ومكافحة اإلرهاب..
يف خدمة األمن اإلقليمي وحامية فرنسا .ألسباب واضحة تتعلّق
بالسالمة والكفاءة ،لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة
آل ّياتالتعاونامل ُنفّذةيفهذااملجال»،مشراإىلأنالوزيرةفلورنس
باريل«طلبتفتحتحقيقبشأناملعلوماتالتينرشهاديسكلوز».
ورصدتالوكالةأنمبيعاتاألسلحةالفرنسيةإىلمرصتعززت
«بشــكل كبر مع وصول عبد الفتاح السييس إىل السلطة عام
 ،2014وال سيام بني العامني  2014و 2016من خالل بيع مقاتالت
رافال وفرقاطة وأربع ط ّرادات وناقلتني مروحيات ميسرتال».

تـــــدمـــــيـــــر مــــــواقــــــع لـــــــ «داعــــــــــــــــ » شـــــمـــــال الـــــعـــــراق

أعلنت خلية اإلعالم األمني الحكومية يف العراق تدمر أوكار
لتنظيم «داعش» يف جبال حمرين شاميل البالد.
وذكــرت يف بيان صحفي« :وفقا ملعلومات دقيقة من خلية
االســتهداف التابعة لقيادة العمليات املشــرتكة ،نفذت القوة

الجويــة بواســطة طائرات  159ســبع رضبات جوية يف
سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة دياىل».
وأضافت ،إن «ال بات استهدفت أوكارا ومعدات لإلرهابيني،
حيث دمرت بالكامل».

ُ
ســـــــــلـــــــــطـــــــــان عـــــــــــــمـــــــــــــان فــــــــــــــــــي الـــــــــــدوحـــــــــــة
فــــــــــــــي زيــــــــــــــــــــــــــــارة تـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــرق يـــــــومـــــــيـــــــن

عقد أمر دولة قطر الشيخ
متيم بن حمد آل ثاين جلسة
مباحثات رسمية مع سلطان
ُعامن هيثم بن طارق والوفد
املرافق له يف الديوان األمري
بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجــرى خــالل الجلســة
بحــث العالقات الثنائية بني
البلديــن والســبل الكفيلة
بتعزيزهــا وتطويرهــا ،وال
سيام يف املجاالت السياسية
واالقتصادية واالستثامرية
والسياحة والنقل.
وذكرت وكالة األنباء القطرية أن الجلســة شهدت التوقيع
عىل عدد من االتفاقيات بــني حكومتي البلدين حول التعاون
العسكري واالقتصادي والسياحي والنقل البحري.

وتأ زيارة السلطان هيثم
بن طارق إىل الدوحة تأكيدا
عــىل العالقــات التاريخية
بني البلديــن ،وحرصا عىل
تطويرهــا وتعزيزهــا يف
جميع املجاالت.
وذكــرت وكالــة األنباء
القطريــة أنــه تــم خالل
املباحثــات تبــادل وجهات
النظر حول آفاق تعزيز العمل
الخليجي املشــرتك مبا يعزز
أمن املنطقة واستقرارها.
كــام عقــد أمــر قطر
عامن لقاء ثنائيا تم خاللــه تبادل ا راء ووجهات
وســلطان ُ
النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية واملســتجدات
الراهنة.

جــدد العــراق موقفــه
الثابــت والداعــم للقضية
الفلســطينية ،ورفضــه
القاطــع ملســألة التطبيع
مــع إرسائيــل ،يف رد عىل
فيديو متــداول يظهر وزير
خارجيته وهو يجري حوارا
مــع قنــاة إرسائيلية عىل
هامش مشاركته يف منتدى
بالبحرين.
وقال املتحدث باسم وزارة
الخارجية أحمــد الصحاف
يف بيــان نرشتــه وكالــة
األنبــاء العراقيــة (واع) إن
«موقــف العراق ثابت وداعم
للقضية الفلسطينية ،ومع
تنفيــذ الحقــوق املرشوعة
الكاملة للشعب الفلسطيني،
والرفــض القاطع ملســألة
التطبيع مع إرسائيــل ،وإن املوقف الحكومي العراقي يرى أن
ذلك من أولوياته».
وأشار الصحاف إىل أن «وزير الخارجية فؤاد حسني أكد يف
مؤمتر حوار املنامة -كام الحال يف جميع املحافل الدولية -حق
الشعب الفلسطيني ورفض جميع أشكال مسألة التطبيع».
وأضاف أن «ما نقلته وسيلة إعالمية من ترصيحات انتحلت
صفة مؤسســة أخرى جرى دون التأكد من صحتها ،وال سيام
بعد أن جدد وأكد الوزير حسني قوله بـ»ال للتطبيع» ،سواء يف
مؤمتر املنامة أو يف مقابالت تلفزيونية متعددة».
وتداولت عدة وســائل إعالمية وبعــض منصات التواصل
االجتامعــي أمس األحد مقطع فيديو يظهر أن وزير الخارجية
) 24
العراقــي أجرى حوارا مع قنــاة «آي  24نيوز» (
اإلرسائيليــة عىل هامش مشــاركته يف منتدى حوار املنامة،

وهــو ما ف ه البعض بأنه قد يكون مقدمة لتطبيع العالقات
بني بغداد وتل أبيب.
وكان حسني أكد يف كلمة له خالل حوار املنامة يف البحرين
أن العراق لن يطبع العالقات مع إرسائيل ،ولن يكون جزءا من
أي اتفاقيات بهذا الشأن.
وأضــاف «بخصــوص توقعات انضامم العــراق التفاقات
أبراهام ،اإلجابة باختصار هي :ال» ،يف إشــارة إىل االتفاقات
بني بعض الدول العربية وإرسائيل لتطبيع العالقات.
يشار إىل أن الحكومة العراقية أعلنت رفضها القاطع ملؤمتر
عقد يف مدينة أربيل (كربى مدن إقليم كردســتان العراق) يف
ســبتمرباملايض شاركت فيه شــخصيات عشائرية دعت إىل
التطبيــع مع إرسائيل ،كام أصــدر مجلس القضاء األعىل يف
العراق مذكرات توقيف بحق  3أشــخاص -بينهم نائب سابق-
شاركوا يف املؤمتر.

ّ
الــــعــــراق يُــــجــــدد رفـــضـــ الــــتــــام لــلــتــطــبــيــع مــــع «إســـرائـــيـــل»

ّ
تــركــيــا  :عــمــلــيــة أمــنــيــة ج ــدي ــدة ضـــد «ال ــع ــم ــال الــكــردســتــانــي»

أطلقــت تركيا عملية أمنية جديدة ضد حزب
العامل الكردستاين «يب كا كا» رشقي البالد.
وأعلنتوزارةالداخليةالرتكية«،إطالقعملية
أمنية جديدة ضد منظمة «يب كا كا» اإلرهابية،
يف والية بيتليس ،رشقي البالد».
وأوضحت يف بيان لها ،أن العملية التي أطلقت
عليها اسم «أرن شتاء – ،»7انطلقت بقيادة قوات
حرس الحدود يف الوالية.
وأضافت أن العملية يشارك فيها  680عنرصا
منمختلفالوحداتالخاصةمبكافحةاإلرهاب.
وأكــدت وزارة الداخليــة «مواصلة عمليات
تطهر املنطقة من اإلرهاب ،بعزم وإرصار لغاية
تحييد آخر إرهايب».
يذكر أن وزارة الداخلية الرتكية بدأت سلسلة
عمليــات «أرن» ضد تنظيم «يب كا كا» ،يف 10
كانون الثاين املايض.

«القوات املشــــــتركة» و«العمالقة» تواصل توغلها العســــــكري بالحديدة
قالت مصادر عســكرية ،إن القوات املشــرتكة و»ألوية
العاملقة» ،تواصل توغلها جنويب محافظة الحديدة ،شامل
غريب اليمن ،ضمن عملية إعادة التموضع واالنتشار الجديدة،
التي تم تنفيذها مؤخرا وفق اتفاق ستوكهومل.
وأفــادت املصادر أنها «حررت عــددا من املناطق واملواقع
الحاكمة» يف مديريتي جبل راس والجراحي ،وســط انهيار
وخسائربرشيةوماديةكبرةيفصفوفميليشياتالحو
املوالية إليران.
كام أكدت املصادر مقتل قيادي ميداين حو يدعى عابد
هجوان ،مع عدد من املسلحني التابعني له ،فيام أصيب آخرون،
من بينهم قيادي ،عىل يد القوات املشرتكة.
وذكرت املصادر أن معلومات استخباراتية قادت إىل رصد
هجوان ،وهو مرشف امليليشيات الحوثية يف مديرية مقبنه،
واملدعو عبــد الرحمن الجرزي ،أثنــاء تواجدهم يف مهمة
اســتطالعية بأطراف هذه املديريــة مبحافظة تعز ،من جهة
مديرية حيس مبحافظة الحديدة.
ووفق املصادر ،فإن مدفعية القوات املشرتكة حققت إصابات
مبارشة عىل الهدف ،بصارو موجه ،مام أسفر عن مقتل هجوان
والقيادي مشــتاق بن أحمد وعدد مــن عنارصهم ،فيام أصيب
الجرزي وشقيق هجوان وآخرون.
وشــهدت الحدود اإلدارية ملحافظتــي الحديدة وتعز ،خالل

ً
رصـــــــــــــــد زوارق مف

أعلن التحالف العريب أنه رصد
تحركاتونشاطاعدائيامليليشيات
الحــو  ،باســتخدام زوارق
مفخخةجنويبالبحراألحمر.
وأوضح التحالــف أن هناك
«مؤرشات خطر حال ووشــيك
عىل املالحــة والتجاره العاملية
بحنوب البحراألحمر».
وأضــاف« :نتخذ إجــراءات
عملياتية لتحييد التهديد البحري
وضامن حرية املالحة».

الساعات املاضية ،اشتباكات عنيفة خاضتها القوات املشرتكة،
بعد استكامل تحرير وتأمني ضواحي مركز مديرية حيس جنويب
الحديدة.
وأطلقت القوات املشرتكة وألوية العاملقة ،الجمعة املاضية،
عملية عسكرية واســعة تكللت حتى اللحظة بتحرير مناطق
اســرتاتيجية تجاوزت حيس إىل الحدود اإلدارية ملحافظتي تعز
وإب ،وكذلك حدود حيس مع مديريتي جبل رأس والجراحي التابعة
ملحافظةالحديدة.

