ّ
الـــــعـــــاملـــــيـــــة»
«الـــــصـــــحـــــة
ت ــت ــوق ــع وفــــــاة مـــئـــات اآلالف
بـــــ «كــــــورونــــــا» فــــي أوروبــــــا
خـــــــــــــــــــال الــــــــشــــــــتــــــــاء
ص٩

«كورون ــــــا» 11 :حال ــــــة وف ــــــاة
و 482إصابـــــــــــة جدبـــــــــــدة
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حقيقة الديار

أم ــــــام الرئي ــــــس ع ــــــون
فرص ـ ـ ـ ـ ــة إلنق ـ ـ ـ ـ ــاذ لبن ـ ـ ـ ـ ــان

نحن يف السنة األخرية من عهد رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون ،وعندما اســتلم الرئيس عون
رئاســة الجمهورية كانت نسبة النمو االقتصادي ما
بــني  2و ، %3وكان االزمة السياســية مقبولة بدليل
انتخابــه رغم املعارضة ،لكــن مل يرصح أحد ضده،
ومل يأخــذ أي طرف قرارا مبقاطعة قرص بعبدا .وكان
التفاعل الســيايس والخالفات مقبولة بني األطراف
كلها.
وفق مبدأ اعطاء فرتة ســامح لرئيس الجمهورية
انتظرت مرور ســنة عىل عهد الرئيس عون،
ُ
املنتخب،
كتبت الخرب الرئييس تحت عنوان «فشل الرئيس
ُ
اىل ان
العامد ميشال عون يف معالجة الوضع االقتصادي».
ولقــد كانت كتابتي للخرب الرئييس بهذا العنوان ،بعد
أن رأيت أن األمور سائرة نحو االنهيار.
مل أكن اعرف ان الوزير املستشار القانوين الدكتور
سليم جريصايت يتدخّل يف القضاء .ومل أكن أعرف ان
بعض القضاة يتأثرون بتعليامت القرص الجمهوري.
يل كشــارل أيــوب يف قضية
وحصــل ادعــاء ع ّ
اخرتعوها وغري صحيحة رداً عىل الخرب الرئييس يف
الصفحة األوىل من «الديار» ،بأن العهد فشل يف حل
املشكلة االقتصادية.
كان املطلوب من الرئيس العامد ميشــال عون إدارة
االزمــة وليس حلّها ،وكان الشــعب اللبناين يعطيه
الثقة إلدارة االزمة وعــدم االنحدار،اىل أن خاب أمل
الشعب اللبناين تدريجياً حتى يومنا هذا بشكل كبري.
بعد االدعاء عىل «الديار» وعىل شارل أيوب بقضية
محض افرتاء ،اســتمرت املخالفات القانونية من قبل
ّ
الحكومة ومن قبل العهد ،وأه ّمها حصول التلزميات
الكربى ،وطبعا الصغرى من دون مناقصات،بل كانت
تجري بالرتايض ،خاصة من قبل وزراء الرئيس عون
 ،وبالتحديــد الوزير جربان باســيل مبارشة او تحت
ارشافه بعد تســليم وزارة الطاقة اىل الوزير ســيزار
ايب خليل ومن بعده الوزيرة ندى البستاين.
ميكن تلزيم استئجار باخرتني تركيتني بقيمة
كيف ُ
ملياري دوالر ،مــن دون مناقصة ،بل بالرتايض بني
ّ
شــخص الوزير ووكيل الرشكة يف لبنان مع اعرتاض
مديــر املناقصات يف الدولة اللبنانية األســتاذ جان
العلية؟
وكانــت هذه أكرب فضيحة بــرصف ملياري دوالر
الستئجار باخرتني تجاريتني من تركيا إلنتاج الكهرباء.
ثــم حصل تلزيم معمل دير عامر للكهرباء من دون
مناقصة ،وقيمة التلزيــم تناهز حواىل  700مليون
دوالر،يف وقــت كان عجز الكهرباء ســنوياً ُيكلّف
ميزانيــة الدولة مليــارا ونصف املليار دوالر من دون
احتســاب اســتئجار الباخرتني الرتكيتني ومن دون
احتساب تلزيم معمل دير عامر للكهرباء.
مل يضع العهد مع الحكومة خطة اقتصادية تسري
عليها الحكومــة بالتوافق ما بني الــوزراء ورئيس
الحكومة ورئيس الجمهورية.
ومل يــد ُع رئيس الجمهوريــة الحكومة اىل وضع
الخطــط للزراعة والصناعــة والكهرباء واملياه ،وال
سياســة تربوية ،وال خطــة اجتامعية  ،وال خطة
دفاعية،وال خطة للسياســة الدولية الخارجية ،بل
كانت الســفينة التي اسمها لبنان تسري يف بحر من
عواصــف من دون وجود رعاية مبارشة من القبطان
او من حكومة تقود هذه السفينة نحو ب ّر األمان.
ورغم نجاة لبنان من اعامل اإلرهاب التي اجتاحت
ســوريا ووصلت اىل اراضيه ،لكن االســتقرار بقي
موجودا واستطاع الجيش اللبناين واألجهزة األمنية
واملقاومــة منع اإلرهاب من تثبيت أي وجود له عىل
الساحة اللبنانية.
كانت كل االشــارات تدل عــىل ان لبنان ذاهب اىل
الهاويــة والوقــت الثمني يضيع،وها هي الســنة
الخامسة من العهد تنتهي ،والباخرة لبنان تغرق،ومن
الرضوري اجراء االنتخابات الرئاســية والنيابية يف
مواعيدها القانونية ،لكــن الناس تريد إخراجها من
لهيــب نار الجوع والغــالء وفقدان االدوية  ،حتى ان
الجوع دخل منازل أكرث من  %80من الشــعب اللبناين
والرئيس عون باقٍ له ســنة من عهده ،ومن املستحيل
حل املشكلة االقتصادية املالية املعيشية خالل سنة.
لكــن ميكن تخفيف اوجاع الناس ،ومعالجة أجزاء
مــن انهيار الوضع املعييش ببعض التدابري االنقاذية
بدل التلّهي بإشــغال النــاس يف االنتخابات النيابية
وبعدها االنتخابات الرئاســية من اآلن وحتى نهاية
السنة األخرية من عهد الرئيس عون.
أضاع الرئيس عون عىل لبنان فرصة االتفاق مع املانيا
 ،حيث جاءت املستشارة األملانية مريكل ومعها رئيس
أكرب ثاين رشكة للكهرباء يف العامل «سيمنس» ،والتي
قدمت مرشوعا للكهربــاء يوفر مليارات الدوالرات.
لكن وزراء التيار قالوا ان املستشــارة االملانية مريكل
«تحيك الكثري» وال تفعل،ونفوا أن يكون رئيس رشكة
«سيمنس» قدم عرضا مقبوال للغاية ،مام اضطره لعقد
مؤمتر صحايف يؤكــد فيه أن املانيا قدمت مرشوعا
متكامــال لوقف الهدر والعجز املايل وتأمني الكهرباء
للشعب اللبناين بأرخص األسعار وبالتقسيط عىل 10
سنوات.
أضــاع الرئيس عــون أيضا نتائج زيــارة الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكــرون الذي اتفق مع الجميع
عــىل قيام حكومة مه ّمة ،لكن الرئيس عون أفشــل

شارل أيوب

(التتمة ص)12
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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 482
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إىل .«660442
وأوضحت الوزارة «أنّ االصابات املسجلة جميعها تعود
«تم تسجيل  11حالة وفاة جديدة،
ملقيمني ،مشري ًة إىل أنّه ّ
لريتفع العدد اإلجاميل للوف ّيات إىل .«8666

www.addiyaronline.com

 12صفحة

تعويـــــل علـــــى زيـــــارة ماكـــــرون الـــــى الخليـــــج لخـــــرق جـــــدار األزمـــــة
ميقاتـــــي امـــــام االمـــــر الواقـــــع  ...يُ ّ
فعـــــل اللجـــــان الوزاريـــــة ويُ ّ
حركهـــــا
ُ ّ
ً
الــدوالر يحلــق  ...و 160ألــف عائلــة تنتظــر رحمــة مجلــس النــواب لدعــم االكثــر فقرا

بوال مراد

كام كان متوقعا ،مل تنســحب «االيجابية الشــكلية»التي
تركها اجتامع رؤســاء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب
يف بعبدا بعيد احياء ذكرى االســتقالل  ،والتي وضعت حدا ملا
يشــبه القطيعة بني الرئاســتني االوىل والثانية اىل مضمون
النقاشات ،اذ عادت بعد ساعات عىل اللقاء السلبية لتطغى عىل
املشهد العام بغياب حلول عملية لالزمة السياسية-القضائية-
الديبلوماسية التي ترزح تحتها البالد.
وقالت مصادر سياســية مطلعة عىل الحراك الحاصل عىل
خط بعبدا -الرساي-عــني التينة انه رغم االيجابية واالنفتاح
تعرب عنهام الرئاســات الـ ،3اال انــه عمليا ال يشء
اللذيــن ّ
ملموسا عىل مســتوى الحلول ،الفتة يف ترصيح لـ»الديار»
اىل ان االمــور ال تــزال متوقفة يف املربــع االول ،وال ميكن
الحديــث عن اي تقدّ م حصل رغم االجواء االيجابية التي حاول
رئيس الحكومة اشــاعتها االسبوع املايض .واعتربت املصادر
انه بات شبه محســوم ان ميقايت لن يدعو لجلسة حكومية
هذا االسبوع ،بعدما بات الجميع عىل يقني ان االزمة تجاوزت
الحدود اللبنانية ،وباتت مرتبطة بتطورات اقليمية ودولية.

}  3محطات اساسية }

وتتجه االنظار بشكل اسايس اىل  3محطات ،اولها اجتامع
فيينــا املرتقب يف  2٩من الشــهر الجاري الطالق املفاوضات

(تتمة املانشيت ص)12

غروسيمنطهران:نتمنىنتائجايجابيةــسامي :سنواصلتنفيذبرنامجنا
ّ
«إســرائــيــل» تحذرّ :
أي اتفاق ال يُلزمنا ...ولــن نتراخى في الــرد

أكــد مســاعد الرئيــس
اإليــراين رئيــس منظمة
الطاقــة الذريــة محمــد
سالمي ،أن «بالده مصممة
عــىل مواصلــة تنفيــذ
برنامجها النووي السلمي»،
موضحاً «أن الوكالة الدولية
للطاقــة الذريــة عرضت
مساعدتها إليران يف ذلك».
وقال سالمي يف مؤمتر
صحــايف مشــرتك مــع
رافائيل غرويس مدير عام
الوكالــة الدوليــة للطاقة

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
رغم االزمة العنيفة والكارثة التي حلت بلبنان تبقى
اضواء االمل مشتعلة عندما نعرف ان عدد الحجوزات
للبنانيــني املغرتبني واملهاجرين كبرية جدا حيث يقدر
العدد بنصف مليون لبناين ســيأتون خالل فرتة اعياد
امليالد ورأس الســنة لزيارة اهاليهم ومتضية االعياد
بني االهل واالقارب واالصحاب.
ال بد من تدابري خاصة لتسهيل وصولهم عرب مطار
بريوت الن الوافدين من اوســرتاليا والواليات املتحدة
وامريكا الالتينية وحتــى من اوروبا بحاجة للراحة
والطأمنينة يك يشــعروا بفرح وهــم عائدون اىل
وطنهم لبنان الذي يحبونه جدا.

«الديار»

سالمي مع غرويس

القضي ـــة الفلس ـــطينية ل ـــم ّ
ّ
يتغي ـــر
بوتي ـــن لعب ـــاس :موقفن ـــا م ـــن
ّ
قانوني ـــة
االتح ـــاد األوروب ـــي :املس ـــتوطنات «اإلس ـــرائيلية» غي ـــر

أعلن الرئيــس الرويس
فالدميــري بوتني أثناء لقاء
أجــراه ،أمس ،مــع نظريه
الفلسطيني محمود عباس
يف منتجــع ســوتيش ،أن
«موقف موسكو من تسوية
القضيــة الفلســطينية مل
يتغري».
وقــال يف مســتهل
املحادثــات مــع الرئيس
الفلســطيني ،إن «أهــم
يشء أود أن أقولــه هو أن
موقف روســيا من املسار

بوتني مجتمعا مع عباس

(التتمة ص)12

ً
سامة 14 :مليارا في االحتياطي
وال اتفاق على كيفية توزيع الخسائر

حاكم مرصف لبنان رياض سالمة

اعترب حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة ان «الحكومة مل
تقدم لصندوق النقد الدويل حتى اآلن تقديرات لحجم خســائر
النظام املايل».
وقال يف حديث لـ «رويرتز» ان ال اتفاق حتى االن عىل كيفية
توزيع الخسائر.
وتابع« :البنك املركزي لديه اآلن  14مليار دوالر من السيولة
املتاحة يف االحتياطي».

ّ
اميركيـــــة شـــــرقي ســـــوريا
هجـــــوم صاروخـــــي يســـــتهدف اضخـــــم قاعـــــدة جويّـــــة
خـــــروج  110آليـــــات للجيـــــش االميركـــــي مـــــن الحســـــكة الـــــى شـــــمال العـــــراق

هزت سلسلة انفجارات عنيفة إحدى القواعد األمريكية غري
الرشعية قرب الحدود السورية – العراقية ،أقىص شامل رشقي
سوريا ،نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي..
وقالت مصادر محلية يف ريف محافظة الحسكة السورية
لوكالة «سبوتنيك»« :هزت انفجارات قوية القاعدة األمريكية
الالرشعيــة يف قرية خراب الجري ،التــي تبعد  5كم عن بلدة
اليعربيــة الحدودية مع العراق ،فجر اليوم الثالثاء  23ترشين
الثاين ،بعد سقوط  4قذائف صاروخية ال زال مصدرها مجهوال.
وفور اســتهداف القاعدة االمريكية ،وبعد وقت قصري جداً
من الهجوم ،شــهدت ســامء املنطقة تحليقا كثيفا للطائرات
املروحية والحربية التابعــة لقوات االحتالل األمرييك ،وفق
املصادر.
ووصفت املصادر االنفجارات بالقوية ،وســمعت أصداؤها
يف أرجاء املنطقة الحدودية الشــاملية الرشقية بني ســوريا
والعراق.
اضافت املصــادر»:إن قاعدة خراب الجري تعترب ثاين قاعدة
ال رشعية لالحتالل األمرييك يف ســوريا ،وقد أنشــأت يف

دخان يتصاعد من القاعدة الجوية االمريكية

(التتمة ص)12

ّ
ش ــــــويغو :القاذف ــــــات االميركي ــــــة تت ـــــ ّ
ـدرب عل ــــــى اس ــــــتخدام االس ــــــلحة النووي ــــــة ض ــــــد روس ــــــيا
ّ ً
تخوف ــــــا م ــــــن س ــــــقوط العاصم ــــــة
امي ــــــركا تنش ــــــر ق ــــــوات خاص ــــــة بالق ــــــرب م ــــــن اثيوبي ــــــا
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ً
أقـــتـــلـــوا بــعــضــكــم بــــعــــضــــا...

نبيه الربجي

بعيــداً عــن اللغــة
الخشــبية ،واأللــواح
الخشــبية ،ال مــكان
ل صــوات العارية يف
هــذه الغرنيــكا األبدية
كامتداد جــديل لداحس
والغرباء ،وحتى كامتداد
لليلــة األخــرية بــني
قايــني وهابيل .الوصية
الحاديــة عــرشة نزلت
علينا خصيصاً :أقتلوا بعضكم بعضاً...
ماذا يعنــي جورج قرداحــي ،أو أي لبنــاين خر،
ملستشــاري البالط اال اذ كان مبواصفات الليدي غاغا،
وجــون ترافولتــا .اال اذا كان مبواصفــات ...هيفاء
وهبي؟
األزمة بــني لبنان والخليج أزمــة لبنانية ،بالدرجة
األوىل .من تعاقبوا عىل الســلطة ،باســتثناء القلة
القليلــة ،مل يصنعــوا لبنان ـ الدولــة ،وال اللبناين ـ
املواطن .كل ذلــك الكربياء الذي نتحــد عنه ،حتى
يف العتابــا وامليجانــا ،كالم بكالم .عندنــا الدولة ـ
القهرمانة ،واملواطن ـ القهرمانة...
متى مل تحــرتف حكوماتنا ثقافة التســ ّول؟ دا اً
الحلقــة الضعيفة .اذ أ هر اعنــا مع «ا ائيل»
أن بامكاننــا أن نصنع املســتحيل ،رمبا مــا هو أبعد
من املســتحيل ،لو كانت لدينا دولة حقاً لجعلت لبنان
نقطة االستقطاب بني دمشق ومكة ،وبني الفسطاط
والقريوان.
كيف نطلــب مــن الســعوديني أن يحرتمونا ،وقد
أهانونــا حتــى العظم ،اذا كنــا ال نتجــرأ ،بزبائيتنا
القاتلــة ،وبتصدعنا القاتل ،وقف اســترياد البطاطا
مــن هذه الدولة ،والبندورة ،من تلــك الدولة ،لحامية
محاصيلنا؟
هكذا نزحف اىل هــذا البالط أو ذاك ،ألن حكامنا مل
يحاولوا يوماً بناء رؤية اســرتاتيجية للدولة .بكل تلك
التفاهة ،نفاخر بأن أدمغتنــا الرائعة ،أيدينا الرائعة،
موزعة يف أصقاع الدنيا.
مــاذا لو كانت هنــاك دولة تســتثمر تلك األدمغة،
وتلــك األيدي ،لنكــن من طراز دولة مثل الســويد أو
مثــل هولندا ،بصناعاتنا ،أيضــاً بزراعاتنا ،ال أن نقتل
ســهولنا ،ونقتل جبالنا ،ونقتل أوديتنا ،ونقتل أنهارنا.
حتــى لكأننا نقتل الهــواء .أجل ،أجل ،نحــن ...قتلة
الهواء
نقــول لاليرانيــني الذيــن ال نن مــا قدموه لنا
الجتثات األقدام الهمجية من أرضنا ،حني كان أشقاؤنا
يتأرجحون بني اتفاق أوســلو واتفاق وادي عربة ،أن
األمريكيني يخنقوننــا ،وأن أشــقاءنا يخنقوننا .اىل
متى ...مراقصة الحطام؟
مل نعــد نريد الخبز ،وال املــازوت .نريد الدواء الذي
ال يســتطيع الحصول عليه ســوى أصحاب القامات
واملقامات املقدســة .ال ميكن ألي شــعب يف العامل
(ولســنا شــعباً بأية حال) يبل هذا الحد من املعاناة
الدماء...
دون االنقضاض ،ولو بأسنانه ،عىل مصا
ال أحد يتصور ،مبن يف ذلك أصحاب الخيال الخشبي،
أنه مسموح لاليرانيني ،أو للسعوديني ،تحديد مستقبل
اليمن ،أو حتى مستقبل نبتة قات يف اليمن.
مــن املنطقي أن يكــون الســعوديون معنيني ،من
الناحيــة الجيوســــياسية ،باليمــن .ولكن أمل يكن
بامكان اململكــة ،برثائها األســطوري ،أن تنقل البلد
الشــقيق من حال اىل حال بدل أن تنفق مئات مليارات
الدوالرات ،وعىل مدى عقود ،لشــــراء عرشات الف
رجال الديــن ( ) 55000مــن أجل تســويق «ثقافة
الخيزرانة» .خيزرانــة جامعة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر؟
هب كرسى أنو رشوان
كيف
يتذكرون
االيرانيني
لعل
ّ
لنجدة ســيف بن ذي يزن لدحر أبرهــة الحبيش .تلك
أيــام ،وهذه أيــام .األمريكيون يف زمننا ميســكون
بكل أبواب ،وبكل مفاتيح املنطقة .مثلام يســتنزفون
الســعوديني يســتنزفون االيرانيــني .متــى مل تكن
األمرباطوريات ،ومنذ القرن التاســع عرش ،تنظر الينا
أكرث من كوننا كثباناً من الرمال وتذرونا الرياح؟
مهــام قيل حول رحيل األمريكيــني من املنطقة اىل
الباسيفيك ،ال شــك أن الرشق األوسط يبقى ،برثواته،
ومبوقعه الجغرايف ،مرسحاً للرصاعات الكربى .أيضاً
مرسحاً للصفقات الكربى ،مــا دامت املنطقة مبعرثة
هكذا ،ضائعة هكذا ،وبعيدة عن التفاعل مع ديناميات
القرن...
ن للرتاجيديــا اليمنية أن تقفل ،لتقفــل ،تلقائياً،
الرتاجيديــا اللــــبنانية ،والرتاجيديــا الســورية،
والرتاجيديا العراقيــة .كفى ضحايا عىل أبواب مأرب،
وهم باآلالف ،ألنهــم يذهبون هبــاء ،ويذهب معهم
اليمن هباء...
لكننا حتى اللحظة ما زلنــا نأخذ بالوصية الحادية
عرشة :أقتلوا بعضكم بعضاً...

ّ
التمويلية
جنباط  :أين أصبحــــــ البطاقة

سأل رئيس الجزب التقدمي اإلشرتايك النائب السابق وليد
جنبالط،عرب حســابه عىل «تويرت»»:ايــن اصبحت البطاقة
التمويلية وملاذا يتم التعتيم عليها او التنصل منها؟».

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ُ ّ
هــــل يـــمـــهـــد لـــقـــاء ب ــع ــب ــدا الـ ــرئـ ــاسـ ــي ملـــخـــرج ق ــض ــائ ــي الزمــــــة ب ــي ــط ــار
ّ
مــيــقــاتــي يــســعــى الـــــى حـــــل تـــوافـــقـــي لــــعــــودة ج ــل ــس ــات مــجــلــس الـــــــوزراء
محمد بلوط
عىل عبارة «انشــالله خري» اتفق الرئيسان
بري وميقايت يف توصيف اجواء اللقاء الرئايس
الثال الذي جمعهام مع الرئيس عون يف يوم
االســتقالل ،لكن احداً منهام مل يبح برس هذا
االجتامع الــذي قيل انه كرس الجليد بني رئييس
الجمهورية واملجلس واثلج قلب رئيس الحكومة
الذي يعتقد ان تقاربهام يساعد عىل ايجاد مخرج
للأمزق الحكومي.
ويقول احد املطلعني القالئل عىل االجواء التي
سبقت اللقاء بان ميقايت كان متحمسا لجمع
الرئيسني عون وبري ،خصوصا انه حريص عىل
ترطيب االجواء قدر االمــكان بينهام العتقاده
بان مقاربة املعالجات املطروحة الزمة املحقق
القضا طــارق بيطار تصبح اســهل واكرث
مرونة.
ورغم التكتم حول ما دار بني الرؤساء خالل النصف ساعة التي
جمعتهم يف بعبدا وقبلها الدقائق القليلة التي جمعتهم ايضا يف
سيارة رئاسة الجمهورية ،فان املعلومات القليلة التي ترسبت ال
تؤرش اىل تحقيق تقدم ملحو يف هذا الشــأن .فالرئيس عون
يرص عىل فصل الشأن القضا عن مجلس الوزراء وابقاء املسار
القضا بيد الســلطات القضائية املختصــة ،متجاهال او انه
«ينأى بنفســه» عن مطالبة وتأكيد بري عىل ان الدستور ينص
احة عىل عدم جواز محاكمة الرؤســاء والوزراء اال من قبل
هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء وان اي سلوك اخر يعترب تجاوزا
للدستوروللقانون.
وبرأي املصدر نفســه ان التباين يف مقاربة هذه القضية بني
الرئيســني عون وبري ال يعني ان اللقاء الثال كان فاشال او مل
يحقق شيئا ،ويكفي ان الرؤساء الثالثة اجتمعوا سويا وتباحثوا
يف هذا الشأن وشؤونا اخرى.
ووفقا للمعلومات ايضا فان االجتامع ساده جو من الرصاحة
والجدية ،خصوصا لجهة التأكيد عىل اهمية تفعيل دور الحكومة
بعد معالجة االسباب التي ادت اىل توقف جلسات مجلس الوزراء.

هــــل تــفــتــ صــــــور األقــــمــــار الــفــضــائــيــة
«الـــبـــاب» أمــــام تــعــاون جــديــد مــع روســيــا
محمد علو
عادت روســيا اىل دائرة
الضــوء يف لبنــان بعد أن
غابت لفرتة من الزمن ج ّراء
التطــورات يف املنطقــة،
فروســيا التي أصبحت العباً
أساسياً عرب البوابة السورية،
تتعاطى مــع لبنان عىل هذا
األساس ،فاستقراره يفيدها
فيه
يف ســوريا ،والفو
رضها.
ت ّ
ليست مصادفة أن تكون
الزيارة الخارجية الرســمية
األوىل لوزيــر الخارجيــة
واملغرتبــني عبــد اللــه بو
حبيب إىل موسكو ،كام أنها
ليســت مصادفــة أن تقوم
روسيا بتزويد لبنان الصور
الفضائيــة ملرفــأ بريوت
قبــل اإلنفجار وبعــده ،بعد
أن رفضت أغلــب دول العامل
القيام بهذا الفعل ملســاعدة
التحقيقــات ،فهــل تُفتح
صفحة جديــدة بالعالقات
اللبنانية الروسية؟
ال شــكّ أن كالم وزيــر
الخارجية الرويس سريغي
الفــروف حــول الرغبــة
الروســية بلعب دورها يف
لبنان يف ميادين عديدة منها
مشاريع البنى التحتية عىل
سبيل املثال ال الحرص ،يعكس
تأكيداً جديداً من روسيا عىل
الرغبة بالتعــاون مع لبنان،
خاصة أن ما من دولة أخرى
عىل اإلطــالق قدمت صور
املرفأ ،وهــذا ما تراه مصادر
وزارية مدخــالً لفتح أبواب
التعاون بحــال كانت هناك
رغبة لبنانيــة واضحة بهذا
الخصوص.
قد يكون منطلق االهتامم
الرويس بلبنان هو ســوريا،
ولكن هذا ال يعني بحســب
املصادر ،أنــه ليس بإمكاننا

االســتفادة من هذا األمر ملا
فيه مصلحة لبنان ،مشــرية
اىل أن التعويل اليوم هو عىل
متابعة وزيــر الخارجية بو
حبيب ملا بدأه يف موســكو،
خاصة أن بني روسيا ولبنان
اتفاقيات عديدة يف مجاالت
مختلفة ،ال تحتاج سوى اىل
اإلرادة اللبنانية بالسري بها،
ومن هذه االتفاقيات ما هو
عســكري مع وزارة الدفاع
الروسية والجيش الرويس،
وهو ما لن يُعجب االمريكيني
بطبيعة الحال ،والتي ال تريد
لروسيا أن تكون طرفاً يف أي
اتفاقية مع الجيش.
تعلم املصادر الوزارية أن
السري باتفاقيات مع روسيا
دونه عقبات كبرية ،ولكن ما
من وقت أفضل من الذي ر
به لكرس الهيمنة األمريكية،
فالواليــات املتحــدة اليوم
متارس ضغطــاً عىل لبنان،
فلم ال ميــارس لبنان ضغطاً
معاكســاً ،معتربة أن لبنان
مل يعد بإمكانه ربط مصريه
مبصري دولة واحدة ،واليوم
أمامــه فرصــة لتغيري هذا
الواقع ،مع الجانب الرويس.
قدّ مت روسيا مراراً دعمها
للبنــان ،وال تنتظر ســوى
مدّ اليــد ،وهنــا دور لبنان
الذي ميكنه االســتفادة من
الرويس لتحقيق عدة أهداف
منها :كرس الهيمنة االحادية
األمريكية ،واملساعدة بإعادة
تفعيل ملــف عودة النازحني
الســوريني اىل سوريا ،فهذا
امللف مل يعد يحتمل التسويف
واالنتظار ،ولبنــان دفع ما
يفوق طاقته بأضعاف ج ّراء
اإلنصياع لرغبات أمريكا التي
تقف عائقاً بوجه إقفال ملف
العودة للنازحني السوريني.
قــد يقــول البعــض أن
الحكومــة الحالية ال متلك

حـــــســـــن عــــــــز الــــــــديــــــــن  :االســـــــتـــــــقـــــــال الـــحـــقـــيـــقـــي
ّ
األمــــــيــــــركــــــيــــــة
أن ال نــــــنــــــصــــــا لــــــــــــ مــــــــــــاءات
رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الشــي حسن
عز الدين خالل احتفال تأبيني أقيم يف حسينية بلدة باتوليه
الجنوبية ،أنه «عندما نتحد عن االستقالل الحقيقي ،فهذا
يعني أن ال ننصاع لإلمالءات والسياســات التي متارس عىل
لبنان من أي جهة أتت ،ال سيام من الواليات املتحدة األمريكية،
ألن سياســاتها التي متارس يف حق شــعوب هذه املنطقة
بشكل عام ولبنان بشكل خاص ،هي سياسات املة وال ترى
إال مصلحة العدو اإل ائييل وحف أمنه واستقراره ،ولذلك
فإن هذه السياســات بالطريقة التي تتعاطى بها مرفوضة
ومدانة ،ألنها ال تجلب الخري للبنان وشعبه».
وتوجه إىل «بعــض األفرقاء السياســيني الذين ما زالوا
يراهنون عىل السياســات األمريكية بالقول« :إن رهاناتكم
عىل هذه السياسات خا ة وبائسة ،ولن تصلوا من خاللها
إىل أي نتيجــة .وإذا كنتم تظنون أنها تعطيكم القوة واملنعة
والقدرة ،فظنكم خائب ،ألن هذه السياســات تضعف لبنان
وموقفه ونظامه ومؤسســاته يف شتى امليادين» ،مؤكدا أن
«الخالص الحقيقي للبنان من أزماتــه االقتصادية واملالية
والنقدية وكل ما يتعلق بهذا املســار ،ال يكون إال بيد أبنائه،

ويتوقع ان يؤسس هذا اللقاء ملرحلة من املداوالت واملشاورات
املكثفة بني اهل الحكم ،حيث ينتظر ان ينشط الرئيس ميقايت بعد
عودته من الفاتيكان التي يزورها غدا ،يف اطار البحث عن مخرج
لعودة اجتامعات مجلس الوزراء عىل قاعدة التوافق وليس عىل
قاعدة االمر الواقع.
وتقول املعلومات ان محاولة جرت قبل ايام من لقاء االستقالل
لحل عقدة القايض بيطار تتمحــور حول حل قضا يتلخص
بقرار يصدر عن الهيئة العامة ملحكمة التمييز بكف يد القايض
بيطار ،لكن هذه املحاولة مل تحــ حتى االن مبوافقة الجهات
القضائية املعنية التي ما زالت ترتيث او تتحف عىل هذا الحل.
وتضيف املعلومات ان هناك اقرتاحات اخرى قيد التداول ابرزها
فصل قضية الرئيس حسان دياب والوزراء عيل حسن خليل وغازي
زعيرت ونهاد املشنوق ويوسف فنيانوس عن مسار التحقيق الذي
اجراه القايض بيطار عــن باقي عنا التحقيق ،بحيث تتوىل
هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء قضية هؤالء املسؤولني وتتوقف
مفاعيل قرارات قايض التحقيق يف انفجار املرفأ.
بان يتوىل مجلس القضاء االعىل
وهناك صيغة ثالثة تق
وضع املخرج القانوين الذي يعالج اسباب اعرتاض الثنا الشيعي
واملردة عىل مسار تحقيق القايض بيطار من دون ان يتضح معامل

وبالوفــاق والتفهم والتفاهم عىل الحلول يف ما بينهم ،عىل
قاعــدة الثوابت الوطنية يف االســتقالل الحقيقي ،وحف
الســيادة الوطنية ،وتثبيت املواطنة الفعلية التي من خاللها
تعطــي الدولة كل ذي حــق حقه ،وتؤمــن للمواطنني كل
الحقوق املفروضة عليها».
ويف ما يتعلق باالنتخابات النيابية ،اعترب أن «الســعودي
بعدما فشــل يف ابتزاز لبنان بســيادته وكرامتــه يبدو أنه
يعود مجددا إىل الســاحة اللبنانية من خالل اعتباره أن هذه
االنتخابات هي فرصة إليجاد معادلة جديدة يســتطيع من
خاللهــا أن يحقق أهدافه بتغيري معادلــة األغلبية القا ة
واملوجــودة اليوم يف املجلــس النيايب متامــا مثلام يفكر
األمرييك ،ولنفرض أنهام استطاعا ذلك وقلبا املعادلة ،عليهم
أن يدركوا أن هنــاك معادلة أخرى من الصعب أن تتغري وهي
معادلة الوفــاق الوطني ،وجميعنا يعــرف أنه عندما كانت
الغالبية النيابية معنا ،مل نســتطع أن نســتغني عن الطرف
اآلخر ،وبالتايل فإن نفس هذه املعادلة ســوف تحكم حلفاء
هؤالء يف حال حصلوا عــىل الغالبية ،ألن هذا البلد محكوم
بالوفاق الوطني وبهذه املعادلة التي ال تستثني منها أحداً».

