
هتــف آالف املتظاهريــن 
الســودانيني أمس الخميس 
العسكر«،  بإســقاط »حكم 
لالتفاق  رفضهــم  وجددوا 
الســيايس بني قائد الجيش 
عبــد الفتاح الربهان ورئيس 
الــوزراء عبد اللــه حمدوك، 
الذي عاد مؤخرا ملنصبه بعد 

عزله واعتقاله لنحو شهر.
وردد محتجون يف شارع 
الســتني بوســط الخرطوم 
»الشــعب يريــد إســقاط 
الشعار  مستعريين  النظام«، 
نفسه الذي تردد يف القاهرة 
ويف تونس ويف عدة عواصم 
عربية منذ احتجاجات الرببع 

العريب يف 2011.
كــا هتــف املتظاهرون 
الفتاح  ضد قائد الجيش عبد 

الربهان واتهموه بأنه مرتبط باإلسالميني وبنظام عمر البشري 
الذي سقط إثر انتفاضة شعبية يف العام 2019.

ويف الخرطــوم أيضا علقت مكــربات صوت أخذت يف بث 
أغنيات كانت تسمع كذلك إبان املظاهرات ضد البشري.

ويف أم درمان هتفوا »حكم العســكر ما يتشكر« و«املدنية 
خيار الشعب«.

وخرجت مظاهرات كذلك يف دارفور )غرب( وشال كردفان 
)وسط( ويف جنوب الخرطوم.

ووعد حمدوك بعد عودته إىل منصبه بإعادة إطالق املرحلة 
االنتقالية وصوال إىل الدميقراطية.

وقــال عضو املجلس املركزي لقــوى الحرية والتغيري بابكر 
فيصل إن اإلعالن السيايس بني قائد الجيش عبد الفتاح الربهان 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك جرّد األخري من مهامه لصالح 

الجيش.

وفرنســا  بريطانيا  قالت 
إيــران تقّوض  إن  وأملانيــا 
قدرة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عىل مراقبة نشاطها 

النووي.
وأكــدت هذه الــدول يف 
الوقــت ذاته ثقتها بالتوصل 
إىل تفاهم مع طهران، بشأن 
لالتفاق  االمتثال  إىل  العودة 
النووي عرب املفاوضات التي 

تستأنف اإلثنني املقبل.
يف  الثالث،  الدول  وعرّبت 
بياٍن مشــرك، عــن قلقها 
العميــق مــن أّن إيران عىل 
مدى أكرث من عامني واصلت 
تصعيدهــا النووي املنهجي، 
وقامــت بتحديــث قدراتها 
النووية بشكل دائم وال رجعة 

فيه.
وكان مدير الوكالة الدولية 
رافائيل  الذريــة  للطاقــة 

غــرويس أكَّد من طهــران يوم 
الثالثاء املــايض أّن وكالته »عازمة عىل مواصلة التعاون مع 

إيران بشكٍل شّفاف«.
وقال غرويس يف مؤمتٍر صحايفٍّ مع رئيس منظمة الطاقة 
النووية اإليرانية محمد إســالمي: »متت مناقشــة العديد من 
امللفات، ونريد إيجاد نقاٍط مشــركٍة، ونســعى للوصول إىل 

نتائَج إيجابية«.
وكان مســاعد وزير الخارجية اإليــراين عيل باقري أكَّد أن 
القضية األســاس هي إلغاء الحظر الالقانوين، وأن عىل أمريكا 

»أن تضمن عدم خروجها من االتفاق النووي مجدداً«.

أكدت جنوب إفريقيا، أمس 
الخميس، اكتشــاف متحور 
جديد من فــريوس كورونا 
اســمه »بوتسوانا«، معتربة 
للقلق، وســط  مثــريا  إياه 
وراء  الســبب  بأنه  توقعات 
ارتفاع عدد اإلصابات بالوباء 

بالبالد.
يف  حذروا  علــاء  وكان 
وقت سابق من متحور جديد 
يشــكل  لفريوس كورونا، 
أكرث ما سبقه من  خطورة 
املتحــورات نظرا لوجود عدد 

هائل من الطفرات فيه.
وأطلق العلاء عىل املتحور 
الجديد اســم »بوتسوانا« أو 

»يب.1. 1529«.
أول  تشــخيص  وجــرى 

إصابة مبتحور »بوتســوانا« يف 
جمهورية بوتســوانا، جنويب القارة اإلفريقية، وجرى العثور 
يف وقــت الحق عىل 6 حاالت أخرى يف جنوب إفريقيا، الدولة 