ـــــــــــــــة جنوبـــــــــــــــي البحـــــــــــــــر ا حمـــــــــــــــر

تتم ــــــــــــــــــات ـ مب ــــــــــــــــــوب

ً
ق ــــــــوات االحت ــــــــالل تعتق ــــــــل  12فلس ــــــــطينيا...
أراض فـــــــــــــــي الضفـــــــــــــــة
وتجـــــــــــــــرف
ٍ
(تتمة ص)1

وكان اقتحــم مســتوطنون إرسائيليون،
بلدة عوريف جنــوب مدينة نابلس بالضفة
الغربيــة .وأوضح مســؤول ملف مقاومة
االســتيطان شــامل الضفة غسان دغلس،
لوكالــة «وفــا» «أن مســتوطنني اقتحموا
الجهــة الرشقية من البلــدة واعتدوا عىل
منــازل وممتلكات الفلســطينيني ما ألحق
أرضاراً مادية بعدد منها.
وتقتحــم مجموعــات من املســتوطنني
البلدات واملدن الفلســطينية بشــكل يومي
وتعتــدي عــىل الفلســطينيني وتخــرب
ممتلكاتهم بحامية قــوات االحتالل بهدف
تهجرهم.

} جرف مساحات من أرايض
الفلسطينيني }

اىل ذلــك ،جرفت قوات االحتالل اإلرسائييل
أمــس ،مســاحات واســعة مــن أرايض
الفلســطينيني يف مدينــة قلقيلية بالضفة
الغربية.
وذكرت وكالــة «وفا» ،أن قوات االحتالل
اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة النبي الياس
رشق قلقيليــة ،وجرفت نحو  200دونم من
أراضيها بهدف االســتيالء عليها وتوســيع
مستوطنات مقامة يف املنطقة.
ويف إطــار مخططاته التهويدية لتهجر
الفلســطينيني ،يصعــد االحتــالل عمليات
االســتيطان يف الضفة الغربية ،متجاهالً
«القرارات الدولية التــي تؤكد عدم رشعية
االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة
وتطالب بوقفه فوراً».
اعتقال  12فلســطينياً يف الضفة الغربية
ويف الســياق ،اعتقلت قــوات االحتالل
اإلرسائييل فجر امس ،اثني عرش فلســطينياً
يف مناطــق متفرقة من الضفة الغربية.
وذكــرت وكالة «معا» الفلســطينية ،أن
قــوات االحتالل اقتحمت عــدة أحياء يف
مدن القــدس املحتلة ورام اللــه ونابلس
وطوباس وطولكــرم ،واعتقلت اثني عرش
فلسطينياً .

} اقتحام منزل محافظ القدس }

كــام أصيب عدد من أفــراد عائلة محافظ
القدس املحتلة عدنــان غيث ،واعتقل آخرون
خالل اقتحــام قوات االحتالل منزله يف بلدة
سلوان جنوب املسجد األقىص.
وذكرت وكالة «وفــا» أن قوات االحتالل
اقتحمــت البلــدة وداهمت منــزل املحافظ
وحطمــت محتوياته وأطلقت قنابل الصوت
داخلــه واعتدت عىل أفراد عائلته ما أدى إىل
إصابة عدد منهم بجروح كام قامت باعتقال
ثالثة آخرين.
وقــد أكد املحافظ غيــث« ،أن اعتداءات
االحتــالل املتكررة عليــه وعىل أرسته لن
متنعــه مــن مواصلة املقاومــة والدفاع
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بوتين ودراغي يبحثان قضية املهاجرين على حدود بيالروس
االتــحــاد االوروبـــــي يــبــدأ مــفــاوضــات فنية مــع بيالروسيا

عــن القدس ومقدســاتها» ،الفتا «إىل أن
صمــت املجتمع الدويل يشــجع االحتالل
عــىل ارتــكاب املزيــد مــن الجرائم بحق
الفلســطينيني الذين ســيواصلون النضال
حتى دحر االحتالل».

} وقفات تضامنية }

عىل صعيد آخر ،طالب عرشات الفلسطينيني
خــالل وقفة تضامنية امس يف مدينة جنني
بالضفة الغربية ،املجتمع الدويل واملؤسسات
الحقوقية واإلنسانية بالتدخل العاجل إلنقاذ
حياة األرسى يف املعتقالت.
ورفــع املشــاركون خــالل الوقفة التي
نظمتها مؤسسات األرسى والقوى الوطنية
الفلســطينية األعالم الفلســطينية وصور
الشــهداء واألرسى امل بني عــن الطعام،
مطالبــني ب»اســرتداد جثامني الشــهداء
واإلفراج الفوري عن األرسى الذين يتعرضون
النتهاكات وحشــية يف معتقالت االحتالل
وســط إهامل طبي متعمــد وذلك وفق ما
أوردت وكالة «وفا».
وشــارك ايضا عرشات الفلسطينيني يف
وقفــة مبدينة الخليــل يف الضفة الغربية،
دعامً لألرسى الفلســطينيني يف معتقالت
االحتالل اإلرسائييل.
وذكــرت وســائل إعالم فلســطينية ،أن
املشــاركني يف الوقفة التي نظمتها القوى
الوطنيــة الفلســطينية أمام مقــر اللجنة
الدولية للصليب األحمر وسط الخليل ،رفعوا
العلم الفلســطيني وصــور األرسى األربعة
امل بــني عن الطعــام ،مطالبني «املجتمع
الدويل ومؤسساته الحقوقية بتحرك عاجل
للضغــط عىل االحتالل لإلفراج عنهم وإنقاذ
حياتهم».

املنتقل اىل رحمته تعاىل االثنني
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بحــث الرئيس الــرويس فالدمير بوتني ورئيــس الوزراء
اإليطــايل ماريو دراغي هاتفيــا الوضع عىل حدود بيالروس
ودول االتحاد األورويب ،واألزمة األوكرانية.
وجاء يف بيان صدر عن الكرملني« :متت مناقشة الوضع عىل
حدود بيالروس مــع دول االتحاد األورويب بالتفصيل ،ولفت
بوتــني عىل وجه الخصوص ،إىل انتهــاكات بولندا املمنهجة
لاللتزامات الدولية بحامية حقوق الالجئني ،وحقائق املعاملة
القاسية للمهاجرين».
وأضاف« :الجانبان شــددا عــىل رضورة التحرك العميل بني
االتحاد األورويب ومينسك من أجل تسوية مبكرة لألزمة وفقا
لقواعد القانون اإلنساين».
وتابع« :بحث الزعيــامن أيضا ،االتصاالت الهاتفية األخرة
التي أجراها رئيس بيالروس ألكسندر لوكاشينكو مع املستشارة
األملانية السابقة أنغيال مركل».
وأشار البيان ،إىل أنه «يف الشأن األوكراين ،شدد بوتني عىل

أن كييف ما زالت ترفض بتعنت تنفيذ اتفاقيات مينســك وتلك
التي تم التوصل إليها يف صيغة نورماندي».
عىل صعيد آخر ،قال بيرت ســتانو املتحدث باســم مفوضية
االتحاد األورويب لألمن والسياســة الخارجية ،إن املفوضية
بدأت مفاوضات فنية مع بيالروس .وذكر املتحدث ،أن الجانب
األورويب ،يتفــاوض مبا يف ذلك مع وزارة خارجية بيالروس،
حول إعادة املهاجرين إىل أوطانهم.
وأضــاف املتحدث ،يف بيــان االثنني «أقمنــا اتصاالت مع
بيالروس ،وقد أجرى املمثل األعىل للسياسة الخارجية واألمنية
يف االتحــاد األورويب جوزيب بوريل بالفعل محادثات مرتني
يف األيام األخرة مع وزير خارجية بيالروس فالدمير مايك،
واملشاورات جارية عىل مستويات أخرى».
وشــدد املتحدث األورويب ،عىل أن «الغرض الوحيد منها،
هــو تســهيل العودة ا منــة ملن تقطعت بهم الســبل يف
بيالروس».

غواصات اميركية وبريطانيا الوستراليا

املــســيــح قــــــام ...حــقــا قــام

(تتمة ص)1
) 55مليار يورو) ،مام سبب نزاعا متواصال بني باريس وكانبرا.
وقال داتون بعد توقيع االتفاقية  -يف كانبرا مع القائم باألعامل
األمــريك مايكل غولدمان ،واملفوضــة الربيطانية العليا يف
أوسرتاليا فيكتوريا تريدل ،إن االتفاقية ستساعد أسرتاليا عىل
استكامل دراسة مدتها  18شهرا بشأن االستحواذ عىل غواصات.
وقال داتون يف بيان «من خالل إمكانية الوصول إىل املعلومات
التــي توفرها هــذه االتفاقية ،والخربة  -عىل مدار عقود  -التي
ميتلكها رشكا نا يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة يف مجال
الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ،ســتكون أسرتاليا أيضا
قادرة عىل أن تدير هذه التكنولوجيا بشــكل مسؤول وموثوق».
وقبيل حفل التوقيع ،قال الرئيس األمريك جو بايدن -يف مذكرة
ستحسن «موقف الدفاع املشرتك»
وافق فيها عىل االتفاقية -إنها
ّ
للــدول الثالث .يذكر انه مبوجــب اتفاقية أوكوس ،يُفرتض أن
تحصل أوسرتاليا عىل  8غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية
قادرة عىل تأدية مهامت بعيدة املدى ،كام توفر االتفاقية إمكان
تبادل القدرات اإللكرتونية والذكاء االصطناعي والقدرات الكمية
وقدرات تحت املاء غر محددة.

إيــــــــــــران :ســــنــــواصــــل أنــــشــــطــــتــــنــــا ..وال خـــيـــار
ّ
تــــقــــبــــل الــــــواقــــــع الـــجـــديـــد
لــــواشــــنــــطــــن ســـــــوى
(تتمة ص)1
«حراس الثورة عاهدوا أنفســهم عىل أن ال يســمحوا لألعداء
بانتهاك املياه االقليمية للبالد أبدً ا».
وخالل لقائه مع ر ســاء العشــائر يف منطقة اروندكنار
وآبادان مبحافظة خوزستان جنوب غرب ايران ،قال تنكسري
إن «القوة البحرية للحرس الثوري وقفت خالل عمليات «ربيع»
بثالثة زوارق أمام ســفينتني حربيتني امركيتني ومل تســمح
ب قة شحنة النفط االيرانية» ،مضيفا «يف بداية العملية مل
تلتفت ناقلة النفط الحاملة لشــحنة النفط االيراين لتحذيرات
قوات حرس الثورة االسالمية للدخول للمياه االقليمية االيرانية
واعلنــت بانها ســتذهب للمياه االقليمية لســلطنة عامن او
االمارات العربية املتحدة».