الحــل والربط
ّ
القــدرة عىل
وأنهــا متــرر مرحلة فقط،
وبالتايل هي غري قادرة عىل
التوجه نحو روسيا وال حتى
تفعيل العالقات املشــرتكة
معها ،ولكن بحسب املصادر
الوزارية فــإن العالقة مع
روســيا جيــدة وال تحتاج
ســن نية ،فهل
سوى اىل ُ
ح ُ
من يجرؤ؟

وتفاصيل هذا املخرج.
وبرأي مصــادر مطلعة ان هــذه االقرتاحات
املطروحــة تأخذ كلها بعني االعتبــار التي يأيت
الحل عرب املسلك القضا والقانوين بحيث انها
تراعي مبدأ فصل السلطات وال تتجاوز صالحيات
املؤسسات الدســتورية االخرى ال سيام مجلس
النواب.
ووفقا للمعلومات املتوافرة فإن ميقايت عازم
عىل السعي بكل جهده للدعوة اىل انعقاد مجلس
الوزراء يف اقرب وقت لكنه ليس يف وارد القيام
بخطوة من جانب واحد او تجاوز موقف الثنا
الشــيعي واملردة ألنه يدرك ان مثل هذا الســلوك
سيؤدي اىل مضاعفات سلبية تنعكس اوال عىل
الحكومة وعىل الوضع العام يف البالد.
ويأمل رئيس الحكومة يف العمل خالل االيام
املقبلة عىل تحسني االجواء اليجاد املخرج املناسب
الذي يفتح الباب امام عودة جلســات مجلس الوزراء وبالتايل
اعادة تفعيل وتنشيط عمل الحكومة وال ميس جوهر امللف العديل
والقضا النفجار مرفأ بريوت.
وينطلق ميقايت يف مسعاه بالتعاون مع الرئيسني عون وبري
من ان هناك اجامعا لدى كل القوى والجهات اللبنانية عىل السري
يف التحقيق بشــأن انفجار املرفأ اىل االهداف املنشودة بكشف
الحقيقة وتحقيق العدالة ،وان الخالف الحاصل ال يفسد يف الود
قضية.
وتقول مصادر مقربة من الثنا الشــيعي ان االعرتاض عىل
مسار تحقيق القايض بيطار ينطلق من حقائق وثوابت دستورية
وقانونية ،وال يهدف ابدا اىل عرقلة التحقيق او العمل لكشــف
حقيقة انفجار املرفأ .ال بل ان ثنا «امل» وحزب الله حريصان
عىل سالمة هذه القضية الوطنية التي تخص الجميع.
وتؤكد املصادر ان اعرتاضها عىل القايض بيطار واملسار الذي
ينتهجه ال يعني بأي شكل من االشكال ان الثنا الشيعي يعرقل
التحقيق ال بل ان هذا املسار الذي يسلكه يشكل بحد ذاته اساءة
للتحقيق ويؤدي اىل نتائج ال تخدم الحقيقة والعدالة عدا عن انها
تتعارض مع االصول الدستورية.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
الــحــريــري ال يــعــود الـــى بــيــروت ويــتــرش ـ دون رضـــى ســعــودي
الــبــح ـ عــن الــبــدائــل يـــجـــري ...وتــقــديــم اوراق االعــتــمــاد بــدأ
كامل ذبيان
مــا زال الرئيــس ســعد
الحريــري مرتيثاً يف اعطاء
جواب نهــا  ،حول عودته
اىل لبنان ،كام يف استعادة
نشاطه الســيايس ،او يف
الرتشح لالنتخابات ،وكذلك
يف تحالفاته.
فالصمت الســيايس هو
ما يعمل بــه الحريري ،يف
هذه املرحلة ،بعــد اعتذاره
عن تشكيل الحكومة ،ليس
لســبب داخيل بــل لقرار
سعودي ،بانه غري مرغوب
به يف رئاســة الحكومة،
«النــه بســبب سياســة
التنازالت التي اتبعها ،اوقع
لبنــان تحت نفوذ حــزب الله ،الذي هــو امتداد
اليــران» ،منذ اعالنه عن «ربــط النزاع مع حزب
الله» يف مطلع عــام  ،2014ومن امام املحكمة
الدولية يف الهاي ،التــي كانت تبحث يف قضية
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،والذي فتح الطريق
اىل تشكيل الحكومة برئاسة متام سالم ،فاسقط
الحريري املوقف يف قتال حزب الله يف ســوريا،
والسري بسياســة «النأي بالنفس» ،واعقب ذلك
التسوية الرئاســية ،التي اوصلت العامد ميشال
عون اىل رئاســة الجمهورية عــام 2016قانون
االنتخاب الذي اعطى االكرثيــة النيابية «لحزب
الله» وحلفائه يف العام .2018
هذه االخطاء السياسية ،التي تعتربها الرياض،
بانها اســرتاتيجية هي التي اقفلــت الطريق اىل
اململكة امــام الحريري الذي رفعت بوجهه بطاقة
حمراء يف  4ترشين الثــاين  ،2017والزمته عىل
االســتقالة ،بعد اعالن طهران بــان بريوت هي
العاصمــة الرابعة التي لها فيها نفــوذ ،وهذا ما
اغضب املســؤولني الســعوديني ،الذين يطرحون
الســؤال ،انــه كل هذه الســنوات من مســاندة

«الحريرية السياسية» ،وحلفاء غريها يف لبنان،
فانه وقع يف قبضة ايران ،فلامذا االســتمرار يف
االدوات نفسها ،وال بد من التفتيش عن بديل واكرث
لســعد الحريري ،الذي اختارته السعودية ،من بني
كل اشقائه لري والده سياسيا ،وفق ما ينقل عن
مســؤولني يف اململكة ،التي بدأت اعادة تقويم ما
جرى يف لبنان ،والخيارات التي ستلجأ اليها ،ولذلك
اعلن مســؤولون فيها ،بانهم نأوا بانفســهم عن
الساحة اللبنانية ،طاملا ال يوجد حلفاء موثوقون،
او قادرون عىل اقامة توازن مع «حزب الله».
من هنا فان رئيس «تيار املســتقبل» ينتظر ما
ستفعله الســعودية يف لبنان ،وما هي خياراتها،
ومن هــم حلفاءها ،وهو لن يقدم عىل اي خطوة،
قبل ان تأتيه اشارات منها ،وهو سبق له وتلقاها،
عندما مل تفتح له الطريق اىل رئاســة الحكومة،
حيث ينقل مقربــون من الحريري بانه ليس قادرا
عىل خــوض انتخابات من دون مــال ،وهو غري
متوفر لديه ،واذا برز مرشــحون متمولون ،فهو
يفكر باملوضــوع ،وانه ما زال لديه من الوقت ،يف
ل حديث عــن تأجيل لالنتخابات يف وقت افتتح
شــقيقه بهاء معركة االنتخابات وبدأها من عكار

تحت اسم «سوا للبنان» وهذا
ما يحا شــقيقه ســعد
انتخابيا وسياسيا وشعبيا.
ومل يتوفــر بعــد لــدى
السعودية اسامء الشخاص
او تيــارات يف الســاحة
السنية قد يشــكلون بدائل
عن «الحريرية السياســية
الوراثيــة» حيــث تحاول
شــخصيات ســنية تقديم
اوراق اعتامدها اىل الرياض
بخطاب ضد حزب الله فقط
ال غري و هــر يف مواقف
الكرث من نائب ووزير سابق
او رجــل اعامل ومتعاط يف
الشــأن العام لكــن هؤالء
يعربون عن لحظة سياسية
غري مســتدامة كام ينقل عن مسؤولني سعوديني
الذين يريــدون تيارا سياســيا واصعا واحتضانا
شعبيا اذ مل يعد تكفي مساعدة جمعيات ،بعضها
وهمي فيذهب املال اىل غري مكانه الصحيح وهذا
ما اغضب مراجع يف اململكة.
فحســم الحريري لعودته اىل لبنان وهو سبق
له واقام يف الخارج نحو خمس سنوات من العام
 2011اىل  2016مل يتخــذ قــراره فيه بعد فإذا مل
السعودي سيبقى يف الخارج،
يحصل عىل الر
يتابع من ابو بــي اعامله الخاصة ويعيد تكوين
ثروته التي خرسها يف السعودية وبيعت امالكه
يف املزاد العلني والديون تحا ه.
ويف حــال انكفــأ الحريري واعتكــف العمل
الســيايس وعزف عن الرتشــح لالنتخابات فإن
البحث عن البدائل بدأ ولكن تبني ان يف الســاحة
السنية شح اال من بعض الرموز كام مل يظهر عن
حراك شــعبي اال بعض حــاالت الغضب لكن ة
تجربة حصلت يف انتخابات بلدية بريوت واخرى
يف االنتخابات النيابية يف الدورة السابقة ال بدّ من
قراءتها وتقدميها.

تصفية الحسابات واإلصطفافات والتحالفات تنش قبيل اإلنتخابات

فادي عيد

تكشف معلومات مستقاة
من مصدر نيايب بــارز ،أن
األوضاع السياسية الداخلية
ما زالــت تــدور يف حلقة
مفرغة ،وبنــا ًء عليها ،فإن
ما قيــل عن عــودة قريبة
ملجلس الــوزراء ،أو حصول
تقــارب رئــايس ،فذلــك
مج ّرد تحليــالت وتك ّهنات
مرتبطــة باقــرتاب موعد
اإلســتحقاقات الدستورية،
وتحديداً اإلنتخابات الرئاسية
والنيابية ،وذلك من شأنه أن
يرفع من منسوب التصعيد،
وليس التهدئــة ،عىل اعتبار
أن هناك تباعداً بني الرئاستني
األوىل والثانية ،وعملية تصفية حســابات ،وكل
طرف ينتظــر اآلخر يف هذه املعركة املقبلة ،كام أن
التحالفات واإلصطفافــات اإلنتخابية ما زالت غري
واضحــة املعامل بعد ،ما يؤكد اســتحالة أن تكون
هناك عودة إىل مجلس الــوزراء وحصول تقاطع
صب يف خانة
مصالح ،عىل اعتبار أن كل ما جرى ّ
التفتيش عن مخرج ل زمات املســتعصية ،األمر
الذي تفرضه املرحلة ،وهذا ال ميكن إال أن يكون عرب
توافق رئايس ،وتسهيالت ودعم متبادل لتسوية كل
امللفات العالقة.
ولكن ،ووفق املعلومات املتداولة ،هناك جلســة
ســتصب يف
ملجلس الوزراء ،ويف حال حصولها،
ّ
إطار إقرار بعض املشاريع واملوافقة باإلجامع عىل
املنح اإلجتامعية والسلفات التي أشارت إليها اللجنة
الوزراية ،أو ما يُســ ّمى بـ»خلية األزمة الوزارية»،
الشق وليس
وعليه ،فإن األمور ســتنحرص يف هذا
ّ

يف أي إطار خــر ،ألن حجم التباعــد والتباينات
والخالفات أكرب مام يعتقده البعض ،وبأنه ومبج ّرد
حل كل املسائل ،فالجميع
حصول لقاء أو خلوة س ُت ّ
محشــور ولديه أجندته الخاصة ،ما دفع إىل عقد
اللقــاء الرئايس الثال  ،ولكــن دون أي محصلة،
وبالتايل ،لن يكون أي لقــاء خر يف املدى املنظور
بعدما فرضت مناســبة اإلستقالل حصوله ،بحيث
ة معلومات عن أسابيع ساخنة سياسياً وتحديداً
عىل الصعيد القضا واألزمة مع الخليج ،وصوالً
إىل معطيات عن اســتعدادات وتحركات للعودة إىل
الشــارع ،إذ هناك أجواء عن لقــاء قريب لإلتحاد
العاميل العام وســائر اإلتحادات والقوى النقابية
التخاذ خطوات تصعيدية ،إضافة إىل عدم القبول
بالتسوية التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقايت
حول املنح اإلجتامعية ،والتي تبعها ارتفاع للدوالر
وانهيار جنوين للعملــة الوطنية ،ما يعني أن هذه
املؤرشات ستبقي الوضع الحكومي هشّ اً ،والحكومة
ّ

عاجزة عن معالجة القضايا
املعيشية والحياتية ،وهو ما
سيؤدي إىل نتيجتني:
ـ أوالً عــدم اإللتــزام
باألجندات السابقة أكان مع
مؤمتر «سيدر» إىل صندوق
النقد الــدويل وكل مؤمترات
الدول املانحة ،أو إزاء العملية
اإلصالحية املالية واإلدارية.
ـ ثانياً ،األزمة الخليجية،
والتي فاقمت مــن الوضع
القائم وتح ّولــت إىل اع
ســيايس ،ومن ثــم تفاقم
األوضاع املعيشية والحياتية،
وكل ذلك ولّد ثاراً سلبية عىل
وحدة الحكومة التي تواجه
كل هذه الرتاكامت ،مام يؤكد
استحالة الوصول إىل قواسم
مشــرتكة ،وبالتايل ،فإن الحكومة ستبقى تواجه
مط ّبات وانقسامات وستســتمر عىل هذه املسار
حتى نهاية العهد الحايل قبــل الوصول إىل إجراء
اإلنتخابات النيابية.
ويبقى ،وفق هذه املــؤرشات الراهنة ،أن األمور
صعبة املنال عىل كافة األصعــدة ،خصوصاً أمام
امللفات السياسية الداخلية واإلقليمية ،مبا يف ذلك
استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي ،واألمر عينه
بالنســبة للوضع يف املنطقة ،خصوصاً وأنه ليس
هناك من قواسم مشــرتكة ،ولو بالحد األد  ،لدى
القوى املحلية حيال هذه امللفات ،وبنا ًء عليه ،تكون
الحكومة أقرب إىل ترصيــف األعامل وتعمل وفق
اإلمكانات املتاحة ،وذلك ،مــع اقرتاب اإلنتخابات،
حيث أن كل طرف يتف ّر  ،ومنذ اليوم ،لحمالته ربطاً
باإلصطفافات السياسية التي ستحصل يف املرحلة
املقبلة.

ّ
«لــجــنــة املــــــال» تــبــلــغ ـ مـــن الــحــكــومــة مــنــ م ــس ــاع ــدة عــلــى مــــد شــهــريــن
ك ــن ــع ــان :س ــن ــراقــ الــتــنــفــيــذ ..وســ ط ــلــ جــلــســة ع ــام ــة حــــول ســعــر الــصــرف
عقدت لجنة املال واملوازنة جلسة برئاسة
النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة
جورج بوشكيان ،تابعت يف خاللها االستامع
اىل وزارة املالية عن اإلمكانيات املالية املتعلقة
بإيــرادات الخزينة ودرس اقــرتاح إلعطاء
مســاعدة اجتامعية ملدة سنة للقطاع العام.
وعقب الجلســة ،قال كنعان« :أبلغنا من قبل
الحكومة باتخاذ قرار مبنح نصف راتب عىل
مدى شهرين كمســاعدة اجتامعية للقطاع
العام ،وهو ما كنا قد بدأنا بدراســته بحسب
االقرتاح املقدم من تكتل لبنــان القوي .كام
أبلغنا بأنه سيكون هناك مرشوع موازنة للعام
 2022يتضمن متديد املساعدة لفرتة سنة ،بعد كنعان ي س ا ت ال جنة
درس التوازن املايل ،منعا ألي عشوائية بتقرير
أقرها املجلــس النيايب ،فتأمــني التمويل لها من
مساعدات وزيادات وبحســب املفاوضات الجارية
مع صندوق النقد الــدويل» ،مضيفا «نحن مع هذا مســؤولية الحكومــة ،ومن املفــرتض أن هناك
الحرص عىل التوازن املايل ،وســ اقب مدى تنفيذ مفاوضات دائرة مع البنــك الدويل وصندوق النقد
الحكومــة لذلك ،وننتظر املوازنة خالل شــهرين .الدويل ،ومن املفرتض حســم الحكومة للتمويل.
وحتــى ذلك الحني ،أبقينا اقرتاح قانون املســاعدة فلتتفضــل الحكومــة وتجتمع وتتخــذ القرارات
االجتامعية قا ا .فإذا نفذت الحكومة ما وعدت به املصريية املطلوبة منهــا ،إن عىل صعيد البطاقة
كان به ،واذا مل تنفذه فسيتخذ قرار العودة اىل اقرار التمويلية أو مرشوع موازنة العام  2022األكرث من
القانون كام عدلته وزارة املالية وحولته إلينا .واشار هام».
وعىل صعيد اقرتاح تصفري فوائد القروض ،قال
اىل أن تسديد الحكومة للمساعدة االجتامعية ميكن
أن يكون ولشــهرين  -بحســب وزارة املالية  -من كنعان« :هناك اجامع يف اللجنة عىل دعم القطاعات
الفائض األويل ،من دون فرض أي ائب إضافية املنتجة يف لبنان ،من زراعة وصناعة وسياحة التي
تأثرت باألوضاع الراهنة .وقد اعطينا وزير الصناعة
أو تأثري عىل املالية العامة».
وتابع «عىل صعيد البطاقــة التمويلية وبعدما حتى يوم الجمعة ليأتينا باقرتاح يتضمن اآللية التي

يقرتحها لنبت يف «لجنة املال» دعم القطاعات
املنتجة من خالل تصفري فوائد القروض ،ما
يســاعد هذه القطاعات التي لحقتها األ ار
بودائعها وأعاملها».
وعىل صعيد بند ترقية رتبــاء قوى األمن
الداخــيل اىل رتبة مالزم ،أوضــح كنعان أن
«اللجنة اخذت مبالحظات رئيس الجمهورية
التــي أحالهــا اىل املجلس النيــايب عند رده
للقانون ،باالضافة اىل تعديالت لجنة الدفاع
وبقيت الكلفة .لذلك ،اعطينا وزارة املالية مهلة
حتى األسبوع املقبل لتأتينا بالكلفة».
واشار كنعان اىل ورود مراجعات اليه عام
حصل يف مسألة ســعر الرصف للسحوبات
املرصفية ،وقال« :مل يســتمع مرصف لبنان
اىل اي خة أطلقناها عىل هذا الصعيد ،وســعر
الرصف يرتفع يف السوق الســوداء بال ضوابط.
لذلك ،ســأتقدم بســؤال اىل الحكومة ،يحول اىل
اســتجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام
الداخيل ،فال يجوز الســكوت عن هذه املســألة
التي طرحناهــا يف اللجنة ونتابعهــا ،والقضية
يجب أن تؤخذ بجدية ،وقد تذهب بالسياســة اىل
مستويات عالية ،يف حال مل تتم الرتجمة العملية.
وقد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس
املجلس النيايب نبيــه بري يف حال عدم التجاوب،
ألن الحرص عىل املودعــني يتطلب الوقوف وقفة
جامدة ،وال أن نواجــه بأجوبة غري علمية وبعدم
املعالجة العادلة ألموال املودعني».
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تلقى برقيات تهنئة بعيد االستقال والتقى زوارا

ً

عون أبد استعداد للمساعدة على تطبيق القانون 4 1
ّ
األسد :نقف الى جان لبنان بكل ما يُساهم في ازدهار
شــهد قرص بعبــدا قبل
هر أمس لقــاءات وزارية
وديبلوماســية ،فيــام تابع
رئيس الجمهوريــة العامد
ميشــال عــون معالجــة
املواضيع التــي كانت محور
بحث بينــه وبــني رئييس
مجليس النــواب نبيه بري
والوزراء نجيب ميقايت خالل
لقائهم امس يف قرص بعبدا
بعد العرض العسكري الرمزي
داال و را
الذي أقيــم يف وزارة الدفاع عون م تقبال القر
الوطني ملناسبة الذكرى الـ78
التهنئة بعيد االســتقالل ،ابرزها من الرئيس
لالستقالل.
واســتقبل الرئيس عون وزيــر االتصاالت السوري بشار األســد ،وملك بلجيكا فيليب،
جوين القرم وعرض معه لشؤون تتعلق بوزارة وامرباطور اليابان ناروهيتو ،والرئيس الجزائري
االتصاالت يف مختلف اقسامها ،كام بحث يف عبد املجيد تبون ،والرئيس الرتيك رجب طيب
اردوغان.
واقع االتصاالت.
وأكد الرئيس األسد يف برقيته حرصه عىل
وأوضح قرم بعــد اللقاء ،انه عرض للرئيس
عون «الحاجــة اىل املســاعدة عىل تطبيق «مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز عالقات
القانــون  431وتفعيــل دور الهيئة النا مة التعاون الثنائية ،تجسيدا ملا يجمع شعبينا من
لقطاع االتصــاالت» ،موضحا ان الرئيس عون وشائج االخوة الراســخة ،ومبا ميكنهام من
مواجهة التحديات املشــرتكة التي يتعرضان
ابدى استعدادا للمساعدة يف هذا االطار».
واستقبل الرئيس عون ســفري جمهورية لها» .وشــدد عىل «مساندة ســوريا الدا ة
مرص العربية يا علوي ،واجرى معه جولة للبنان والوقوف اىل جانبه بكل ما يساهم يف
افق تناولــت العالقات اللبنانيــة  -املرصية ازدهاره».
كام عرب الرئيــس الجزائري يف برقيته عن
وسبل تطويرها يف املجاالت كافة ،إضافة اىل
األوضاع العامة يف البالد يف ضوء التطورات ارتياحه «ملا وصلت اليه العالقات األخوية التي
تربط بلدينا وشعبينا الشقيقني ،وعن االستعداد
األخرية.
كام استقبل الرئيس عون سفري جمهورية للعمل مبعيتكم عىل دفعها اىل فاق أرحب».
ولفــت أردوغان ،يف برقيتــه اىل أن بالده
كوريــا الجنوبية يون داي كــوان ،يف زيارة
وداعية ملناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية يف «تــويل أهمية كبرية ألمن لبنان واســتقراره
لبنان .وتقديرا للدور الذي لعبه الســفري كوان وازدهاره ،وهي مصممة عىل مواصلة دعمها
يف تعزيز العالقات بني لبنان وكوريا الجنوبية ،للشــعب والدولة اللبنانية» .وقال« :انني عىل
منحه الرئيس عون وسام األرز الوطني من رتبة ثقــة تامة بأن أوا الصداقــة واالخوة بني
ضابط اكرب ،متمنيا له التوفيق يف مسؤولياته .بلدينا ســتتعزز يف الفرتة املقبلة وان تعاوننا
إىل ذلك ،تلقى الرئيس عون املزيد من برقيات سيتطور يف جميع املجاالت».

ّ
ّ
ّ
روســـيـــة
بـــــري تــســلــم مـــن روداكــــــــوف رســـالـــة
هــن ـ ت ـ بــاالســتــقــال وأكــــدت الــشــراكــة مــع لبنان
إســتقبل رئيــس مجلس
النــواب نبيه بــري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة
الســفري الرويس يف لبنان
ألكسندر روداكوف الذي سلمه
رســالة تهنئة ملناسبة عيد
اإلستقالل من رئيسة مجلس
اإلتحــاد للجمعية الفيدرالية
الروسيةفالنتيناماتفيينكو.
وجاءيف الرسالة»:يرسين
أن أقدم لكم باســم مجلس
ح ن ابرا يم
اإلتحــاد للجمعية الفيدرالية بر م تقبال ال ري الرويس
الروسية وبإسمي شخصيا
التهاين ملناسبة العيد الوطني
وزمالئكــم التوفيق يف مهامكم املســؤولة
تاريخي
رشيك
لبنان
للجمهورية اللبنانية ،أن
وللشعب اللبناين الرفاهية واالزدهار».
قديم لروســيا يف منطقة الرشق االوســط
بدوره ،نوه بري بـ «التعاون بني لبنان وروسيا
ومجلس اإلتحاد الجمعية الفيدرالية الروسية اإلتحادية خاصة يف املجال الترشيعي».
مستعد لتعميق اإلتصاالت الربملانية املشرتكة
وبحث بــري أيضا مع الســفري روداكوف،
وتطويرها بشكل تدريجي ونحن مطمئنون أن األوضاع العامة والعالقات الثنائية بني البلدين.
جهودنا املتبادلة ستعطي دفعة جديدة للحوار
واستقبل بري القائم باألعامل اللبناين لدى
بني مرشعي دولتينا متمنية بإخالص لدولتكم الكويت هادي هاشم.

بـــو حــبــي ـ  :الـــغـــرب ال ي ــدع ــم عـــــودة الــنــازحــيــن
ون ــت ــع ــاون مـــع روســـيـــا إلع ــادت ــه ــم الــــى ســوريــا
كشــف وزيــر الخارجية
واملغرتبني عبدالله بو حبيب،
«أننا نواجه بعض الصعوبات
من قبل الغرب ألنهم يقولون
إنهم ال يريدون عودة الالجئني
إىل سوريا ،ألسباب متعلقة
بسياســةالرئيس الســوري
بشار األسد» ،مضيفا «وبهذا
الصدد أن بالده غري معنية مبن
سيحكم يف سوريا».
وأشــار خــالل محا ة
ألقاها بو حبيــب الذي يقوم
بزيــارة عمل إىل موســكو بو حبي ي قي ك مت خال ا ا ة
يف األكادميية الدبلوماسية
التابعة لوزارة الخارجية الروسية« ،إىل أن لبنان سفري لبنان لدى روســيا االتحادية شوقي بو
يتعاون مع روســيا إلعادة هؤالء الالجئني إىل نصار،لحفلعشاءيفالسفارةاللبنانيةبحضور
وطنهم» ،موضحا «أن الالجئني الفلسطينيني املبعو الخاص للرئيس بوتني للرشق االوسط
والسوريني يشكلون نحو  %40من إجاميل عدد وأفريقيانائبوزيرالخارجيةميخائيلبوغدانوف
سكان بالده ،األمر الذي يشكل نوعا من الضغط وسفراء العراق ،االردن،تونس ،واملغرب واملعتمد
البطريريك للكنســية االرثوذكسية النطاكيا
عىلاملجتمعاللبناين».
من جهة ثانية،لبى وزيــر الخارجية دعوة وســائر املرشق نيفون صيقيل .وتــم التداول
وتبادل االراء بالقضايا ذات االهتامم املشرتك.

عــــــــــاوي زار عــــــــون وبــــــــــــري :ســـ تـــكـــلـــم
مـــع بــعــ الــــقــــادة الـــعـــرب حــــول دعــــم لــبــنــان
زار رئيس مجلس الوزراء العراقي األســبق
اياد عالوي،رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون يف قــرص بعبدا هر أمــس ،وعرض
معه تطــورات األوضاع يف لبنــان والعراق،
والتحديات التي يواجهها البلدان.
وبعد اللقاء ،ح عــالوي« :تحدثنا عن
عقد مؤمتر للمرشق العريب ،وهو كناية عن
مؤمترات متعددة لدول الخليج واملغرب العريب،
يليها مؤمتر موســع عىل مستوى املنطقة
ككل ،ليك نرسم خريطة طريق للمنطقة يف
املســتقبل .ووجدت تعاطفا من فخامته يف

هذين املوضوعــني .ونأمل ان نصل اىل نتائج
طيبة ،وانا ســأنقل هذه الرسالة اىل بعض
الزعامء العرب ،ومن خالل هذا املنرب نخاطب
االمة العربية بــرضورة النهوض مرة أخرى
من هذا الركام» ،مضيفا «وسأتكلم مع بعض
القادة العرب حول دعم لبنان من خالل مؤمتر
واضح يحدد طريقة الدعــم ،وما هو الدعم
املطلوب».
وبعد الظهرالتقى رئيــس مجلس الوزراء
العراقي األسبق رئيس مجلس النواب نبيه بري
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
«الــثــورة» تفشل في كس اصــوات املحامين...و 8آذار تتقدم شماال
ّ
والــــهــــم املــعــيــشــي
 8آذار :ال ــع ــي ــن ع ــل ــى اصــــــا ال ــن ــق ــاب ــة
عيل ضاحي
ال تزال انتخابــات نقابة
املحامني يف بريوت والشامل
والتي جــرت االحد املايض
تحــت املجهــر ،خصوصاً
انهــا تــأيت قبل  5اشــهر
مــن االنتخابــات النيابية.
وإذا كان املتابعــون يف
املجال النقــايب ،ال يرون ان
هناك صلة بــني االنتخابات
النقابيــة والنيابية ،فلكل
منها روفهــا وحيثياتها
الشــعبية والسياســية
والطائفيــة واملذهبيــة.
ويعتقــدون ان املقارنة بني
نتائج االنتخابات يف نقابة
املهندســني او الصيادلة او
حتى نقابة املحامني منذ ايام واالستحقاق النيايب،
ال تصح الختالف حجم هذه املعارك مع استحقاق
تلعب فيــه عوامل داخلية مثــل التحالفات واملال
والدعم الدويل والتكتالت الداخلية وكذلك القانون
املقفــل وحتمية فوز كل مــن ميتلك كم االصوات
االكرب واملتمثل بالصوت التفضييل.
ويرى هؤالء املتابعني انه ميكن ايضاً من خالل
االنتخابات الطالبية والنقابية التأكيد ان «ثورة 17
ترشين االول» ،يف تراجــع واضح وان ال مرشوع
لديها ،فال يكفي «ســب السلطة وشتمها ولعنها»
وشيطنتها واتهامها بالتقصري والفساد ،وال يكون
هناك مرشوع بديل يســدّ فرا هذه الســلطة ان
رحلت يف الشارع او عرب صندوق االقرتاع.
واذا وضعــت انتخابات نقابــة املحامني تحت
املجهر ،فالقراءات عديدة ومتشعبة ملا جرى االحد
يف ضفة «الثورة» واملحامني و 8ذار املتحالف مع
«الثنا الشيعي».
ففــي مقلب تحالــف «الثنا الشــيعي» و8
ذار ،تؤكد اوســاط حقوقية وسياســية فيه ان
انتخابات نقابة محامي بــريوت ،ث ّبتت االحتكام
اىل الدميقراطية وانها تحكم عملها ،وان املحامني
عينهم عىل االصالحات والهم املعييش ،وعىل رجل
يجب ان تبقى عينــه اىل داخل النقابة وهمومها،
كام يراهن املحامون عىل النقيــب الجديد نا
كسبار ،ال ان ينرصف اىل العمل السيايس وتصفية
الحســابات واالستعراضات الشــعبوية كام فعل

اإلستقال عــر

سلفه.
وتشــري االوســاط ،اىل ان فريق  8ذار وحتى
املحامني املســتقلني والواقعيني داخل مجموعات
الحــراك ،يق ّرون ان النقيب الســابق ملحم خلف،
«اجهز» عــىل النقابة وعطل الحيــاة القضائية
للمحامني بإ اب الشهر مل ينته بتحقيق املطالب
او بانصاف املحامني جوهرياً ،وما حققه باال اب
بعــد تعطيل حياة ومعيشــة املحامني كان ميكن
ان يحققه من دون ا اب ،النه ليس مكســباً بل
تحصيل حاصل.
وتقول االوســاط ان حامية املحامي وتحصني
كرامتــه املعنوية واملادية ،ال تكون بخوض معارك
سلطوية وشعبوية فاشــلة ،وبدل االنرصاف اىل
السياســة ،كان ال بد من االلتفــات اىل صندوق
التعاضــد وهمــوم املحامني الحياتية .وتشــري
االوســاط ايضاً اىل ان عدم وحــدة مجموعات
«الثورة» وترشح شــخصني ملنصب النقيب وعدم
وجود الئحة متكاملة ،باالضافة اىل ترشذم البيئة
الشــعبية ،ادى اىل هزميتها يف انتخابات نقابة
محامي بريوت.
اما عن انتخابات نقابة محامي الشــامل ،تؤكد
االوساط ان هذه النتيجة وبوصول مرشحة «تيار
املردة» ماري ترييز القــوال لتتبوأ منصب نقيبة
محامي الشــامل ،لتكون اول إمــرأة تحصل عىل
هذا املركز ،وبدعم من النائب فيصل كرامي و»تيار
الكرامة» ،يشــري اىل عودة وحضور تحالف  8ذار