املجاورة.
وبعــد ذلك، عرث عىل إصابة ثامنــة يف هونغ كونغ، كانت 

ملسافر عائد من جنوب إفريقيا.
وقال عامل الفريوس الجنوب إفريقي، توليو دي، يف مؤمتر 
صحفي، الخميس: »لألسف، اكتشفنا متحور جديد مثري للقلق 

يف جنوب إفريقيا«، وفق »فرانس برس«.
واعترب العلاء الذين اكتشــفوا متحــور »بيتا« يف جنوب 
إفريقيــا، أن متحور »بوتســوانا« لديه عدد كبري من الطفرات 

قدروها بـ 32 طفرة.
ويف هذه املرحلة، ال يعــرف العلاء مدى فعالية اللقاحات 
املضادة يف محاربة هذا املتحور الجديد من الفريوس املســبب 

ملرض »كوفيد-19«.
وبصورة عامة، تســمح الطفــرات املفاجئة التي تطرأ عىل 
الفريوسات بالتكيف كا يجعلها أكرث رضاوة، وأكرث قدرة عىل 

مراوغة املناعة الطبيعية واللقاحات.
ويقــول العلاء إن هذا املتحــور ميكن أن يكون مصدر قلق 
حقيقــي، وذلك ألن الطفرات الـــ32 التي رصدت يف »بروتني 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

قــــــــرارات قضائيــــــــة تنســــــــف >خارطــــــــة طريــــــــق« لقــــــــاء بعبــــــــدا : العــــــــودة الــــــــى »نقطــــــــة الصفــــــــر«؟
ــان ــ ــ ــ ــا للبن ــ ــ ــ ــــم الباب ــ ــــى دعــ ــ ــ ــــي يتلق ــ ــ ــــح«... ميقات ــ ــ ــار دون »مكاب ــ ــ ــ ــاوى واالنهي ــ ــ ــ ــرة تته ــ ــ ــ اللي
اســــــــرائيل تزعــــــــم تمــــــــدده فــــــــي افريقيــــــــا : تعــــــــاون داخلــــــــي وخارجــــــــي »لشــــــــيطنة« حــــــــزب اللــــــــه

ــــــــن مهــــــــددون باملــــــــوت جوعــــــــاً ومرضــــــــاً ــــــــن اللبنانيي ــــــــاز الخــــــــط األحمــــــــر وماليي الخطــــــــر اجت
اجتاز الخطر الخــط األحمر يف لبنان وماليني 
اللبنانيــني مهــددون باملوت جوعــاً ومرضاً الن 
الحيــاة يف لبنان أصبحــت معدومة ودخل لبنان 

غرفــة العناية الفائقة والشــعب اللبناين ينازع 
املوت. قبل 

فصل الســلطات ال يعني اتخــاذ قرارات مميتة 

وانتحارية ،والخالفات السياسية ال تعني تجويع 
الشعب اللبناين وموته قهرا وجوعا، واملسؤولون 
غائبون عن الحلول وفيا املطلوب اســتنفار كل 

الجهــود يف الوقت الــذي تتحلل الدولة يف لبنان 
تزول. وتكاد  املستويات  كل  عىل 

الديار 
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»كورونـــــــــــا«: 9 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــات  و1510 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1510 
إصابــات جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد االجايل 

لإلصابات 663992«.
وأوضحت الوزارة، أنه »تم تســجيل 1483 اصابة تعود 
ملقيمني و27 لوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 9 حاالت 
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجايل للوفّيات إىل 8685«.

ـــــــــــكأس  التصفيـــــــــــات اآلســـــــــــيوية ل
 العالـــــــــــم فـــــــــــي كـــــــــــرة الســـــــــــلة

لبنـــــــــــان للفـــــــــــوز علـــــــــــى 
ــى  ــ ــ ــ ــ ــي أولـ ــ ــ ــ ــ ــيا فـ ــ ــ ــ ــ اندونيسـ
ــــــوم ــ ــــاء اليـــ ــ ــ ــــــات مســـ ــ املواجهـــ