وتابــع «ان القوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري
دخلت الناقلة وسيطرت عليها يف اقرص فرتة زمنية ممكنة»،
مؤكــدا «كام اننا نراقب عن كثب تحركات قوات العدو يف مياه
املنطقة ولن نســمح ابدا باالعتداء عىل مصالح البالد وانتهاك
مياهها االقليمية».
اىل ذلــك ،أكد كبر املفاوضني اإليرانيني عيل باقري كني لـ
«الجزيرة»»،أن بالده ستواصل أنشطتها النووية وفق بنود يف
االتفاق النووي» ،موضحا «أنه ال ســبب يدعو طهران للرتاجع
عن سياساتها ما مل يلتزم الطرف ا خر باالتفاق».
وقال باقري «إنه ال خيار للواليات املتحدة سوى تق ّبل الواقع
الجديــد ،وإن العودة لالتفاق النووي تتطلب إرادة سياســة
أمركية وأوروبية» ،متســائال «عن جدوى وجود األوروبيني
يف التفاوض ما مل يستقلوا بقراراتهم عن واشنطن».

ً

ن ــت ــن ــي ــاه ــو كــــــان مــــهــــووســــا بــــوســــائــــل االعــــــالم
والتي تدور حــول «اتهامات باالحتيال وخيانة األمانة وقبول
الرشــاوى» .وتابع« :يكاد يكون من املســتحيل وصف عالقة
رئيس الحكومة الســابق بوسائل اإلعالم» ،مضيفاً أن «من مل
ير بأم عينيه مستوى السيطرة التي مارسها يف هذا املجال فال
يستطيع أن يدرك ذلك».
ووصــف حيفتــس نتنياهو بأنه «أكرث من مجرد شــخص
مهووس بالســيطرة .عندما يتعلق األمر بالشؤون اإلعالمية،
فهــو يريد أن يعرف كل ء ،وصــوالً إىل أصغر التفاصيل»،
مؤكداً ،يف شــهادته ،أن «انشــغال نتنياهو باملسائل املتعلقة
باإلعالم كان مامثالً تقريباً النشغاله باملسائل األمنية».

يُشــار إىل أن نتنياهو ميثُل أمام املحكمة يف تهم فســاد.
جه إىل نتنياهو وآخرين معروفة
وامللفات القضائية التــي تو َّ
بـ»ملف  ،»1000و»ملف  ،»2000و»ملف .»4000
ويعرف «ملف  »1000كذلك مبلف اإلعانات .ويتع ّرض نتنياهو
لتهمة الحصول عىل امتيازات تبل قيمتها نحو  700ألف شيكل
) ) 200000من رجال أعامل ،خالل رئاسته الحكومة.أ ّما «ملف
 ،»2000واملعروف بقضية «نتنياهو – موزيس» ،فهو يستند إىل
محادثــات بني نتنياهو ونارش صحيفــة «يديعوت أحرونوت»،
نوين موزيس .وبحسب الئحة االتهام ،فإن تلك املحادثات ناقشت
مسألةالتغطيةاإلعالميةالالئقةلنتنياهويفصحيفة«يديعوت
احرونــوت» ،يف مقابل فرض قيود عىل الصحيفة املنافســة
جاناً.
الرئيسية لها ،وهي صحيفة «إرسائيل هيوم» ،التي توزَّع م ّ

أكد وزير الخارجية اإليرانية حسني أمر عبد اللهيان ،خالل
لقائه نائب رئيس الوزراء األذربيجاين ورئيس اللجنة املشرتكة
للتعاون االقتصادي بني إيران وأذربيجان شاهني مصطفاييف،
رضورة تســهيل العالقــات بني مواطني البلدين واســتئناف
الرحــالت الجوية بني البلدين .والتقى مصطفاييف الذى يزور
طهران حالياً يف زيارة عمل تســتغرق يوماً واحداً مع أمر عبد
اللهيان لبحث آخر املســتجدات يف منطقة القوقاز ،والتعاون
الثنا بــني البلدين .كام اعترب أمر عبد اللهيان خالل اللقاء،
أن تحرير أرايض أذربيجان ميهــد الطريق لبداية فصل جديد
يف العالقــات االقتصادية بني البلدين ،مؤكداً رضورة توظيف
القــدرات االقتصادية للجانبني مجــاالت التجارة والنقل
والطاقــة والســياحة .كذلك أعرب أمر عبــد اللهيان يف هذا
االجتــامع عن ارتياحه لالتجاه املتنامي للعالقات التجارية بني
البلدين والعالقات العميقة التي تجمع بني الشعبني.
كذلك ،أعلن وزير الخارجية عن اســتعداد الرشكات اإليرانية

للمشــاركة يف إعادة إعامر املناطــق املحررة حديثاً .كام لفت
أمر عبد اللهيان إىل نجاحات البلدين يف مجال التطعيم ،مؤكداً
رضورة تســهيل العالقات بني مواطني البلدين وإعادة تسير
الرحالت الجوية بني إيران وأذربيجان.
وخــالل االجتامع ،أعرب نائب رئيــس وزراء أذربيجان عن
ارتياحه للقاءات البناءة التي عقدها مع وزيري النفط والطرق
وإعامر املدن يف إيران ،معلناً أن البلدين يقرتبان من اتفاقيات
تاريخية يف مجاالت النفط والغاز والنقل .كام شــدد الجانب
األذربيجــاين عىل الدور البناء لوزيــري خارجية البلدين يف
تجــاوز التوترات األخرة ،معلناً أن اجتامع اللجنة املشــرتكة
للتعاون االقتصادي بني البلدين سيعقد مطلع العام املقبل.
وقال مصطفاييف يف إشــارة إىل زيادة التبادالت التجارية
بــني البلديــن منذ بداية عام  ،2021أن ارتفــاع هذه التبادالت
بنسبة  22خالل فرتة تف الوباء يدل عىل العالقات الودية
والقدرات االقتصادية للجانبني.

(تتمة ص)1

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب
زميلهم
ينعون مبزيــد اال
املأسوف عليه

النائب فايز غصن

} الخارجية الفلسطين ّية:
نطالب وضع عصابات املستوطنني
عىل قوائم اإلرهاب }

مــن جهتهــا ،جــددت وزارة الخارجية
الفلســطينية ،مطالبتهــا «املجتمع الدويل
بوضع عصابات املستوطنني اإلرسائيليني عىل
قوائم اإلرهاب».
وأدانت الخارجية يف بيان لها نقلته وكالة
«وفا»« ،اعتداءات املستوطنني بحامية قوات
االحتالل عــىل الفلســطينيني يف الضفة
الغربيــة وخاصة مبدينــة القدس املحتلة،
حيث يكثفون اقتحاماتهم للمسجد األقىص
املبارك وألحياء املدينة يف محاولة للتضييق
عىل الفلسطينيني وتهجرهم».
وأشارت الخارجية «إىل أن هذه االعتداءات
ترتافق مع حملة وحشــية يشنها االحتالل
عــىل أهايل القدس» ،مشــرة «إىل اقتحام
قواته منزل محافظ القدس يف بلدة ســلوان
واالعتداء عليه وعىل أفراد أرسته إضافة إىل
استمرار عمليات هدم املنازل وتحويل البلدة
القدميــة إىل ثكنة عســكرية لخنق الحياة
والحركة الفلسطينية فيها».

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

طـــــهـــــران  :اســــتــــ ــــنــــاف الــــــرحــــــالت مـــــع ا ربــــيــــجــــان

زوجة الفقيد :مينى اسعد ساسني
ابن الفقيد :حبيب وزوجته جورجيت نهرا وعائلتهام
ابنة الفقيد :سلوى زوجة رشبل مطر وعائلتهام
اشقاء الفقيد :اوالد املرحوم يعقوب ،اوالد املرحوم عيد ،اوالد املرحوم
عــارف ،اوالد املرحــوم نعامن ،اوالد املرحوم ســليامن ،اوالد املرحوم
جرجس
شقيقة الفقيد :اوالد املرحومة جميلة ساسني
وعمــوم عائالت :مو  ،مدور ،ساســني ،نهرا ،مطر ،اســحاق،
ابراهيم ،منصور ،داوود ،وعموم اهايل تكريت وانسبا هم يف الوطن
واملهجر ينعون اليكم مبزيد من الحزن واال فقيدهم الغايل املأسوف
عليه املرحوم

حـــــنـــــا عـــــبـــــدالـــــلـــــ مـ ــوسـ ــى

املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم االثنني الواقع فيه  22ترشين الثاين
 2021متمام واجباته الدينية .يحتفل بالصالة لراحة نفســه يف متام
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثالثاء  23الجاري يف كنيسة مار
الياس ،سن الفيل ثم يوارى يف الرثى يف مدافن العائلة يف املنصورية.
لكم من بعده طول البقاء
بسبب االوضاع الراهنة ومتاشيا مع االجراءات املتخذة نثمن ونشكر
كل من سيشاركنا الصالة يف الكنيسة او من منزله.
تقبل التعازي عرب ارقام الهاتف:
حبيب 71/795883 :سلوى81/418089 :
رشبل03/298122 :

الرجاء اعتبار هذه النرشة اشعاراً خاصاً

املسيح قام حقا قام
ولداها :طوين زوجته انجيليك
مونس وعائلتهام
املرحوم جوزف
ابنتهــا :فاديــا ارملة املرحوم
رشبل عبود وعائلتهام
شــقيقاها :املرحوم ميشــال
زوجته املرحومة اوديت املظلوم
ماري جان العم ارملة شقيقها
املرحوم غايب وعائلتهام
شــقيقتها :عائلــة املرحومة
رينه زوجة املرحوم ادوار بو واكد
اســالفها :عائلة املرحوم فريد
طعمه
عائلة املرحوم جريس طعمه
عائلة املرحوم اميل طعمه
عائلة املرحوم اديب طعمه
ايفات بو نهــرا ارملة املرحوم
توفيق طعمه وعائلتهام
عائلة املرحوم كامل طعمه
عائلة املرحوم عادل طعمه
بنات حامها :عائلة املرحومة
سعاد زوجة املرحوم قيرص كنعان
عائلة املرحومة سلمى زوجة
املرحوم الياس الحداد «يف املهجر»
عائــالت :صابر ،طعمه ،العم،
مونس ،عبــود ،املظلوم ،بو واكد،
الزند ،صنــرب ،بو نهــرا ،الحاج،
طرابليس ،كنعان ،الحداد ،مارتان،
صــايف وعمــوم عائــالت بلدة
كفرشيام وانسبا هم يف الوطن
واملهجر ينعــون اليكم مبزيد من
اال والحــزن فقيدتهم الغالية
املرحومة

سلمى شكري صابر
زوجــة املرحوم فايق شــاكر
طعمه
املنتقلة اىل رحمته تعاىل عىل
رجــاء القيامة والحيــاة االبدية
يوم االثنــني  2021/11/22ينقل
جثامنها اليوم الثالثاء  23الجاري
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر
اىل كنيســة دير مار انطونيوس
القرقفي – كفرشيام حيث يحتفل
بالصالة لراحة نفســها الساعة
الثالثة بعد الظهر.
وعمال بتوجيهات الكنيســة
وحرصــا عىل الســالمة العامة
نشكر الذين يشــاركوننا الصالة
لراحة نفسها وتقبل التعازي عىل
ارقام الهواتف املذكورة
طوين03/748440 :
فاديا03/490041 :
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ســبــاحــة االســتــقــالل بــرعــايــة قــائــد الــجــيـ الــعــمــاد جــــوزاف عــون
لــقــب الـــرجـــال اليـــهـــاب شــيــبــانــي والـــســـيـــدات لــريــبــيــكــا م ـ هــر
أحرز إيهاب شيباين (نادي
النجاح) لقب الرجال وريبيكا
مزهر (نــادي املطيلب) لقب
السيدات لسباق االستقالل
الـــ  39يف الســباحة الذي
نظمــه االتحــاد اللبنــاين
للسباحة يف حوض الحامم
العســكري -جونية برعاية
قائد الجيش اللبناين العامد
جوزاف عون ممثالً بالعقيد
فادي اسطفانومبشاركة 11
ناديــاً اتحادياً واألندية هي:
املطيلب ،الجزيرة ،اكوامارينا،
املون الســال ،النجاح ،باملا،
الجمهور ،اللبناين للسيارات
والســياحة ،كولينا ،الصفرا
والجيش اللبناين.