وع ــرو

 78عاماً من اإلســتقالل
مروا عــىل لبنان رغم املتاعب
والصعاب ،مرت السنني و مل
اإلنتداب السيايس ،وال
يتوقف
ُ
اإلقتصادي الذي قض مضاجع
كل الشعب ،ومل مي ّيز بني أحد،
إال أولئك الذين باعوا ضامئرهم،
وكراماتهــم لــدول انتدبتهم
ونزعت منهم حب الوطن ،و
حساملواطنة.
عيد اإلستقالل ،الذي حل
ضيفاً ثقيالً عــىل لبنان هذا
العام ،مل يحمــل يف طيات
صفحاتــه شــيئاً مختلفاً،
كالعادة واملعتاد متركز الرؤساء الثالثة عىل مقاعدهم
حاملني الرجاء يف قلوبهم بأن ميســح املعاناة عن
كل اللبنانيني وأن يخفّف من المهم التي صارت أكرب
منهم ،لكن رجاءهم الداخيل ال معنى له ،أما خالفاتهم
الشــخصية التي ال تنتهي فهي كانت حا ة عىل
وجوههم وعىل محياهم خالل اإلحتفال.
حكوميــاً ،وعىل الرغــم من الدعم الــدويل عدا
الســعودي لحكومة الرئيس نجيب ميقايت ،إال أن
الواضح واملحسوم أن حكومة اإلنقاذ خرجت فعلياً عن
مسارها العميل ،ودخلت مرحلة النوم الرسيري ،عدا
بعض الخطوات الخجولة التي يقو ُم بها بعض الوزراء
بجهو ٍد فردي ٍة بغية مساعدة الناس عىل تخطي جز ٍء
صغريٍ من مصاعب الحياة ،علامً أن ميقايت قد تطرق
لوضع حلولٍ من أجل عودة الحكومة اىل العمل أثناء
اللقاء الذي جمعه مع الرئيســني ميشال عون ونبيه
بري يف قرص بعبدا لبحث امللفات والقضايا الهامة،
و كان مــن املتوقع أن تُحل عقدة وزير اإلعالم جورج
قرداحي خالل اللقاء الذي جمع الرؤساء الثال بإتفاقٍ
مسبق عىل لي ٍة ومخرجٍ يُعل ُن عنه بعد اللقاء ميقايت،
ٍ
املعلومات أفادت بأن أجوا ًء نقلها بري عن رفض
لكن
الوزير السابق سليامن فرنجية الحل بالطريقة التي
كانــت منتظرة ،واآللية التي كانــت معتمدة ،والتي
تق بتقديم قرداحي اســتقالته للحكومة واضعاً
نفسهُ بالترصف لحني البت فيها ،بانتظار ما ستؤول

شــار

تذليل بعض
اليه املشاورات واإلتصاالت التي من شأنها ُ
العقبات مع الدول املعنية ال سيام السعودية ،عىل
أن تُبت بعد فرت ٍة ،فإما أن تُقبل أو تكون اإلتصاالت قد
أ رت جواً إيجابياً مغايراً.
ضاف اليه ،وبحسب مصدر سيايس مطلع ،أجواء
ُ
يُ
ٍ
رئيس
ترصيحات كان قــد بدأ بها
ايجابية وإطالق
ُ
رئيس الحكومة وعدد مــن الوزراء
الجمهوريــة و
ُ
بالتوجه اىل اململكة ،معتربين أن للســعودية فضل
عىل الشعب اللبناين وعىل الحكومات املتعاقبة ،وهذا
ما أثار امتعاض ميقايت ،ولكن بري وعده بتطمينات
يعمل عليها خالل األســبوع الجاري عىل أن
ُ
سوف
يتبعها دعوة لعقد جلســة وزارية كانت مقررة بعد
إحتفال عيد اإلســتقالل  .كل هــذه األجواء كان من
املتوقع أن يقبل بها فرنجيــة ،لكنه اعترب أن كل ذلك
ال يفي بالغرض وال يحف الكرامة املعنوية ،إن كان
لشــخص الوزير قرداحي أو للحكومة وما متثله من
سياد ٍةلبنانية.
ومع تفاقم املشــاكل السياسية واإلقتصادية يف
لبنان تستم ُر السفرية األمريكية دور شيا بإطالق
ترصيحاتها املنتدبة ،والتي تســعى من خاللها اىل
زرع الفتنة و زيادة املشــاكل بني أهل الوطن الواحد،
خصوصاً يف ل ا ار البعض ،ممن هم يف السلطة
أو بعض القوى السياســية ،عىل التعامل مع اإلدارة
تجري كل ما يجري يف لبنان لتحقيق
األمريكية التي
ّ
مصالحها ،بدءاً من السياسة التي تحركها بكل دق ٍة

ّ
ّ
الجمعية العامة الـ  8لانتربول
في افتتا

امل ـ ّـر :لدعم لبنان وتجنيب
دعا رئيس مؤسســة االنرتبول الياس املر،
املجتمع الــدويل اىل دعم لبنــان «ألنه يف
أمس الحاجة اىل دعمنا جميعا ملنع أمنه من
ّ
وا لالاســتقرار»،
االنهيار وتجنيبه الفو
الفتا إىل أن «دعــم الجيش اللبناين واالجهزة
االمنيــة والقضائيــة يف هــذه الظــروف
الكارثيــة التي يعاين منها يجــب أن نتعامل
معها كأولوية .وســأعمل شخص ًيا عىل هذه
املسألة جن ًبا إىل جنب مع السلطات اللبنانية
لتحقيق ذلك».
ويف كلمة ألقاها يف افتتاح الجمعية العامة
الـ  8٩لالنرتبول يف «هاليش كونغرس سنرت»
يف اســطنبول ،قال« :مل تكن الفرتة السابقة
سهلة بسبب كوفيد  1٩الذي اجتاح العامل ،وما
زاد االمور ســوءاً ،ان املجرمني مل يتأخروا يف
استغالل هذه الجائحة ليتالعبوا بحياة الناس

اىل الواجهة يف الشــامل،
بعد انكفاء لســنوات بسبب
الحرب السورية واالنقسام
الكبري يف الشامل بني مؤيد
لنظام الرئيس السوري بشار
االسد وبني معارض له.
ومــع اســتئناف حلفاء
ســوريا واحزابهم نشاطها
يف الشامل وعكار  ،ال سيام
القومــي والبعــث العريب
االشــرتايك واملعارضــة
الســنية وفــوز القــوال
مبنصــب نقابــة املحامني
والذي كان يشغله املحامي
محمد املــراد والقريب من
«تيار املســتقبل» ،يؤكد ان
املزاج الشعبي والطرابليس
السني واملســيحي «نسبياً»
مييــل اىل خيار التحالف مع ســوريا واملقاومة،
ولو بحدود عىل حساب تراجع حضور «املستقبل»
والحضــور «الهزيــل» لباقــي القوى الســنية
الطرابلسية.
بدوره يؤكد نقيب املحامني الســابق ملحم خلف
لـ»الديار» ،ان السياســة تنتهــي عند باب نقابة
املحامني وهــو ما كان يفعله خالل توليه النقابة،
ويؤكد ان االنتخابات التي جرت يف نقابة املحامني،
تعكس الحس الدميقراطي للمحامني وتاكيدهم ان
الهم النقايب هو االساس وال مكان للعمل الحزيب
او السيايس داخل النقابة.
من جانبــه يؤكد املحامي رفيــق غريزي وهو
احد املحامني الناشــطني يف مجموعات «ثورة 17
ترشين االول» ،ويف مجــال الدفاع عن املودعني،
ان «الثورة» يف حاجــة اىل اعادة نظر ،وال بد من
قراءة نقدية ذاتية ،حيث اثبتت النتائج ان الشعب
وجمهور الثورة عاتــب عليها وعىل ادائها وحيث
بدت مرشذمة وبال هدف واحد .ويؤكد لـ»الديار»،
ما يتــم تداوله بــني املحامني ،عــن ارتياح كبري
لوصول املحامي نا كسبار اىل منصب النقيب،
وهو له باع طويــل يف العمل النقايب والدفاع عن
هم النقابة ،وهو معروف انه مســتقل ،وقد تكون
ّ
احزاب الســلطة وجدت فيه نقطــة التقاء ،لكنه
غري حزيب ،وهو اكد ان اهتاممه منصب اىل داخل
النقابة ،وهذا ثابت باالضافة اىل عالقاته الجيدة
مع كل املحامني.

ُ ّ
… واإلستقالة رحــل ـ

فاطمة شكر

الفوضى والااستقرار

من خالل االتجار باللقاح وادوات التشــخيص
والتعقيم والحامية ،بهدف كســب اموال غري
املرشوعة ،لكن االنرتبول كان جاهزاً ومل يتأخر
يف التصدي لهذه الشبكات االجرامية .وبالفعل
نجح يف ضبط خمسة ماليني و 300الف سلعة
غري مرشوعة ذات صلة بكوفيد  ،1٩منها اقنعة
تنفس ومجموعات فحص وكاممات مزيفة».
وقال« :يف أعقــاب االنفجار املدمر يف مرفأ
بريوت  ،اســتجاب اإلنرتبول لنداء الســلطات
اللبنانية ونــرش فريق االســتجابة للحواد
املتخصص يف تحديد ضحايا الكوار  ،مضيفاً:
«لن ترحمنا األجيال العتيدة إذا فشــلنا ،بحيث
تقع عىل عاتقنا مســؤولية دحر اإلرهاب وأي
نشــاط إجرامي يهدد معيشة ســكان العامل.
سنقف معا يدا بيد ،مع الدول األعضاء للوصول
إىل عامل أكرث أمانا».

ً

مــيــقــاتــي عــــر مـــع لــجــنــة أهـــالـــي املــوقــوفــيــن
ّ
اإلنــــســــانــــيــــة
االســـــامـــــيـــــيـــــن أوضـــــاعـــــهـــــم

ميقا

عقــد رئيــس مجلــس الــوزراء نجيب
ميقايت اجتامعا مــع لجنة أهايل املوقوفني
اإلسالميني يف السجون اللبنانية ،مبشاركة
وزيــري العدل القــايض هــ ي الخوري
والداخلية والبلديات القايض بسام املولوي،
يف حضــور القايض هاين الحجــار ،وذلك
عرص امس يف الرسايا الحكومية.
بعد اإلجتامع ،تحد باســم الوفد عضو
املجلس اإلســالمي الرشعي األعىل الشــي
أمري رعد فقــال« :تناولنا خالل اللقاء البحث
يف موضوع املوقوفني يف السجون اللبنانية،
خصوصا لناحية األوضاع اإلنسانية املزرية
من الناحية الصحيــة واإلجتامعية ،وأيضا
ما يتعلق بتخفيض السنة السجنية .وبحثنا
أيضا يف موضوع إمكان إعــادة مجموعة
من النســوة املوجودات يف شــامل سوريا،
يف املنطقة الكردية ،مع أطفالهن دون سن
العارشة ليك يكن بــني أهلهن ،خصوصا أن

هـــاشـــم :مــســ ّ
ولــيــة الــحــكــومــة
الـــتـــفـــتـــيـــش عــــــن الـ ــحـ ــلـ ــول

رأى النائب قاسم هاشم يف ترصيح ،ان «الجو االيجايب
الذي تركه لقاء االســتقالل ،ينتظــر ترجمته من خالل
خطوات تعيد االمور اىل نصابها من النقطة التي جمدت
الحكومة وكل الحراك الســيايس واالمساك بالخيط الذي
يعيد القضية اىل اصلها التزاما بالدستور والقانون».
وقال»:والن الظروف املعيشــية والحياتية الظاغطة
ترتك اثارها السلبية عىل حياة اللبنانيني مع عدم قدرتهم
للوصول والحصول عىل ابســط مقومات العيش بكرامة
من غداء ودواء واستشــفاء ،فان مســؤولية الحكومة
وجميــع املعنيني اال اع بالعــودة اىل تفعيل الحكومة
والتفتيش عــن الحلول املمكنة والرسيعــة ،الن الواقع
الحيايت للناس ال يحتمل االنتظار واملامطلة والتسويف،
وحامية البلد وكرامة الناس يجب ان تكون اولوية بعيدا
من التعنت واملكابرة».
وختم»العدالة والحقيقة هي اقرب متى التزم املعنيون
مبوجبات الدستور والقانون».

أزواجهن قد قتلوا .لــذا نأمل إيجاد حل لهذه
املسألة ،علام أنه ال يوجد أي إشكال أمني أو
ســيايس بهذا الخصوص ،وقد كلف ميقايت
من ســيقوم باإلجراء املبارش لتكليف املدير
العام ل من العام اللواء عباس إبراهيم بذلك».
والتقى ميقايت وفدا من جمعية «أجيالنا»
برئاســة لينا الزعيم الدادا ،التي أشارت اىل
أن «البحث تناول موضوع املســاعدات التي
تقدمها الجمعية يف إطــار خدمة املجتمع
املــدين والتي باتــت تقارب نحــو  12ألف
مســاعدة أســبوعيا عىل الصعد الصحية
والدوائيــة واملعيشــية والرتبويــة واملواد
الغذائية ومنها بشكل خاص حليب األطفال،
يف الوقت الــذي حجزت فيه أموال املتربعني
أو املانحــني يف املصــارف وتفاقمت طلبات
اإلعانة من حولهم ،وبالتايل وضعنا كل هذه
األمــور ضمن إطار الواقــع املعا من قبل
الجمعيات التي تعمل يف هذا املجال».

قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــتـــقـــى كـــبـــيـــر م ــس ــت ــش ــاري
ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــشــــ ون الـــشـــرق
«الــــــدفــــــا »

حتى إشــعــار آخر

وتدفع األموال الطائلة
وعناية
ُ
لها ،مروراً بالقضاء التي متيل
عليه راؤها ،وصوالً اىل امللف
اإلقتصادي واملايل الذي صار
العنوان األبرز لإلدارة األمريكية
والذي يشــكل بالنسبة لها
تحارب
نقطة ارتــكاز قوية
ُ
من خاللها كل اللبنانيني من
أجل إركاعهم وإحكام القبضة
عىل أعناقهــم حتى تحقيق
مصالحهــا و تأمــني الجو
املناسبللعدواإل ائييل.
ومــع العمــل الــدؤوب
واملتواصل التي تقوم به اإلدارة
االمريكية مــن خالل وصول
وفودها اىل لبنان ،يبقى الجزء
األكرب من املواطنيني اللبنانيني يدركون ويعلمون أن
قوة لبنــان بقوته ال بضعفه ،أي مبقاومته و نفطه
ُ
تؤرق عيون
هذه املرة ،تلك العقــدة اإلقتصادية التي
«إ ائيل» وعيون بعض الداخل الذي ال يريد أن ينعم
لبنانمبستقبلٍ إقتصاديمرشق.
عىل ٍ
خط موازٍ ،قامت روسيا بتسليم صور األقامر
الصناعية التي متتلكها من أجل تبيان حقيقة تفجري
مرفأ بــريوت ،إضافة اىل العروض التي قدمها وزير
الخارجية الروســية ســريغي الفروف أمام نظريه
اللبناين عبد الله أبو حبيب مؤكداً استعداد الرشكات
الروسية إلصالح البنية التحتية وإعادة إعامر ما د ّمر
انفجا ُر املرفأ ،مضيفًا أن النفــط الرويس قادر عىل
الوصول قريباً اىل الشواط اللبنانية ،فاتحاً بذلك باباً
جديداً من التوجه رشقاً بعد العراق وإيران والصني.
فهل ســيعي البعض يف لبنان ما يجري ويصطاد
الفرصة والعروض الخارجية الرشقية للنهوض بهذا
الوطن ؟ ماذا عن عمل الحكومة املتوقف والخطوات
ستحل عقدة الوزير
ُ
التي من املفرتض القيا ُم بها ؟ وهل
قرداحي ،وبالتايل عقدة السعودية مع لبنان؟
تحتاج اىل الكثري من الدقة واإلرادة
عناوين عريضة
ُ
من أجل حلها والوصول اىل حلول جذرية تُخرج لبنان
مناإلنهياروتعيدهاليهاإلستقرار الذيسينعكس واً
إذا حصل عىل مختلف املجاالت ،خاصة السياســية
واإلقتصادية ،ما يعني حالً لبعض املشاكل العالقة.

مجتمعا مع و د

معية ا يالنا

داال

و را

ا د الجي م تقبال و د ع

ر بري ا

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف
مكتبه يف الريزة ،كبري مستشاري وزارة الدفاع
الربيطانية لشؤون الرشق األوسط املارشال

 Martin SAMPSONيرافقه امللحق العسكري
املقــدم «  ،»Lee Richard SAUNDERSوتم
البحث يف سبل التعاون بني جييش البلدين.

املــجــلــس الــــــــدرزي :نــســتــغــرب الــتــبــاط ـ بــ ص ــدار
ّ
التمويلية ...وملعالجة األزمــة مع الخليج
البطاقة

ا

ا ن ي س اال ت

طالب مجلس إدارة املجلس املذهبي لطائفة
املوحدين الــدروز ،لدى اجتامعه برئاســة
شــي العقل ســامي أيب املنى «أهل الحكم
يف مواقعهم املختلفة بتحمل مســؤولياتهم
الوطنيــة ،والعمــل الجدي لعقد جلســات
الحكومة ليك تتصــدى للضائقة الخطرية
التي ترهــق حياة الناس ،وليك تقوم بدورها
يف تنفيذ اإلجراءات اآليلة اىل توفري الصمود
االجتامعي بعد العجز الكبري الذي أصاب قدرة
املواطن عىل تأمني غذائه وأدويته واستشفائه
وأبسط مقومات العيش الكريم».
وأهــاب املجلــس «بأهل السياســة من
قوى وأحــزاب ،التوقف عــن تحميل لبنان
وأبنائــه املقيمني واملغرتبني عىل الســواء،
تبعات مصالــح متضاربة ال تراعي املصلحة

الوطنية .وعليه يدعــو املجلس املذهبي إىل
معالجة فورية وحاسمة ل زمة الناشئة مع
دول الخليج العريب ،التي لطاملا كانت الحضن
الداعم والبعد الحيــوي الطبيعي للبنان بكل
أطيافه».
واســتغرب التباطؤ غري املربر يف إصدار
البطاقــة التمويلية ،داعيــا «الحكومة إىل
بها فوراً لكونها تشــكّل السند اآلين
امل
الوحيد املتــاح أمام اللبنانيني من ذوي الدخل
املحدود والعائــالت املحتاجة لتمكينهم من
توفري الحد املطلوب من مســتلزمات العيش
ومواجهة التداعيات واألزمــات الخطرية»،
محذرا «من مغ ّبة الرتاخي الرسمي والشعبي
يف التعامل مع عودة انتشار وباء الكورونا»،
داعيا لإللتزام باإلجراءات الوقائية».

ســــعــــد :الـــــعـــــدو الــــــــذي اغـ ــتـ ــص ـ ـ فــلــســطــيــن
ً
يــــســــتــــهــــدف أيـــــــضـــــــا لـــــبـــــنـــــان وثـــــــرواتـــــــ
أشــاد األمني العام لـ «التنظيم الشــعبي
النا ي» النائب أسامة ســعد ،ب»العملية
النوعية» يف باب السلسلة بالقدس املحتلة،
موجها «تحية إىل روح منفذ العملية الشهيد
البطل فادي أبو شــخيدم» .كام وجه «تحية
إىل الشعب الفلسطيني الصامد ،وإىل حركة
املقاومة اإلســالمية (حامس) ،وإىل سائر
حركات املقاومة الفلسطينية».
وأكــد أن «تصاعــد عمليــات املقاومــة
والتحركات الشــعبية ضد االحتالل هو دليل
إضــايف عىل أن الشــعب الفلســطيني لن
يستســلم ،عىل الرغم من كل االنهيارات يف
الوضع العــريب ،ومن دعوات االستســالم
والتطبيع .بل إن هذا الشعب الجبار سيواصل
مســرية الكفاح املديد واملجيد ،حتى استعادة

حقوقه الوطنية فوق أرضه».
وقال« :نحن إذ نشدد عىل الرشاكة الكفاحية
مع الشعب الفلســطيني يف مواجهة العدو
الصهيوين ،نعيد التأكيد أن هذا العدو العنرصي
املجرم الذي اغتصب فلسطني ورشد أهلها ،إ ا
هو يستهدف أيضا لبنان وثرواته الطبيعية يف
الرب والبحر ،كام يستهدف سوريا وغريها من
البلدان العربية .فالكيان الصهيوين هو كيان
عدواين توســعي ،مارس العدوان واالحتالل
عىل لبنان وغريه من البلــدان العربية ،وهو
يتحني الفرص الستئناف عدوانه بهدف فرض
ســيطرته وهيمنته عىل بالدنا .لذلك يتوجب
عىل الدولة اللبنانية وعــىل كل اللبنانيني أن
يكونوا عىل وعــي كامل بالخطر الصهيوين،
وعىل استعداد تام للدفاع عن الوطن».

األربعاء  24ترشين الثاين 2021

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
1ـ اىل املناضلــني بالبيانات يف حــزب «اربع فئات «
يطيب للواحد منا ،من املعنيني بالقســم ،ال بالتقسيامت،
ان يلجأ ،يف محنة الحزب القاسية ،اىل االفرتاض والرؤيا
بالشــوق ،ليطرح السؤال :لو ان ســعاده عاد اليوم من
مغرتبــه القرسي ،او لو انه من الغيب عاد ،ورأى ما فعله
خلفاء نعمــة ثابت ،ومعهم ســائر الثابتني عىل ضالل
نزعــة فردية رعناء ،هل كان ليقول لتالميذه غري ما قاله
يف عودتــه االوىل من مغرتبه القرسي؟ أكاد اســمعه،
يف شــوقي والرجاء ،يضيف فيقول ُمؤنبا :كرهت نفيس
بياناتكم واالنشقاقات .دعوتكم اىل النهضة ،ال اىل رصف
الكلامت .ولعله كان ليختتم :عــودوا اىل الجهاد تتطهر
صفوفكم وتنقى نفوســكم .ومن دون استعادة الهوية
بالعودة اىل الجهاد ،فاىل البىل كل هذي البيانات.
2ـ أخ  ،مع مبالغتي يف تســبيح الله بكرة وأصيال،
وكلام كان يب حاجة اىل وساطته ،من اجل تحقيق رغبة
يل او امنية ،اخ ان اصبح ارى اىل الله كأحد الســادة
زعامء الطوائف ،او كاحد رؤساء الطوائف يف لبنان .أخ
عىل نفيس من ان أرى الله يزهو ويبهو ويطغى كالجبابرة،
ويتجرب .فال يبقى هو اياه السميع املجيب اال اذا تذللت اليه
وتزلفت وداجيت وسبحت بحمده ومجدت .اين ،والله ،ما
أزال أبحــث ،يف ي وجهري ،ابحث عن هذاك االله الذي
اليشبه ،ال رؤساء الطوائف وال حتى رؤساء االديان ،عن اله
يحب الناس لدرجة ،ال يحب ،معها ،ان يعبدوه.
3ـ أي املعاين يبقى من ثقافة لغة ،اذا اضطربت معاين
مفرداتها يف اذهان الناطقني بها؟
4ـ ما ترانا نســمي ،يف غد ،نائبــا يفوز باالنتخابات،
لو جــرت انتخابات ،عرب رشائه أصــوات الناخبني ،مبال
حالل اوحرام؟ هل هو ابن حالل ام ابن حرام؟ يف مطلق
االحوال ،لن يفوز ابن حرام اال باصوات ابناء الحرام ،حتى
ولو تذرعوا بالحاحة والعوز .العز غال الن نه غال.

الـــراعـــي اســتــقــبــل مــســتــشــار رئــيــس
االتح ــاد العرب ــي للتط ـ ّـو ف ــي البحري ــن

الراعي م تقبال بو ا

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف الرصح البطريريك يف بكريك ،مستشــار رئيس
االتحــاد العريب للتطوع يف مملكــة البحرين رشبل قبالن،
ترافقه امال املرصي .
ونقل الوفد «تحيات وتقدير رئيس االتحاد العريب حســن
بو هزاع للمواقف الوطنية واالنســانية للراعي» ،كام عرضوا
برنامج عمل االتحاد يف لبنان لعام  2022وابرز النشــاطات
واملبادرات التي ينفذها االتحاد يف الدول العربية.

ُ ّ
درويش  :إنعقاد الحكومة حاجة ملحة

توقع النائب عيل درويش»،أن تضفي مشــهدية االجتامع
يف قرص بعبدا جواً ايجابياً يف املرحلة املقبلة»
ولفت يف حديــث إذاعي« ،اىل أن رئيــس الحكومة الذي
سيكون خارج لبنان إعتباراً من اليوم وسيلتقي البابا فرنسيس
الخميس يف الفاتيكان ،ســيقوم فور عودته مبحاولة جدية
النعقاد مجلس الوزراء».
وأكد درويش «أن إنعقاد الحكومــة حاجة ملحة ،والرئيس
ميقايت أعطى فسحة من الزمن يك يتلمس الجميع حاجة إنعقاد
مجلس الوزراء يف ل الظروف املعيشية الصعبة عىل البلد».

أب ــو كس ــم :ل ــم نش ــعر بفرح ــة اإلس ــتقال
ّ
ألن اس ــتقالنا ف ــي ه ــذ األي ــام منق ــو

الخشية مــن الــفــوضــى تــحـ ّـر الــجــمــود الــحــكــومــي
هيام عيد
ال تُبدي أوساط سياسية واسعة اإلطالع ،أي توقعات إيجابية
تتعلّق بعودة اإلنتظام إىل مجلس الوزراء قريباً ،وتكشــف أنه،
وبنا ًء عىل املعلومات واملعطيات املتداولة ،فإن الخلوة الرئاسية
التي انعقدت يف قرص بعبدا ملناسبة عيد اإلستقالل ،لن تعطي
الثامر املرجوة عىل صعيد حلحلة العقد التي تحول دون اجتامع
الحكومة يف املدى الزمني املنظور ،عىل الرغم من أن هناك حالة
ترقّب إليجاد مخارج مناسبة للعقد التي مل ينجح لقاء بعبدا يف
حسمها ،بانتظار نتائج اإلتصاالت بني األفرقاء السياسيني حول
امللف القضا راهناً ،بينــام األزمة مع دول الخليج باتت خارج
املساعي والتداول بني املك ّونات املحلية ،باعتبار أنها موضع اهتامم
أكرث من وسيط عريب ودويل ،وبالتايل ،فإن األمور ال زالت تدور
يف حلقة مفرغة ،وليس هناك أي تقدم عىل هذا الصعيد.
ومن ضمن هذا الســياق ،تؤكد األوســاط نفســها ،بأن
املحاوالت الجارية ملعاودة جلسات مجلس الوزراء ،مل تتوقّف
وسوف تبقى مســتمرة ،حتى حصول خرق ما ،خصوصاً وأن
الخشية تتزايد لدى املسؤولني من تفلّت الشارع نظراً لرسعة
اإلنهيار املعييش والحيايت ،وذلك ،يف ضوء أجواء تشــري إىل
معاودة الحراك وبأشــكال جديدة ،بعدما بلــ حجم املعاناة
اإلجتامعية حدّ اً غري مقبول.
وتكشف األوساط ،أن هذا املوضوع كان مدار بحث بني الرؤساء
الثالثة يف بعبــدا باألمس ،يك يصار إىل معــاودة اجتامعات
الحكومة تحسباً لتح ّرك الشــارع الذي قد يؤدي إىل الفو ،

خصوصاً وأنه ليس هناك ما
ميكن أن تخرسه الناس بعدما
وصلت األمور إىل حدّ دخول
لبنان ضمــن منظومة الدول
األكرث فقراً وجوعاً.
ويف هــذا اإلطــار ،تؤكد
املصادر نفســها ،بأن هناك
عدة مخــارج تــم التداول
بها يف الســاعات املاضية
بتجــاوز الخالفات
تق
واألمــور العالقة حول امللف
القضــا واألزمة مع دول
الخليــج ،والرشوع يف عقد
جلســة للحكومة ت ّتخذ خاللها قرارات إقتصادية وإجتامعية
ومعيشية يك يكون هناك مدخل للتواصل مع املجتمع الدويل
والدول املانحة ،بغية تلقي املساعدات والدعم ،إذ ة ورة
ملوافقة مجلس الــوزراء مجتمعاً عىل خطــوات وإجراءات
تتناول قضايا إقتصادية ومالية وإدارية ،لذا ،فإن هذا املخرج
يصب يف خانة عقد جلســة عىل طريقــة «الرضورات تبيح
ّ
املحظورات» ،مبعنى تجاوز امللفــات الخالفية ،وبعدها يبنى
عىل اليشء مقتضاه يف حال نجحت املســاعي الهادفة إىل
تنقية األجواء الرئاسية والوزارية.
يتم تداوله من أجواء
ما
خالل
وعىل خط موازٍ ،يبقى ،ومن
ّ
مشــحونة خالل الفرتة املقبلة ،تلفت األوساط إىل أن البلد

«الــيــونــيــســف» :وض ــع األط ــف ــال فــي لــبــنــان يــــزداد س ــوءا

مــوكــو :يــفــتــر

ّ
أن تــشــكــل األزمــــة ج ــرس إنــــذار ليستفيق الجميع

خلص استطالع يف تقرير «اليونيسف» الذي حمل عنوان
«البقاء عىل قيد الحياة من دون أساســيات العيش :تفاقم
تأثريات األزمــة اللبنانية عىل االطفــال» ،اىل انه «يف ل
عدم وجود ضــوء يف األفق يوحي باقــرتاب إيجاد الحلول
ل زمة اللبنانية ،يشــتد تأثري تلــك األزمة عىل األطفال يف
شكل تدريجي ،بحيث أ هر إستطالع جديد إرتفاعا يف عدد
األطفــال الذين يعانون الجوع ،والذيــن اضطروا اىل العمل
إلعالة أ هم ،واألطفال الذيــن مل يتلقوا الرعاية الصحية
التي كانوا يف أمس الحاجة إليها .واليوم ،نرش تلك التفاصيل
التي تشــري املعطيات اىل تدهور هائل يف الظروف املعيشية
مدى األشهر الستة املاضية ،بحيث أن أكرث من نصف األ
تخطــى طفل واحد لديها عىل األقل وجبة طعام يف شــهر
أيلول املايض ،يف حني كانت النسبة تعادل  %37يف نيسان.
وقد أفادت  %30من األ التي شملها اإلستطالع عن خفض
نفقات التعليم بعدما كانت نسبة تلك األ  %26يف نيسان
املايض».
واســتند التقرير املنجز اىل «تقوميني يعني ركزا عىل
األطفال أجرتهام اليونيسف يف نيسان  2021ثم يف ترشين
األول  2021بني األ نفســها  -مقابالت مع أهل وأطفال
يتحدثون عن وقــع األزمة عىل حياتهم يف هــذا الفيديو.
ويف مواجهــة التضخم الهائل ،وتزايــد الفقر ،وندرة توافر
الو ائــف ،إضطر  %40من األ اىل بيــع األدوات املنزلية
واألثا (بنســبة قاربت  ،)%33وكان عىل  7من كل  10أ
رشاء الطعام عــرب مراكمة الفواتري غــري الدفوعة أو عرب
اإلقرتاض املبارش لرشاء الطعام ،مقارنة بنسبة  6من كل 10
أ يف شهر نيسان .»2021
أضاف «كان ل زمة املســترشية تأثري خطري عىل صحة
األطفال .نحــو  %34من هؤالء مل يتلقــوا الرعاية الصحية
التي إحتاجوا إليها ،بعدما كانت النســبة  %28يف نيســان

أعلنــت العالقات اإلعالم ّيــة يف حزب الله،
تعليقًا عىل «الرسائل الكاذبة املنسوبة لرئيس
املجلس التنفيذي يف حزب الله هاشــم صفي
الدين ،ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
محمد رعد ،وزينب قاسم سليامين ،أنّ «بعض
الجهات املشــبوهة دأبت عىل اخرتاع أكاذيب
واختالق أخبا ٍر ورسائلٍ مز ّورة ال أساس لها من
ٍ
جهات يف «حزب
حة ،نسبتها إىل قيادات أو
الص ّ
الله» ،بهدف اإلســاءة والتشويه وتضليل الرأي
العام اللّبناين والعريب».
ولفتــت يف بيــان ،إىل «أنّها تنفــي نف ًيا

حة مــا نرشته تلــك الجهات ،وما
قاط ًعــا ص ّ
إعــالم ومواقع
وســائل
من
فلكها
يدور يف
ٍ
إلكرتون ّيــة وبعض النشــطاء عــىل مواقع
التواصل االجتامعي» ،داعي ًة «وســائل اإلعالم
الرصينة والسياســ ّيني وال ّناشــطني وعموم
الســاحتني
جمهور املقاومة ومنا يها عىل ّ
اللّبنان ّية والعرب ّية» ،إىل «إهامل هذه الشائعات
واألكاذيب الرخيصة ،الّتي لــن تؤثّر بتاتًا عىل
رشفة ،وموقفها
صورة املقاومــة ال ّناصعة وامل ّ
الحــق والحقيقة ومقاومة
الدّ ائــم إىل جانب
ّ
اإلحتالل ومقارعة الظلم والظاملني».