البابا مستقبال ميقايت

تجدد املظاهرات يف السودان

مفاعل ايرانية للتخصيب

املراحل االخرية من الفرز اليدوي

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم نارصالدين

بعد ســاعات عــىل االجتاع »الثــاليث« يف بعبدا، 

عــادت االمور اىل »نقطة الصفر«، ما جرى ترويجه عن 

خطوات قضائية تســهل اعادة اطــالق عجل الحكومة 

ســقط باالمس مع صدور رد الدفوع  يف جرمية املرفا، 

وعودة املحقق العديل طــارق البيطار اىل مرتبة »اآلمر 

الناهي«، ما يطرح اكرث من عالمة استفهام حيال مصري 

»خارطة الطريق« التي سبق واتفق عليها بني »الرؤساء« 

الثالثــة. اما الخرب القادم من الفاتيكان فيشــري اىل ان 

رئيــس الحكومــة نجيب ميقايت طان قداســة البابا 

عىل مصري املســيحيني يف لبنان، وهو موقف يعرب عن 

االنفصال عن الواقع، ويشكل ذروة »الرسيالية« املتمثلة 

يف رئيس الســلطة التنفيذية املهتم بتهدئة روع »الحرب 

االعظــم« ازاء رعيته الدينية، فيــا البالد برمتها تغرق 

يف ازمة وجودية غري مسبوقة تهدد »بفناء«املسيحيني 

واملسلمني معا.

فعن اي طانينة يتحدث رئيس حكومة غري قادرة عىل 

عقد اجتاعاتها الطالق »خارطة طريق« توقف االنهيار 

االقتصادي اليومــي، يف ظل »طبخة بحص« التفاوض 

مــع صندوق النقد، واالجــراءات الرقيعية غري القادرة 

عــىل مواكبة انهيار العملة الوطنية، فهل مثة من ابلغه 

يف رومــا ان الدوالر يف بــريوت المس الـ25 الف لرية، 

وان وزير اقتصاده أمني سالم حدد سعر ربطة الخبزب« 

10 آالف لرية«، بعدما ســبق لوزير الصحة ان رفع الدعم 

عن االدوية »غري املستعصية«، وان مؤرش الغالء تجاوز 

حدود الـ700باملئة، وســعر املحروقات ينخفض يف كل 

انحاء العامل اال يف لبنان حيث تساهم التعاميم املتالحقة 

للمرصف املركزي يف »لجم« اي تحسن يف سعرها، فيا 

اســعار املواد الغذائية تحلق يوميا دون رقيب او حسيب 

ويجــري »فوترتها« صعودا ال نزوال، لحظة بلحظة عىل 

سعر »السوق السوداء«.

اذا االنهيــار يتواصل دون ان تلوح يف االفق اي بوادر 

لـ«خارطة طريق« انقاذية يف ظل اســتعصاء املخارج 

الداخليــة لالزمات التي تم ارجــاء البت فيها اىل نهاية 

الشــهر الجاري بانتظار زيارة رئيس الجمهورية ميشال 

عــون اىل قطــر، وحديث عن زيــارة مفرضة لرئيس 

الحكومــة اىل القاهــرة، فيا »يعلــق« العاجزون عن 

»بوتســـــوانا«...متحور جديـــــد لـ>كورونـــــا« يقلـــــق العلمـــــاء

تجدد املظاهرات في السودان رفضا التفاق حمدوك والبرهان  بريطانيا وفرنسا وأملانيا: لدينا ثقة بالتوصل الى تفاهم مع ايران

»مفوضيـــــة االنتخابـــــات« تعلـــــن انتهـــــاء »العـــــد اليـــــدوي«
الصـــــدر يدعـــــو لتشـــــكيل حكومـــــة أغلبيـــــة وطنيـــــة

مفوضيــة  أنهــت 
أمس  العراق  االنتخابات يف 
الخميس عمليات إعادة العد 
املراكز  آلخر  اليدوي  والفرز 
نتائجهــا،  يف  املطعــون 
مع  متطابقة  أنهــا  وأكدت 
اإللكروين،  الفــرز  نتائج 
فيــا رأى زعيــم الكتلــة 
الصدريــة مقتــدى الصدر 
أن تشــكيل حكومة أغلبية 
وطنيــة هو الحــل الوحيد 
إلنقــاذ العــراق، يف وقت 
هاجــم فيه زعيــم تحالف 
الفتح هادي العامري رئيسة 
ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة 

التمييزية  العليــا  القضائيــة  الســلطات  اتخذت 

قــرارات انتحارية يجيز القانــون لها ان تتخذها لكن 

األمــن الوطني اللبناين يقع ضحية هذه القرارات. ان 

املحقــق العديل يظن وال يحق له ان يدين، بل املحكمة 

وحدها تحكم وتدين. فليظن املحقق العديل ويرســل 

قــراره الظني اىل املجلــس العديل باقىص رسعة يك 

يخرج لبنان من ازمته الحكومية التي عطلت السلطة 

التنفيذية بشكٍل كامل.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
ا يحاصرون جو بايدن؟ ملا