نتائج كافة الفئات

م

قا د الجي م ار ا اال ا وا ار

ويف مــا ييل نتائج كافة
الفئات العمرية:
فئة الصغــار13- 12 -
سنة  700 -مرتتقريباً
كولني رشتــوين (النادي
اللبناين للسيارات والسياحة)
 7 25 30دقيقة
ســمر غطيس (النجاح)
7 28 45د
أميــد تحينــي (النجاح)
7 35 10د
فئة الصغرات13- 12 -
سنة  700-مرتتقريباً
كارن ابراهيــم (املطيلب)
7 26 30د
لنــا حجــازي (النجاح)
العقيد اس ا وار ا اال ا
7 28 45د
مايــا زيــن (الجزيرة)
8 45 10د
فئة الذكور 15- 14 -سنة  700-مرتتقريباً
مجد حجازي (النجاح) 6 55 50د
جاد غزيري (الجزيرة) 6 57 10د
انطوين صليبا (كولينا)6 58 51د
فئة االناث 15- 14 -سنة 700 -مرتتقريباً
وفاء صبلوح (باملا) 7 17 51
لني الحاج (الجزيرة) 7 27 08
ليا صالح (الجزيرة) 8 14 19
فئة الذكور 17- 16 -سنة  1400 -مرتتقريباً
فادي أبو حسن (الجزيرة) .14 43 26د
باسل حمدان (الجزيرة) 15 18 08د
محمد بيضون (الجزيرة) 16 24 36د
فئة االناث 17- 16 -سنة  1400-مرتتقريباً
كريستال عبد النور (النجاح) .16 39 10د
فئة الرجال 18-سنة وما فوق 1400 -مرتتقريباً
إيهاب شيباين (النجاح) 13 49 15د
نديم غصيني (الجزيرة) 15 00 08د
اييل دورو (الجيش) 15 53 22د
فئة السيدات( 18سنة وما فوق) 1400 -مرتتقريباً
ريبيكا مزهر (املطيلب) 14 40 35د
نور غصيني (الجزيرة) 16 00 10د
رفقا عون (الجمهور) 16 19 08د
فئة القدامى  -رجال( 30سنة وما فوق)1400 -مرتتقريباً
لويس داغر ومحمد عجمي(الجيش) 17 25 11د

م الب

يف ال با

يبا

والب لة مز ر

وائل زياده (الجيش) 19 41 01د
فئة القدامى  -سيدات ( 40سنة وما فوق)1400 -مرتتقريباً
كنديس جرجوره (النادي اللبناين للســيارات والســياحة)
23 22 24د
مراي شدياق (الجزيرة) 24 32 12د
آنا فرا (النادي اللبناين للسيارات والسياحة )  26 29 41د
فئة القدامى  -رجال( 40سنة وما فوق)1400 -مرتتقريباً
سيفاك دمرجيان (الجزيرة) 16 19 10د
كريستيان فاخوري (مون السال) 21 41 31د
فئة القدامى –سيدات 50-سنة وما فوق1400 -مرتتقريباً
لينــا صالومي (النادي اللبناين للســيارات والســياحة )
26 28 51د
ماريــان عامد (النادي اللبناين للســيارات والســياحة)
26 41 10د
فئة القدامى  -رجال  50سنة وما فوق1400 -مرتتقريباً
أالن جرجــوره (النــادي اللبناين لســيارات والســياحة)
18 25 12د
فواز حداد (باملا) 28 22 22د
ويف الختــام تم توزيــع امليداليات عىل الفائزين والفائزات
من قبل ممثل قائد الجيش العقيد فادي اسطفان ونائب رئيس
االتحــاد عادل ميوت وامني رس االتحــاد فريد ايب رعدوامني
الصنــدوق احمد زعرور وعضوي االتحاد روال الخطيب ورامي
ادهمي.
وقد توىل مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليني.

رغــم التسبب في إقالت  ..رسالة عاطفية من رونــالــدو لسولشاير
كـــم دفــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تــعــويــضــات ملــدربــيــ املــقــالــيــن؟
جه كريستيانو رونالدو ،نجم مانشسرت يونايتد اإلنكليزي،
و ّ
رســالة إىل ال وجي أويل غونار سولشاير ،الذي أقيل مؤخرا
من منصبه كمدرب للفريق.
وكان مانشسرت يونايتد أقال سولشاير من منصبه (األحد)،
عقب الخســارة  4-1أمام واتفورد ،يف الجولة  12من الدوري
اإلنكليزي املمتاز ،وتراجع الفريق للمركز الثامن بجدول ترتيب
«الربميرلي ».
ونرش رونالدو تغريدة عرب حسابه الرسمي مبوقع التواصل
االجتامعي «تويرت» قال فيها« :كان املهاجم املوجود يف األمام
عندمــا أتيت ألول مرة إىل أولد ترافورد (ملعب يونايتد) ،وكان
مدريب بعد أن عدت إىل الفريق».
وأضــاف النجم الربتغايل املخ م« :لكن األهم من ذلك كله
أنه أول شخص متميز ،أمتنى له التوفيق يف كل ما يحدث يف
حياته ،حظا موفقا يا صديقي».
وتزامل رونالدو مع سولشــاير يف مانشســرت يونايتد منذ
انضــامم النجم الربتغايل إىل الفريق يف  2003وحتى اعتزال
املهاجم ال وجي السابق يف .2007
جديــر بالذكر أن عدة تقاريــر صحفية قالت إن رونالدو مل
يكن راضيا عن مدربه ال وجي ،ما دفعه ملطالبة إدارة النادي
باالستغناء عنه ،مرشحا زين الدين زيدان ،مدربه السابق يف
ريال مدريد اإلسباين ،ولويس إنري مدرب منتخب إسبانيا.
وبعــد رحيله يف  2009إىل ريــال مدريد مقابل  94مليون
يورو ،عاد كريستيانو إىل مانشسرت يونايتد مجددا يف الصيف
املايض قادما من يوفنتوس اإليطايل مقابل  15مليون يورو.
وشارك كريستيانو ( 36عاما) يف  14مباراة مع مانشسرت
يونايتد هذا املوسم مبختلف املسابقات ،سجل خاللها  9أهداف
وصنع هدفني.

} هل رضبت لعنة كريستيانو رونالدو
سولشاير مبكرا؟ }

وتحول رونالدو يف الســنوات الـــ 4األخرة إىل لعنة عىل
مدريب الفرق التي ميثلها وآخرهم سولشاير.
وكانــت بدايــة اللعنة حني انتقل رونالــدو إىل يوفنتوس
اإليطايل من ريال مدريد يف صيف  2018وقت كان ماسيميليانو
أليغري يقود اليويف يف فرتة الوالية األوىل ،قبل عودته الحقاً
يف صيف العام الحايل.
وبعد  5ســنوات يف قيادة اليويف ،من متوز  2014إىل أيار
 ،2019أعلن يوفنتوس رحيل أليجري بعدما حقق نســبة فوز
 70 48وهي النسبة األعىل يف االنتصارات للفريق يف الوقت
الحايل.
ماوريسيو ساري خلف أليغري بعد رحيله يف موسم -2019
 ،2020لكنه مل يلبث إال موســام واحدا يف تورينو ،قبل أن تتم
إقالته أيضا.
ورغــم تحقيق لقب الدوري اإليطايل بفارق نقطة عن إنرت
ميالن فإن إدارة يوفنتوس عاقبت ســاري عىل الخروج املبكر
من ن نها دوري أبطال أوروبا ضد أوملبيك ليون الفرنيس

ّ
لــلــبــاراملــبــيــة
كــــرة الـــطـــاولـــة :نــتــائــج كــــأس لــبــنــان

تزامنا» مــع إقامة كأس
لبنــان يف كــرة الطاولة
،نظّم اإلتحاد اللبناين للعبة
،وبالتنســيق مــع اللّجنة
الباراملب ّيــة اللبنان ّية املمثّلة
بأمــني عام اللّجنــة فادي
ح ّنا ،منافســات كأس لبنان
يف نادي املون السال (عني
ســعاده) .وقد شهدت هذه
املسابقة ،ويف إطار الدمج
املجتمعــي للمــ ّرة األوىل،
مسابقة إســتعراض ّية يف
الزوجي املختلط جمعت بني
أحمد أبو هاشم (بطل لبنان
للفئة الخامســة-جلوس)
وفاطمة الدقدوقي (األهيل
وال ا زي
الخيــام) وإيــيل رحباين ر ي وام عا اال ا م ا ن
(بطل لبنان للفئة الثالثة –
جلوس) وكريستي عريضة
(شاريتيه دار النور).
وجــاءت املباراة شــ ّيقة
وفــاز الثنــا رحباين –
عريضة ((1-2
ويف مــا ييل نتائج كأس
لبنان لجميع الفئات:
جلــوس فئــة  : 2األ ّولصهيــب جعلــوك (املنتدى
طرابلس)
 فئــة  :3األ ّول إيــيلرحباين (غودويل) الثاين –
أحمد الغول (اللّواء) الثالث
–رشيد مبســوط (املنتدى
طرابلس)
 فئــة  :4األ ّول محمــدرمضــان (صيــدا  (ASCرحبا وا ا وعري ة والدقدوقي م ا وق ي
– الثــاين فارس يوســف
قصر (الجرحى).
(عمشــيت ويلرز) – الثالث
 فئــة  :10- 9األ ّول مصطفى الحركه (الجرحى) – الثاينراوح يخني (املنتدى طرابلس)
 فئة  :5األ ّول أحمد أبو هاشم (اللّواء) – الثاين بالل مغربل والء ياســني (الجرحى) –الثالث محمد الواوا (صيدا (ASCأرشف عىل املنافسات أمني عام اإلتحاد الدكتور بيار هاين
(املنتدى طرابلس)
رس اللّجنة الفن ّية إييل رحباين.
 وقــوف فئة  :7األ ّول أمين فتــوين (الجرحى) – الثاين وأمني ّويف الختام وزّع رئيس اإلتحاد جورج كوبيل واألمني العام
محمــد عبد النبي(الجرحى) – الثالث عيل غندور (الجرحى).
غسان أبو صالح (الجرحى) – الثاين مهدي الدكتور هاين الكؤوس وامليداليات عىل الفائزين.
 -فئة  :8األ ّول ّ