رأى العالمــة الســيد عيل فضــل الله يف
بيــان ،أن «العملية التي نفذها الشــي فادي
أبو شــخيدم ضد جنود االحتــالل اإل ائييل
يف القدس تعرب عن املوقف الفلسطيني العام
الذي ســيظل حــا ا يف مواجهة االحتالل.
ولعل ما مييز الشعب الفلسطيني أنه استطاع
طوال الفــرتة الســابقة واملرحلــة الحالية
الخطرية التي متر بها القضية الفلســطينية
أن يرتك بصمة يف هذا الــرصاع جعلت جذوة
القضية متتد وتتفاعل عــىل الرغم من كل ما
يحصل مــن تطبيع مع العــدو ،ومن حصار
مستمر للفلسطينيني يف غزة ،ومن محاوالت
اقتالعهم من داخل القدس وغريها».
أضاف «ولذلك نرى أن الخوف اإل ائييل من

أن متثــل هذه العمليات التــي تربز بني الفرتة
واألخرى بتعابــري متنوعة «عهدا جديدا» ،كام
تعرب بعض وســائل إعالم العــدو ،ومنطلقا
ملرحلة جديدة من مراحــل املقاومة التي تؤثر
يف الشــارع الفلســطيني الداخــيل ،والتي
ميكن أن تحد مشــكلة كربى لالحتالل يف
تراكمها ،ســواء يف كيها للوعي الصهيوين أو
استنهاضها للواقع العريب واإلسالمي ،بالنظر
ملا للقدس يف هــذا الوعي من أثر وامتداد عىل
طول الساحة العربية واإلســالمية» ،مؤكدا
ان»خوف العدو من ذلك هــو خوف حقيقي،
حتى يف ل التنسيق األمني املستمر معه وهو
نقطة الضعف األساســية يف عملية الرصاع
معه عىل املستوى الداخيل الفلسطيني».

عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلســة برئاسة
النائب جورج عدوان وحضور عدد من النواب،
وتابعت درس جدول اعاملها.
وبــدأت اللجنــة جلســتها مبتابعة درس
اقــرتاح قانون اعفاء بعض رخــص البناء من
الرسوم وفقا لتصاميم وذجية ،بعد االطالع
عىل االســباب املوجبة وعىل القانون الحايل
واالستامع اىل رشح من موقع االقرتاح النائبة
بهية الحريــري ،واالطالع عــىل تقرير لجنة
االشغال العامة والنقل وعىل تقرير لجنة املال
واملوازنة ،وبعد التداول واملناقشة  ،تقرر تأجيل
البت باالقرتاح املذكور.

وانتقلت اللجنــة اىل درس مرشوع القانون
الوارد باملرسوم رقم  863٩تاري 8/8/2012
الرامي إىل إنشاء نقابة لالختصاصيني يف علم
التغذية وتنظيم الوجبــات يف لبنان .فاطلعت
عىل االســباب املوجبــة وعىل تقريــر لجنة
الصحة النيابية ،من ناحية أخرى استمعت اىل
رأي ممثل وزارة الصحة الــذي ابدى موافقته
عىل املــرشوع واعترب ان اقراره اصبح وريا
لضبط مامرسة مهنة التغذية وتنظيم الوجبات
الغذائية يف لبنان .وانهــت اللجنة درس مواد
الفصلني األول والثــاين من املرشوع واقرتهام
بعد أن أدخلت تعديالت عىل بعضها.

ّ
فضــل الل ـ علــق علــى عمليــة القــدس :قيمتهــا فــي تراكــم
وسـ ــائل املواجهـ ــة التـ ــي تصنـ ــع الخـ ــوف املسـ ـ ّ
ـتمر للعـ ــدو

ابو ك م ي قي ك مت

أكد مدير املركز الكاثولييك لإلعالم الخوري عبده أبو كسم،
خالل مؤمتر صحفي ،مبناســبة اليوبيــل الذهبي لجمع ّية
كشّ افة اإلســتقالل ،الّذي يفتتحه البطريرك الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي ،بقداس يوم األحد  28الجاري ،أن «هذه
الجمعية الكشفية التي انبثقت وتفرعت عىل كعب الرهبانية
األنطونية املارونية ،باإلضافة إىل رســالتها الكشــفية لها
رسالة إنسانية وروح ّية ،ألنها تحت عناية ورعاية الرهبانية
األنطونية ،وهي تهتم باإلنســان ،ونحن نعلم أن الكشــافة
يرتبون عىل تنمية القيم اإلنســانية واإلحتامعية والثقافية
والوطنية ويف هذه الجمعية بالذات القيم الدينية».
وأشار مبناسبة عيد االســتقالل ،إىل «أننا مل نشعر بفرحة
اإلســتقالل ،ألن اســتقاللنا يف هذ األيام منقوص ،ألنه عندما
الســيادة متس ،والهيبة متس والقرار املســتقل ميس ،ميس
اإلستقالل ،هذا ما شعرنا به باألمس ،نحن نعيش أزمات كربى لكن
يف الوقت عينه نعيش يف فرح الرجاء الدائم ،عال طائر الفينيق
ينبغث مجدداً ،وعلنا نعوض عن هجرة شبابنا إىل الخارج ،شبابنا
هم مستقبل هذا الوطن ،هم بناة االستقالل الجديد ،فلنعمل سوي ًة
عىل كل األصعدة بأن نعيد إىل لبنان استقالله الحقيقي ،وأن يعود
هذا الوطن بلد اإلزدهار والحرية والسيادة واإلستقالل».
بدوره ،ذكر أمني اإلعالم يف الجمعية الكشفية األب بطرس
عازار األنطوين ،أنه «منذ خمســني ســنة وجمعية كشافة
االستقالل ،تســري عىل خطى الذين واللوايت منوا بأن «الله
خلق كل يشء حســناً» ،وبــأن دورهم يف هــذه الحياة ان
يحافظوا عىل هذا الحســن بالرتبية املبدعة والسلوك السليم
وخدمة املجتمع واالنســان ،والحفا عىل القوانني العادلة
واحرتام الوعد الح ّر والتطلع دوماً اىل من هو الجامل املطلق
لتدوم الحياة طيبة وخالّقة».

ً

املايض .وارتفعت أســعار األدوية يف شكل كبري ،مام جعل
العديــد من األ غري قــادرة عىل تحمــل تكاليف الرعاية
الصحية املناسبة ألطفالها ،يف ل النقص الحاد يف األدوية
األساســية املتوافرة يف البالد .إرتفعت األسعار أكرث بعدما
عمدت الحكومة ،بدءا من  16ترشين الثاين ،اىل رفع الدعم
تدريجيا عن أنواع معينة من األدوية ،مبا فيها أدوية األمراض
املزمنة مثل أدوية القلب وإرتفاع مستوى الكوليسرتول يف
الدم وضغط الدم .كام وجدت كثري من األ نفســه مجربا
عىل اللجوء اىل ليات التكيف الســلبية التي غالبا ما تعرض
األطفال للخطر .وأرســل زهاء  %12من األ  ،التي شاركت
يف إستطالع اليونيسف ،أطفالها اىل العمل يف ايلول املايض،
مقارنة بنحو  %٩يف نيسان».
وما زاد الطني بلة ،بحســب التقرير ،أن «أزمة املياه تشكل
تهديدا هائال للصحة العامــة .فقد عجزت أكرث من %45من
األ عــن الحصول عىل مياه الرشب الكافية مرة عىل األقل
يف األيام الثالثني التي ســبقت إجراء اإلســتطالع ،مقارنة
بأقل من  %20يف نيســان املايض .وقد إفتقر  %35من هؤالء
اىل مياه الرشب اآلمنة بسبب ارتفاع تكلفتها  -كانت نسبة
األ  %28يف نيســان املايض» ،الفتــا اىل انه «يف الوقت
نفســه ،يعاين لبنان أحد أسوأ الكساد اإلقتصادي يف العامل
يف التاري الحديث ،يضاف اىل البالء الذي أصاب البالد جراء
جائحة كوفيد 1٩-وتأثــري تفجريات مرفأ بريوت الهائل يف
ب .»2020
وتشــري التقديرات األخرية ،اىل أن «ما يزيد عن  8من كل
 10أشــخاص يعيشــون يف فقر ،و %34واقعون يف فقر
مدقع ،واألرقام تبدو صاعقة أكرث بالنسبة اىل أ الالجئني
الســوريني ،بحيث يعيــش  ٩من كل  10ســوريني يف فقر
مدقع».
وقالت ممثلة اليونيسف يف لبنان يويك موكو« :يفرتض أن

ال ــع ــاق ــات اإلع ــام ـ ّـي ــة ف ــي حــــزب ال ــلـ ـ  :الــشــائــعــات
واألكــــــاذيــــــ لــــن تــــ ثــــر عـــلـــى صـــــــورة املـــقـــاومـــة

«االدارة والعدل» ّ
أقرت إنشاء نقابة لاختصاصيين في علم التغذية

يضج بالشــائعات والتحليالت ،ولكن األمر املؤكد ،أن هناك
ّ
مرحلة صعبة وقاســية يجري الحديــث عنها ،خصوصاً أن
لبنان دخل يف خضم الــرصاع اإلقليمي ،وبات مرتبطاً بأكرث
من قضية إقليميــة ودولية ،ولهذه الغايــة ليس هناك من
أية حلــول قريبة ،وقد تكون األزمة مــع دول الخليج ،من
أبرز املحطات التي تشــهد اعاً يف هذا الســياق ،وصوالً
إىل أن اإلســتحقاقات الدســتورية من اإلنتخابات النيابية
معطى أساســياً يف
إىل الرئاســية ،بدأت بدورها تشــكل
ً
ســياق مرحلة تصفية الحســابات وترقّب ما ستؤول إليه
هذه اإلســتحقاقات ،لذا ليس من الســهولة مبكان أن تعود
الحكومــة إىل اإلجتامعات وتكون قادرة عــىل اإلنقاذ من
خالل الشعار الذي رفعته.

يشكل حجم األزمة وعمقها جرس إنذار للجميع ليستفيقوا
اآلن .هناك حاجة ماســة اىل اتخاذ إجراءات عاجلة لضامن
عدم تضور أي طفل جوعا ،أو إصابته باملرض ،أو إضطراره
اىل العمل بــدل تلقيه التعليم .تحتــاج الحكومة اىل إتخاذ
إجراءات يعة لحامية مســتقبل األطفــال .ويتطلب ذلك
التوســع يف تنفيذ تدابري الحاميــة اإلجتامعية ،وضامن
وصول كل طفل اىل التعليم الجيد ،وتعزيز الرعاية الصحية
األولية وخدمات حامية الطفل».

ّ
«لجنة الصحة» ناقش اقترا كان ستقدم لدعم الدواء
عراجي :الوضع صع وموعد جديد مع ميقاتي للمتابعة

ناقشــت لجنة الصحة النيابية االوضاع
الصحية الراهنة يف اجتامعها االســبوعي،
واقرتاح القانون املخصص لدعم الدواء.وكانت
اللجنة عقدت جلســة لها برئاسة رئيسها
عاصم عراجي الذي قال بعد الجلسة»:خصص
االجتامع ملناقشة اقرتاح القانون املعجل املكرر
الذي كنا سنقدمه من أجل دعم الدواء وهو بناء
عىل طلب الرئيس نجيب ميقايت عندما زرناه
الجمعة املــايض وتحدثنا معه حول االرتفاع
الجنوين الذي حصل يف أســعار الدواء .وقال
لنا ميقايت أن ال اموال للدعم وكنا طرحنا عنده
بدائل عدة .وتم الحديث عن امكان تقديم لجنة
الصحة اقرتاح قانون لدعم الدواء و 30مليون
دوالر وملدة ثالثة اشهر كل شهر  10ماليني،
وناقشنا يف اللجنة هذا االقرتاح ووجدنا ان ذلك
لن يقدم ولن يؤخر وستعود االزمة .بعد ثالثة
أشهر نقع يف االزمة عينها اذا وافق مجلس
النواب عىل االقرتاح ،وحصلت عدة طروحات
يفالجلسة».
اضــاف «اقرتحنا لجنة طــوارىء ،التي
يفرتض ان تضم الــوزارات التي ذكرتها وان
يحصــل تفعيل للمستشــفيات الحكومية
وفق خطة مركزية .وأيضا حصل اتفاق من
أجل موعد جديد مع ميقايت يكون أيضا يف
حضور وزير الصحة النه عندها ميكن درس
االمور بشفافية اكرث .وكان اقرتاحنا االول مع
ميقايت ان يتحد مع حاكم مرصف لبنان من
أجل متديد دعم االدوية املزمنة ملدة شهرين او
ثالثة .وقد اقرتحنــا يف االجتامع وكام هو
معلوم أن رشكات الــدواء قد حققت خالل
عرشات الســنني املاضية أرباحا خيالية ان

كانت رشكات االدوية او املستلزمات الطبية.
فوزير الصحة عندما خصص له مرصف لبنان
 35مليون دوالر الن لهذه الرشكات مستحقات
قدمية وتم االتفاق ان تعطى  35و 35أخرى
لرشاء أدوية من جديد .وانا اتخوف وهذا ما
قلته لوزير الصحة ،انه ميكن ملرصف لبنان ان
يقول لرشكات االدوية كم هو سعر الصريفة
 16الفا او  18الفا ،انا أعطيكم دوالرات عىل
سعر الصريفة وانتم تســتوردون عىل هذا
االساس .وتكون قد خفضت  20يف املائة من
سعر الدواء .ونأيت ونقول للرشكات املستورده
للــدواء والتي حققت أرباحا كبرية ســوف
نحسم عليكم  10يف املائة وكام تعلمون أنه
يف االزمات يف العامل عندما نراسل رشكات
الدواء االساســية مادة يحســمون  10يف
املائة اي باالمكان تخفيف  40يف املائة من
سعر الدواء .وهذا حل من الحلول .ا ا الحل
االسايس هو البدء بالبطاقة التمويلية».
وقال عضو اللجنة النائب أمني رشي انه «
نحن يف اللجنة تدارسنا كيفية دعم االمراض
املزمنة .لكن لالســف مل نتوصل اىل نتيجة
وكان لدينا اقرتاح واحد وهو محل اجامع كل
االعضاء وهو مبني عىل عدة عنا اولها
ان يكون هناك دعم بقيمة  10مليون دوالر
شهريا ن ان يكون هناك تخفيض لسعر
الدواء من املصانع املنتجه  10يف املائة كذلك
تخفيض االرباح للرشكات املستوردة  10يف
املائة ،وهذا املوضوع متســكنا به كلجنة
وسنطلب اجتامعا مع ميقايت يف حضور
وزير الصحة لنؤكد عــىل اقرتاحنا وليس
هناك مجال اخر».

ّ
املـــــحـــــرريـــــن :اقــــفــــال بـــــاب الــتــرشــيــ
نـــقـــابـــة
النـــتـــخـــابـــات مــجــلــس ال ــن ــق ــاب ــة وعــــددهــــم 28

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية
البيان اآليت:اقفل عند الساعة الثالثة من بعد
هر أمس باب الرتشــيح النتخابات مجلس
نقابةاملحررينالتيستجرييف.2021/12/1
وبل عدد املرشحني  28مرشحا ،وهم بحسب
ورود ترشــيحاتهم :محمــد نافــذ قواص،
داود رضا رمال ،حبيب نبيه الشــلوق ،جورج
طانيوس البكاسيني ،وليد نديم عبود ،واصف
سليم عواضة ،هنادي سليامن عاطف السمرة،
غسان احمد سعدي ريفي ،مينى الياس الشكر،

صالح وسيم تقي الدين ،مارك جهاد بخعازي،
قاسم عيل متريك ،ســكارلت شديد الحداد،
خليل يوسف فليحان ،صفاء قره محمد ،نهاد
كاورك طوباليان ،رميا هاين خداج ،مارلني
انطوان خليفة ،انطوين فريد العبد ،محمد
حســن الضيقه ،اليسار حسن قبييس ،مي
عبود ايب عقل ،يوســف مارون القصيفي،
عيل ابراهيم يوسف ،يقظان حسني التقي،
رمييال جميل نعمه ،جورج توم شــاهني،
جان دارك جرجس ايب ياغي.
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

املــــــــولــــــــوي بـــــحـــــ مـــــــع بـــــري

وس ــف ــي ــر األرجـــنـــتـــيـــن األوضــــــا

زار وزير الداخلية والبلديات القايض بســام املولوي ،رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،وتم خالل اللقاء
عرض األوضاع العامة الســيام االمنية منها واملستجدات
السياســية .من جهة ثانية ،عرض وزير الداخلية يف مكتبه،
مع سفري األرجنتني مويسيو ليس ،للعالقات بني البلدين من
جوانبها كافة ،ولالوضاع العامة يف لبنان.

عي

بدروس وو د ا ر دية العامة ل جون

الخوري زار نقابة املحامين في بيروت مهنئا

ُ
جلسة برئاسة كسبار مخصصة النتخاب
أميني ّ
السر والصندوق ومفو قصر العدل

ك بار و ع ا مج

النقابة ي تقب ون ال ور

أعلن مجلس نقابة املحامني يف بريوت ببيان ،أنه «عقد امس
جلسة برئاســة النقيب نا كسبار مخصصة النتخاب أمني
الرس وأمني الصندوق ومفوض قرص العدل ،وفقا ألحكام املادة
 43من قانون تنظيم مهنة املحاماة ،وفاز ســعد الدين الخطيب
مبركز أمني الرس ،والياس بازريل مبركز أمني الصندوق ،وعامد
مرتينوس مبركز مفوض قرص العدل .وقرر املجلس اختيار بيار
حنا واسكندر نجار لينضام إىل هيئة محكمة االستئناف املدنية
يف بريوت النا رة يف اســتئناف القرارات الصادرة عن مجلس
نقابة املحامني يف بريوت والقرارات الصادرة عن املجلس التأديبي
للنقابة .كام اختار عضوية مايا زغريني وفادي املرصي ،عضوين
رديفني ،يحالن باالتحاد واالنفراد محل العضوين األصيلني بيار
حنا واسكندر نجار يف حال غيابهام أو غياب احدهام».
وأشار إىل أنه «عمال باملادة  ٩من قانون تنظيم مهنة املحاماة،
عني النقيب األعضــاء املذكورين أعاله ،والذين اختارهم مجلس
النقابــة ،إلكامل تأليف هيئة محكمة االســتئناف املدنية يف
بريوت النا رة يف اســتئناف قرارات مجلس النقابة املتعلقة
بطلبات التسجيل يف نقابة املحامني .كام كلف أمني الرس سعد
الدين الخطيب متثيــل النقابة أمام كل املحاكــم ،مبا يف ذلك
محكمة االستئناف املدنية النا رة بالقضايا النقابية .كام كلف
مروان جرب ليحل محل أمني الرس يف حال غيابه».
من جهة ثانية ،زار وزير العدل القايض ه ي الخوري نقابة
املحامني يف بريوت هر امس ،حيث قدم التهنئة لنقيب املحامني
الجديد نا كســبار وأعضاء مجلس النقابة بعد فوزهم يف
اإلنتخاباتالنقابية.

بو عي

بصمت يشــابه التمدد االيجايب املؤكد ،ووســط الوقائع
والنتائج يســجل «تيار املردة» يوما بعد يوم نقاطا لصالحه
بالتوازي يف مرمى االخصام دون ضجيج يذكر ،ألن السياسة
املعتمدة من قبل ســليامن فرنجية منذ ما يقارب الســنتني
مبنية عىل عدم فتح «متاريس» مــع أية جهة كانت حليفة
أو من خط اّخر ،وفق خلفية واضحة ركيزتها االوىل املبادىء
التي يقوم عليها تياره منذ تأسيســه أو هي متثل بالفعل خط
الرئيس الرحل سليامن فرنجية فعليا.
عىل صعيــد الوضع العام تصف مصــادر «املردة» الوضع
يف البالد أنــه بالفعل «يش ببيك» ،خصوصا يف ل الوضع
االقتصــادي املنهار اىل حد كبري ،وهذا االمر بالذات يشــكل
أولوية لنا طبعا مع عدم االبتعاد عن الشأن السيايس القائم،
حيث لكل موقف قراءة متأنيــة من جانبنا دون الوصول اىل
مرحلة التصــادم ،فالبلد ال تنقصه املصائــب وعىل الجميع
من سياســيني وأحزاب وتيارات القراءة يف كتاب إجتامعي
مســتحد يدعى «وجوه الناس « الذي يعطي صورة واضحة
عن حال املواطنني والوجوه املتعبة والعابســة  ،حيث العوز
طال كافة رشائح املجتمع اللبناين ،وبالنسســبة لنا نحاول
قدر املســتطاع إزالة هذا «الزعل» من عيون الناس يف املقام
االول ،وتضيــف املصــادر  :نحن من هؤالء النــاس إن كانوا
«مردة» أو غريهم من اللبنانيني وواجبنا تحســس معاناتهم،
ولهذا االمر لدينا لجان مختصة منذ نشــأة االزمة تعمل عىل
مداواة الجروح وبلسمة االوجاع.
يف السياسة تقول املصادر عينها ،أن قدرتنا عىل التغيري يف
الوضع القائم ليست بالحجم الذي يستطيع «قلب الطاولة»،
التكتــل الوطني الذي ننتمي اليه يتمثــل بوزيرين ،وبالتايل

ّ
املــرشــديّــة الــعــامــة لــلــســجــون هن ت
الـــبـــطـــريـــر بــــــــدروس بــانــتــخــابــ

زار وفد من املرشدية العامة للسجون يف لبنان بيت كيليكيا
ل رمن الكاثوليك ،مقدمــني التهنئة للكاثوليكوس البطريرك
رافائيل بدروس الحادي والعرشين املنتخب بعد تنصيبه عىل
كريس الكنيسة األرمنية الكاثوليكية.
ومتنى الوفد للبطريرك الجديــد «دوام الصحة والعافية ملا
فيه خري الكنيسة والوطن ،ملتمســني بركته الرسولية يف
خدمة السجني عىل صعيد كافة السجون اللبنانية».
وشكر البطريرك وفد املرشدية عىل املبادرة بالتهنئة ،منوها
بـ»الدور اإلنساين واإلجتامعي الذي يقومون به من أجل كل
السجناء يف هذه الظروف االستثنائية الصعبة والحرجة من
تاري لبنان».

«املـــــــردة» سـ ُـيــطــلــق مــاكــيــنــت ـ االنــتــخــابــيــة خــــال ايــــام:
لــيــس لــديــنــا تـــرف ال ــوقــ ب ــامل ــزاي ــدات م ــن هــنــا وهــنــا

ً

القدرة يف السياســة وداخل مجلس الــوزراء وحتى املجلس
النيايب ليســت ممن يســتطيع أن يأخذ القرار وحده ،ونحن
واضحون يف هذا املجــال والجميع عىل دراية مبن يدير البلد
من خالل الســلطة التنفيذية ،حيث قدراتنا متواضعة داخل
الحكومة وال نســتطيع إحدا تغيري كبري ،ومن بيده القيام
باالمر يجب توجيه السؤال اليهم.
وتشري املصادر اىل أنه صحيح أن تيارنا فاعل وصادق مع
نفسه وحلفائه حتى النفس االخري ،وفرنجية أوضح يف أكرث
من مناســبة هذا االمر ،لكن «النفس» السيايس لدى «املردة»
متواجد عىل مســاحة الوطن ،وإذا كان الســؤال حول قلة
الكالم من قبلنا ،فهذا االمر صحيح يف هذه الظروف املصريية
التي متر عىل اللبنانيني منذ أكرث من مئة عام ،وأمر مواجهتها
يتطلب قدرا» عاليا من املســؤولية الوطنيــة واإلحجام عن
الدخول يف الزواريب السياسية الضيقة ،فالبلد منهار وليس
لدينا ترف الوقت باملزايــدات من هنا وهناك ،وتتابع املصادر:
ليس من الرضورة «التفتيش» يف القاموس الســيايس عن
خصومات فجة يف بلد نعرف بعضنا متام املعرفة ،ولهذا االمر
سياستنا قا ة عىل إحرتام مكانة الجميع وال نريد فتح عدة
جبهات ،نزعل مع هذا ونتقاتل مع االّخر فيام الناس جياع
وعن االنتخابات النيابيــة املقبلة ،من املنتظر وفق مصادر
«املــردة» أن يتم إطالق املاكينــة االنتخابية يف موعد قريب
جع املغرتبني بإستمرار عىل تسجيل
وخالل أيام ،ونحن نشــ ّ
أنفســهم لالقــرتاع يف وطنهــم األم ،وكان لتحالفنــا مع
«املستقبل» و»تيار العزم» و»تيار الكرامة» نتائج جيدة ،حيث
باكورته فــوز املحامية ماري تريز القــوال كنقيبة ملحامي
الشــامل وهي قريبة جدا مــن «املردة» عــىل فرضية عدم
اإلدعاء أنها متلك بطاقة أم ال ،ذلــك أن معظم املؤيدين لدينا
ليس بالرضورة أن يحملوا بطاقــة حزبية ،وهي املرة االوىل

عــكــار العتيقة تناشد :صقيع بــاكــر ومـــازوت مــفــقــود ...وآمـــال بــمــازوت ايــرانــي
جهاد نافع
تلح بلدات وقرى محافظــة عكار اىل فصل
الشتاء بازمة مازوت ،ميكن وصفها بالكارثية،
يف حال فقدان هــذه املادة يف البلدات الجبلية،
التــي بدأت تطلق صيحات انقــاذ قبيل الكارثة
التي ستنجم عن تلكوء تأمني هذه املادة الحيوية
باســعار معقولة ،وابرز هــذه الصيحات تلك
التي اطلقت من اكرب البلدات العكارية  -ورمبا
اللبنانية  -ملســاحتها الكــربى ،هي بلدة عكار
العتيقــة ذات االطــراف املتناميــة واملتاخمة
للقموعــة والهرمل والقبيــات ،والتي تغطيها
الثلوج عادة يف كل شتاء ،ويبدأ الصقيع عندها
باكرا...
ويوضح الناشــط وليــد منــذر الزعبي انه
فوجيء بابالغه يوم أمس ،ان ال مازوت ايراين
لعــكار العتيقة ،وقد عول االهــايل كثريا عىل
وصول دفعات من املازوت االيراين للبلدة تكفيها
لفصل الشــتاء وتقيها رش الربد القــارس الذي يغطي عكار
العتيقة عادة.
ويطلق الزعبي خة ونداء اىل سيد املقاومة السيد حسن
نرص الله ،وهو عىل يقني ان السيد كعادته يقف بجانب املناطق
املحرومة ،وخاصة عكار التي يحبها الســيد ويقدرها ،وانه
سيلبي نداء االهايل يف عكار العتيقة ويف كل القرى الجبلية
العكارية املحرومة واملهملة والتي تعاين من ضغوط االزمات

املالية واملعيشــية ،وباتت عاجزة عن رشاء صفيحة املازوت
التي ترتفع يف كل يوم ،مام يعجز االهايل عن رشائها ،وهي
املادة االساسية للتدفئة يف اعايل عكار ،وإال سيلجأ االهايل
مضطرين اىل ارتكاب مجازر بيئية بقطع االشــجار وتأمني
الحطب للتدفئة والســتعامالت اخرى بديال عن قوارير الغاز
يف الوقت عينه...
ويشــري الزعبي اىل ان صدمة اصابــت االهايل يف عكار
العتيقة حــني تبلغوا فجأة بان ال مــازوت ايرانيا للمنطقة،

املرتضى اطلع على أعمال الترميم في املتحف:
ً
ن مل أن يُصار قريبا الى عقد جلسات للحكومة

ّ
تضامني ــــــــة ولق ــــــــاء ح ــــــــواري
وقف ــــــــة
ّ
لـ لجن ــــــة املتعاقدي ــــــن» ف ــــــي «اللبناني ــــــة»

أقيمت وقفة تضامنية ولقاء حــواري ،بدعوة من اللجنة
التمثيلية لالساتذة املتعاقدين يف الجامعة اللبنانية ،يف اطار
التنســيق والعمل القرار ملف التفر  ،يف مبنى كلية الفنون
الجميلة والعامرة الفرع الرابع يف دير القمر ،يف حضور عدد
من األساتذة من مختلف فروع الجامعة.
وشــدد املشــاركون عىل أنهم «لن يعودوا إىل التعليم اال
متفرغني وانهم جزء ال يتجزأ من الهيئة التعليمية ،لهم حقوق
وعليهــم واجبات ،ومل يالحظوا احــراز أي تقدم يف ملفهم
وانهم لن يعودوا إىل التعليم إال متفرغني».

واصيبــوا بحرية من أمرهم عــن كيفية تأمني
املــازوت ،يف وقت تخلّت الدولــة وال تزال ،عن
االهتامم بشــؤون وشجون عكار عامة وقراها
الحبلية خاصة.
ويعرب عــن اعتقاده ان اســباب عدم تأمني
املازوت االيراين تعود إما الســباب لوجســتية
استجدت ،وإما الســباب سياسية ،او رمبا بعد
قرار الحكومة بتأمني مســاعدات للبلدات التي
ترتفع فوق الـ  700مرت عن سطح البحر.
لكن برأيه ،ان كل هذه االســباب ال تشــكل
قناعــة لدى االهــايل ،ال ســيام ان العكاريني
سئموا الوعود الحكومية ولطاملا اطلقت وعود
لعــكار بقيت حربا عــىل ورق ،ومل ير العكاري
منها يشء ،ولهذه االســباب فــان ابناء عكار
عامــة والقرى الجبلية خاصــة يع ّولون كثريا
عىل صاحب الوعد الصــادق الذي مد يده كثريا
مســاعدا يف روف واوقات ومراحل عديدة،
وشــعر العكاريون ان لديهم الســند الصادق،
وبالتايل فان السيد لن يدع عكاري ميوت صقيعا ،خاصة ان
عكار برشفائها يشكلون الجبهة الخلفية املساندة للمقاومة.
وبالتايل ،فان عــكار العتيقة التــي احتضنت وتحتضن
املقاومة عىل يقني ان صاحب الوعد سيتجاوب مع النداء ،الن
الصقيع بدأ يف اعايل عكار وهي قرى فقرية محرومة تعيش
اصعب الظروف من الفقر والحرمان والجوع ،وليس من يسأل
عنها ال نوابها وال الحكومة وال مراجعها السياسية والحزبية.

الــحــلــبــي :إلعــــاء املــواطــنــة ومــفــهــوم الــدولــة
ُ
ّ
ّ
والطائفية
املذهبية
وامل ـ ســســات ...ومــحــاربــة
أقيم امس حفل تسليم وتسلم بني قائد كشاف
الرتبية الوطنية السابق حسني فرحات والقائد
الجديد نديم املعلــوف ،يف الوحدة الرياضية
والكشفية يف ب حســن ،وذلكربعاية وزير
الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي.
ويف الختــام ،القــى الحلبــي كلمة دعا
«القائد الجديد إىل اإلســتعداد لبذل الكثري من
التضحيات ،للحفا عىل الروح الكشــفية،
والسهر عىل نرش الحركة وتأسيس األفواج يف
املدارس الرسمية ،ألن ذلك يشكل حاجة نفسية
واجتامعية وتربوية ووطنية ،يف ل الظروف
التي نعيشــها والضيق الــذي يكتم األنفاس،
والحاجة إىل الطبيعة والعناية باملجتمع».