نبيه الربجي

للجنة  أن كان رئيساً  منذ 
العالقــات الخارجيــة يف 
األكرث  بدا   ، الشيو مجلس 
رؤيوية،  واألكرث  عقالنية، 
داخل الكونغرس يف املقاربة 
املدى،  والبعيدة  البانورامية، 
الرشق  ولقضايا،  ألزمــات، 

األوسط...
تتــوق  شــخصية  أي 
األبيض  البيت  اىل  للوصول 

يفرض أن تعرب »الربز اليهــودي«، بامتداداته العنكبوتية 
يف كل زوايا الحياة األمريكية، ومن أروقة »وول سريت« اىل 

أرصفة »الس فيغاس«.
»اللويب اليهودي« ال يستخدم أباطرة املال، وأباطرة االعالم، 
وأباطرة هوليوود، فحسب. لسوف تجد أحدهم، من األساء 
الرباقة، يقود شبكة لبنات الليل. وكلنا نعلم ماذا يعني الليل، 
، وحتى يف  ومــاذا تعني بنات الليل يف الراث الكالســي

الراث الالهويت، ألركان اللويب
 ، مثلا جاء بــاراك أوباما لينبش عظام جورج دبليو بو
بسياسات الغانغســر، جاء جو بايدن لينبش عظام دونالد 
ترامب، بسياســات املهّرج. ال يعني ذلك توقع تغيري جوهري 
يف رؤيــة أوباما )بنظرية القيادة من الخلف(، وال يف رؤية 
بايدن )نظرية القيادة عن بعد( لشــؤون الرشق األوســط. 
األولوية املقدســة »الرسائيل« كوديعة أمريكية، ثم كوديعة 

الهية.
بايدن الذي يدرك ما يعنيه الباسيفيك لألمن االسراتيجي 
األمرييك )ومن بريل هاربور اىل قنبلة هريوشــيا(، أعطى 
األولوية للعملية الديبلوماسية ما مل يرق لبعض الحكومات 
العربية. اىل حد بعيد، بتنا نرى نوعاً من التنسيق األوركسرايل 
بني هذه البلدان و«ارسائيل« الســتنزاف الرجل وتحويله اىل 
بطة عرجاء قبــل االنتخابات النصفيــة للكونغرس، وقبل 

االنتخابات الرئاسية عام 2024.
الهدف اعادة دونالد ترامب لقيادة األمرباطورية واستكال 
الحلقة األخرية من صفقة القرن بتداعياتها األبوكاليبتية عىل 

العرب، وعىل قضايا العرب.
متى مل تكن الواليات املتحدة هي التي تحدد، زئبقياً، أسعار 
النفط . ترفعه ساعة تشاء، وتهبط به ساعة تشاء، ما دامت 
تعترب أن الدول املنتجة تدار، يف كل التفاصيل، من قبل القيادة 

األمريكية الوسطى
، ال أحد يكرث بالدعوات  راهناً، وعىل نحو دراماماتيــ
الصارخة من االدارة األمريكية لزيــادة االنتاج، ألن االرتفاع 
التصاعدي يف األسعار ال يؤثر فقط عىل االقتصاد األمرييك 
ا أيضــاً عىل املواطن العادي  )وعىل معدالت التضخم(، وا
)كناخب(، ما اضطر االدارة اىل ســحب 50 مليون برميل من 

االحتياطي االسراتيجي.
هنا نشري اىل أن هذا االحتياطي يقدر بـ621 مليون برميل 
تكفي لـ34  يوماً، ومع اعتبار أن احتياطي النفط الخام يقدر 
بـ 36 مليار و500 مليون برميل. عملية السحب املحدودة جدا 
والتي من الصعــب تجاوزها ال تكفي اال لبضعة أيام، ولتأيت 
بنتائج معاكسة متاماً ألنها كشفت هشاشة البدائل التي يف 

يد االدارة.
كان ترامب يأمر فيطاع. علناً، وأمام الكامريات، كان يتعمد 
اهانة األنظمة، كا اهانة كبار القيادات العربية. ردات الفعل 
كانت صادمة. الضحكات العريضة، ما دام املال قضية الرجل، 
وما دامت ابنته الفاتنة ايفانكا، بالقبااله اليهودية، تكاد تلعب 

دور شهرزاد...
ما يتعرض له بايدن يتوخــى  منعه من العودة اىل اتفاق 
فيينا، وبقاء األرمادا العســكرية األمريكية يف املنطقة. اذا 
توقف الربنامج النووي، لن تتوقف النوايا الجيوسياســية  
آليات الله،  ناهيك عن الربنامج الصاروخي الذي تحدث عنه  
ال كينيــث ماكينزي الذي قــال ان »ان أكرث ما يقلقه  الج
ان االيرانيني طّوروا، بشــكل نوعي، ترسانتهم الباليستية، 
وصمموا منصة فعالة جداً الطالق الصواري البالغة الدقة«.