دوري أبطـــــــــــــــال أوروبـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم
جول ــــــــة حاس ــــــــمة لـــ ف ــــــــرق أم ــــــــام فرص ــــــــة التأه ــــــــل
تقام مباريات الجولة الخامسة من دور املجموعات لبطولة
دوري أبطال أوروبا للموسم الحايل  2022-2021اليوم الثالثاء
وغداً األربعاء.
وستكون تلك الجولة حاسمة يف تحديد هوية أغلب املتأهلني
إىل الــدور ن النها للبطولة القارية ،حيث ميكن لـ 9فرق
التأهل للدور الثاين هذا األســبوع ،فيام سيتأجل مصر  3فرق
للجولة املقبلة.
وحتــى ا ن تأهلــت  4فرق للدور الثــاين من دوري أبطال
أوروبا ،هي بايرن ميونيخ األملاين ويوفنتوس اإليطايل وأياكس
أمســرتدام الهولندي وليفربول اإلنكليزي ،وضمن آخر فريقني
منها الصدارة.

} املجموعة األوىل (مقعدان) }

يتصدر مانشسرت سيتي اإلنكليزي ترتيب فرق املجموعة بـ9
نقاط ،بفارق نقطة عن باريس سان جرمان الفرنيس الثاين،
و 5عن كلوب بروج البلجي الثالث ،فيام يتذيل الجدول اليبزي
األملاين بنقطة واحدة.
ويســتضيف مان ســيتي نظره باريس سان جرمان يف
الجولة الخامسة ،وسيمنح الفوز ألي الفريقني بطاقة التأهل
للدور الثاين ،لكن حال فوز الســيتي وفوز بروج عىل اليبزي
سيتأهل األول ويتبقى الرصاع عىل املركز الثاين مؤجالً للجولة
األخرة بني باريس وكلوب.
ونفس األمر بالنسبة لباريس سان جرمان فإنه سيتأهل لو
فاز ويتبقى الرصاع عىل املركز الثاين مؤجال للجولة األخرة.
أما الحالة الوحيدة لحســم املقعدين فستكون فوز اليبزي
عىل كلوب مع انتهاء لقاء السيتي وباريس بأي نتيجة ،وقتها
سيتوقف كلوب عند  4نقاط مثل اليبزي  ،بينام سيكون رصيد
السيتي  9أو  10أو  ،12وباريس  8أو  9أو  11ومن ثم سيستحيل
عىل الثنا الثالث أو الرابع الوصول إليهام.

} املجموعة الثانية (مقعد) }

رو الدو وس ل اير
باإلقالة.
وأقــال يوفنتوس ســاري يف  8آب  2020يف اليوم الثاين
للخروج من دوري أبطال أوروبا الذي استمر إىل الصيف بسبب
توقف النشــاط حينها النتشــار فروس كورونا املستجد يف
ذاك املوسم.
أندريا برلو ،الذي واجه رونالدو العباً عندما كان يف ميالن
والدون يف مانشسرت يونايتد ،قاد النجم الربتغايل يف اليويف
أيضا املوسم املايض .2021-2020
ومل يســلم برلو من اللعنة بعدما احتل معه اليويف املركز
الرابع يف جدول ترتيــب الدوري اإليطايل ،وفرط يف التتويج
باللقب ألول مرة منذ  ،2012لتتم إقالته يف  28أيار رغم تحقيق
لقب كأس إيطاليا.
لكن الفارق يف لعنة رونالدو عىل سولشــاير وعىل ثال
يوفنتوس أنها طالت املدربني السابقني يف نهاية املوسم ،لكن
هذه املرة رحل سولشاير مبكرا قبل نهاية الدور األول للموسم
بعد نحو  3سنوات مع الشياطني.

} كم دفع مانشسرت يونايتد
تعويضات ملدربيه املقالني؟ }

اىل ذلك ،يواصل نادي مانشسرت يونايتد دفع فاتورة القرارات
الخاطئة ملجلس إدارته بشأن منصب املدير الفني للفريق خالل
السنوات األخرة.
وعىل مدار  8سنوات مضت منذ اعتزال األسطورة االسكتلندي
السر أليكس فرغوسون تدريبيا ،توافد العديد من املدربني عىل
مانشســرت يونايتد ،تأرجح الفريق تحت قيادتهم من فشل إىل
آخر.
وتعاقد يونايتد مع  4مدربني خالل السنوات الثامين األخرة،
لكنهم جميعا أقيلوا لســوء النتائج ،مام أدى لدفع تعويضات
كبرة لهم عىل فسخ التعاقدات.
وكشفت صحيفة «الصن» الربيطانية أن إجاميل التعويضات
التي دفعتها إدارة مانشســرت يونايتد ملدربيه املقالني بلغت 38
مليون إسرتليني منذ  2013إىل ا ن.

2021

ضمن ليفربول متصدر املجموعة الثانية بـ 12نقطة التأهل
والصدارة ،لكن بورتو الربتغايل الثاين بـ 5نقاط سيتأهل لو فاز
عىل الريدز ،وخ أتلتيكو مدريد اإلســباين الثالث بـ 4نقاط
من ميالن املتذيل بنقطة.
لكن حال فشل هذا السيناريو الصعب لبورتو الذي سيلتقي
ليفربــول يف أنفيلــد رود فلن يتم حســم املقعد الثاين إال يف
الجولة السادسة.

} املجموعة الثالثة (لن يحسم

ء) }

أياكس أمســرتدام الهولندي ضمــن التأهل عن املجموعة
متصدراً بـ 12نقطة ،بينام الرصاع عىل املركز الثاين ســيدور
بني بوروسيا دورمتوند األملاين وسبورتنج لشبونة الربيتغايل
بـــ 6نقاط لكل فريق ،بينام خرج بشــكتا الرتيك الذي مل
يحقق أي نقطة من املعادلة.
بشكتا سيلعبمعدورمتوند،بينام يلتقيأياكسوسبورتن ،
وسواء خ بوروسيا أو فاز ونفس األمر لسبورتن فلن يتم حسم

املقعــد الثاين إال حني يلتقيان يف الجولة األخرة ،حيث إنهام لو
تعادال يف النقاط فسيتم اللجوء للمواجهات املبارشة.

} املجموعة الرابعة (مقعدان) }

مل يتم حسم أي مركز يف املجموعة ،لكن ريال مدريد اإلسباين
املتصدر بـ 9نقاط ســيتأهل للدور الثاين لو فاز عىل شريف
تراسبول ،صاحب الست نقاط يف املركز الثالث.وميكن حسم
مقعدي التأهل لو فاز إنرت ميالن اإليطايل الثاين بسبع نقاط
عىل شاختار دونيتسك األوكراين الرابع بنقطة وحيدة ،وقتها
ســيكون رصيد ريال مدريــد  12نقطة وإنرت ميالن  10نقاط
وشريف  6نقاط قبل جولة من النهاية.

} املجموعة الخامسة (مقعد) }

بايــرن ميونيخ األملاين ضمــن التأهل يف مجموعته قبل
جولتــني من النهاية بـ 12نقطــة يف القمة ،لكنه بحاجة
لنقطة ليضمن الصدارة.
ويلتقــي بايرن دينامو كييــف األوكراين يف أوكرانيا ،بينام
ســيلعب برشــلونة اإلسباين الثاين بســت نقاط مع بنفيك
الربتغايل الثالث بأربع نقاط يف كامب نو.
فوز البارســا ســيضمن له التأهل للدور الثاين ،أما التعادل
فسيؤجل الحســم للجولة املقبلة ،ونفس األمر لو فاز بنفيكا
لن يحسم شيئاً.

} املجموعة السادسة (مقعد) }

يف املجموعة السادسة يتصدر مانشسرت يونايتد اإلنكليزي
بـ 7نقاط ،وهو نفس رصيد الوصيف فياريال اإلســباين ،قبل
أن يلتقيا اليوم الثالثاء.فوز أي فريق ســيمنحه أوىل بطاقات
التأهل يف املجموعة ،بينام التعادل ســيعقد األمور خاصة لو
فــاز أتاالنتــا اإليطايل الثالث بخمس نقــاط عىل يون بويز
السوي ي حيث سيصبح للثال املتصدر  8نقاط.

} املجموعة السابعة (مقعد) }

يتصدر املجموعة الســابعة بسبع نقاط ريد بول سالزبور
النمســاوي ثم بخمــس نقاط يأ خلفه ليل بطل فرنســا،
وفولفسبور األملاين ،ثم بـ 3نقاط إشبيلية اإلسباين.
ليل ســيلتقي ســالزبور  ،وفوز األخر سيضمن له التأهل
للدور الثاين ،فيام ســيلعب الفولفي مع إشــبيلية والفوز ألي
فريق سيجعله يف الوصافة لكنه لن يضمن له التأهل.
تلك املجموعة لن يحســم منها خالل الجولة الخامســة إال
متأهل وحيد ،وقد ال يحسم أي مقعد.

} املجموعة الثامنة (مقعد) }

يوفنتوس تأهل بـ 12نقطة بعد  4انتصارات ،بينام يحتاج
تشــيليس اإلنكليزي الوصيف بتســع نقاط لنقطة واحدة أو
تعــادل زينيت الرويس الثالث بثالث نقاط ،يك يضمن املقعد
الثاين.ويستضيف تشيليس نظره البيانكونري يف الجولة
الخامســة ،فيام يخرج زينيت ملواجهة ماملو الســويدي يف
ملعبه.