ّ
ُ
اع ــت ــص ــام ل ــع ــم ــال ومــســتــخــدمــي
ّ
الرسمية أم ــام «التربية»
املـــدارس

نفذ عامل ومســتخدمو املــدارس الرســمية يف لبنان،
اعتصاما أمام مبنى وزارة الرتبية بدعوة من نقابتهم ،وطالبوا
بانصافهم «من خالل تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بحقهم،
اسوة بكل العاملني يف القطاع العام» .واعلنوا تعليق ا ابهم
االثنني املقبــل العطاء مهلة لوزير الرتبيــة والتعليم العايل
عباس الحلبي الخذ االجراءات الالزمة لتلبية مطالبهم.
شــارك يف االعتصام رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة
االســمر ،اضافة اىل رئيس نقابة عامل ومستخدمي املدارس
الرسمية محمود شــكر وعدد من العاملني واملستخدمني من
بريوت والشامل والجنوب وجبل لبنان.
ورشح شكر أوضاع العاملني ،وأعلن «تعليق اال اب صباح
االثنني املقبل العطاء مهلة لوزير الرتبية» ،محذرا من «لجوء
اي مدير للتعرض للعامل واال سيتم اعالن العصيان واال اب
املفتوح».
من جهته ،اعترب االســمر ان هــذا االعتصام هو خة
املياومني العاملني وهم باآلالف ،مضيفــا «ننتظر لقاء وزير
الرتبية حتى تتوضح االمور ،وتوضع املطالب موضع التنفيذ».

التي تتوىل فيه إمرأة هذا املركز املرموق  ،وهي محامية الئقة
وسوف تحد فرقا يف العمل النقايب  ،مع العلم أنه لدينا تيار
ناشط وفاعل يف البقاع وزحلة وامل وبعبدا وهو سوف يعزز
يف املستقبل القريب.
ال شــك أن «القبض» عىل نقابة محامي الشــامل شكلت
بــة موفقة لـ «املردة» إن من حيث ترشــيح إمرأة للمرة
االوىل أو فروقات االصوات عن باقي املرشــحني ،وهي بداية
مشــجعة للتيار الذي يكن له أهايل طرابلــس واملناطق كل
تقدير ،فهل يرشح شــخصية مارونية يف طرابلس بعد هذا
الفوز؟؟

ّ
البريطانية أحي «يــوم تــذكــار املوتى»
السفارة
بقداس في هيئة الكومنول ملقابر الحرب بيروت

خال الجولة
زار وزيــر الثقافة القايض محمد وســام
امس ،مقر املتحــف الوطني ،برفقة
املرت
عقيلته القاضية مايا كنعان ،رئيسة املؤسسة
الوطنية للرتا منى الهراوي ،الوزير الســابق
املحامــي رميــون عريجــي واألعضاء يف
املؤسسة ،بحضور املدير العام ل ثار املهندس
كيس الخوري.
وكانت جولــة والوفد يف أرجــاء املتحف،
حيث اطلعا عىل أعامل الرتميم الجارية نتيجة
األ ار الناجمــة عن انفجــار  4ب وأعامل
التحسني املنفذة  .كام جاال يف املبنى املالصق
للمتحف الوطني ،الذي يتم بناؤه بهبة ،وتفقدا
جهوزيته لالفتتاح الرسمي.
وإثر الجولة ،قال املرت « :يشكل املتحف
الواجهة الحضارية والصورة الناصعة النقية

عــن الجمهورية اللبنانيــة ،ووجدنا أنه رغم
الظروف الصعبة يستمر يف أداء دوره عىل أتم
وجه».
وردا عىل ســؤال عن إمكانية عقد اجتامع
قريب ملجلس الوزراء؟ أجــاب املرت « :لقد
أعلن رئيس الحكومة منذ بضعة أيام أنه سيدعو
قريبا إىل جلسة ملجلس الوزراء ،فممثلني عىل
بينة من أن األزمة التي استوقفت أصال مجلس
الــوزراء ما برحت قا ة ،وهــو يأمل ،ونحن
جميعا نأمل معه ،أن تذلــل هذه األزمة قربيا
ليصار بعد ذلك إىل عقد جلسات للحكومة».
ويف ســياق الزيــارة ،قدمت «املؤسســة
الوطنية للرتا » هديــة رمزية إىل املرت
عبارة عن كتاب بشكل مجسم كرتوين ل بنية
الرتاثية املر ّممة يف بريوت.

ُ
ّ
عملية دهــم فــي حورتعا
تحرير مــواطــن إثــر

أعلنت قيادة الجيــش  -مديرية التوجيه
يف بيان لها انه« :بتاري ،2021/11/22
متكنــت دورية من مديريــة املخابرات إثر
عملية دهم يف بلــدة حورتعال -البقاع من
تحرير املواطــن مصعب طــارق القباين،
الذي كان قد خطف صباح امس يف منطقة
كســارة  -زحلــة من قبل املدعــو (ق.ج)
و خرين مجهويل الهوية ،كانوا يســتقلون

وختم «أيها األبناء والبنــات ،لبنان يحتاج
إليكم .اعملوا عىل اعالء املواطنة بدل اإلنتامء
الطائفي ،وإعالء مفهوم الدولة واملؤسسات.
حاربوا املذهبية والطائفية واإلنغالق .إجعلوا
شعاركم اإلنفتاح والحوار واألخالق .حافظوا
عىل طبيعة لبنان التي حباها الله قطعة فريدة
ننعم بخرياتها وإعملوا كفريق واحد فلبنان ال
يحيا إال بالتضحية والتفاين وال يدوم إال باملحبة
واإلحرتام وال يبقى إال بالســعي الدائم لطلب
العلم واملعرفة ليك يبقــى لنا وطن نحيا فيه
ودولة نتفيأ بها».
بعدها ،تم تقديم الــدروع التقديرية للقادة
الكشفيني.

ســيارة نوع «دودج» لون أسود وبحوزتهم
أسلحة حربية ،وذلك بسبب خالفات عائلية
سابقة بني املخطوف واملدعو (س.ج.).
كام متكنت الدورية من توقيف الخاطف
وضبط الســيارة التي استخدمت يف عملية
الخطــف .بــورش التحقيق مــع املوقوف
بإرشاف القضــاء املختص ،وتجري املتابعة
لتوقيف باقي املتورطني».

كوالرد ي ع اك يال ع النص الت كار
أعلنتالسفارةالربيطانيةيفلبنانببيان،أنها
«أقامت قداسا يف هيئة الكومنولث ملقابر الحرب
يف بريوت ،األحد  21ترشين األول ،مبناســبة
«يوم تذكار املو » السنوي ،إحياء لذكرى جنود
القوات املســلحة من جميع الدول الذين قتلوا
وأصيبوا يف الحربــني العامليتني وغريهام من
النزاعات حول العامل».
ولفت البيان اىل أنه «حرض القداس السفري
الربيطاينايانكوالردالذيانضمإليهيفالقراءة،
كل من السفري األملاين أندرياس كيندل وسفرية
الواليات املتحدة األمريكية دورو شيا وممثال
عنالسفريةالفرنسية نغريو.كامحرضامللحق
العســكري املقدم يل ساندرز وسفرية اململكة

املتحدة اإلقليمية لقمة العمل املناخي (( 26
للرشق األوسط وأفريقيا جانيت روغان .وترأس
القداس قسيس عسكري بريطاين يزور لبنان
قادما من اململكة املتحدة .كذلك حرض ممثلون
عن قائد الجيش العامد جــوزاف عون واملدير
العام ل من العام اللواء عباس ابراهيم ،إضافة
إىل عدد من السفراء والدبلوماسيني وامللحقني
العسكريني من الواليات املتحدة األمريكية ودول
الكومنولثوأوروبا».
ويف نهاية القــداس ،وقف الجميع دقيقتي
صمت ،ثم وضع الســفري الربيطاين وسفراء
الكومنولث وممثلون رسميون أكاليل زهر عىل
النصبالتذكاري.

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

مــلــفــا الــكــهــربــاء وم ــط ــار ب ــي ــروت عــلــى ط ــاول ــة الـــســـراي...
زيــــــادة الــتــعــرفــة الــكــهــربــائــيــة ُوضـــعـــ عــلــى نــــار حــامــيــة
رأس رئيــس مجلس الوزراء نجيــب ميقايت اجتامعاً يف
الــرساي الحكومي ،خُصص للبحث يف أوضــاع مطار رفيق
الحريري الدويل يف بريوت ،شــارك فيه وزير االشغال العامة
والنقــل عيل حمية ،وزير املال يوســف خليــل ،النائب غازي
يوســف ،رئيس مجلس اال اء واإلعــامر نبيل الجرس ،رئيس
مجلس إدارة رشكة طريان الرشق األوسط محمد الحوت ،ومدير
عام الطريان املدين فادي الحسن.
وقال حميه بعد اللقاء :بحثنا يف موضوع املطار يف شــكل
عام لجهة تقييم أوضاعه ،ونحاول وضع خطة استباقية من
اجل عدم حصول مشكالت ورسم خطة طريق مال ة لتحقيق
هذا الهدف.

} قطاع الكهرباء }

كذلك رأس ميقايت اجتامعاً خُصص ملتابعة شــؤون قطاع
الكهربــاء ،شــارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ســعاده
الشــامي ،وزير املال يوسف خليل ،وزير الطاقة وليد فياض،
النائب نقوال نحاس ،املدير االقليمي لدائرة الرشق االوســط يف
البنك الدويل ساروج كومار جاه ،املدير العام ملؤسسة كهرباء
لبنان كامل حايك.
وقــال فياض إثر اللقاء :تم البحث يف عدد من ملفات قطاع
الكهربــاء ومنها :اســتجرار الطاقة والغــاز ،التجديد لعقود
التوزيــع وزيادة التعرفة الرضوريــة لتغطية الكلفة او جزء
منهــا ،و ورة مؤازرة كل هذه األعــامل من قبل وزارة املال
والبنك املركزي بالنسبة اىل املواضيع التي تتعلق باملالية ،سواء
لجهة التحويل من اللرية اىل الدوالر ،أو طريقة الدفع للمشغّلني
وملوزّعي الخدمات وملشغيل املحطات.
أضاف :كام تطرقنا اىل موضوع مؤازرة كافة املعنيني يف ما
يتعلق بنزع التعديات ومالحقة الجهات التي متتنع عن الدفع،
اضافة اىل مؤازرتنا من قبل القضاء.

ميقا

م

ا اال ت

وتابع :اتفقنا عىل تشكيل لجنة تض ّمني ووزير املال ومرصف
لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث املواضيع املالية وتحديدها،
من بينها :لية الدفع من مؤسسة الكهرباء ملستحقات الجهات
املعنيــة ومن ضمنها قرض البنك الدويل بالدوالر ،ومشــغيل
الخدمــات واملحطات ،وأولويات الدفع ،وســيكون دور هذه
اللجنــة البحث يف موضوع زيادة التعرفــة ،وتأمني الدوالر
وطريقة احتســابه ،وتحديد امليزانية التي تحتاجها مؤسسة
كهرباء لبنان لإليفاء بااللتزاماتها مســتقبالً .لقد اتفقنا عىل
ورة إجــراء حســابات تدقيقية لكهرباء لبنان للســنوات
ورة مســاعدة
 .2022 -2021 -2020كذلــك اتفقنا عىل
البنك الدويل يف إعادة صياغة ومتديد العقود ملشغيل الخدمات
وتقييم أدائهم .أما تجديد عقد العامل املياومني فهو بحاجة اىل
قرار من مجلس الوزراء.
وأعلن ان «زيادة التعرفة س ُتدرس بطريقة توفر الكلفة عىل
مســتهليك الكهرباء ،فبدال من االستعانة باملولدات الخاصة،
ســيتكل املواطن يف الجزء األكرب من اســتهالك الطلقة عىل
كهرباء لبنان وبكلفة أقل».

ي ــاس ــي ــن فــــي نــــــدوة لــــ الـــبـــيـــئـــة حـــــول تــغــيــيــر املــــنــــا :
ً
نــــعــــمــــل ان يـــــكـــــون الــــتــــعــــافــــي صـــــديـــــقـــــا لــلــبــيــئــة
نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإل ا
نــدوة يف الرسايا الحكومية تحت عنوان «ما بعد الدورة ال 26
ملؤمتــر االطراف لتغري املنا » شــارك فيهــا وزير البيئة نا
ياســني ،واملمثلة املقيمة لربنامج االمــم املتحدة اال ا يف
لبنان ســيلني مويرود ،وســفرية الدورة الـ  26ملؤمتر األطراف
ملنطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا السفرية جانت روغن،
وســفري بريطانيا إيان كوالرد ،واملسؤولون عن مرشوع تغري
املنا يف وزارة البيئة ،وعدد من رؤساء املصالح ،واملديرة العامة
لجمعية الرثوة الحرجية والتنمية  AFDCسوسن بو فخر الدين
واعالميون بيئيون ومجموعة من الشباب.

} مويرود }

أعطيت الكلمة االوىل للممثلة املقيمة لربنامج االمم املتحدة
سيلني مويرود التي ركزت عىل االصالحات الواجب علينا التفكري
بها ملعالجة االحتياجات املناخية وأرشاك الشباب فيها
وأوضحت «أن برنامج األمم املتحدة اإل ا يعمل بشكل وثيق
مــع الحكومة اللبنانية ،وعــىل األخص مع وزارة البيئة ،لدعم
العمــل املناخي ،مبا يف ذلك يف اآلونة األخرية من خالل تحديث
طموحات لبنان املناخية .نحن ممتنون لوزير البيئة الحايل عىل
كل جهــوده يف االنخراط الرسيــع ،بعد فرتة وجيزة من توليه
منصبه ،ويف التزامه الشديد جدول أعامل تغري املنا ».
ولفتت مويرود يعترب انضامم لبنان إىل إعالن قادة غالسكو
بشــأن الغابات واســتخدام األرايض خطوة مهمة .أتيحت يل
الفرصة وللســفرية روغان لرؤية تأثري مثل هذه اإلجراءات يف
محمية الشوف للحفا عىل الغطاء األخرض واملساعدة يف إعادة
التشجري ودعم مكافحة حرائق الغابات بشكل عام».
وختمــت «كام قال األمني العام ل مــم املتحدة بعد مؤمتر
األطراف« ،نحن نكافح من أجل حياتنا ،ويجب كسب هذه املعركة.
قدماً .هذه هي
ال تيأس أبداً .ال ترتاجع أبدً ا .اســتمر يف امل
املحصلة النهائية لدينا ،ومل أن نتمكن م ًعا من رفع طموحاتنا
للناس والكوكب».

} السفري الربيطاين }

ثم كانت كلمة السفري الربيطاين يف لبنان إيان كوالرد الذي
قال «حقق مؤمتر االطراف يف دورته ال  26الكثري ولكن هناك
الكثري للقيام به .إنها أجندة عاملية لنا جمي ًعا أن نشارك فيها من
تغري املنا وجودنا ذاته وســالمنا
األفراد إىل الحكومات .يهدّد ّ
واســتقرار كوكبنا .ماذا يعني هذا للبنان مع التحديات الكبرية
التي تواجه موارد الطاقة واملوارد املائية والغابات وارتفاع مياه
البحر وارتفاع درجات الحرارة العاملية؟ إن التخطيط الطويل األمد
مع وجود اقتصاد مستدام مع وجود تحديات بيئية يف صميمه
سيســاعد لبنان عىل العودة إىل طريق االنتعا  ،والشباب هم
مستقبل البلد وأي بلد وفيهم تكمن إمكانات التغيري والعمل».

} وزير البيئة }

ثم تحد وزير البيئة نا ياسني عن مساهمة لبنان املحددة
وطنيــا واالنتعا االقتصادي ،وقال :لقد قدمنا املســاهامت
املحددة وطنيا املحدثة يف عام  ،2021وكحكومة لبنانية ،فإننا

عـــــــر

ّ
ّ
مـــــــصـــــــرف لــــــبــــــنــــــان  :نـــــــــذلـــــــــل أي عــــقــــبــــات
مـــــبـــــاشـــــرة « »A&Mبـــ عـــمـــالـــهـــا
قـــــــد تـــــعـــــتـــــر

أصدر مــرصف لبنان بياناً توضيحياً
حول التدقيق الجنــا  ،أعلن فيه أنه
«تأكيــداً عــىل املنحــى اإليجايب يف
التعاطــي مــع رشكــة «ألفاريز أند
مارســال» (  ،) A&Mيقوم مرصف
لبنان حالياً بدارســة هذه املالحظات
وتقديــم اإليضاحــات املطلوبة بغية
تذليل أي عقبات قد تعرتض قيام رشكة
)” ) A&Mمببارشة أعاملها».
نص البيان« :يف ضوء التطورات
وهنا ّ
يهم
املرتبطة بعملية التدقيق الجنا ّ ،
مرصف لبنان أن يبدي ما ييل:
 -1بتاريــ  27/٩/2021قام وزير
املالية بتزويد مرصف لبنان بنســخة
عــن العقد املعدل تاري 17/٩/2021
املوقع مع رشكة ( Alvarez & Marsal
 .كام
)
طلب من مرصف لبنان تركيب التجهيزات
اللوجســتية والربامج الالزمة لرشكة
(  ) A&Mيف مكتب وازرة املالية.
 -2بعد اســتالم الطلب أعاله ،قام مرصف لبنان باإلجراءات
الالزمة إلعداد وتجهيز ما يلزم من شــبكة وحواسيب وبرامج
واجراء عمليات االختبار ( )Testingعليها للتأكد من جهوزيتها.
 -3بتاريــ  21/10/2021قــام مرصف لبنــان بتحميل
املعلومــات املطلوبة من رشكة (  ) A&Mعىل الحاســوب
الرئييس يف املكتب املخصص لهذه الغاية يف مبنى وزارة املالية

علامً أنه تم تحميل حوايل  ٩00ميغابيت من هذه املعلومات.
 -4بتاريــ  2021/11/11طلب وزيــر املالية من مرصف
لبنــان إبداء الرأي يف عدد من اإليضاحات املطلوبة من رشكة
)” ) A&Mحول املعلومات املوضوعة بترصفها.
 -5تأكيــداً عــىل املنحى اإليجــايب يف التعاطي مع رشكة
)” ،) A&Mيقوم مرصف لبنان حالياً بدارسة هذه املالحظات
وتقديم اإليضاحات املطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعرتض
قيام رشكة (  ) A&Mمببارشة أعاملها».

بــــيــــرم ً يــلــتــقــي بـ ــلـ ــديـ ــات الــضــاحــيــة
ووفـــــــدا مـــن جــمــعــيــة «درب الـــوفـــاء»

ف اعتصام عمال وميامو وجباة االكــراء
بعد وعود من وزير الطاقة بتحقيق مطالبهم

بري مع و د ات اد ب ديا ال احية الجنوبية
خال الندوة
نعمل بجد من أجل تحديد الخطوات املناســبة لضامن أن يكون
التعايف(بعد تفيش فريوس كورونا الجديد وكجزء من االنتعا
االقتصــادي للبنان) صديقًا للبيئة .التعايف األخرض ليس ترفا
ولكن يجب وضعه يف صميم جهود الحكومة.
ويف هذا الصدد ،أعلن رئيس الوزراء اللبناين الســيد نجيب
ميقايت إطالق «مرفق لبنان لالســتثامر األخرض» الذي يهدف
إىل تعبئة اســتثامرات القطــاع الخاص من أجل تخضري لبنان
مع االســتفادة يف الوقت نفســه من التمويل واملنح الثنائية
واملتعــددة األطراف برشوط ميرسة .لتعزيز هذا العمل ،وبفضل
دعم حكومة اململكة املتحدة ،سنطلق قريبا ،كجزء من تعاوننا
مع رشاكة  ،NDCخدمات االستشارات االقتصادية .ونتطلع إىل
تعزيز رشاكتنا مع حكومة اململكة املتحدة يف مرفق االستثامر
األخرض يف لبنان».
واكد انه «يف الوقت الذي يســتجيب فيــه لبنان للتحديات
املختلفة التي يعاين منها البلد ،فإن لديه فرصة أيضا للنهوض
بأولوياتــه املناخية والبيئية طويلة املدىُ .يعد دمج االعتبارات
املناخية أم ًرا أساس ًيا لضامن مساهمة السياسات اليوم يف النمو
املستدام طويل األجل .يف مواجهة التحديات الحالية ،لدى لبنان
فرصة لوضع األساس للمرونة االقتصادية والنمو االقتصادي
يف املستقبل ،مبا يتام مع أهداف املساهامت املحددة وطنياً
وأهداف التنمية األخرى .ســيكون هذا استمرا ًرا للعمل الذي تم
إنجــازه بالفعل مع برنامج األمم املتحدة اإل ا يف لبنان يف
إطــار وعد املنا الذي تم تحقيقه وإدراجه يف اســرتاتيجية
التنمية منخفضة االنبعاثات لعام  2050والتي هي قيد التطوير».
وختم قائال »:ومنذ اليوم  ،نحن هنا مع الشباب اللبناين جيل
املستقبل ،الذي سيتوىل قريبا دورا قياديا ،ألن ميثاق غالسكو
للمنا « ،يقر بالدور املهم للشباب من بني اآلخرين ،يف معالجة
واالســتجابة لتغري املنا » ،وكذلك الدعوة التي تحث» األطراف
وأصحاب املصلحة عىل ضامن مشاركة ومتثيل الشباب بشكل
هــادف يف عمليات صنع القرار متعــددة األطراف والوطنية
واملحلية ،مبا يف ذلك مبوجب اتفاقية باريس « ،ستقوم وزارة
البيئة ،من اآلن فصاعدا بضم واحد عىل األقل من ممثيل الشباب
تغري املنا بالتنســيق
يف الوفد الوطني اللبناين إىل مفاوضات ّ
مع دائرة األطفال والشــباب يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املنا » .وإختتمت الندوة مبداخالت للشباب املشاركني
حول مستقبل لبنان وتصوراتهم للحلول.

االربعاء  24ترشين الثاين 2021

التقــى وزير العمل مصطفى بــريم وفدا ًمن جمعية «درب
الوفاء» لذوي االحتياجات الخاصة الذي قدم له مذكرة تتضمن
مطالب الجمعية التي ينص عليها القانون  2000/220الخاص
بــذوي االحتياجات الخاصة .وتم االتفــاق عىل خطة عمل
منهجية ملعالجة هذه املطالب.
كذلك ،اطلع الوزير بريم من وفد من اتحاد بلديات الضاحية
الجنوبية عىل اوضاع االتحاد مبختلف جوانبها.

ارتــــــــفــــــــا أســـــــعـــــــار االســـــتـــــهـــــا
 16 42فــي املــئــة خـــال تــشــريــن األول

انهى العامل واملياومون وجباة االكراء يف مؤسسة كهرباء
لبنــان اعتصامهم بعدما وعدهم وزير الطاقة واملياه الدكتور
وليــد فيــاض واملدير العام للمؤسســة الدكتور كامل حايك
مبتابعة مطالبهم يف االجتامع الذي عقد يف املؤسســة مع
اللجنة املنبثقة عن العامل .
ووعد العامل انه خالل يومني ستدفع سلفة من مؤسسة
كهرباء لبنان للمتعهد الذي بدوره ســيدفع للعامل الـ  3أشهر
املســتحقة للعامل منذ شهر أيلول املايض .ويف العقد الجديد
يحصل العامل عىل كل مســتحقاتهم عىل ان يســتفيدوا مبا
يستفيد منه مو ف الدولة من نقل ومساعدات اجتامعية
كــام تم االتفاق عىل دفع بدل النقل عىل أســاس  24الف
لرية مبفعول رجعي عن شهرين ،وعىل أساس الـ  65ألف لرية
يوميا اعتبارا من النرش يف الجريدة الرسمية.
وكانت لجنة العامل املياومني وجباة اإلكراء يف مؤسســة
كهربــاء لبنان ،نفذت اعتصاما مركزيا أمام مبنى مؤسســة
كهرباء لبنان يف بريوت ،وسط اجراءات أمنية اتخذتها عنا
مكافحة الشغب يف قوى االمن الداخيل.
وطالب املعتصمون الذين اقفلوا مداخل املؤسســة ،بتنفيذ
االتفاق الذي حصل بعد اللقاء بني وزير الطاقة ورئيس اإلتحاد
العــاميل العام والذي خالله اعطى وزيــر الطاقة توجيهاته
بتعديل عقد العمل الجديد مبا يضمن للعامل زيادة الرواتب.
واســتنكر املعتصمون «قرار إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
وإ ارها عىل إبقاء العقود كام كانت دون تعديل ،وخصوصا
ان املو فني املياومني مل يتقاضوا رواتبهم منذ  3أشهر.
وقد اســتدعي ممثلون عن العامل من قبل الوزير فياض
حيث عقد اجتامع يف املؤسســة حــرضه الدكتور الحايك وتم
االســتامع اىل مطالب املعتصمني .وكان وعد باملتابعة ،االمر
الذي أدى اىل االعالن عن انتهاء االعتصام.

طرزيان يُ ّ
حبذ الحوافز للصناعيين والزراعيين

أعلنــت إدارة االحــصاء املركزي يف رئاسة مجلس الوزراء
ن «مؤرش اســعار االســتهالك يف لبنان لشهر ترشين االول
 ،2021ســجل ارتفاعــــا وقدره  %16 42بالنسبة إىل شهر
ايلول.21
كام سجل هذا الرقم عىل صعيد املحافظات ما ييل:
 ارتفاعا يف محافظة بريوت وقدره %14 61 ارتفاعا يف محافظة جبل لبنان وقدره %14 55 ارتفاعا يف محافظة الشامل وقدره %18 50 ارتفاعا يف محافظة البقاع وقدره %20 44 ارتفاعا يف محافظة الجنوب وقدره %17 ٩7 ارتفاعا يف محافظة النبطية وقدره .»%20 07وأشــــارت يف بيان اىل ان «مؤرش اســعار االســتهالك
يف لبنان لشــــهر ترشين االول  2021ســجل ارتفاعا وقدره
 %173 57بالنسبة إىل ترشين االول .2020
كام بل تضخم اســعار االســتهالك خالل االشهر العرشة
االوىل من السنة .»%151 6

كركي  06 :مايين ليرة ملستشفى البترون

غــرد النائــب هاكوب ترزيان عرب حســابه عىل «تويرت»:
«نقولهــا احة ،ليس فقط بحســم الفوائد عىل الدين لدى
املصــارف عىل ثال ســنوات للصناعيــني والزراعيني تكفي
لتنشــيط هذين القطاعني األساسيني لإلقتصاد الوطني ال بل
بالحوافز أيضا».
وارفقها بهاشتا  :انا مواطن انا صناعي أنا لبناين.

طــــــلــــــيــــــس لــــــــــم يـــــــكـــــــن هـــــنـــــا

مــــــع ســـفـــيـــر تــــركــــيــــا تــــعــــزيــــز الــــعــــاقــــات

ال ــح ــاج حــســن  :زراعـــــة الــقــن ـ الــهــنــدي لـــاغـــرا الطبية
والــــصــــنــــاعــــيــــة طـــــــوق نـــــجـــــاة لــــاقــــتــــصــــاد ال ــل ــب ــن ــان ــي

وصــف وزير الزراعة عباس الحاج حســن زراعة «القنب
الهندي» ل غراض الطبية والصناعية بـ»طوق نجاة» لالقتصاد
اللبناين نظراً إىل مردودها املايل املرتفع.
وعىل الرغم من أن مجلس النواب أقر عام  2020قانوناً يجيز
زراعة «القنب الهندي» فإن املراسيم التطبيقية لذلك مل توضع
بعد ،ما يعرقل البدء يف منح الرتاخيص الالزمة لهذا النوع من
املزروعات.
ورأى الوزيــر يف مقابلة خاصة مع «وكالة األناضول» ،أن
هذه الزراعة ستشــكل بديالً عن زراعة املمنوعات (الحشيش)
يف منطقة البقاع ،وسيكون لها مردود مايل للمزارعني ،قائالً:
«هذا النوع من الزراعة يقلل استهالك املياه ومبيدات الحرشات،
مقارنة بالزراعات األخرى».
وأضيــف أن «القانــون اللبنــاين مينع زراعة الحشــيش
والحكومة تعمل دا اً إلتالف هذا النوع من املزروعات ،بينام
«القنب الهندي» س ُيزرع وفق القانون لالستفادة منه ل غراض
الطبية والصناعية.
وتابع :يف األيام املقبلة س ُيصبح القانون ساري املفعول بعد
وضع مراسيمه التطبيقية ،وبذلك يخطو لبنان أوىل خطواته
يف هذا املجال الذي يُعد تجربة ناجحة يف بعض الدول كاملغرب.
ولفت اىل ان «رشكات كندية وأمريكية وإســبانية تواصلت
مع لبنان ،وأعربت عن جاهزيتها إلنشــاء مصانع الستخراج
وتصنيــع املــواد التي تنتجها هــذه النبتة للغايــات الطبية
والصناعية».
وبحث وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع السفري الرتيك

و ير ال راعة مجتمعا مع ال ري ال

والو د ا را

عــيل باريش أولوســوي العالقات الثنائيــة وتطوير التبادل
التجاري والســيام يف املجال الزراعي ،وإمكان رفع مستوى
تبــادل املنتجات الزراعية ،وتســهيل زيــادة تركيا الصادرات
الزراعية اللبنانية اىل أسواقها.
وأكد الحاج حسن عىل «عمق العالقات اللبنانية-الرتكية»،
شــاكراً «لرتكيا وقوفها اىل جانــب اللبنانيني من دون متييز،
وتقدميها املســاعدات غري املرشوطة للبنان يف املجاالت كافة
يف مختلف مراحل االزمات التي مر فيها البلد ،ال ســيام ابان
اعتداءات العدو الصهيوين».
ورحب بـ «الدور االيجايب الذي ميكن ان تلعبه تركيا للتغلب
عــىل االزمة االقتصادية وتخطي ثارها يف ل االزمة املالية
واملعيشــية التي يعاين منها لبنان» ،مشدداً عىل «بذل أقىص
الجهــود لتعزيز عالقتنا العميقــة الجذور القا ة مع الدولة
والشعب الرتيك يف كل املجاالت.

بتوجيه من املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي
تم تحويل مبلــ  506 430 8٩6ل .ل .لدفع
محمــد كريك ّ
كامل مستحقات معامالت االستشــفاء العائدة للمستشفى
لغاية نهاية شهر ذار .2021
وصــدر عن مديرية العالقــات العامة يف الصندوق البيان
اآليت« :حيــث أنّ بعض وســائل اإلعــالم تداولت يف الفرتة
األخرية موضوع املتأخرات ملســتشفى البرتون عىل الجهات
الحكوميــة الضامنة ومن بينها الصنــدوق الوطني للضامن
االجتامعي.
وحرصاً عىل استمرارية العالقة املميزة التي تربط املستشفى
تم تحويل
بالصندوق ،وبتوجيه من املدير العام د .محمد كريك ّ
مبل  506 430 8٩6ل.ل .لدفع كامل مستحقات معامالت
االستشــفاء العائدة للمستشفى لغاية نهاية شهر ذار 2021
وتشمل حصة املستشــفى واللجنة الطبية ،وستتم معالجة
املعامالت التي ترد تباعــاً فور ورودها إىل مكاتب ومديريات
الصندوق.
وبهذه املناســــبة يطــــالب املدير العام الدولة اإللتزام
بتعهداتها تجاه الصندوق ،واملبارشة بدفع مســتحقاته والتي
قاربت الـ  5 000مليار ل.ل .متكــــيناً له من االستمــــرار
يف تأديــة دوره الوطني والريادي يف حف األمن والســلم
االجتامعيني».

لوح غيــاب رئيس اتحاد النقل الربي بســام طليس عن
االجتامع الذي عقد يف مقر االتحاد العاميل العام خالل الزيارة
التــي قام بها الحكومة نجيب ميقايت ووزير العمل مصطفى
بريم رغم ان الحديث تركز مبجمله عىل خطة النقل العام .

بــكــدا وجــوالتــ الــى عــمــان واالمــــارات

ال تســتبعد مصادر صناعية مطلعــة ان يكون نائب رئيس
جمعية الصناعيني اللبنانيني زياد بكدا بداء تطبيق الـ PLAN
بانتقال مصنعه اىل خارج لبنان او ان يقتح
« :Bوالتي تق
خطوط جديدة النتاجه عىل ضوء التطورات الحاصلة يف لبنان
واستمرار التجاهل الرسمي ملطالب القطاعات االنتاجية».