نفتايل بينيت أعلن العصيان عــىل االدارة. أي انتظام يف 
العالقات بني بلــدان املنطقة ضد مصالــح »ارسائيل« التي 
، والرصاعات العشوائية )والعبثية(. الباحث  تعنيها الفو
يف معهد األمن القومي يف »تل أبيب« أبدى خشــيته من أن 

»نتحول اىل ضحية عارية يف هذا العراء«.
لهذا قلنا، ونقول، أن عىل االيرانيني أن يلتفتوا اىل املشــهد 
الكاريث يف لبنان، ويف سوريا، ويف اليمن، وحتى يف العراق، 
وحيث االحتاالت البنيويــة، املروعة، لألزمات االقتصادية. 
خرين  مثلا لهم مصالحهم التي يتشبثون بها باسنانهم، ل
أيضاً مصالحهم التي باتت ترتبط حتى ببقائهم عىل ســطح 

األرض...

اللبنانــــــي.... تــــــرب  امل صوت 
الفاســــــدة للمنظومة  النهاية  بداية 

نور نعمة

بعد ان هّجروا الشــعب اللبنــاين باعداد كبرية يف 
السنتني االخريتني، اضافة اىل الهجرة املتواصلة عىل 
مّر السنني ، يريد اليوم التيار الوطني الحر ومعه احزاب 
تؤيد ضمنا انتخاب ســتة نــواب للمغربني، وترفض 
علنا هذا االمر وتردد انها مع تصويت املغربني لـ128 
نائبأ،  التوّصل اىل  حرم املغربني اللبنانيني من االدالء 
باصواتهم والتأثري يف اللعبة السياسية اللبنانية وكم 
افواههم يف التعبــري عن رأيهم الحــر عرب صناديق 
االقراع التي حتا ستكون لصالح شخصيات لبنانية 
جديدة بعيــدة كل البعد عن هذه الطبقة السياســية 

الفاسدة املرهلة.
ورغم ان تكتل لبنان القوي طعن بقانون االنتخاب، 
ا ذلك ال يعني ان معظم االحزاب املوجودة اليوم يف  ا
السلطة ال تسعى اىل قطع الطريق ايضا عىل املغربني 
الذين ســيعيدون  تصويب مســار الحياة السياسية 
والوطنيــة يف لبنــان. مل يكتف تكتل لبنــان القوي 
مبارساته الخاطئة يف ادارة بعض مؤسسات الدولة، 
كا مل يشــبع بعض الزعاء من الطوائف االخرى من 
رسقة املال العام حتى هذه اللحظة،ومل ينســحب اي 
حزب شــارك يف حكومات عدة واخفق يف تحقيق اي 

انجاز ليرك املجال لغريه ان يحكم.
واىل جانب كل هذه املارسات الخاطئة التي قامت 
بها احزاب الســلطة، تســعى اليوم جاهدة اىل ايجاد 
فتوى البعاد »رش« صــوت املغرب اللبناين الذي رحل 
من بلده بسبب ادائها الســيىء يف الوزارات والهيئات 
والربملان، والذي هاجــر ليفتش عن حياة كرمية حرم 

منها يف وطنه.
ال احــد من معظم االحزاب الرئيســية البارزة  تريد 
اصــوات املغربني اللبنانيني،وهــذا االمر يأيت نتيجة 
خوفهم مــن انتفاضتهم عليهــم ، ولعدم متكن هذه 
االحــزاب من ابتــزاز اللبنانيني يف الخــارج او رشاء 
اصواتهم بسبب حالة الفقر والعوز عىل غرار ما فعلوا 
مرار يف االنتخابات النيابية الســابقة للبنانيني الذين 
يعيشــون يف لبنان.ذلك ان صوت املغــرب اللبناين 
ســيكون صوت الحلم والتغيري واالمل الذي ســيؤدي 