جــائــ ة الــفــتــى الــذهــبــي ..مــوهــبــة بــرشــلــونــة أحـ ــد املتوجين

توج اإلســباين بيدري غونزاليس ،نجم برشلونة الصاعد،
بجائزة الفتى الذهبي  2021كأفضل العب شاب يف أوروبا.
وحســب ما أكده برشلونة عرب حساباته الرسمية مبوقع
التواصــل االجتامعي «تويرت» ،فإن بيدري توج بجائزة «الفتى
الذهبــي» هذا العام ،متفوقا عىل عدد من النجوم الشــباب،
أبرزهم الفرنــيس إدواردو كامافينغا الوافد الجديد عىل ريال
مدريد ،واإلنكليزي بوكايو ساكا جناح أرسنال ،واألملاين جامل
موسياال موهبة بايرن ميونيخ.
وكان بيــدري صاحب الـ 18عاما انضم إىل برشــلونة يف
صيف  2019مــن الس باملاس مقابل  20مليون يورو ،وق
موسم  2020-2019معارا لألخر قبل أن ينتقل للبارسا مطلع
املوسم املايض.
ومنذ انضاممه لربشــلونة حجز بيدري مكانا أساسيا يف
الفريق الكتالوين ثم منتخب إسبانيا ،قبل أن يشارك مع الفريق
األوملبــي للامتادور يف أوملبياد طوكيو  2020ويتوج بامليدالية
الفضية.

وكان نها أوملبياد طوكيو الذي جمع إسبانيا بالربازيل يف
آب املايض املباراة رقم  73التي يلعبها نجم الوســط الشاب مع
الفريق واملنتخب منذ بداية موسم .2021-2020

} ما هي جائزة الفتى الذهبي؟ }

متنــح صحيفة «توتو ســبورت» اإليطالية جائزة «الفتى
الذهبي» ســنويا ألفضل موهبــة صاعدة يف مالعب أوروبا،
وذلك لتشجيع املواهب الشابة.
وتعتمد «توتوســبورت» عىل تصويت صحافيني رياضيني
الختيــار أفضل العب تحــت  21عاما ســنويا يف الدوريات
األوروبية رشيطة اللعب يف املستوى األعىل ،أي الدرجة األوىل
أو املمتازة فقط.
وانطلقت النســخة األوىل من الجائزة عام  ،2003ويشارك
يف التصويت  5صحافيني من كل صحيفة يحق لها التصويت،
عىل رأســها «بيلد» األملانية ،و»أبــوال» الربتغالية ،و»ليكيب»
و»فرانــس فوتبول» الفرنســيتان ،باإلضافــة إىل «ماركا»
و»موندو ديبورتيفو» من إسبانيا.
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؟

رئيــس أمريك راحل .يُعترب صاحب ثاين أقرص فرتة
رئاســة لرئيس أمريك .إغتاله أحد العاطلني عن العمل،
ونُفّذ بالقاتل حكم االعدام شنقا.
إسمه مؤلف من  11حرفاً ،إذا جمعت:
 - 9+11+7+2+8مؤلّف موسيقي إيطايل.
 - 6+3+9+10عاصمة دولة أمركية.
 - 3+10+6+4مدينة أمركية.
 - 1+6+2+10مدينة يف بلجيكا.
 - 4+7+11أمثولة.
 - 7+5+8فتح فمه.
 - 4+10أكل الطعام.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ عاصمة أوروبية،
ثغرها ،جاه وغنى.
2ـ كاتــب م حــي
اســكتلندي راحــل،
عاصمة آذربيجان.
3ـ نــوع صواريــخ،
الكــــثر ،مدينــة
إيرانية.
4ـ طــ ّرب صوتــه
وتغ ّنى ،االســم الثاين
لكاتب رويس راحل.
5ـ يوشك أن ،عندي،
يقطع ،أمهر وأحذق.
6ـ جــ ُزر إســبانية،
أصلحوا الصدع ،األسد.
7ـ مطــار يف
األرجنتــني ،ينهــدم

ويسقط ،جامعة.
8ـ نــوع من البلوط،
ي بــون بقبضة اليد،
مدينــة يف الواليــات
املتحدة.
9ـ لفظة هجاء ،أسد،
يسبق الرعد ،تعب.
10ـ مــن أعضــاء
الجســم ،إشــرتوا ،من
قوى األمن ،سمني.
11ـ رقادهــا ،نفتل
الحبل ،وبّخ.
12ـ مرتفــع الثمن،
صور ،شــقيق
طعــامُ ،
زوجي.
13ـ مطربــة لبنانية
معتزلة ،األسد.

الحل السابق
1ـ افادة ،مواعيد
2ـ الون ،نردين ،مرح
3ـ بلغاريا ،بيوت
بج
4ـ ريو ،بودابستّ ،
5ـ ٍ
آت  ،الهــكّ  ،هــم ،بيا،
س ّنه
6ـ زامر ،أما ،األرجنتني
7ـ لجام ،لب ،نهت ،فارد
8ـ ال ،الباروك ،رشيد ،ور

1ـ رئيس عريب راحل.
2ـ مدينــة قربصية ،بحرة
روسية.
3ـ ســلطان عثامين ،إنحاز
إىل.
4ـ بــرز وظهر ،محرك يعرف
باسم مخرتعه ،أقربا .
5ـ ملفــوف ،عني باألجنبية،
فائدة غر مرشوعة.
6ـ مســحوق للتنظيــف،
املصيبة ،للنهي.
7ـ ال أحــد يرغب يف رشائه،
مدينة مرصية.
8ـ كاتب وفيلسوف فرنيس
راحل ،طرف الزند ،ســمن غاية
السمن.
9ـ مخزن ،املتعدد األشكال.

افقيا:
9ـ رف ،مشــوار ،هاون،
جنس
10ـ اتلنتيــك ســيتي،
مطرب
11ـ بــع ،أوريل ،قانــا،
أرسم
قل ،انتامء
12ـ كاتبكّ ،
13ـ مدن ،ليا مســاري،
سينام

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ال طان
) 22حزيران  23 -متوز)

ســيكرث كالم الحساد من حولك فال تكرتث
تحرك باكرا وابدأ نهارك بحيوية ونشاط ألن
املطلــوب منك عليك أن تنجزه بالكامل .ال تقلق لهــم مهام حاولوا التأثر عىل نفســيتك ،ألن
فكل ء سيسر حسنا يف ميدان العاطفة .دافعهم األســايس الغرة الشديدة من نجاحك
وتألّقك.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

أهدافــك يف العمل واضحــة للغاية .حاول
ركز كامل انتباهك عىل قضايا عملك لتتمكن
من تحسني وضعك العام .اترك لرشيكك اللطيف االســرتخاء لفرتة قصرة بطريقة منتظمة
لتحافظ عىل قواك .ال تجعل االثارة تســيطر
املجال يف الكالم وال تتشبث برأيك معه.
عىل ترصفاتك.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

كن صبورا ولكــن حازما يف القرارات التي
وضع جيد اذا اســتطعت أن تضبط اندفاعك
الزائد .حاول أن تن املسائل املهنية ولو لفرتة عليــك أن تتخذها .ال تقع يف مخاطر مغامرة
عاطفيــة مت عة حتــى وإن كانت تريض
قصرة ،وأن تظهر نفسك سعيدا وم ورا.
غرورك.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

تشعر بحيوية كبرة وبالشباب الدائم الذي
بعــض التغيرات الجادّة يف حياتك العملية
هــذه الفرتة تدعو اىل البهجة وال ور العام .يقودك اىل املغامرة .اســتفد من نشاطك هذا
وجســده يف العمل الذي بني يديك يك تستفيد
ال تحــاول أن تفرض ارادتك عىل أحبائك ،وكن
ّ
منه ماديا.
متساهال.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ عن ،سام ،تقال
11ـ بت ،لن ،هيا
12ـ دمي ،باهرا ،ناي
13ـ روبرت شومان
14ـ احتجاحّ ،
ينط ،تس
15ـ نفد ،رامي
16ـ ستا ،جربان
17ـ نرون ،سئم
18ـ هند رستم

1ـ ما اسم املرفأ األورويب الذي تغرت جنسيته  3مرات
خالل يوم واحد ،وذلك يف  14حزيران؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اسم املهرجان الكبر الذي يقام يف فصل الشتاء
عند الهنود الحمر ،وتُوزّع فيه العديد من الهدايا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إســم املمثلة املرصية التي قامت بدور البطولة
أمام املوســيقار فريد األطر يف فيلم شــهر العسل،
وإسمها األصيل غنيمة خليل عيل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــا االســم الذي يطلق عىل املهاجــر الياباين اىل
الواليات املتحدة األمركية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم اليوبيل الذي ُيحتفل فيه لدى مرور ثالث
سنوات عىل الزواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما هي جنســية الحرس البابوي الذي يعترب القوة
الرئيسية الوحيدة يف الفاتيكان؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ كم عدد األسطر التي تتألف منها ملحمة مهابهاراتا
الشعرية ،التي هي امللحمة القومية للهندوس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية دولة عربية يقع خليج القمر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم التنورة املنتفخة القصرة جدا ،التي تلبسها
راقصة الباليه؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ دولــة يف أمــركا
الجنوبية.
2ـ شــدّ ة الح ّر من وقع
الشمس.
3ـ ما قبل اليوم.
4ـ خلط ال ء بال ء.
5ـ ش ّيدنا وع ّمرنا.

1ـ رئيس غريب سابق.
2ـ بلدة يف قضاء عاليه.
3ـ يشاكل ويشابه.
4ـ عتب عىل.
5ـ قنطــوا وانقطــع
أملهم.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ حاالت.

1ـ حرصون.

2ـ صامدح.

2ـ آمايل.

3ـ رابعا.

3ـ البدا.

4ـ ولدهم.

4ـ أدعهم.

5ـ نيامي.

5ـ تحامي.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ساللة سون .
2ـ شارل األول.
3ـ سيزيف.
4ـ شاتانوغا.
5ـ غيوتان.
6ـ بيوس التاسع.
7ـ القاهر.
8ـ يف نروج.
9ـ برمودا.

من سبعة حروف:

عليك أن تتجاهل االنتقــادات أوالتلميحات
حافظ عىل طيبة قلبك برغم بعض الصعوبات
التي تجدها يف التعامل مع أحد األشخاص ،من التي قد تجرح كربياءك ،وأن تتجنب األشخاص
الخبثاء الذين ي ون بسمعتك الطيبة.
دون معرفة األسباب الحقيقية لذلك.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

10ـ االســم الثــاين ملمثلة
مرصيــة راحلــة ،مــن لوازم
الخياطة.
حب
11ـ عاد ،والدينا ،بقية ال ُ
وأثره.
12ـ نبات مشــهور ،رقّعوا
وأصلحوا الثوب.
13ـ مدينة فلسطينية ،فهد،
سئم.
14ـ فــارس مق ّنــع ،إحدى
القارات.
15ـ صوت القلم ،من الطيور.
شق ،أصل إىل.
16ـ َّ
17ـ شــاهدتكم ،نوتــة
موسيقية.
18ـ االســم األول ملطــرب
مرصي راحل صاحب الصورة.