األربعاء  24ترشين الثاين 2021
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

حـــمـــدو  :ال أفــكــر ف ــي الــشــعــبــيــة وه ــدف ــي مــصــلــحــة ال ــس ــودان
واشــنــطــن :إع ــادة رئيس الحكومة الــســودانــي مجرد خطوة أولــى
قــال رئيس الحكومة الســوداين عبدالله حمدوك« ،إنه
ال يفكر بكســب الشعبية ،وإن هدفه «مصلحة السودان».
وشــدد حمدوك ،يف مقابلة مع فضائية «العربية» أمس،
عىل أنه ال يفكر بكســب الشــعبية بل يفكّر «يف مصلحة
الشــعب السوداين» ،موضحا أن «االتفاق السيايس األخري
مع الجيش تم عىل أساس حقن دماء السودانيني والحفا
عىل املكتسبات».
وأكــد أنه «ال بديــل عن الحوار يف الســودان والعمل من
أجل الوصول لالنتخابات» ،الفتا إىل أن «االنتخابات ســتفتح
الطريق لرتســي الدميقراطية يف البالد .وان األولوية اآلن
هي إلطالق اح جميع املعتقلني السياســيني ..وسيتم ذلك
قريباً .
وكان قائد الجيش الســوداين عبد الفتاح الربهان قد أقال
الحكومة ،ووضع رئيســها عبد الله حمــدوك رهن اإلقامة
الجربية ،قبل أن يتوصل الطرفان التفاق عاد مبوجبه حمدوك
لريأس حكومة قال عنها إنها ســتكون حكومة تكنوقراط.
وقال التحالف املدين ،الذي كان يتقاســم الســلطة مع
الجيــش يف الســودان ووزرائه الســابقني ،انهم رفضوا
االتفــاق .لكن حمدوك قال «إن حكومة تكنوقراطية جديدة
ميكن أن تســاعد يف تحسني االقتصاد السوداين».

} املتحد باسم «الخارجية» األمريكية:
نؤكد دعم وتحقيق االستقرار يف السودان }

اىل ذلك ،قال املتحد باســم وزارة الخارجية األمريكية
نيــد برايس ،للصحفيــني «إن الوزير أنتــوين بلينكن أبل
حمدوك والربهان ،بأن االتفاق الذي تم التوصل إليه إلعادة
حمدوك إىل منصبه ليس ســوى «خطوة أوىل» يف العودة
إىل مســار االنتقال الدميقراطي بالسودان».

أضاف «إن بلينكن اتصل هاتفيا بالزعيمني الســودانيني
الســتخدام «الخطوة األوىل» مــن االتفاق كنقطة انطالق
ملواصلة املســار االنتقايل الذي أعاقــه االنقالب» ،مضيفا
«أن رســالة بلينكن تقول «ال بد أن نرى استمرارا يف إحراز
تقدم وأن نرى السودان يعود إىل املسار الدميقراطي ،وهذا
يبــدأ بإعادة رئيس الــوزراء إىل منصبه لكن األمر ال ينتهي
عند هذا الحد».
وطالب برايس قادة الســودان باإلفراج عن جميع القادة
املدنيني وغريهم ورفع حالة الطوار .
ووعد الجيش الســوداين باإلفراج عــن جميع املعتقلني
السياســيني بعد أسابيع من االضطرابات الدامية التي أطلق
االنقالب رشارتها .لكن حشــودا كبرية خرجت إىل الشوارع
لتعلن رفضها ألي اتفاق يشــارك يف الجيش.

} روســيا تأمل أن يساعد تنفيذ
حل األزمة }
االتفاق عىل ّ

من جهتها ،أعربت روســيا عن أملها بأن يســاعد تنفيذ
االتفاق الذي تم التوصــل إليه بني رئيس املجلس االنتقايل
يف الســودان عبد الفتاح الربهان وعبد الله حمدوك رئيس
الحكومة املقال يف تســوية األزمة يف هذا البلد.
ونقلت وكالة «نوفوســتي» عن املتحدثة باســم وزارة
الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا ،قولها يف تعليق لها
عىل موقع الخارجية الروسية ،إن «االتفاقيات التي توصل
إليها القادة الســودانيون أصبحــت خطوة مهمة نحو حل
األزمــة الداخلية الحادة يف البالد والتي نأمل أن يســاعد
تنفيذها يف اســتقرار الوضع يف الســودان وخلق روف
مواتيــة ملزيد من النهوض باملجتمع الســوداين يف إطار
الفرتة االنتقالية».

مـــــنـــــظـــــمـــــة حــــــظــــــر األســــــلــــــحــــــة الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة
تـــــاعـــــبـــــ بــــنــــتــــائــــج الــــتــــحــــقــــيــــق بـــــهـــــجـــــوم دومـــــــا
نــرش موقــع « »The Grayzoneتحقيقــاً مفصالً
كشــف فيه سلســلة من «عمليات الخداع التي قامت
بها قيادة منظمة حظر األســلحة الكيميائية إلفســاد
عمليــة التحقيقات يف الهجوم الكيميا املزعوم يف
مدينة دوما السورية».
وذكــر املوقع يف تحقيقه أنّه «يف األيام األوىل من
تحقيــق منظمة حظر األســلحة الكيميائية يف هجوم
كيميا مزعوم يف دوما الســورية ،اســتبعد خرباء
الســموم غاز الكلور كسبب للوفاة ألكرث من  40مدنياً
تــم اإلبال عنهم يف مكان الحاد ».
وأكّــد التحقيق أنّه «بدالً من نرش هذه النتيجة ،قام
كبار مســؤويل منظمــة حظر األســلحة الكيميائية
بإخفائهــا ،ثــم فتحــوا تحقيقاً مع مفتــش متم ّرس
ليشكك يف الرقابة».
وأضــاف« :بدأ التالعــب عندما أصدرت بعثة تق
الحقائــق التابعة ملنظمة حظر األســلحة الكيميائية
تقريراً من  115صفحة يف حزيران  .2018ومل يجد التقرير
أي دليل عىل هجوم باألســلحة الكياموية يف دوما».
تم إخفاؤه ،ليقوض
وبحســب التحقيق ،فإنّ هذا التقرير ّ
الهجوم كذريعة معلنــة للرضبات الجوية بقيادة الواليات
املتحدة عىل ســوريا قبل شــهرين ،وأثار احتامل أن يكون
املتمردون قد شنوا حادثة  7نيسان  2018لتأطري الحكومة
السورية».
كذلك ،كشف التحقيق أنّه خالل بعثة فريق من «»OPCW
التوصل إىل
للقــاء عدد من علامء الســموم يف أملانيا ،تم
ّ
أنّ البدايــة الرسيعة مــن الرغوة الغزيــرة التي أ هرتها
الفيديوهــات التــي قيل إنّها توثــق ما حد يف دوماـ ،مل
تكن متوافقة مع التعرض للكلور الســام».
وأضاف« :مل تنرش منظمة حظر األســلحة الكيميائية ما
تم التوصل إليه يف أملانيا ،بل تركت التحقيق مفتوحاً للعديد
مــن االحتامالت ،وبالتايل مل ترتك فرصة إلكامل التحقيق».
كــام اتهم التحقيــق مدير عام املنظمة ،فرناندو أرياس،

أي من املعارضني
بأنّه «كان يبعث برســالة واضحــة إىل ّ
املحتملــني للتحقيق الذي تقوم بــه املنظمة بصورة علنية،
مفادهــا أن الخربة يف األســلحة الكياموية ،عندما يتعلق
األمر بدوما ،غري مرحب بها».
ســئل أرياس عن استبعاد نتائج علامء
وذكر أنّه «عندما ُ
الســموم من التقرير النها  ،أمام الربملان األورويب ،قدّ م
أعذاراً كاذبة حول ســبب رفضه معالجــة االحتيال العلمي
املزعوم يف تحقيق دوما ومهاجمة املفتشــني املعارضني».
يذكــر أنّــه يف أياراملــايض ،قال مراســل موقع «The
 »Grayzoneرون مــايت ،خــالل مقطــع فيديو نرشه يف
حســابه «تويرت» ،أثناء زيارته ملدينة دوما السورية« :أنا
يف مــكان ليس بعيد عن املكان حيث جرت واحدة من أكرب
عمليــات الخداع املؤيدة للحرب منذ حرب العراق».
وأضاف مايت« :هذا هو املكان الذي جرى فيه يف نيسان
 2018تصوير عرشات الجثث داخل مبنى وزعم األشــخاص
الذيــن قاموا بنرش هذا الفيديو أن الضحايا تعرضوا لهجوم
بالســالح الكيميا نفذته الحكومة السورية».

ّ
مـــقـــر االتــــحــــاد ال ــوط ــن ــي الــكــردســتــانــي
الــــعــــراق  :احــــــراق

أفيــد امس بأن مجموعة من الطلبة املحتجني يف محافظة
السليامنية شاميل البالد ،أ موا النار يف مقر االتحاد الوطني
الكردستاين.
وذكرت املعلومات أن مقر االتحاد الوطني يف شــارع سامل
مبحافظة السليامنية ،تعرض للحرق من قبل محتجني.
وأضاف ،أن املســؤولني عــن حامية املقر متكنوا من إخامد
النريان دون وقوع خسائر أو إصابات برشية.
يذكر أن االتحاد الوطني الكردستاين يشهد يف الفرتة األخرية
خالفات حادة بني الرئيسني املشرتكني ،بافل طالباين ،والهور
شي جنيك.
ولليوم الثالث عىل التوايل تشــهد محافظة السليامنية يف
إقليم كردســتان العراق ،موجة احتجاجات لطلبة الجامعات
واملعاهد للمطالبة برصف منحهم املالية وتحسينها.

منــذ العام  2018وجد النائب عبــد الجبار الفقهاء (55
عاما) نفســه بال مصدر رزق ،بعد قــرار من وزارة املالية
وهيئــة التقاعــد بالحكومة الفلســطينية قطــع راتبه
التقاعــدي كنائب يف املجلس الترشيعي بعد حله بقرار من
الرئيس الفلسطيني.
كام مل يتمكن من العودة إىل مامرســة عمله الســابق
بالتجارة ،بســبب القيود من قبل الســلطة واالحتالل عىل
فتح أرصدة بالبنوك باســمه وتحويل أمواله للخارج لرشاء
بضاعة ،ومنعه من الســفر من قبــل االحتالل ،مام جعله
يتوجه للعمل ســائقا ملركبة عمومية «تكيس» يف رام الله.
وخالل هــذه الفرتة ،توجه فقهــاء إىل القضاء للطعن
بقرار قطع راتبه ،هو و 28نائبا من أصل  44نائبا من كتلة
اإلصالح والتغيــري التابعة لحركة حامس ،قطعت رواتبهم
عىل خلفية القرار.
وبعــد قرار املحكمة العــدل العليا الفلســطينية بإلغاء
قرار وقف ف راتبه التقاعدي ،و ف مســتحقاته بأثر
رجعي عن الفرتة الفائتة ،يشــعر فقهاء باإلنصاف .إال أنه
مل يخــف -خالل حديثه مع الجزيــرة نت -خوفه من عدم
تنفيــذ القرار ،وقال «نأمل أن يكون هــذا القرار ملصلحتنا
وترصف رواتبنا قريبا».
وبعد قرار حل املجلس الترشيعي الفلسطيني وقطع رواتب
نــواب حامس وتحويل نوابــه للتقاعد توجه  28من هؤالء
النــواب للطعن ضد القرار بحجة أنه ســيايس ،ويتعارض
مع مبدأ املســاواة الذي يقره القانون األسايس الفلسطيني،
فمخصصــات باقي النواب من الكتل األخرى ترصف كاملعتاد.
ومنذ ذلك الحني ،وحتى قبل موعد الجلســة األخرية التي
صدر خاللهــا الحكم النها  ،كانــت وزارة املالية ترفض
طلبات املحكمة بتقديم كشــف باملبال التي يتلقاها النواب
من الكتل األخــرى ،كام يقول املحامي داود درعاوي ،الذي
يتابع القضية.

ولــــــــي عــــهــــد أبــــــــو

ويضيــف درعــاوي للجزيرة نت «منــذ عامني صدر عن
املحكمــة  7طلبــات لوزارة املالية لتقديم هذه الكشــوف،
ولكنهــا مل متتثــل إال بعــد أن لجأنا إىل اســتخدام البينة
الشــفوية واستامع لشهادة نواب من الكتل األخرى».
واعترب درعاوي أن هذا الحكم ســيكون مقدمة ملزيد من
القــرارات القضائية بقضايا تتعلق باالنقســام مثل وقف
رواتــب أ ى حركة حامس ،وإن كانت ستســتغرق وقتا
طويال يف املحاكم لحساسيتها.
وعــن مصري رواتب النواب الذيــن مل يتقدموا بالطعون،
قال درعاوي «األصل أن إلغاء القرار ميتد عىل جميع النواب
املترضرين منــه ،ولكن لن نتفاجأ يف حال عدم تطبيقه إال
عىل النواب الـ.»28
ورغــم أن هذا القرار غري قابل للنقــض وواجب التنفيذ
بشكل فوري ،فإن درعاوي يعتقد أن بعض العقبات ستوضع
أمام التنفيذ «أتوقــع بعض العرقلة ،ولكن قانونيا ال توجد
أية ثغرة لتعطيله ،إال إذا اتخذ قرار ســيايس باالمتناع عن
تنفيذه».

ــــبــــي يـــســـتـــقـــبـــل مــــلــــ

اســتقبل ويل عهــد أبو بي
الشــي محمد بن زايد ل نهيان،
العاهــل األردين عبدالله الثاين
وذلــك بعد يوم من إعالن البلدين
توقيع اتفــاق مع إ ائيل حول
مشاريع مشــرتكة يف الطاقة
واملياه.
ونرش الديوان املليك الهاشمي
عــرب «تويــرت» صــورة مــن
اللقاء الذي جمع الجانبني ،وقال
يف التغريدة« :جاللة امللك عبدالله
الثاين يجري مباحثات مع سمو
الشــي محمد بن زايد ل نهيان
ويل عهد أبو بــي ،نائب القائد
األعىل للقوات املســلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف
قرص الشاط يف أبو بي».
وقال الديوان املليك يف بيان إنه «تم التشديد خالل املباحثات
عىل أهمية العمل من أجل تعزيز الرشاكات التنموية التي تعود
بالنفع عىل البلدين ،وتحقق االزدهار والتنمية املستدامة وتوفر
الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها املنطقة مبا يضمن
مستقبال أفضل».

األردن

وقد أكد امللك عبدالله «أهمية العمل من أجل تحقيق الســالم
العادل والشــامل عىل أســاس حل الدولتني ،الذي يضمن قيام
الدولة الفلســطينية املستقلة عىل خطوط الرابع من حزيران
عام  1٩67وعاصمتها القدس الرشقية».
مــن جهته ،أكــد ويل عهد أبو بي «حــرص اإلمارات عىل
تنميــة التعاون مع األردن ،خاصــة يف املجاالت االقتصادية
واالســتثامرية والتجارية والطاقة والبيئة ،مبا يخدم التنمية
املستدامة يف البلدين ويحقق تطلعاتهام».

ُ
وم ّ
ـــــدونـــــون م ــغ ــارب ــة وصـــلـــوا الــــى إســـرائـــيـــل
صــحــافــيــون
ائيل يف

وصلت بعثة من صحافيني ومدونني مغاربة إىل إ
إطار مبادرة لوزارة الخارجية اإل ائيلية.
وأفــادت صحيفة «يرسائيل هيوم» بأن بعثة من صحافيني
ومدونــني مغاربــة وصلــت اىل إ ائيل يف إطــار مبادرة
لوزارة الخارجية اإل ائيليــة ،الفتة إىل أن املؤثرين املغاربة
سيتجولون يف إ ائيل وسيوصون الزوار املحتملني من املغرب
املجيء والتجول يف البالد.
وأضافت أن الزيارة تستغرق خمسة أيام وسيزورون خاللها
مدينة القدس ،ومدن أخرى.
وســيجتمع أعضاء البعثة مع وزير الخارجية اإل ائيلية
يائري البيد ونواب كنيست ،وسيمكثون يف فندق  VERTمبدينة
القدس ،والذي جهز لهم استقباال خاصا شمل مكانا مخصصا
للصالة ،إضافة لقنوات تلفزيونية مغربية يف غرفهم.
يشــار إىل أنه يف إطار االتفاقيــات االبراهيمية ،تم تطبيع

العالقات بني إ ائيــل واملغرب ،يف إطار ذلك فتحت ممثلتان
دبلوماسيتان ،واستؤنفت الرحالت املبارشة بني البلدين.

اللجنـ ــة العسـ ــكرية الليبيـ ــة املشـ ــتركة «  » +تجتمـ ــع فـ ــي تونـ ــس

ً
لـــــيـــــبـــــيـــــا  8 :مـــــــرشـــــــحـــــــا لــــــلــــــرئــــــاســــــيــــــات ..
ّ
ُ
ضـــــــــــــــد ّ
أي مـــــــنـــــــهـــــــم مــــــــتــــــــا
والـــــــــطـــــــــعـــــــــن

انطلــق امــس يف تونس العاصمة ،اجتــامع جديد للجنة
العسكرية الليبية املشرتكة « »5+5لبحث ملف إخراج املرتزقة
والقوات األجنبية من ليبيا.
وكانــت اللجنة قد انعقدت يف مطلع ترشين الثاين الجاري
بالعاصمة املرصية القاهرة ،بحضور ممثلني من تشاد والنيجر
والسودان.
وتوصلت إىل اتفاق مع ممثيل الدول الثال عىل «إنشاء لية
اتصال وتنســيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج
املرتزقــة واملقاتلني األجانب والقــوات األجنبية من األرايض
الليبية يف عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة»،
حسب بيان سابق لبعثة األمم املتحدة للدعم لدى ليبيا.

تـــــكـــــلـــــيـــــف الــــــشــــــيــــــ صــــــــبــــــــا خــــــــالــــــــد الـــــصـــــبـــــا
بــــــتــــــشــــــكــــــيــــــل الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــة

قالــت مفوضيــة االنتخابات يف ليبيا إن باب الرتشــح
لالنتخابات الرئاســية أغلق  ،كاشفة أن عدد املرشحني وصل
إىل  ،٩8مؤكدة أن الطعن يف املرشــحني للرئاســة ميكن أن
يجري يف كل املدن الليبية.
وأوضحت أن القوائم النهائية ستعلن يف السابع أو الثامن
من كانون األول املقبل ،مشــرية إىل أن القضاء سيفصل يف
حال تم الطعن يف أي مرشح.
وبشــأن االنتخابات الربملانيــة ،قالت املفوضية إن 1766
تقدموا للرتشــح عىل مقاعد الربملان ،مع توقع الوصول إىل
 4الف مرشح ملجلس النواب.

} الطعن يف املرشحني }

وفيام يخص االعرتاضات حول الرتشــح ،قالت املفوضية
إن القضاء ســيفصل يف مسألة املادة  12يف حال تم الطعن
يف أي مرشــح ،كام أن الطعن يف املرشحني للرئاسة ميكن
أن يجري يف كل املدن الليبية.
ومن أبرز هذه الشــخصيات اللــواء املتقاعد خليفة حفرت
ورئيــس الــوزراء الحايل عبد الحميد الدبيبة إضافة لســيف
اإلسالم القذايف.
وسبق أن أعلنت مفوضية االنتخابات يف بيان يوم األربعاء
املايض أن «طلبات الرتشــح املرفقة باملســتندات ذات العالقة
باالشــرتاطات القانونيــة املقدمــة إىل املفوضيــة ال تعني
بالرضورة أن طلب املرشح قد قُبل».

قـــــــــــــــرار قــــــضــــــائــــــي بـــــــــــ عـــــــــــادة صــــــــــــرف رواتــــــــــــ
نــــــــــــــــــــــــــــــواب حـــــــــــــــمـــــــــــــــاس املـــــــــقـــــــــطـــــــــوعـــــــــة

وفيام يتعلق برتشــح ســيف اإلســالم القذايف ،كشف
الطاهر الســني رئيــس البعثة الليبيــة يف األمم املتحدة
أنــه التقــى يف مقر األمم املتحدة بنيويــورك املدعي العام
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كريم خان ،قبيل جلســة
اإلحاطة التي سيقدمها خان .
وذكّرت املحكمة الجنائية الدولية قبل أيام أن الوضع القانوين
لسيف اإلسالم القذايف مل يتغري ،وأن أمر القبض عليه ما يزال
ساريا.

أفــادت وكالة األنباء الكويتيــة (كونا) أن أمرا أمرييا صدر
بتكليف الشــي صباح خالد الحمد الصباح بتشــكيل حكومة
جديدة.
وكان أمري الكويت الشي نواف األحمد الجابر الصباح أصدر
منتصف ترشين الثاين الجاري أمرا بقبول اســتقالة الحكومة
السابقة لرئيس الوزراء صباح خالد.
وتقدمت الحكومة باستقالتها يف الثامن من ترشين الثاين
الجــاري بعيد إصدار مرســوم للعفو عن رموز للمعارضة يف
الخارج.
وتعد هذه ثاين اســتقالة يقدمها رئيــس الوزراء الكويتي
الشــي صباح خالد ،منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو
عام.
ويف ذار املايض ،أدت الحكومة املستقيلة اليمني الدستورية
أمام أمري البالد بتشكيلة تضم  15وزيرا.
وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد األمري نواف تكليف صباح
خالد بتشكيلها يف  24كانون الثاين املايض ،إثر تقديم استقالة

حكومته يف وقت سابق من الشهر ذاته.
وقــدم رئيس الوزراء الكويتي االســتقالة األوىل لحكومته
 نذاك -بعد أســبوع من تقديم استجواب نيايب ضده الرتكابما اعتربه نواب «مامطلة يف تقديم برنامج عملها».

تتمـــــــــــــات ــــ مبـــــــــــــوب

االربعاء  24ترشين الثاين 2021

ً

اميـــــركا تنشـــــر قـــــوات خاصـــــة بالقـــــرب مـــــن اثيوبيـــــا ّ
تخوفـــــا مـــــن ســـــقوط العاصمـــــة
االمـــــم املتحـــــدة تجلـــــي عائـــــات مو فيهـــــا ...وفرنســـــا تدعـــــو رعاياهـــــا للمغـــــادرة
جميــع أفــراد عائالت املو فــني الدوليني
املبارشيــن يف إثيوبيا التــي تفاقــم فيها
الرصاع وبل مرحلة حرجة.
وبحســب وثيقة رســمية اطلعت عليها
وكالة «فرانس برس» ،صدر أمر أمني داخيل
ل مم املتحدة ببدء «تنســيق عملية اإلجالء
والتأكد من أن جميع أفراد عائالت املو فني
املعينني دوليــا املؤهلني يغادرون إثيوبيا يف
موعد أقصاه  25ترشين الثاين.«2021
وكانت فرنســا دعت رعاياها يف إثيوبيا
إىل مغادرة البالد يف أقرب وقت .فيام كررت
الواليات املتحــدة االمريكية ،ألكرث من مرة،
دعوتهــا ملواطنيها برسعة مغادرة البالد مع
تردي الوضع األمني يف البلد األفريقي.

قال مســؤول عسكري إن الواليات املتحدة
نرشت قــوات عمليات خاصــة بالقرب من
إثيوبيا ،وسط مخاوف من سقوط العاصمة
اإلثيوبية يف أيدي قوات جبهة تحرير تيغراي
املتحالفة مع قوات أورومو.
وأضاف املســؤول يف ترصيحات لشبكة
 CNNأن واشــنطن نرشت عنا من قوات
«الصاعقة» الربيــة من الكتيبة  75/1عىل
أرايض جيبويت يف «تخطيط محكم» ،لتقديم
املســاعدة للسفارة األمريكية يف إثيوبيا ،إذا
تدهور الوضع هناك.
وأشار إىل أن هناك  3سفن حربية برمائية
متمركزة يف الرشق األوسط ،باتت مستعدة
لدعم عمليات إجــالء األمريكيني من إثيوبيا
إذا أصبــح ذلك وريا ،وقال إن واشــنطن
ال تتوقع إجالء واســع النطاق لرعاياها من
إثيوبيــا ،لكنها قلقة من أن عددا صغريا من
رعاياهــا قد ال يتمكن من الوصول إىل املطار
واملغادرة باستخدام الرحالت التجارية ،لذلك
فهي تستعد بحلول بديلة.
وكان رئيــس الوزراء اإلثيويب ،يب أحمد،
قال يوم االثنني ،إنه ســيتوجه إىل ســاحة
املعركة ليقــود القتال ضــد مقاتيل جبهة
تحرير تيغراي ،الذين باتوا قاب قوســني أو
أد من العاصمة أديس أبابا.
وأكدت جبهة تحرير تيغراي ،أنه لن يحد
«حامم دم» يف حال دخل مقاتلوها العاصمة
أديس أبابا ،إلســقاط الحكومــة املركزية،
وشــددت أنها تتقدم نحــو العاصمة ،فيام
تنفــي الحكومة املركزية ذلــك ،وتؤكد أنها
كبدت «اإلرهابيني» خسائر فادحة يف العدد
والعتاد.
وكان اجتــامع مجلــس األمــن الدويل
الـــ 15وكان قــد فشــل يف التوصل إىل
اتفاق عــىل بيــان يدعــو إىل وقف إطالق
النــار يف إثيوبيا بني قوات تيغراي والقوات
الحكومية.
ويف السياق ،تستعد األمم املتحدة إلجالء

يذكر ان إثيوبيا تشهد اعا ممتدا منذ عام
يف الشــامل ،بني القوات التابعة للحكومة
املركزية وجبهــة تحرير تيغراي ،التي كانت
تحكم اإلقليم الشــاميل ،لكــن نطاق القتال
توسع أخريا ليقرتب من العاصمة.
ادعى أحمد أن الجبهة هاجمت معسكرات
للجيش و قت معداته ،وبدأ حملة عسكرية
مبساعدة من إريرتيا حتى متكن من اإلطاحة
بالجبهــة من عاصمة اإلقليــم ومطاردتها
خارج تيغراي.
تســببت الحملة يف أزمة إنسانية كبرية،
حيــث نزح املاليني وبــات مئات اآلالف عىل
أعتــاب املجاعــة فيام مات اآلالف ،وســط
اتهامات دولية بوقــوع انتهاكات جمة يف
حق املدنيني.
تحولــت األمــور بشــكل دراماتييك يف
حزيــران املــايض ،عندما شــنت الجبهة
هجوما مضادا وطــردت القوات الحكومية
مــن اإلقليم ،ومتكنت بعد ذلك عكس الهجوم
وتوسيع دائرة الرصاع وحتى بناء التحالفات
السياسية والعسكرية.

اشــار وزيــر الدفاع الرويس ،ســريغي
شــويغو ،امس الثالثاء ،أن نشاط القاذفات
االســرتاتيجية األمريكية بالقرب من الحدود
الرشقية الروســية قد ازداد بشكل ملحو ،
مشــريا إىل أن الطيارين يتدربون عىل خيار
استخدام األسلحة النووية ضد روسيا .
وقال شويغو خالل لقائه مع وزير الدفاع
الصيني عرب اتصــال هاتفي« :نرصد زيادة
ملحو ة يف أعداد الطلعات الجوية بالقرب
من الحدود الروسية.
يف عــام  2020وحده ،أجــرى الطريان
االســرتاتيجي لســالح الجو األمرييك 22
رحلة فوق بحر أوخوتسك ،بينام قام بثال
رحالت فقط يف عام .«201٩
ووفقا لتقييامت وزيــر الدفاع الرويس
فــإن ترصفــات القاذفات االســرتاتيجية
االمريكية تشكل تهديدا ليس لروسيا فقط،
وإ ا للصني أيضا.
وأشــار شــويغو إىل أنه «يف سياق هذه
اإلجراءات ،تتدرب أطقم القاذفات االمريكية
عىل الوصول إىل مدى يســمح باســتخدام
بة صاروخية
صواري كروز وإجــراء

مفرتضة».
وأوضــح شــويغو« :يف جميع الحاالت،
كشــفت أصول دفاعنا الجــوي يف الوقت
املناســب عــن القاذفات «االســرتاتيجية
االمريكية ،وأنشأت مراقبة مستمرة ونفذت
تدابري ملنع الحواد ».
وأضاف شــويغو« :يف ل هذه الخلفية،
يصبح التنســيق الــرويس الصيني عامل
استقرار يف الشؤون العاملية».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت أن
مقاتلة من طراز «مي  »31-تابعة لســالح
الجــو الرويس ،اعرتضــت قاذفة أمريكية
مــن نوع «يب-يب  »1فوق بحر اليابان ،ومل
تسمح لها بانتهاك الحدود الروسية.
يذكــر ان العالقات بني روســيا والدول
الغربية ،مبا فيها الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب ،ســاءت عــىل خلفيــة األزمة
األوكرانية.
وتتهم بروكســل وواشــنطن روســيا
بالتدخــل يف النزاع بــرشق أوكرانيا ،األمر
الذي نفته موســكو أكــرث من مرة ،مؤكدة
أنها ليست طرفا يف النزاع األوكراين.

البيــــــــ األبيــــــــ ي ك ــــــــد خطــــــــ باي ــــــــدن
بالترشـــــــــــــــ لفتـــــــــــــــرة رئاســـــــــــــــية ثانيـــــــــــــــة

املنتقل اىل رحمته تعاىل االثنني
 22ترشين الثاين 2021

ّ
الـــعـــاملـــيـــة» ت ــت ــوق ــع وفــــــاة مـــئـــات اآلالف
«ال ــصـــح ــة
بــــــ «كــــــــورونــــــــا» فـــــي أوروبــــــــــــا خـــــــال الـــشـــتـــاء
ح ّذرت منظمة الصحة العاملية أمس ،من أن عدد الوفيات ج ّراء
كوفيد 1٩يف أوروبا قد يرتفع من  1 5مليون حاليا إىل  2 2مليون
بحلول ذار  ،2022إذا بقي الوضع عىل حاله.
وقالت إنها تتوقع «ضغطا عاليا أو شــديدا للغاية يف وحدات
العناية املركزة يف  4٩من  53بلدا بني اآلن واألول من ذار ،»2022
مضيفة أنه «يتوقع بأن يصل العدد اإلجاميل للوفيات املسجلة إىل
أكرث من  2 2مليون بحلول ربيع العام املقبل ،اســتناداً إىل املنحى
الحايل» .وترى منظمة الصحة العاملية ،أن ارتفاع عدد االصابات
يعود إىل تفيش املتحورة دلتا شديدة العدوى وعدم التطعيم بشكل
كاف وتخفيف تدابري الحد من الوباء.
وأ هرت بيانات املنظمة أن الوفيات املرتبطة بكوفيد تضاعفت
منذ نهاية أيلول ،من 2100يومياًإىل نحو .4200وقال هانز كلوغه
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحــة العاملية يف أوروبا ،إن «الوضع
املتعلق بـــكوفيد 1٩-يف ســائر أنحاء أوروبا وسيا الوسطى
خطري للغاية .إننا نواجه شتا ًء مليئاً بالتحديات» ،داعيا إىل اعتامد
نهــج «لقاح أكرث» يجمع بني التطعيم ووضع الكاممة والتدابري
الصحيةوالتباعد.
واعتربت املنظمة «أن وضع الكاممة يقلل من اإلصابة باملرض
بنســبة  .%53وقد مينع تعميم استخدامها بنسبة تصل إىل %٩5
وقــوع أكرث من  160ألف حالة وفــاة بحلول األول من ذار .كام
يتضــح أكرث فأكرث أن الحامية التي يؤمنها التطعيم ضد العدوى

طهران  :الدول الخاضعة لعقوبات
واشنطن يُمكنها التعاون مع بعضها
أكد الســفري اإليراين لدى كوبا سعيد محمد هادي سبحاين،
إن العالقــات بني إيران وكوبا تعود إىل أكرث من  40عاماً ،وهي
«تشكّل وذجاً للعالقات بني الدول املستقلة».
وأضاف أنه «بسبب املواقف السياسية املشرتكة وعزم وإرادة
القادة يف البلدين ،كانت العالقات الثنائية دا اً يف مســريها
نحــو التنمية والتعزيز» ،متابعاً أن «إحدى مجاالت التعاون منذ
البداية بــني البلدين هي يف مجــال البيوتكنولوجي (التقنية
الحيوية) ،والتعاون يف مجال الصحة والسالمة ضمناً األدوية
واللقاحات» .وأشار سبحاين إىل أن «موضوع التعاون بني إيران
وكوبا يف مجال اللقاحات ال يتوقف عىل موضوع فريوس كوفيد
 1٩فقط ،بل هو يعود إىل قبل  20سنة».
ون ّو الســفري اإليراين بأنه «خــالل جائحة كورونا األخرية
متكنــت كوبــا من التوصل إىل  5أنواع مــن اللقاحات املضادة
لفــريوس كورونا ،بعضها قيد اإلنتاج وهــي أول دولة التنية
متكنت من إنتاج اللقاح» ،و ّن مساعدتها إليران يف هذا املجال،
يف الوقت الذي مل تفعل فيه الدول األوروبية وأمريكا ذلك إال بعد
أن توصلت إيران مبساعدة كوبا إىل إنتاج اللقاح.
وأشار ســبحاين إىل أن التعاون املشرتك استمر إلنتاج لقاح
وتم نقل تقنيات إنتاجه إىل إيران ،حيث
مضاد لفريوس كوروناّ ،
تم البدء بإنتاجه بالفعل.
ور ّداً عــىل ســؤالٍ حــول الكيفية التي متكّــن من خاللها
بلدان ككوبا وإيران ،خاضعــان للحصار األمرييك والعقوبات
االقتصادية ،من إنتاج لقاحٍ كهذا ،أجاب سبحاين بأن «االمربالية
العاملية ترغب يف السيطرة والهيمنة عىل جميع الدول ،لذا الدول
التي تخضع لعقوبات الواليات املتحدة ميكنها التعاون مع بعضها
وفق إمكانياتهم وقدراتهم» ،وأردف «من املمكن أن تفرض أمريكا
عقوبــات ضدنا ،ولكن باملقابل ميكننــا أن نبني عالقات جيدة
سياسية اقتصادية تجارية وثقافية وعلمية وبحثية».