عموديا:
1ـ الربازيل ،أبكم
2ـ فاليتا ،ارتعاد
3ـ أوغو ،مل ،فل ،تن
4ـ دنا ،أرجأ ،ناب
5ـ ربل ،املتوكّل
6ـ نيو هامبشر
7ـ مرادكم ،أوكلنا
8ـ ود ،الرايس
9ـ ايابه ،بوري ،قس

كارل فون لينه

ال ــش ــب ــك ــة الــ ــغــيــرة

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

ترغب يف استقطاب االعجاب من ا خرين.
إذا وجدت نفسك أمام صعوبات فال ترتدد يف
طلب املساعدة من األصدقاء اللطفاء .عاطفيا ،ال رضر من أخــذ نصيحة ما قبل االقدام عىل
ال تقلق ،انَّ الشــخص الذي يشغل بالك هو يف خطوات حاسمة .بينك وبني السعادة خطوات
قليلة.
انتظارك.

عاصمة أمركية
النيل
الليطاين
األويل
برنامج
برامز
بروك
بيت مري
بطيخ
برتول
بيلسان
تنورين
ر
جونية
جلنار
حريصا
خدود
ديون
دردار
رقة
سبع
شص
شمس
شحرور
صورة
صمت
ضامن
طريق
عريف
عز
عنقود
فيصل
فقرة
قمة

S U D O K U

قافلة
قش
كاتيوشا
كنة
ليث

الهور
مز
محبة
مومباسا
ماليزيا

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

مجد
نيويورك
نارميان
ياطر
ينبوع.

الحل السابق

الحل السابق
لبنان

الثلثاء  23ترشين الثاين 2021

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

اح ــت ــف ــال «بــــال روح» بـــاالســـتـــقـــالل« ...خـ ــارطـ ــة طـــريـــق» فـــي بــعــبــدا وال ــع ــب ــرة بــالــتــنــفــيــذ!
(تتمة ص(1
متس
«مدين» لالســتقالل حمل يف طياته شعارات انقسامية
ّ
برشيحة وازنة ،ما يثر الكثر من عالمات االســتفهام حيال
منظمي هذه التحركات ومن يقف خلفهم.
وفيام خرقت موســكو االحداث بتسليم لبنان صور االقامر
االصطناعيــة ملا قبل انفجار املرفا وبعده ،وبانتظار معرفة ما
اذا كانت الصور تشــمل لحظة التفجر ،فان تحول خرب وجود
«الر ســاء» الثالثة يف ســيارة واحدة اقلّتهم من الرزة اىل
بعبــدا اىل «حدث» اخباري يوم امس ،دليل عىل حالة «الخواء»
املخيفة يف الحياة السياسية  ،حيث بات مجرد انعقاد الحكومة
انجازا ،وهــو امر مل «يبرص النور» يف اللقاء الثال ملزيد من
«التشاور» ،و ة جهد يبذل النضاج تسوية تقوم عىل «تحييد»
يتم معالجة ملف
القايض طارق البيطار ال «تطيره» ،وبعدها ّ
االزمة السعودية املفتعلة مع لبنان «بالقطعة» ،علام ان اللقاء
بني الرئيس ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان
«بروتوكوليا»« ،ك الجليد» شــكليا ،لكنــه لن يثمر تعاونا
ايجابيــا فيــام تبقى من عمر العهد ،خصوصا ان بري ســبق
وتحدث امــام زواره رصاحة انه بات يتعامل مع الرئيس عون
بانه جزء من املايض ،واالشهر املتبقية من عهده مجرد «تقطيع
وقت» ال اكرث وال اقل.

} ارتياح يف بعبدا ...ولكن؟ }

وكانت قيادة الجيش اقامت عرضاً عســكرياً رمزيّاً يف وزارة
الدفاع مبناســبة الذكرى الـ  78لالســتقالل ،ترأّســه رئيس
الجمهورية ميشــال عون ،يف حضور رئييس مجلس الوزراء
والنــواب ،نجيب ميقا ونبيه بــري ،تاله اجتامع ثال يف
القرص الجمهوري ،ووفقا الوســاط مقربــة من بعبدا ،فان
الرئيــس عون مرتاح للقــاء ،لكن تبقى االمــور بخواتيمها،
فالتوافــق الذي حصــل عىل اهمية انعقــاد الحكومة مطلع
الشــهر املقبل بعد العودة من زيارته اىل قطر وعودة ميقا
من الفاتيكان ،يحتاج اىل ترجمة عملية للتفاهامت السياسية
– القضائية .ووفقا للمعلومات تم التفاهم يف بعبدا باالمس ،ان
الحل لقضية القايض البيطار تكون اما عرب القضاء او مجلس
النواب ،وســتكون الفرتة الفاصلة عن نهاية الشــهر فرصة
النضاج التسوية .اما ملف العالقة مع دول الخليج  ،فثمة توافق
«ثال » عىل اهمية اســتعادة هذه العالقات لطبيعتها ،لكن مل
يكن لدى اي من «الر ساء» تصور واضح لكيفية مقاربة امللف
يف غياب اي استعداد للسعودية لفتح قنوات الحوار ،وعلم يف
هذا الســياق ،ان «باب» اقالة الوزير جورج قرداحي «مقفل»،
واملخرج يكون «باالستقالة الطوعية» ،وهذا يحتاج اىل توافق
سيايس «وخارطة طريق» ليسا يف «متناول اليد» بعد.

} تحييد البيطار ال «تطيره»؟ }

ووفقــا ملصدر مطلع عىل االجتامع الثــال  ،ركز ميقا
عىل رضورة إعادة تعويم الحكومة مبعاودة جلســات مجلس
الوزراء ،مؤكدا انه تلقى العديد من املؤرشات الســلبية الدولية
حيال «التعطيل» ،مشــددا عىل انه ال يقبل بان تتحول حكومته
اىل «ترصيف االعامل» ،مجددا التأكيد انه ليس يف وارد القبول

بتســجيل سابقة تدخل السلطة التنفيذية يف شؤون القضاء،
وهو مع ان يتخذ الجســم القضا ما هو مناســب لتصويب
مسار التحقيق يف انفجار مرفأ بروت .وهذا املسار يوافق عليه
رئيس الجمهورية ميشــال عون ،وكذلك الرئيس بري الذي سأل
عن كيفية «تسييل» هذا «املخرج» اذا كان القضاء حتى ا ن مل
يتخــذ االجراءات العملية للعودة عن تجاوزات القايض البيطار
للدستور ،وهو االمر الكفيل بحلحلة االمور.
ووفقا لتلك املصادر ،تحتاج «التسوية» اىل مزيد من الوقت،
والحل ســيبدأ من خالل تجزئة التحقيق يف جرمية املرفأ اىل
قسمني ،األول يبقى يف عهدة القايض البيطار ،والثاين املرتبط
بالوزراء والنواب ورئيس الحكومة الســابق حسان دياب يحال
إىل املجلس األعىل ملحاكمة الر ســاء والــوزراء ،وهذا االمر
يحتاج اىل قرار حاســم من مجلس القضاء االعىل الذي ينكب
عىل دراســة املوقف وسط انقســام بني اعضائه ،ولهذا ميكن
القــول ان املعركــة انتقلت من مرحلة «كف يــد» البيطار اىل
«تحييده» عن قسم من امللف ،وفق ما تقتضيه القوانني املرعية
االجراء ،وكذلك الدستور.

} بري وخيارات الحريري «املقلقة» }

يف هذا الوقت ،ينشــغل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف
رصد املؤرشات السياســية املرتبطة باالســتحقاق االنتخايب
املقبــل ،ووفقا لزوارعني التينة بات رئيس املجلس مقتنعا بان
االنتخابات لن تحصل يف  27آذار ،بعدما اعلن الرئيس عون انه
لن يوقع «املراســيم» التطبيقية ،لكن ما يشغل بال بري اتجاه
رئيس «تيار املســتقبل» ســعد الحريري للعزوف عن املشاركة
يف هذا االستحقاق ،ما له من تداعيات «خطرة» عىل الساحة
الســنية ،ووفقــا للمعلومات ،مل يتلق بــري جوابا نهائيا من
الحريري حيال قراره االخر ،وهو لن يحسم خياراته االنتخابية
اال بعد صدور مرســوم دعوة الهيئات الناخبة ،وعندها «يبنى
عىل ال ء مقتضاه» ،وسيعود اىل بروت لحسم املوقف .

} الضغط عىل «الدستوري» }

ووفقا لزوار عني التينة ،يشعر بري «باالستياء» من مواقف
رئيس الجمهورية االخرة ،فكالمه عن عدم توقيع مرســوم
دعوة الهيئات الناخبة اال اذا وافقت «اهواء» فريقه السيايس،
يشكل التفافاً عىل ما سيصدر عن املجلس الدستوري الذي ينظر
حاليا يف الطعن ،ويشــتم من هذا املوقف تدخال للضغط عىل
موقف «املجلس».

} عون «جزء من املايض» }

ووفقا لتلك االوساط ،اذا كان اللقاء باالمس يف بعبدا «ك
الجليد» وميكــن ان يبنى عليه العادة اطالق عجلة الحكومة،
فــان الجفاء سيســتمر بني الرجلني اىل نهايــة العهد ،فربي
يتعامل مع الرئيس انه بات «جزءا من املايض» ،ومل يعد التعاون
مجديا ،يف االشهر االخرة من عمر الرئاسة ،وبات االمر مجرد
«تقطيــع وقــت»« ،اليل ما ضبط بخمس ســنني ما رح يركب
باشــهر» ،والتطلع ا ن اىل االســتحقاقات الدستورية ومنها
الرئاســية .وهنا مل يكن بــري مرتاحا لتحديد عون مواصفات
رئيس الجمهورية املقبل ،وكالمه عن عدم تســليم الفرا «يثر

حامل اوجه؟
الريبة» برأيه ،النه كان ّ

} العرض العسكري «الرمزي» }

وكانت قيادة الجيش اقامت عرضاً عســكرياً رمزيّاً يف وزارة
الدفاع مبناســبة الذكرى الـ  78لالســتقالل ،ترأّســه رئيس
الجمهورية ميشــال عون ،يف حضور رئييس مجلس الوزراء
والنواب ،نجيب ميقا ونبيه بري ،وكان العرض مخترصا جدا
«لــدواع القتصادية» ،حيث أطلقت مدفعية الجيش  21قذيفة
عىل وقع األلحان العســكرية ،ووضــع الرئيس عون ،برفقة
قائــد الجيش ،إكليالً عىل النصب التذكاري للشــهداء ،وألقى
التحية عىل الفرق املشاركة يف الحفل .وبعدها ،غادر الر ساء
الثالثة يف ســيارة الرئاسة األوىل ،واجتمعوا يف قرص بعبدا،
ولدى مغادرته ،قال بري رداً عىل ســؤال عام إذا كانت األوضاع
«تحلحلت»« :انشــالله خر» .من جهتــه ،قارن ميقا عىل
نحــو «رسيايل» بني واقع الدولة واملــرأة املطلقة التي تحتفل
بعيد زواجها وقال «ما كان االستقالل لو ما اجتمع اللبنانيون
جنباً إىل جنب يف راشيا .التفاهم والحوار هام األساس .ال ُبعد
جفاء .ولقاء اليوم شــكّل حواراً جدياً ،وبإذن الله سوف يؤدّي
إىل الخر».
ويف ســياق م ّتصــل ،أوضــح مكتب اإلعالم يف رئاســة
الجمهورية ،عرب «تويرت» ،اســباب عدم حصول االســتقبال
التقليــدي لتق ّبل التهاين يف قــرص بعبدا معلال ذلك باألوضاع
الراهنة والظروف الصحية يف البالد.

} عرض «بشعارات مريبة»؟ }

يف املقابل ،وتحت شعار مريب يثرعالمات االستفهام حول
خلفياتــه ،تقصدت مجموعــات «مدنية» تنظيم عرض مدين
لالســتقالل تحت شعار «شــعب جيش قضاء» ،يف اسقاط
مقصود لعبارة «املقاومة»من املعادلة الســابقة ،واستبدلتها
بكلمة «قضاء» ،يف اســتهداف واضح لرشيحة كبرة مؤيدة
لحزب الله ،ما يزيد االنقسامات الخطرة يف البالد ،وقد انطلق
العــرض من منطقة الكرنتينا باتجاه مرفأ بروت مبشــاركة
مجموعــات من املجتمع املدين و»ثوار  17ترشين» .ويف خلط
«مريب» للشــعارات ،رفع املشــاركون الالفتات التي تدعو إىل
تحقيق االســتقالل الحقيقي وخروج إيران ومحاربة الفساد
ورسقــة املال العــام والوصول إىل الدولــة املدنية إىل جانب
محاسبة املسؤولني عن انفجار  4آب.

} «خيبة» «املجتمع املدين» }

ما مكنه من الحصول عىل  1550صوتا.

} «الصور» الروسية }

ويف تطــور الفت ،ســلمت روســيا لبنان صــور األقامر
االصطناع ّيــة املتعلّقة بانفجار مرفأ بروت ،وبانتظار معرفة
مــا اذا كانت تتضمن صور لحظة وقــوع االنفجار ،تبدو هذه
الخطــوة مهمــة بعدما امتنعــت  13دولة عــن تزويد لبنان
مبعطيات مامثلة .وقد اعلن وزير الخارجية الرويس ســرغي
الفروف ،يف مؤمتر صحايف مشــرتك مــع الوزيرعبدالله بو
حبيــب ،بعد محادثاتهام يف موســكو  ،إنّــه «بنا ًء عىل طلب
الحكومة اللبنانية ،قمنا بتسليم صور فضائية وصور لألقامر
االصطناعية أعدّ تها وكالة روس كوســموس ،ملا قبل االنفجار
وما بعده ،آمالً أن تســاعد هذه املواد يف التحقيق يف أســباب
االنفجــار» .وأوضح الفروف أنه بحث كذلك مع نظره اللبناين
إمكانية مشاركة رشكات روسية يف إعادة بناء البنية التحتية
التي دمرها االنفجار .من جهته ،بو حبيب الذي مل مينح موسكو
اي وعود استثامرية ،طلب «دعم روسيا يف حل صعوبات لبنان
املرتاكمة» وعن األزمة مع الســعودية ودول الخليج ،قال بو
تحل
حبيب« :نريد الحوار مع الخليج ،وهناك مســائل يجب أن ّ
ليس باإلمالء ،وقضية قرداحي ليست مستعصية».

} تضارب يف ملف «الرتسيم»؟ }

وكان الفتا ،تقديم بوحبيب اجواء مغايرة لتفا ل الرئيس عون
يف ملف ترســيم الحدود البحرية ،وقال إنّ واشــنطن مل تفلح
بتقريب وجهات النظر «ومنذ حواىل أكرث من شهر ،اتفقنا مع
املمثل األمريك للطاقة يف العامل العريب آموس هوكشتني ،أن
يعود إلينا باالقرتاحات ،وقد زار «إرسائيل» منذ أسبوع ،لكن مل
رصون عىل أنّ الـ 860
يعد بعد ّ
بأي اقرتاحات» ،وأضاف أنّنا «م ّ
كيلومرتاً مربعاً مــن حقنا ولن نتنازل عنها .ويتقاطع موقف
بوحبيــب مع معلومات اعضاء الوفد املفاوض الذين ال ميلكون
اي معطيات حول التقدم الذي سبق وتحدث عنه الرئيس عون،
مع العلم ان مصادر معينة بامللف تنتقد تحديد وزير الخارجية
للمساحة املفرتضة للبنان ،وتخليه عن السقف العايل للتفاوض
الذي رســمه الجيش ،داعيا املفاوض اللبناين استغالل الحاجة
االمركية « -االرسائيلية» لحســم امللف قبل شــهر آذار املقبل،
موعد بدء التنقيب يف حقل «كاريش» وتســييل التفاهم عىل
الحصول الكامل عىل حقل «قانا».

} موسكو «حذرة» نوويا }

وعشية االستحقاقات االنتخابية ،ويف مؤرش يثر عالمات
اســتفهام ،ويطرح الكثر من االســئلة حول هشاشة االدعاء
بالتغيــر ،تلقى «املجتمع املدين» يف انتخابات نقابة املحامني
باسم «نقابتنا» خسارة كبرة يوم االحد ،وقد أدت االنقسامات
والــرصاع بني الئحتي «نقابتنــا» و»جبهة املعارضة» إىل عدم
فوزهام عــىل خالف العام املايض حني توحدت وحصلت عىل
مركز النقيب الذي تواله ملحم خلف ،وقد فاز املرشــح املستقل
نارض كســبار بالرئاســة بعدما قررت معظم األحزاب منحه
أصــوات محاميهــا من «تحت الطاولــة» يف املرحلة الثانية،
وقــد منحت معظم األحزاب باســتثناء «القــوات اللبنانية»،
و»الكتائب» ،أصواتها لكسبار يف املرحلة الثانية من التصويت

ووفقا ملعلومات «الديــار» ،ابل الفروف بو حبيب ب ورة
عدم رهن االزمة اللبنانية بامللف النووي االيراين ،الن اإلشارات
تبقى حــذرة وال تظهر حتى ا ن أن االطراف قريبة من العودة
اىل اتفاقية  .2015وتبدو موسكو أكرث تشا ما اليوم مام كانت
عليه عندما توقفت املحادثات يف حزيران ،وســط ارصار إيران
عــىل رفع العقوبات النووية وغر النووية مع ضامنات بعدم
قيام الرئيس االمريك يف املستقبل باتخاذ قرار فردي للخروج
من االتفاقية كام فعل الرئيس السابق دونالد ترامب ،وهو امر
ترفضه واشنطن ،ويبقى التعويل ا ن عىل إمكانية التوصل إىل
اتفاق مؤقت لتجميد انتاج إيران من اليورانيوم املخصب ،مقابل
قيام الواليات املتحدة بتخفيف بعض العقوبات.

املواد الغذائية تستمر يف االرتفاع ،هذا يؤدي إىل ازدياد الجوع».
وكان ديفيــد بيزيل املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي،
قال يف  8ترشين الثاين إن أكرث من نصف سكان اليمن (16 2
مليونا) يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الرصاع الدامي
املستمر يف هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام.
وقال بيزيل يف بيــان أن برنامج األغذية العاملي يحتاج إىل
 802مليون دوالر للحفاظ عىل مستوى املساعدات التي يقدمها
خالل الســتة األشهر القادمة .واشار إىل إن النصف األول من
عام  2022ســيكون «قاســيا» عىل اليمن الذي يقف عىل شفا
مجاعة.
وتشر أحدث تقديرات األمم املتحدة إىل أن  20مليون شخص،
أي مــا يعادل ثلثي ســكان اليمن البال عددهــم  30مليونا،

يحتاجون إىل املساعدات .
اشــارة اىل ان ســعر الدوالر تخطى  1530ريال هذا الشهر
يف أســوأ انهيار لقيمة العملة املحلية يف تاريخها ومنذ بدء
الحرب يف البالد.
وتســبب تدهور العملة يف زيادات حادة يف األسعار وسط
عجز الكثر من اليمنيني عن رشاء غالبية السلع األساسية.
وحذر البنك الدويل من اتســاع رقعة املجاعة يف اليمن ،مع
استمرار القتال يف هذا البلد .وذكر البنك الدويل يف تقرير أصدره
يف ا ونة األخرة عن األمن الغذا يف اليمن أن ارتفاع األسعار
عامليا إىل جانب الزيادة يف معدالت التضخم واالنخفاض الكبر
يف ســعر العملة املحلية وزيادة تكلفة نقل السلع كان السبب
الرئيس يف ارتفاع أسعار الغذاء يف اليمن.

ّ
بــــرنــــامــــج االغــــــذيــــــة الـــــعـــــاملـــــي :ازمــــــــة الـــــجـــــوع تـــــهـــــدد مــــاليــــيــــن الـــــعـــــائـــــالت فـــــي ال ــي ــم ــن

قــال برنامج األغذية العاملي التابــع لالمم املتحدة ان أزمة
الجــوع يف اليمن ازدادت لدى ىرشائح واســعة من املجتمع
املحيل بالتزامن مع ارتفاع االســعار عامليا والغالء الناجم عن

تدهور أسعار رصف العملة.
وذكر مكتب الربنامــج يف اليمن يف بيان عىل «تويرت» ،أن
«أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة ملاليني العائالت ...أســعار

روســـــيا بـــــدأت بتســـــيير دوريـــــات قـــــرب املنطقـــــة
التـــــي تســـــيطر عليهـــــا اميـــــركا فـــــي شـــــرق ســـــوريا

نقلت وكالة تاس الروسية لألنباء عن الجيش الرويس قوله
يوم االثنني إن قوات تابعة له رشعت يف تســير دوريات عىل
الخط الفاصل بني املنطقة التي تســيطر عليها قوات التحالف
الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف رشق سوريا وتلك الخاضعة
لسيطرة القوات الروسية.
قالت الوكالة نقال عن متحدث باســم الجيش الرويس
«إنهــا الحــدود التي تفصل بــني املنطقة التي يســيطر

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

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

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

عليهــا التحالف الدويل ملكافحة اإلرهاب املعروفة باســم
املنطقــة الرشقية واملنطقــة الغربية التي تســيطر
عليها القوات الروسية .وحتى ا ن مل يقم الجنود الروس
بدوريات».
أضاف املتحدث أن هناك احتاملية لوجود خاليا نامئة تابعة
لتنظيم الدولة اإلســالمية يف املنطقــة وأن الجيش الرويس
يحاول إثبات وجوده.

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

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
info@addiyaronline.com