بكيــــــن تدعو واشــــــنطن الى

إلغاء تجميد األصول األفغانية

أعلنت السكرترية الصحفية للبيت األبيض،
جني ســايك ،أن الرئيس األمرييك جو بايدن،
ال يتخىل عن خططه بإعادة الرتشــح لفرتة
رئاسية ثانية يف عام .2024
وقالت ســايك رداً عىل ســؤال الصحفيني
حول مشاركة بايدن يف االنتخابات الرئاسية
املقبلة« :نعم ،يعتزم املشــاركة» ،مؤكدة أنباء
وسائل اإلعالم املحلية األمريكية حول خطط
بايدن بالرتشــح للفرتة الثانيــة بالرغم من
انخفاض شعبيته.
وأ هر أحد اســتطالع حصول الرئيس
األمــرييك جو بايدن ،الذي فاز يف االنتخابات
الرئاسية يف  3ترشين الثاين عام  ،2020عىل
تقييامت ســلبية يف تعامله مــع التضخم
االقتصادي برأي  %67من املشــاركني ،وملف
الهجــرة برأي  ،%64واالقتصــاد عموماً برأي
 ،%61والسياسة الخارجية برأي .%58
وبحســب ما ذكرت صحيفــة «نيويورك
بوست» األمريكية ،فإنه عند سؤال املشاركني
عن اعتقادهم بكيفية سري األمور يف أمريكا،
قال « %70إىل حد ما سي » ،أو «سي للغاية».

ويلقي األمريكيون بأغلبية ســاحقة اللوم
عــىل بايدن يف االقتصــاد الباهت والتضخم
وارتفاع التكاليف ،إىل جانب ارتفاع أســعار
الغاز ونقص املنتجات والخدمات ،وعدم عودة
الــرشكات إىل طبيعتها بعــد إغالق فريوس
كورونا .ويســبب التضخم الــذي بل أعىل
مســتوياته منذ  3عقود ،صعوبات حقيقية
للعائالت األمريكية يف املعيشة.
وأفاد اســتطالع للرأي خر الشهر املايض
أجرته جامعة كوينابياك برتاجع نســبة تأييد
الشعب للرئيس جو بايدن .وجاءت اآلراء عىل
الشكل اآليت :أيّد  %28من األمريكيني املشاركني
يف االستطالع قرار انسحابه من أفغانستان،
بينام أعرب نحو  %65منهم عن اعتقادهم بأنه
كان ينبغي اإلبقاء عىل بعض القوات األمريكية
هناك.
ويشــتبك الدميقراطيــون «التقدميون»
والوسط حول األجندة املحلية لبايدن ،ال سيام
بشأن حزمة اإلنفاق االجتامعي التي خضعت
لتنازالت كبرية بعد معارضة الســيناتور جو
مانشني وكريس سينيام خالل الصيف.

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

النائب فايز غصن

} الرصاع بدأ منذ
حزيران املايض }

شويغو :الــقــاذفــات االميركية تــتـ ّ
ـدرب على
ّ
اســتــخــدام االســلــحــة الــنــوويــة ضـــد روســيــا

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

دعــت الصني الواليــات املتحدة ،إىل إلغــاء تجميد األصول
األجنبية ألفغانســتان من دون تأخري ،مؤكــد ًة أنّ العقوبات
تــؤدي إىل تفاقم األزمة اإلنســانية يف البالد.وقال املتحد
باســم وزارة الخارجية الصينية ،تشاو ليجيان ،للصحافيني،
إن «العقوبــات األحادية الجانــب ،وخصوصاً تجميد األصول
األجنبية ألفغانســتان ،هي عقاب جامعي للشــعب األفغاين
بأ ه ،يؤدي إىل تفاقم الكارثة اإلنسانية يف البالد».
وأشــار إىل أنه ال يجب اســتخدام األصول املجمدة «ورقة
مســاومة للتهديد والرتهيب» ،ويجــب إعادتها إىل أصحابها
الحقيقيني يف أقرب وقت ممكن.
يف الوقت نفســه ،شدّ د تشــاو عىل أنه يجب عىل املجتمع
الدويل تعزيز تعاونه وتنسيقه من أجل تقديم املساعدة والدعم
إىل أفغانســتان يف الوقت املالئم ،مضيفاً أنّ «الصني ،بصفتها
جارة ألفغانســتان وصديقة مخلصة لها ،تقدّ م املساعدة يف
إعادة اإلعامر السلمي والتنمية االقتصادية للبالد».
وكان وزير الخارجية الصيني وان يي قال ،يف أيلول الفائت،
إنّ «بكني قررت تقديم مساعدات عاجلة إىل أفغانستان بقيمة
 200مليون يوان ( 30 ٩مليون دوالر) ،معظمها أغذية وســلع
شتوية ولقاحات وأدوية».
يُذكر أنه ،منذ ســيطرة حركة «طالبــان» يف منتصف ب،
علّــق البنك وصندوق النقد الدوليان املســاعدات املالية ،والتي
كانت متثّل يف الســابق ما يقرب مــن  %75من اإلنفاق العام
ألفغانستان ،يف حني جمدت الواليات املتحدة مليارات الدوالرات
يف األصول العائدة إىل البنك املركزي األفغاين.

واألشكالالخفيفةترتاجع»بحسبمنظمةالصحةالعاملية .لذلك
تــو الوكالة بجرعة معززة للفئات األكرث ضعفًا ،مبا يف ذلك
الذين يعانون من نقص املناعة.
وترى املنظمة «أن هناك ثالثة عوامل وراء الزيادة الحالية يف
حاالت االصابة بـ»كورونا» يف الكثري من األماكن .أوال ،ساللة
دلتا األكرث قدرة عىل االنتشار التي تسيطر عىل املنطقة .ثانيا ،ما
أعلنته الدول لسكانها خالل األشهر األخرية بأن فريوس كورونا
مل يعد ميثل تهديدا عاجال ،وقيامها بتخفيف إجراءات الوقاية مثل
إلزاميةارتداءالكاممات.ثالثا،استمراروجودالكثريمناألشخاص
معرضنيلخطراالصابةبالفريوسبسببعدمحصولأعدادكبرية
عىل اللقاح.
املــســيــح قــــــام ...حــقــا قــام
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 عارف
اوالد املرحوم نعامن
اوالد املرحوم سليامن
اوالد املرحوم جرجس
شقيقة الفقيد :اوالد املرحومة جميلة ساسني
وعموم عائالت :مو  ،مدور ،ساســني ،نهرا ،مطر،
اســحاق ،ابراهيم ،منصور ،داوود ،وعموم اهايل تكريت
وانســباؤهم يف الوطن واملهجر ينعون اليكم مبزيد من
الحزن واال فقيدهم الغايل املأسوف عليه املرحوم

حـــــنـــــا عـــــبـــــدالـــــلـــــ مـ ــوسـ ــى

املنتقــل اىل رحمته تعاىل يــوم االثنني الواقع فيه 22
ترشين الثاين  2021متمام واجباته الدينية.
بسبب االوضاع الراهنة ومتاشيا مع االجراءات املتخذة
نثمن ونشــكر كل من شاركنا الصالة يف الكنيسة او من
منزله.
تقبل التعازي عرب ارقام الهاتف:
حبيب 71/7٩5883 :سلوى81/41808٩ :
رشبل03/2٩8122 :
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 وانسباؤهم 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
رجاء القيامة والحياة االبدية يوم
االثنني . 2021/11/22
وعمال بتوجيهات الكنيســة
وحرصــا عىل الســالمة العامة
نشكر الذين يشــاركوننا الصالة
لراحة نفسها وتقبل التعازي عىل
ارقام الهواتف املذكورة
طوين03/748440 :
فاديا03/4٩0041 :
ابناؤهــا :املهندس فؤاد الحداد
زوجتــه جاكلني ميشــال الجمل
وعائلتهام
شبل الحداد
يوسف الحداد زوجته كريستني
عبدالله نعمه وعائلتهام
ابنتها :نويل الحداد
شــقيقاها :اليــاس خويري
زوجتــه جانني موكولو واوادهام
وعائالتهم
حنا خويــري زوجته كارولني
ابراهيم واوالدهام وعائالتهم
شــقيقتاها :اوالد املرحومــة
مارغــو زوجة املرحوم جوزف املر
وعائالتهم
أليس خويري
وانســباؤهم ينعون فقيدتهم
املرحومة

سلمى يوسف خويري

ارملــة املرحوم جــورج فهد
الحداد
احتفل بالصالة لراحة نفسها
امس الثالثــاء  23ترشين الثاين
.2021
تقبــل التعازي عــىل االرقام
التالية:
فؤاد الحداد03/724010 :
نويل الحداد03/572256 :
شبل الحداد03/2٩7884 :
يوسف الحداد03/36468٩ :
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات اآلســــــــــيــــــــــويــــــــــة لـــــــــكـــــــــ س الـــــــــعـــــــــالـــــــــم فـــــــــــي كــــــــــــــرة الـــــســـــلـــــة
لــبــنــان يــواجــ انــدونــيــســيــا الــجــمــعــة واالثــنــيــن فــي ذوق مــكــايــل وعــمــلــيــة شـــراء بــطــاقــات ال ــدخ ــول تتواصل
يبــدأ منتخب لبنان للرجال بكرة الســلة «مشــواره» يف
التصفيات اآلســيوية املؤهلــة اىل كأس العامل  2023وعينه
مصوبة للمشــاركة يف نهائيات كأس العامل للمرة الرابعة يف
تاريخه بعد أعوام  2002يف الواليات املتحدة األمريكية و2006
يف اليابان و 2010يف تركيا.
وسيســتهل منتخــب األرز مبارياتــه يف «النافــذة
األوىل»(مؤلفة من مباراتني) مبواجهة منتخب أندونيســيا
ذهابــاً واياباً عــىل ملعب مج ّمع نهاد نوفــل بذوق مكايل
.فاملباراة األوىل ستقام عند التاسعة من مساء الجمعة املقبل
الواقــع فيه  26ترشين الثاين الجاري عىل ان تجري املباراة
الثانية عند الســاعة الرابعة مــن بعد هر االثنني املقبل يف
 2٩الجاري.

الثالثة:
الجمعة  26ترشين الثاين:
الساعة  ٩مساء بتوقيت بريوت :لبنان –اندونيسيا(مج ّمعنهاد نوفل)
األردن-السعودية يف األردناالثنني  2٩ترشين الثاين:
الســاعة  4بعــد الظهــر بتوقيت بريوت:أندونيســيا-لبنان(مج ّمع نهاد نوفل).
السعودية-األردن يف السعودية.عىل صعيد التحضريات ،يواصل منتخب لبنان اســتعداداته
بقيــادة املــدرب الوطني جو مجاعص ومســاعديه املدربني
الوطنيني جاد الحاج وكاســبار اسحق عىل ملعب مج ّمع نهاد
نوفل وخاض مباراة ودية الســبت الفائت ضد فريق انرتانيك
بريوت وفاز بها بنتيجة(. )71-115كام خاض املنتخب مباراة
داخليــة بني العبيه األحد الفائت عىل ان تدخل البعثة اىل أحد
الفنادق يف مدينة جونية الســاحلية لتستقر فيه ابتداء من
األربعاء  24الجاري حتى خوض املباراة الثانية ضد اندونيسيا
االثنني املقبل.

{  4مجموعات }

وأوقعت القرعة لبنان ضمن املجموعة اآلسيوية الثالثة اىل
جانب أندونيسيا والسعودية واألردن.
تشارك يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة اىل كأس العامل 16
ُسمت اىل اربع مجموعات كاآليت:
دولة ق ّ
املجموعــة األوىل:نيوزيلندا،كوريــا الجنوبية،الفيليبنيوالهند.
املجموعــة الثانية:أوســرتاليا،الصني ،اليابــان وتايبهالصينية.
املجموعة الثالثة:األردن،لبنان،أندونيسيا والسعودية.املجموعة الرابعة:ايران،كازاخستان،سوريا والبحرين.وسيشارك يف نهائيات كأس العامل ،التي ستقام يف  3دول
بالعــام  2023ألول مرة يف تاري املســابقة وهي الفيليبني
واليابــان واندونيســيا(بني  25ب و 10ايلــول 32 ،)2023
منتخباً منها ســبعة من القارة األسيوية.وستتأهل الفيليبني
واليابان اىل النهائيات مبارشة وتلحق بهام أندونيسيا يف حال
تأهلت اىل الدور ربع نها من بطولة األمم اآلســيوية التي
ستستضيفها الصيف املقبل.

{  6نوافذ }

يشــار اىل ان التصفيات اآلسيوية مؤلفة من «ست نوافذ»:
 3نوافذ يف الدور األول( 16دولة) ســتقام يف ترشين الثاين
 2021وشــباط  2022وحزيــران  2022و 3نوافذ يف الدور

} بطاقات الدخول }

مجمع اد و ممت عن ب رة ابي خال احد مباريا لبنان
الثاين( 12دولة) يف ب وترشين الثاين وشباط 2023عىل ان
تجري عملية سحب قرعة نهائيات كأس العامل يف أوائل ذار
من العام .2023
ففــي الدور األول تتأهل املنتخبات التي تحتل املراكز الثالثة
األوىل يف كل مجموعة اىل الدور الثاين ( 12دولة).
ويف قــراءة للمجموعة الثالثة فاألردن مص ّنف  3٩دولياً و٩
ســيوياً ولبنان مصنف  56عاملياً و ٩ســيوياً واندونيسيا 85
عاملياً و 18سيوياُ والسعودية  87عاملياً و 1٩قارياً.
وسبق للبنان،كام ذكرنا ،ان شارك يف نهائيات بطولة العامل
 3مرات متتالية (أعوام  2002و 2006و )2010بينام شــارك

ســــــلــــــة :ســـــحـــــ قــــــرعــــــة بـــــطـــــولـــــة لـــبـــنـــان
تــــحــــ الـــــــــ  18ســــنــــة لـــــلـــــذكـــــور واالنــــــــــا

ســحبت بعد هر االثنني
ُ
قرعة بطولــة لبنان للفئة
العمرية (تحت ال 18ســنة)
للذكــور واالنــا يف كرة
السلة لعام 2021-2020يف
مقر انطوان شــويري (جل
الديب) والتي ينظمها اتحاد
اللعبة يف ســياق تنظيمه
بطــوالت كافــة الفئــات
العمرية واســتهلها ببطولة
تحــت ال 14ســنة والتي من عم ية س
اختتمــت بنجــاح كبري منذ
فرتة.وحرض رئيــس لجنة
الفئــات العمرية عضو اتحــاد اللعبة باتريك
لحود وعضوا لجنــة الفئات العمرية طارق
عبود وكارين ناجي ومندوبو عدد من األندية
املشاركة يف البطولة.
بداية كلمــة ترحيبية من لحود نقل خاللها
تحيات النائب األول لرئيس االتحاد اآلســيوي
ورئيس االتحاد اللبنــاين اكرم حلبي واعضاء
االتحاد مشــدداً عىل الدور الكبري والفاعل الذي
يقوم به االتحاد يف ســبيل كرة السلة اللبنانية
عــرب تنظيم كافة البطوالت يف كافة الدرجات
وبطوالتالفئاتالعمريةلصقلاملواهبالصاعدة
ومتمنياً التوفيق ل ندية املشــاركة يف بطولة
تحت ال 18سنة.كام متنى التوفيق ملنتخب لبنان

} الربنامج }

ويف مــا ييل برنامج مباريات «النافذة األوىل» للمجموعة

تـــــــ لـــــــق جـــــــديـــــــد لــــلــــســــبــــا
الــــنــــاشــــىء كــــولــــن ال ــش ــرت ــون ــي

للرجال الذي سيخوض مبارايت «النافذة األوىل»
ضد اندونيســيا الجمعة واالثنني املقبلني ضمن
تصفيات املجموعة اآلســيوية الثالثة املؤهلة
اىل نهائيات كأس العامل التي ســتقام يف العام
 . 2023ثم اعلن لحود عن مشــاركة  36فريق
للذكور وتســعة فرق لالنا  .وستقسم الفرق
املشــاركة يف بطولة الذكور اىل  8مجموعات
ورشح نظام البطولة .كام أشار اىل ان الفرق
التسعة املشاركة يف بطولة االنا ستقسم اىل
مجموعتني شارحاً نظام ولية التأهل اضافة اىل
النظــام املعتمد لالعب والالعبة األجنبية ولية
املشاركة يف البطولة.
ثم جرت عملية سحب القرعة عىل ان يوزع
االتحاد برنامج املباريات الحقا.

مم

ا د الجي مع كولن ال تو

نظم االتحاد اللبناين للسباحة سباق االستقالل الـ  3٩يف
حوض الحامم العسكري -جونية برعاية قائد الجيش اللبناين
العامد جوزاف عون ممثالً بالعقيد فادي اسطفان ومبشاركة
 11ناديــاً اتحادياً واألندية هي :املطيلب ،الجزيرة ،اكوامارينا،
املون الســال ،النجــاح ،باملا ،الجمهور ،اللبناين للســيارات
والسياحة ،كولينا ،الصفرا والجيش اللبناين.
وشهد السباق تألقاً كبرياً للسباح النا ء كولن الرشتوين
(النادي اللبناين للســيارات والسياحة) الذي أحرز املركز األول
يف فئة الصغار 13- 12 -ســنة  700 -مرت تقريباً ،إذ ســجل
 7 25 30دقيقة ،بينام حل سمري غطيس (النجاح) ثانياً ،وأميد
تحيني (النجاح) ثالثاً.

دعا النادي اللبناين للســيارات والســياحة ( )ATCLرجال
الصحافة واالعالم واملصورين اىل حضور حفل توزيع الكؤوس
والجوائز عىل ابطال وبطالت الرياضة امليكانيكية لعام 2021
عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس يف مقر
النادي بالكسليك.
وخالل الحفل ،سيتخذ النادي كافة اجراءات الوقاية من وباء
«كورونا» مع التمني عىل جميع الحا ين ارتداء الكاممة.

بيـــــــــــــــدري يتلقـــــــــــــــى رســـــــــــــــالة
دعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن فينيســـــــــــــــيوس

ب

الر ا سعد الدين ال ب

ب ة ال يدا ماريا ا س اكيان

بوكيتينو.
ورحل رانغنيك عن اليبزي منذ نهاية موسم
 ،201٩-2018ليشغل منصب املدير الريايض
يف النادي ،ثم رئيسا إلدارة التطوير يف نادي
لوكوموتيف موسكو الرويس ،دون أن يبارش
العمل التدريبي منذ ذلك الحني.
رانغنيك ســبق له رفض تدريب تشــيليس
كمدرب مؤقت يف املوسم املايض خلفاً لفرانك
المبــارد ،قبل أن يتعاقد النادي اإلنكليزي مع
مدرب أملاين خر هو توماس توخيل.
ويعتــرب رانغنيك هو األب الروحي لعدد من
أشــهر مدريب أملانيا ،وأبرزهم توماس توخيل
يف تشــيليس ويورغن كلوب مدرب ليفربول
ويوليان ناغلسامن مدرب بايرن ميوني .
يذكــر أن يونايتد عا من تخبط فني منذ
اعتزال الســري أليكس فريغوسون يف ،2013
ليقيــل  4مدربني لســوء النتائج خالل تلك
الفرتة ،وهم ديفيــد مويس ولويس فان غال
ثم جوزيه مورينيو وأخرياً سولشاير.

تــــصــــريــــحــــات مــــثــــيــــرة مـــــن لـــيـــونـــيـــل مــيــســي

ً
ّ ATCL
يكرم غدا ابطال الرياضة امليكانيكية

كوب يتوس س اكيان وال ب

خــلــيــفــة ســــولــــشــــايــــر ...عــــاطــــل مـــنـــذ عــامــيــن
يـــــدخـــــل اهــــتــــمــــامــــات مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد

دخــل مدرب عاطل عن التدريب منذ عامني
دائرة اهتاممــات نادي مانشســرت يونايتد
اإلنكليزي ،لقيادة الفريق خالل الفرتة املقبلة.
وكان نــادي مانشســرت يونايتد قد أعلن،
األحــد املايض ،إقالة سولشــاير من منصبه
كمدير فني للفريق ،بســبب سوء النتائج يف
الفرتة األخرية ،وخرها الهزمية أمام واتفورد
بنتيجة  ،4-1مساء السبت ،يف الجولة الـ12
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وقالــت تقاريــر صحفية يف الســاعات
األخرية إن نادي مانشســرت يونايتد يستهدف
التعاقد مع األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو،
مدرب باريس سان جريمان الفرنيس ،لقيادة
الفريق خالل الفرتة املقبلة ،خلفا ملايكل كاريك
الذي توىل املسؤولية بشكل مؤقت.
موقع «تيم تــوك» الربيطاين أكد أن إدارة
مانشسرت يونايتد يونايتد تفكر يف التعاقد مع
األملاين رالــف رانغنيك ،مدرب اليبزي األملاين
السابق ،لقيادة الفريق حال فشل التعاقد مع

القرعة

كـــــــــــ س لــــــبــــــنــــــان فــــــــي كـــــــــــرة الــــــطــــــاولــــــة
لـــــقـــــ الــــــــرجــــــــال لــــســــعــــد الـــــــديـــــــن الـــهـــبـــش
والـــــــــســـــــــيـــــــــدات ملــــــــاريــــــــانــــــــا ســـــهـــــاكـــــيـــــان
نظّــم اإلتحاد اللبنــاين لكرة
الطاولــة كأس لبنان لعام 2021
عىل طاوالت نادي املون الســال
(عني ســعاده) مبشــاركة 18٩
العب و 42العبة بحضور رئيس
اإلتحاد جــورج كوبيل وأعضاء
اإلتحاد وتحــت إرشاف اللّجنة
الفن ّية برئاســة فادي القسيس
املل .وقد
والحكــم العام ربيــع ّ
احرز اللّقب عنــد الرجال العب
نــادي األنرتانيك بريوت ســعد
الدين الهبش بعد فوزه يف املباراة
النهائ ّية عىل العب نادي الفادي
األقدس هالل مختار ( )2-3بعد
مباراة مثرية للغاية .وكان الهبش
وصل اىل الدور النها بعد تغلّبه
يف الــدور نصــف النها عىل
حسن شبيب (الجنوب تول) (-3
 )2بينــام تأهل هالل مختار بعد
تغلّبه عىل أحمد مصطفى حرب
(الجيش) ( .)0-3وقد حل شبيب
وحرب يف املركز الثالث.
وعند الســ ّيدات فازت باللّقب
ماريانــا ســهاكيان (أنرتانيك
بريوت) بعد فوزهــا يف املباراة
النهائ ّية عىل زميلتها يف النادي
تاليــا عــازار ( .)0-3وكانــت
ســهاكيان تغلّبت عــىل نويل
كيشيشيان (هومنتمن بريوت)
( )0-3يف الــدور نصف النها
بينام تغلّبت تاليا عازار يف الدور
نصف النها عىل مريم الهبش
(األهــيل صيــدا) ( )2-3بعدما
كانت متأخّــرة (.)2-0واحتلّت
كيشيشيان والهبش املركز الثالث.
ويف الختام وزّع رئيس وأعضاء
اإلتحاد الكؤوس وامليداليات عىل
الفائزين والفائزات.

األردن مرتني( 2010و )201٩واندونيســيا مرة واحدة بينام مل
تشارك السعودية يف نهائيات كأس العامل.
متثل مبشاركته يف
ّ
و خر استحقاق خارجي ملنتخب لبنان
تصفيات كأس األمم اآلســيوية وحقق العالمة الكاملة(12
نقطة) بفوزه يف جميع مبارياته الست التي خاضها ضمن
املجموعــة الرابعة عىل البحرين والهند والعراق مرتني ذهاباً
واياباً وتأهل بجدارة اىل نهائيات كأس ســيا .

هذا وتتواصل عملية بيع التذاكر ملبارايت لبنان وأندونيسيا .
وتتم عملية رشاء بطاقات الدخول :
أ-اونالين عرب الرابط التايل:
.
.
ب -أو عرب زيارة فروع «»Virgin Megastore
ويــرتاوح ســعر البطاقــة الواحــدة بــني  350الف لرية
لبنانيــة( )VIPو 150الف لــرية لبنانية و ٩0الف لرية لبنانية
و 25الف لرية لبنانية.
يشار اىل أن اجراءات دخول الجمهور اىل امللعب تتم كاآليت:
-1عىل كل شــخص ابراز شهادة رســمية تثبت انه تلقى
لقاحني مضادين لجائحة «كورونا».
-2يف حال عدم ابراز الشــهادة ســيخضع كل شخص اىل
فحص «رابيد تســت»(فحص يع) عىل نفقته( 30الف لرية
لبنانية) حرصاً عىل سالمة الحا ين داخل امللعب.
-3ارتداء الكاممة الزامي عىل املدرجات
-4الحفا عىل التباعد االجتامعي داخل امللعب.

تلقى بيدري ،العب وســط برشلونة اإلسباين ،رسالة دعم
مفاجئة من أحد نجوم الغريم التقليدي ريال مدريد ،بعد فوزه
بجائزة الفتى الذهبي.
وكانت صحيفة «توتو سبورت» اإليطالية قد منحت بيدري
جائــزة «الفتى الذهبي» لعام  ،2021والتي تُقدم ألفضل العب
صاعــد يف كل عام ،بعد املســتويات املميــزة التي قدمها مع
برشلونة واملنتخب اإلسباين يف املوسم املايض.
الربازييل فينيســيوس جونيور ،نجم ريال مدريد ،أكد عىل
أحقيــة بيدري يف الحصول عىل جائــزة الفتى الذهبي ،عىل
الرغم من حالة الندية التي تجمع بني الفريقني.
وقــال جونيــور يف ترصيحــات إلذاعة «كادينا ســري»
اإلســبانية« :هذه الجوائز مهمة لالعبني ،فهي متنحك الثقة،
ولكن أعتقد أن العمــل الجامعي والفوز باأللقاب مع الفريق
أهم من الحصول عىل الجوائز الفردية».
وأضــاف« :أعتقد أن بيدري يســتحق تلــك الجائزة ،لقدم
لعب املوســم املايض بشــكل مميز للغاية ،وخاض العديد من
املباريات».

علق األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم باريس
ســان جريمان الفرنيس ،عن عــودة النجم
الربتغايل كريســتيانو رونالدو إىل مانشسرت
يونايتد اإلنكليزي.
وعاد كريســتيانو رونالدو إىل مانشســرت
يونايتد خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية،
بعد  12عاما قضاها خارج ملعب أولد ترافورد،
منذ انتقاله إىل ريال مدريد اإلسباين يف ،200٩
ثم إىل يوفنتوس اإليطايل يف .2018
وقال مييس يف حوار مع صحيفة «ماركا»
اإلسبانية« :رونالدو يعرف مانشسرت يونايتد
جيــداً ،والفريق قوي للغاية ويضم مجموعة
من أعظم الالعبني».
وأسهب« :رونالدو كان يف يونايتد قبل ذلك
يف مرحلة مختلفة ،ولكنه اآلن تأقلم بطريقة
مبهرة ،منذ البداية ســجل أهدافاً كاملعتاد ومل
تكن لديه مشكلة للتأقلم».
رونالدو خــاض  14لقاء مع يونايتد حتى
اآلن ســجل فيها  ٩أهداف وصنع هدفني ،منها
 4أهداف يف جميــع لقاءات فريقه الـ 4يف
دوري أبطال أوروبا حتى اآلن.
مييس من جانبه احتاج إىل  6مباريات حتى
يســجل أول هدف له يف الدوري الفرنيس ضد
نانت ،يوم الســبت املايض ،وقبلها ســجل 3
أهداف يف  3مباريات بدوري أبطال أوروبا.
وواصل ليو« :يف الدوري اإلنكليزي املمتاز
األمور ليســت جيدة كام نعتقد ،إنها يف غاية
الصعوبة واملنافســة هنــاك تأخذ العديد من
املنحنيــات ،بعد كانون األول تتغري العديد من
األمور وميكن حدو أي يشء».
ويعــاين رفاق رونالــدو يف الربميريلي
هذا املوســم باحتالل املركز الثامن يف جدول
ترتيب الدوري اإلنكليــزي ،بفارق  12نقطة
عن املتصدر تشــيليس مام أدى إلقالة املدرب
ال وجي أويل غونار سولشاير.

} املنافسة مع رونالدو }

ليــو مييس ورونالدو تنافســا عىل مدار
ســنوات عىل جوائز األفضل يف العامل سواء
الكــرة الذهبية من مجلة «فرانس فوتبول» أو
«األفضل» من قبل الفيفا.
وفاز مييس ورونالدو معاً  11مرة بالجائزة،
بواقــع  6للربغــو و 5للــدون ،وهام اآلن
يتنافســان عىل الفوز بها عن عام  2021مع
 ٩العبني أخرين ،فيام يخص «ذا بيست» ومع
 28أخرين بالنسبة للبالون دور.
وتواجه ليو ورونالدو يف الدوري اإلسباين
«ال ليغا» خالل الفــرتة من  200٩إىل 2018
حيث كان مييس ال يزال يف برشلونة ورونالدو

يرتدي قميص ريال مدريد.
وعن منافســته مع رونالدو تحد « :لقد
توقفت املنافســة بيننــا يف نفس الدور منذ
سنوات ،تنافسنا بشكل فردي وكفرق من أجل
نفس األهداف ،كانت مرحلة جميلة للغاية».
وواصل« :كانت كذلك أيضاً للجامهري ألنهم
استمتعوا بها كثرياً ،إنها ذكرى رائعة وستبقى
يف ذاكرة كرة القدم».

} مستقبل مبايب }

ليو تطرق يف حديثه ملسألة مستقبل كيليان
مبــايب مهاجم باريس الــذي ربطته تقارير
باالنتقال يف صفقة حرة لريال مدريد بنهاية
املوسم الحايل.
مبــايب رفض متديد عقده مــع العمالق
الفرنــيس مؤخراً من أجل تغيري الوجهة نحو
تحد جديد.
مييس بدا حذراً يف تعليقه عىل مســتقبل
مبايب بقوله« :الحقيقة ال أعلم ،هو فقط من
يعلم ما الذي يدور برأسه وما الذي سيفعله».
وواصل« :كل ما ميكنني قوله إنني ســعيد
أنه بقي معنا هذا املوسم ،هو العب مهم للغاية
بالنسبة لنا وألهدافنا ونحن نركز بنسبة 100
 %عىل أهدافنا ،وبعدها ســيفكر مبايب فيام
ســيفعل بعد نهاية املوسم ،ولكن الحقيقة ال
أعرف ما الذي سيفعله».
وراو مييس ســؤاالً يخص إجادة مبايب
للغة اإلســبانية للتكيف عىل اللعب يف مدريد
حال انتقاله الصيف املقبل للمريينجي بقوله:
«هو يتحد اإلســبانية بشكل ممتاز ،ولكن
نفــس األمر ينطبق عــىل اإلنكليزية واألكرث
منهام الفرنسية».

} حظو دوري
أبطال أوروبا وبرشلونة }

مل يضع مييس فريقه الســابق برشلونة
ضمن املرشــحني للتتويج بلقب دوري أبطال
أوروبــا مقــراً أيضــاً بعدم اســتبعاده من
الرتشــيحات بشــكل تام بعد قدوم تشايف
هرنانديز لتدريب الفريق.
وقــال ليو عن الفرق املرشــحة ل بطال:
«اليــوم هناك ليفربول ،لقــد عادوا لليفربول
الذي توج قبل عامــني بدوري أبطال أوروبا،
وهناك أيضاً مانشسرت سيتي وبايرن ميوني
وأتلتيكو مدريد ،فرق عديدة ميكنها املنافسة
عــىل اللقب ،ريال مدريد دوماً فريق تنافيس
ونفس األمر أتلتيكو ،هام منافســان صعبان
للغايــة يف لقاءات الذهاب واإلياب ويعرفان
البطولة جيداً».
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

من هو
من هي

2 1

1

4

3

5

2
فنــان وممثل لبنــاين قدير .له العديــد من األعامل

التلفزيونية ،واملرسحيات برفقة فرقته الفنية الناجحة.
كام قام بالتمثيل يف بعض األفالم السينامئية.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:

 -8+4+6+٩بلدة يف الشوف.

 -8+5+2+4بلدة يف قضاء البرتون.
 -٩+10+5شجر مثمر.

 -6+3+٩لة طرب.

1ـ جهــاز ُيســتخدم
الرسال نس طبق األصل،
مدينة يف هولندا ،قرأ.
2ـ متنعون عن ،شاعر
وصحايف لبناين راحل.
3ـتقرضهاملال،أحدأبناء
نوح ،سقي.
4ـ عشب ،من الطيور،
كتب.
5ـ طائر يشبه ال ُعقاب،
ذو صدى ،أكلة مشهورة،
بلدة يف الجنوب.
6ـ الواحــد بعد اآلخر،
شاعر سوري راحل ،جزيرة
اندونيسية.
7ـ نقيض خالفه ،قدر،
تستعملللرؤوسواألنوف.

8ـ تــدوس ،مطربــة
تونســــية راحلة ،أباء
با .
٩ـ ممثلــة أمريكيــة،
الزهيد ،فيلم لناســتازيا
كينسيك.
طري ،االسم الثاين
10ـ
ّ
ملمثلةأمريكيةراحلة،قلب،
قطعوا.
11ـ مــأوى الدجاج ،ال
يباح به ،إســم موصول،
زوجي ،ب.
12ـ مدينة فرنسية ،من
وسائلالنقل،شاعرإيطايل
راحل.
13ـ دولــة ســيوية،
الكبرييفالعمر،تجيدفعل.

الحل السابق
1ـ هلسنيك ،فمها ،ع ّز
2ـ والرت سكوت ،باكو
الجم ،الر
3ـ اريان،
ّ
4ـ رنم ،باسرتناك
5ـ يكاد ،لدي ،يبرت ،أبرع
6ـ باليار ،رأبوا ،الجأب
7ـ ازيزا ،ينهمر ،يد
8ـ ملــول ،يلكمــون،
و يشيتا

1ـ ملــك ،دولة عربية ،مدينة
مرصية.
2ـ شحذ الســيف ،نيس ،نهر
افريقي.
3ـ ممثل بريطاين راحل ،نوتة
موسيقية.
4ـ طائر قيــل بأنه ال يحرتق
بالنار،ييبسالخبز.
5ـ ضعف وبيل ،نصيح ،فشل
ومل ينجح.
6ـ حرف نصب ،أومأ وأشــار
بالعينني،خيال،للمنادى.
7ـ قرص ملــيك تاريخي يف
كابول.
8ـ مطار يف ســانتا لوتشيا،
يعرفبالدوخة.
٩ـ أ لم الليــل ،ص ّوت الفيل،

افقيا:

عموديا:

٩ـ دال ،رئــــبال ،الربق،
كل
10ـ يد ،ابتاعــوا ،درك،
أمح
ّ
11ـ نومها ،نربم ،أنب
12ـ غال ،لوس ،رسوم،
سلفي
13ـ داليــدا رحمــة،
الرضغام

االبراج

الحمل
) 21ذار  20 -نيسان)

1ـ هواري بو مدين
2ـ الرنكا ،الدوغا
3ـ سليم األول ،مال
4ـ نتأ ،ديزل ،أهيل
5ـ كرنب ،اي ،ربا
6ـ يس ،الرزيئة ،ال
7ـ كاسد ،الباجور
8ـ فولتري ،كاع ،سح
٩ـ متجر ،امللون

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23 -متوز)

حب املغامــرة ال يتوقف يف حياتك .حاف
ســتنترص عىل ازمــة مررت بهــا مؤخرا
وستحصد رة عملك واجتهادك .برشى سارة عــىل فطنتك ألن األيام املقبلة تحمل لك العديد
ستحقق لك لقاء جيدا مع شخص يهمك أمره .من األمور ،وعليك أن متعن النظر فيها جيدا.

االسد
) 24متوز  23 -ب)

العذراء
) 24ب  23 -أيلول)

تتمتع بذاكرة حادة وخاصة يف هذه اآلونة،
التحاول املســتحيل وال تعانــد الصعوبات
العابرة .ثق بأنــك قادر عىل تحويل القلق اىل فتدون كل كبــرية وصغرية .أنت عىل الطريق
طاقــات مبدعة ،وحيوية فعالة يف تســيري الصحيح ،اقدم وال ترتدد فالفلك يفتح لك أبواب
السعادة.
بعض األمور.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

غــروب الحب ليس نهايــة املطاف ،فعليك
احتف باملعنويــات العالية والتفاؤل ،وال
تــدع طموحاتك تتغري .عندمــا تواجه بعض الحفــا عىل موضوعيتــك وال تدع مخيلتك
الصعوبــات اتصل مبن تثــق بهم من أصدقاء الخصبــة تأخذك اىل عامل جميل فريد ال وجود
له.
يك تجد ما تنشده.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

تتفاعــل يف داخلك هذه املرحلة عواطف ال
يجــب القضاء عىل كل املســائل الجانبية
والوصول اىل املســائل الجوهرية التي تفيدك .تحــب أن تعيها أو تعرتف بوجودها .هذا يؤثر
ويخل بتوازنك.
ّ
عىل مزاجك وترصفاتك،
ابتعد عن أجوائك املعتادة ولو لفرتة قصرية.

الدلو
) 21ك 1٩ - 2شباط)

10ـ منيب ،ابرة
11ـ اب ،أبوينا ،رس
12ـ الكتان ،لدموا
13ـ عكا ،هوبر ،مل
14ـ زورو ،أمريكا
15ـ الرشق ،نرس
16ـ بج ،أبل
17ـ رأيتكم ،فا
18ـ عبد الحليم حاف

افقيا:

4ـ أول رئيس ألملانيا.

جيمس غارفيلد

اخترب معلوماتك
1ـ ما إســم املمثل الكندي الذي ولد عام  1٩2٩وامتدت
مسريته الفنية ستة عقود ،ومن أفالمه صوت املوسيقى
الذي نال أوسكار أفضل فيلم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هي عازفة الكامن النمســاوية التي ولدت يف
فيينا وتوفيــت يف نيويورك عام  1٩٩5وتع ّرض كامنها
للرسقة من بيتها والذي نه ثالثة ماليني دوالر ونصف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ النرس الذي هو طائر من الجوارح حا ّد البرص .يُرضب
به املثل بطول العمر ،إذ يُقال :أعمر من نرس .فامذا تُدعى
أنثاه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ كــم عدد الح ّبات ايل ميكن أن يحملها عنقود البلح
املعروف تقريباً؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ كم عدد القوائم لنجم البحر الذي يعيش يف املاء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إســم الطائر الذي ال يحسن الطريان ،وهو عىل
إسم أحد أنواع الفواكه ،وينبح مثل الكلب وينوء مثل اله ّر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغني باأللوان الذي
7ـ ما إسم الطائر املشهور بريشه
ّ
يأكل األفاعي ،ويتوســط العلم لدولة غواتيامال ،ويطلق
إسمه عىل العملة أيضا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم الشجرة شــبه الصحراوية املشهورة يف
السودان ،وتلقب بـ الشجرة السحرية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ نشــبع ونرتوي من
املاء.

1ـ يســتعمل لــرشب
القهوة.
2ـ االســم الثاين لوزير
لبناين.
3ـ فطنا ذكيا.
4ـ يطلب منه التنفيذ.
5ـ االسم الثاين لشاعر
عراقي راحل.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ تشييل.

1ـ ترامب.

2ـ رمضاء.

2ـ شمالن.

3ـ األمس.

3ـ يضاهي.

4ـ ماه.

4ـ الم.

5ـ بنينا.

5ـ بئسوا.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ مرفأ دنكرك.
2ـ بوت التش.
3ـ مديحة يرسي.
4ـ سانيس.
5ـ اليوبيل القمحي.
6ـ سويرسي.
7ـ  200ألف سطر.
8ـ يف اليمن.
٩ـ تويت.

من انية حروف:

اعلم ان الفرصــة الجيدة التي تأيت رمبا ال
تركيزك يجب أن يكون عىل مستقبلك املهني
الذي يحتــاج منك اهتامما أكــرب .قد تواجه تتكرر ثانية .عاطفتك جياشــة نحو الحبيب
مسألة عائلية بسيطة لكنك ستتخلص منها .اللطيف وهو يشعر باالطمئنان والسعادة معك.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

متشابهان.
نسق ونظّم،
10ـ متشابهانّ ،
من وصايا الله.
11ـ غالم ،االسم الثاين ملمثل
وفنانلبناين.
12ـ ترجعــون اليشء ،واضع
مباد الهندسةاملسطحة.
13ـكثريالكالم،أمريبريطاين،
دولة سيوية.
14ـ الفــردوس ،عدّاء يع،
عملةاليابان.
15ـقايضت،نف منخرهغيظا.
16ـ ماركة ســاعات ،هرت
ونتأت.
17ـ فنان لبناين.
18ـ مغنيــة لبنانية صاحبة
الصورة،ضعف.

عموديا:

3ـ عظيام هائال.

 -10+4عائش.

افقيا:

5
2ـ بلدة يف امل .

 -٩+3+1حف .

عموديا:
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1ـ كاتب هذه السطور.

 -5+10+7يستعمل ل طعمة.
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الحوت
) 20شباط  20 -ذار)

فرتة مشــوقة وحســنة.أنت تعرف كيف
الوعود كثــرية والح ســيكون حليفك.
كل يشء جيــد وبــوادر مســتقبلية مريحة تقنع األشخاص الذين أنت بحاجة اليهم .رمبا
تتفتــح أمامك .تطور هام لصالحك يف حياتك تعرف أبوابا كانت مقفلة وستكتشف عاملا غري
معروف.
العاطفية.

والية أمريكية
الرباط
السويد
الصني
أفغانستان
الحد
اتلتيكو
أوليفر
أحفاد
برادات
باكستان
باسق
بداية
حديد
ح
حراجل
حصن
خليج
دفة
رابية
رادار
زنود
زهور
زنوبيا
ساحة
عة
شباط
شادية
شوبريت
شكسبري
شص
طريق
عز

S U D O K U

عنب
فنادق
فوج
ف
قرص

قش
كابول
كابيتول
مهر
نافذة

طريقة الحل:
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل ٩
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  ٩خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

نرسين
نروج
وقود
واشنطن
يوكوهاما.
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ماناغوا
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء  24ترشين الثاين 2021

حقيقة الديار

أمـــــــــــام الرئيـــــــــــس عـــــــــــون
فرصـــــــــــة إلنقـــــــــــاذ لبنـــــــــــان
(تتمة ص(1
تأليف الحكومة املهمة ،وبالتايل قدم الرئيس املكلف
مصطفى أديب اعتذاره.
كام أفشــل أيضا الرئيس املكلف سعد الحريري ،اىل
أن وصلنا اىل تكليف الرئيس ميقايت وضاعت مبادرة
الرئيس ماكرون وضاعت معها االستفادة من مؤمتر
«ســيدر  « 1الذي يقدم للبنان  12مليار دوالر قروضاً
يــرسة مع حواىل مليــار دوالر هبة لتخفيف عجز
ُم
ّ
املوازنة اللبنانية.
خمس ســنوات ينة للغاية ضاعت ،ووصلنا اىل
جهنم كام تنبأ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
 ،وهاجر من الشــعب اللبناين خالل سنتني أكرث من
نصف مليون مواطن ،خاصة من الشــبان والصبايا،
وخاصة من املســيحيني دون أن نتحد طائفياً ،بل
نوصف الواقع كام هو.
ّ
نصــل اىل العــربة من أن انتخــاب الرئيس القوي
يف طائفته يرتكز عىل املحاصصة لتســمية الوزراء
واملديريــن العامــني من حصة رئيــس الجمهورية
املســيحية عىل أســاس أن الرئيس عون كان األقوى
يف طائفته.
لكن العربة هي أن الرئيس القوي يف طائفته يُصبح
ضعيفاً يف الدولة،بينام يكون الرئيس القوي فعال يف
دولته ومع كل الطوائف.
والرئيس الراحل فؤاد شــهاب مل يكــن قوياً لدى
املســيحيني  ،وكان من اقوى رؤساء الجمهورية يف
الدولة.
كذلك الرئيس الراحل الياس كيس مل يكن قوياً يف
طائفته ،لكنه كان قوياً يف الدولة .حتى ان البطريرك
الراحــل املعويش مل يكن قويا يف طائفته املارونية،
ا ا كان قوياً يف لبنان ويف الدول العربية والعاملية.
العــربة هي أن نفكر يف انتخــاب رئيس قوي يف
الدستور ،قوي يف فصل السلطات عن بعضها البعض،
بعيد عــن حكم العائلة والصهر ،وال يُحيط نفســه
حب
مبستشــارين ال يقولون لــه الحقيقة ،الن من يُ ّ
مصلحة لبنان يجب ان يخدم هذه املصلحة وال يكون
خادم رئيس الجمهورية ،ا ا يخدمه بقول الحقيقة
له.
عىل فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
ان يســأل نفسه بعد  5ســنوات من حكمه ما الذي
جلب الويل عىل لبنان ،وان يُصارح الشــعب اللبناين
بالحقيقــة ،وان يخربه ما هو الجواب ،وهكذا تكون
البداية للخروج من االزمة بإعالن الحقائق واستغالل
الوقت الثمني يف الســنة األخرية من عهده لتخفيف
الويالت عن الشــعب اللبناين الــذي ال يفكر اآلن اال
بالهجرة.
امــام الرئيس عون فرصة كبــرية لإلنقاذ ولو يف
الســنة األخرية الباقية فليقدم عىل مبادرات إيجابية
الن الشعب ينتظر منه ذلك.

شارل ايوب

ت ــع ــوي ــل ع ــل ــى زيـــــــارة مــــاكــــرون الـــــى الــخــلــيــج لـــخـــرق جــــــدار األزمـــــة
(تتمة ص(1
بشــأن برنامج ايران النووي مجــددا ،حيث يربط كثريون بني
جل هناك  ،وبني امكانية ان ينعكس ذلك
اي خرق او تقدّ م يُســ ّ
انفراجــا عىل صعيد االزمة يف لبنان .وتشــري املصادر اىل ان
املحطــة الثانية هي الزيارة املرتقبة لرئيس الجمهورية العامد
ميشال عون نهاية االسبوع الحايل اىل قطر بالتزامن مع زيارة
ميقايت اىل الفاتيكان ،بحيث سيسعى الرئيسان لالستحصال
عىل دعم دويل لوقف املســار االنحــداري .اما املحطة الثالثة،
فتكمــن بالجولة التي يفــرتض ان يقوم بها الرئيس الفرنيس
اميانويل ماكرون اىل دول الخليج وبخاصة السعودية وقطر،
حيث سيفتح امللف اللبناين عىل مرصاعيه.
وتقول املصادر« :ماكرون ســيقوم بوساطة لرأب الصدع او
اقله وقف التصعيد السعودي وتلقائيا الخليجي بوجه لبنان ،وان
كان يدرك متاما ان حظو وساطته شبه معدومة باعتبار ان
االشارات التي تصله منذ فرتة من الرياض بخصوص لبنان غري
مشــجعة» .وتوضح املصادر ان «ما سيحاول الرئيس الفرنيس
اقناع املسؤولني السعوديني به هو ان سياستهم بات لها مفعول
عكــيس ،باعتبار انها باتت ترمي لبنان اكرث فأكرث يف الحضن
االيراين ،ما يوجب يعا اعادة النظر فيها».

} مصري  160الف عائلة بيد الربملان }

وبدل انكباب املؤسســات واالجهزة املعنية عىل محاولة سد
الفرا الســيايس املتامدي نتيجة توقف جلســات الحكومة
ربطــا مبلف انفجار مرفأ بريوت ،من خالل محاولة التخفيف
عن كاهل االكرث فقرا وعوزا  ،بعدما تجاوز سعر ف الدوالر
عتبة الـ 23500لــرية لبنانية ،ال تزال البطاقة التمويلية مثال

اســرية مجلس النواب .ويف هذا االطار ،قالت مصادر وزارية
لـ»الديــار» ان «املوضوع متوقف لدى املجلس النيايب املفرتض
ان يســري بتعديالت بســيطة ،لكنها وريــة يطلبها البنك
الدويل للقانون الذي اقره بشــأن إبرام إتفاقية قرض مع البنك
الدويل لدعم شــبكة األمان اإلجتامعــي» .واضافت املصادر:
«لوجســتيا كل يشء جاهز وبخاصة منصة التسجيل ،فمتى
ســار املجلس النيايب بالتعديالت فعملية التسجيل لربنامجي
شــبكة االمان والبطاقة االجتامعية تنطلــق خالل  3ايام».
واوضحت املصادر ان «التمويل املتوفر اليوم هو لشبكة االمان
ال البطاقة التمويلية اي يلح  160الف عائلة من االكرث فقرا،
لكن االيجايب باملوضوع ان البنك الدويل والجهات املانحة ابلغوا
املســؤولني بوجوب االنطالق باغاثة العائالت الـ 160الفا من
خــالل قرض الـ  264مليونا ،واذا ما تبــني ان توزيع االموال
يحصل بشــفافية ودون تنفيعات انتخابية فعندها يتم تأمني
متويل البطاقة التمويلية التي يفرتض ان تســتفيد منها 500
الف عائلة اخرى».
ويف هــذا االطــار ،لفتت يوم امس تغريــدة رئيس الحزب
«التقدمي االشــرتايك»وليد جنبالط الذي سأل« :اين اصبحت
البطاقة التمويلية وملاذا يتم التعتيم عليها او التنصل منها»؟
من جهته ،وبعد اجتــامع لجنة املال واملوازنة النيابية ،قال
رئيسها النائب إبراهيم كنعان« :البطاقة التمويلية أق ّرها مجلس
النواب ،والتمويل املطلوب لها مسؤولية الحكومة ،ويجب حسم
هذه املسألة يف أ ع وقت ،فتفضّ لوا أ ّمنوا التمويل ،ولتجتمع
الحكومة ولتتخذ القرارات املصريية املطلوبة منها» ،مشريًا إىل
أن «هــذه البطاقة تحتاج إىل قرار ومتويل ،وهناك مفاوضات
مع صندوق النقد الدويل» .وأعلن انه بصدد التوجه بسؤال اىل
الحكومة ُيح ّول اىل اســتجواب بشــأن «سعر الرصف الذي ما

زال  ،»3٩00وقال« :ليس قرارانا ،بل قرار الحكومة ووزير املال
يوسف خليل ،وإن مل يكن هناك تعاط ايجايب مع هذه املسألة،
سأطلب جلسة مســاءلة للحكومة ،من رئيس مجلس النواب
نبيه بري».

} ميقايت يرض امام االمر الواقع }

ويبدو ان رئيــس الحكومة رض لالمر الواقع لجهة عدم
امكانيــة الدعوة النعقاد الحكومة قبل حل مســألة القايض
طــارق البيطــار يف ل ا ار «الثنا الشــيعي» عىل كف
يده .وبحســب معلومــات «الديار» ســ ُيف ّعل ميقايت عمل
اللجان والعمــل الوزاري ككل من خــارج اجتامعات مجلس
الــوزراء ،ولهذا الغرض عقــد اجتامعا مع املعنيني بخصوص
املطــار ،واجتامعا خر ضمه اىل نائب رئيس مجلس الوزراء
سعاده الشــامي ،وزير املال يوسف خليل ،وزير الطاقة وليد
فيــاض ،النائب نقوال نحاس ،املديــر االقليمي لدائرة الرشق
االوســط يف البنك الدويل ساروج كومار جاه ،واملدير العام
ملؤسســة كهرباء لبنان كامل حايك .وقال فياض بعد اللقاء:
«تم البحث يف عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها :استجرار
الطاقــة والغاز ،التجديــد لعقود التوزيع وزيــادة التعرفة
الرضوريــة لتغطية الكلفة او جزء منها ،و ورة مؤازرة كل
هذه األعامل من قبل وزارة املال والبنك املركزي بالنســبة اىل
املواضيع التي تتعلق باملالية ،ســواء لجهة التحويل من اللرية
اىل الــدوالر ،أو طريقة الدفع للمشــغّلني وملوزّعي الخدمات
وملشــغيل املحطــات» .وأضاف« :كام تطرقنــا اىل موضوع
مــؤازرة كافة املعنيني يف ما يتعلق بنزع التعديات ومالحقة
الجهــات التي متتنــع عن الدفع ،اضافة اىل مؤازرتنا من قبل
القضاء».

غــروســي مــن طــهــران :نتمنى نتائج ايجابية ــــ ســامــي :ســنــواصــل تنفيذ برنامجنا
(تتمة ص(1
الذريــة يف طهران امــس»،إن غرويس أكد مــراراً خالل
محادثاته معه أنه مل تتم مشــاهدة أي انحراف يف األنشطة
النووية اإليرانية وأن هذه األنشــطة جارية وفق املعاهدات
والضوابــط الدولية» ،الفتاً «إىل أن الجانب اإليراين رد عىل
كل القضايا التي أثارتها جهات أخرى حول الربنامج النووي
وتــم االتفاق مع املنظمة عىل إنهاء هذه القضايا».وشــدد
إســالمي «عىل التــزام بالده بتســوية القضايا الفنية مع
الوكالة الدولية بال تســييس ملنع أي محاولة الســتغاللها
ملصالح دول أخرى.
وأوضح غرويس« :قبل بضعة أشهر،اتفقنا مع إسالمي عىل
أننــي يجب أن أعــود إىل إيران ،ويرشفني أن ألتقي ايضا بوزير
الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان ،« ،مضيفا «أجرينا
محادثــات مكثفة و نعمل اليوم بجدية لدعم الحوار مع إيران

وتحقيق نتائج إيجابية».
وأكمل «حاولنا توجيه الربنامج النووي بطريقة تخدم توفري
الطاقة النظيفة ،واتفقنا عىل مواصلة العمل للتوصل لشفافية
واالستمرار يف ذلك» ،مضيفا «نسعى لتعزيز وتعميق عالقاتنا
وتواصلنا مع إيران ،ونسعى ملواصلة املفاوضات إليجاد أرضية
مشرتكة».

} املوقف «اال ائييل» }

يف املقابل ،قال «رئيس الوزراء اإل ائييل» نفتايل بينيت،يف
مؤمتر اســتضافته جامعة رايخامن يف هرتســليا (شامل تل
أبيب)« ،إن إ ائيل لن تكون ملزمة باالتفاق النووي مع إيران
حتــى لو عــادت الدول الكربى للعمل مبوجبــه» ،مضيفا «إن
إ ائيل ســتحتف بحقها بالعمل ضد إيران ،ويف حال تراخت
دول العــامل  ،فإن إ ائيل لن ترتاخى ،وهي ملزمة باملحافظة
عىل حرية العمل ضد إيران يف أي حالة ويف أي رف سيايس.
وطوقــت ايران إ ائيل ،وأن عىل تل أبيب أن تالحق مرســل

اإلرهابيني وليس اإلرهايب فقط».
ووصف بينيت «النظام اإليراين بأنه يف حالة تكلس وغري ذي
فائدة ،وأن اقتصاده ضعيف وإدارته فاسدة ،وأنه يحكم سيطرته
بقوة الذراع والتخويف ،وباإلمكان املساس به أكرث مام يعتقد،
عىل حد قوله.

} املتحد باسم الحرس الثوري }

اىل ذلك ،أكد املتحد باسم حرس الثورة االسالمية اإليرانية
العميد رمضــان رشيف»،جهوزية القوات اإليرانية للدفاع عن
أمن ومصالح إيران والتدفق االسرتاتيجي للطاقة» ،مضيفا «أن
القســم األعظم من ميزانية إيران يعتمد عىل عائدات صناعة
النفــط ومن هنا مل يكن هذا األمر خافيا عىل األمريكيني الذين
حاولوا منذ ســنوات عرقلة صادرات النفط اإليرانية» ،مشريا
«إىل أن تصديــر النفط اإليراين إىل الدول املختلفة مبا يف ذلك
ســورية ولبنان تحت حراب األعداء شكل هزمية مخزية أخرى
ل مريكيني».

ّ
يــتــغــيــر
بـ ــوتـ ــيـ ــن لــــعــــبــــاس :مـــوقـــفـــنـــا مـــــن الـ ــقـ ــضـ ـ ّـي ـــة ال ــف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــة لـــــم
ّ
قـــانـــونـــيـــة
االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي :املـــســـتـــوطـــنـــات «اإلســــرائــــيــــلــــيــــة» غـــيـــر

(تتمة ص(1
الفلســطيني ،ومن حــل القضية الفلســطينية مل يتغري»،
مضيفا «أنه يجب حل القضية الفلســطينية وفقاً للقرارات

السابقة عىل مســتوى مجلس األمن الدويل ،وعىل أساس
عــادل يأخــذ يف االعتبــار مصالح جميع الســكان الذين
يعيشــون يف هــذه املنطقة .وقال أيضاً إن روســيا تفهم
الوضع الذي يعيش فيه الفلســطينيون حالياً».
وأوضــح بوتني «باإلضافة إىل الضغوط التي متارس من
الخــارج ،باإلضافــة إىل الوضع املتوتــر يف املنطقة ،مع
الجريان ،تســاهم عدوى الفريوس التاجي أيضاً يف تعقيد
الوضع» ،مشرياً «إىل أن روسيا تبذل جهوداً لدعم فلسطني
يف هــذا االتجاه .نحن نقدم األدوية واللقاحات املناســبة،
كام يعمل أخصائيونا يف مجال الصحة يف فلســطني».
ودعــا بوتني الرئيس الفلســطيني إىل تبــادل مزيد من
املعلومــات حــول الوضــع يف املنطقــة والتفكري يف ما
قدماً ،الفتــاً «إىل أنه عىل الرغم
ميكــن القيام به للم
من كل الصعوبــات ،ارتفع معدل التبادل التجاري الرويس
الفلســطيني بأكرث من  %30يف عام .»2020
وخلص إىل القول« :ل سف ،بسبب هذا الوباء ،كان هناك
خلــل يف عمل اللجنة الحكومية املشــرتكة ،ونحن بحاجة
إىل اســتئناف هذا العمل يف أ ع وقت ممكن».
بدوره ،ح الرئيس الفلســطيني»،أن دولته تقدر بشدة
موقف موســكو مــن القضايا املتعلقة بشعبها».وشــكر
بوتني عىل دعوته إىل روســيا ،قائالً« :أنا سعيد جداً بزيارة
روســيا الصديقــة .نحن نثمن عالياً موقــف بالدكم فيام
يتعلق بالشعب الفلسطيني».
وكان عباس وصل عىل رأس وفد فلســطيني يوم االثنني،
إىل مدينة سوتيش الروســية للقاء بوتني الثالثاء .ويضم
الوفد الفلســطيني عضو اللجنــة املركزية لحركة «فتح»،
رئيس الهيئة العامة للشــؤون املدنية الوزير حسني الشي ،

ورئيــس جهاز املخابــرات العامة ماجد فرج ،ومستشــار
الرئيس للشــؤون الدبلوماســية مجدي الخالدي ،وسفري
دولة فلســطني لدى روسيا عبد الحفي نوفل.

} االتحاد األورويب }

عىل صعيد خر ،حذر االتحاد األورويب «من أن اســتمرار
االحتالل اإل ائييل مبخططاته االســتيطانية يف األرايض
الفلســطينية املحتلة يهدد إمكانية التوصل لتسوية القضية
الفلسطينية مستقبالً».
ويف هذا الشأن ،أعرب رؤساء بعثات دول االتحاد األورويب
خــالل زيارة قاموا بها إىل مناطق يف محيط مدينة القدس
املحتلة عن معارضة بلدانهم الشــديدة لسياسات االحتالل
االســتيطانية التوســعية هناك ،مؤكدين «أن املستوطنات
غــري قانونية مبوجــب القانون الدويل وتقوض بشــكل
كبري جهــود التوصل إىل أي تســوية تتضمن إقامة دولة
فلســطينية مستقلة وعاصمتها القدس».
واعتــرب ممثــل االتحــاد األورويب ســفن كــون فون
بورغسدورف يف بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية»،أن
املخططات االســتيطانية تنتهك بشــكل واضــح القانون
الدويل وتشــكل عقبة رئيســية يف طريــق التوصل ألي
تسوية مستقبلية».
ولفت كون فون بورغســدورف «إىل أن االتحاد األورويب
والــدول ذات التفكري املامثــل ال يعرتفون بأي تغيريات عىل
خط ما قبل عام  ،»1٩67مشــرياً «إىل أن االحتالل أعلن يف
الشــهر املايض عن مخطط إلقامة  2860وحدة استيطانية
جديــدة مبا يهدد بفصــل الضفة الغربية بشــكل تام عن
القدس».

ّ
اميركية شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف اضخم قاعدة جويّة
خروج  110آليات للجيش االميركي من الحسكة الى شمال العراق

(تتمة ص(1
عام  2015بعد مصادرة مســاحات زراعية واســعة للفالحني
واملزراعــني يف القرية ،وهي عبــارة عن قاعدة جوية ضمنها
مدرج لهبوط الطائرات املروحية والحربية».
وتعتــرب منطقة قاعدة «خراب الجري» نقطة تواصل حيوية
بني األرايض السورية والعراقية..
اشــارة اىل ان ضباط وجنود القاعدة االمريكية ينشطون
يف تنظيم تجارة النفط الســوري املــرسوق من اآلبار التي
يحتلها جيش بالدهم ،نظرا لكون القاعدة التي يعملون فيها،
هي املســؤولة عن تنظيم عمليات إخــراج صهاريج النفط
الخام وشــاحنات القمح املرسوقة من األرايض الســورية،
إىل جانب دورها اللوجســتي يف دخــول وخروج القوافل
العســكرية األمريكية ،واألخرى التابعــة لقوات «التحالف
الدويل»املزعوم..
وافــادت وكالة األنباء الســورية «ســانا» أن « 5صواري
اســتهدفت مطار خراب الجري العســكري الذي تتخذه قوات
االحتالل األمرييك قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتىل
أو مصابني» ،وأوضحت املصادر أنه «فور اســتهداف القاعدة،

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــ رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة
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شــهدت املنطقة تحليقا مكثفا للطائرات املروحية والحربية
التابعة لقوات االحتالل االمرييك».
وبحسب «ســانا» ،فقد «تعرضت قواعد االحتالل األمرييك
يف حقــيل العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الرشقي لدير
الزور وخراب الجري بريف الحســكة لعدة هجامت صاروخية
خالل الشــهرين املاضيني وسط تعتيم من قوات االحتالل عىل
خسائرها».
اىل ذلك أخرجت القوات االمريكية ً
رتال عســكريا مؤلّفًا من
 110ل ّيات ،من قاعدتها يف مطار خراب الجري بـ ريف الحسكة
 ،إىل شامل العراق عرب معرب الوليد غري الرشعي.
وافادت وكالة االنباء الســورية «سانا» نقال عن مصادر
محلية من ريف اليعربية بأن ً
رتال مؤلّفًا من  70ل ّية عسكريّة،
الســاعة الثّالثة من
خرج من معرب الوليد الغري الرشعي عند ّ
فجر امــس ،بتغطية من الطريان املروحي األمرييك ،واتّجه
ً
«رتال خر مؤلّفًا من 40
نحو شــامل العراق» .واضافــت أنّ
ل ّية ،خرج الحقًا من القاعدة ذاتها باتجاه األرايض العراق ّية،
بالتوازي مع تحليق طريان االحتالل ،وقيام ميليشــيا «قسد»
كل الطرق املؤدّية إىل مطار خراب
املدعومــة أمريكيا بإغالق ّ
الجري».
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