شيئا فشيئا اىل والدة لبنان جديد.
صــوت املغرب اللبناين هو الصــوت الحر وصوت 
املتأمل الذي عا مرارة الغربة والعيش بعيداً عن احبابه 
واقاربه وضيعته، ولذلك سيكون اقراعه بداية نهاية 
منظومة تعاونت فيا بينهــا لالنقضاض عىل ثروة 
لبنان وشعبه. صوت املغرب اللبناين للـ 128 نائبا هو 
الذي ســيحدث التغيري وان كان تغيريا غري جذري، اما 
حصوله عىل ستة نواب مغربني فهي فكرة سخيفة 
تبقي لبنان يف بؤســه وقعــره وتحاف عىل وجود 

السياسيني الفاسدين.
كل من يّدعي انه مع انتخاب ســتة نواب للمغربني 
اللبنانني لريفع الحقا العدد اىل 12 نائبا، يكون يريد ان 
يصبح الباطل حقا والحق باطال. كل من يلتزم بفكرة 
ســتة نواب للمغربني اللبنانيني يريد نســف نتائج 
اصواتهم للنواب الـ128 واقناع املغربني بانه يعطيهم 
ست كرايس يف الربملان، غري ان هذه الكرايس ال تنفع 
وال تحدث فرقا يف الترشيــع ويف مراقبة الحكومة 

ومحاسبتها.
الناس ملّت من االكاذيب وســئمت من »الفذلكات« 
السياســية التي تخرعها هذه املنظومة الحباط اي 
مسار تغيريي وطني يرتكز عىل دميوقراطية توافقية 
سليمة تحاف عىل امليثاق الوطني واي محاولة النتاج 
سياسيني يضعون مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. وهنا 
السؤال يطرح نفســه: هل كنا وصلنا اىل هذه الحالة 
االقتصادية واملاليــة والكيانية املرديــة لوال وجود 
سياســيني يهتمون باملحاصصة وبنفوذهم الخاص 
امل يحاول اللبنانيون يف الداخل احداث تغيري يف الشأن 
السيايس ولكنهم مل ينجحوا الن السلطة وازالمها اشد 

رشاسة من املواطنني
لقد اكتفى الشعب اللبناين ذال وفقرا وجوعا وانهيارا 
مؤسســاتيا وماليا واقتصاديا، وبات يريد ممثلني له 
بدءا من الربملان اىل باقي مؤسســات الدولة يعكسون 
توجهاته وشجونه وتطلعاته. وعىل هذا االساس،جزء 
كبري من هذه السلطة بات يدرك انها ستلف انفاسها 
عند حصول االنتخابات النيابية وتصويت املغربني لـ 
128 نائبا اذا حصل، ولذلك تناور وتكذب بحجج واهية 

مل تعد تنطيل عىل احد.

محمد بلوط

الحريري  ســعد  الرئيس  وحــده 
يعرف ما اذا كان سيشارك وتياره يف 

االنتخابات النيابية أم ال.
لدى  الســائد  هو  االنطبــاع  هذا 
املقربــني منه وعند اعضــاء كتلته 
وكبار املسؤولني يف »املستقبل«. لكن 
االعتقاد الســائد ايضاً هو ان العّمة 
الســيدة بهية الحريري هي املؤمتنة 
عىل كلمة الرّس او عىل األقل عىل كل 
اتخذه  الذي  االنتظار  بقرار  يتصل  ما 
اآلن،  حتى  يحسمه  ومل  سعد  الشي 
التعاطي  يف  العليا«  »املفّوضة  وهي 
مع هذا املوضوع اىل حني عودة ابن 

شقيقها اىل بريوت.
وتتوىل النائــب الحريري ونجلها 
أحمد. التشــاور والتواصل الدائم مع 
الرئيــس الحريري املقيــم حاليا يف 
االمــارات العربية املتحــدة برعاية 
الشي محمد  العهد  خاصة من ويل 

بن زايد.
عن  الحديث  عــدم  عىل  وتحرص 
موضــوع عودته او قــراره النها 

يف شأن موضوع االنتخابات، لكنها تؤكد العضاء الكتلة وبعض 
املقربني واألصحاب ان كل ما يكتب يف الصحف عن هذا املوضوع 
هو مجرد تكهنات و»ح جرايد«، نافية عزم ابن شــقيقها عدم 

املشاركة يف االنتخابات أو تأكيد مشاركته يف الوقت نفسه.
ويقــول أحد اعضاء الكتلة »نحن عىل وعــد بعودته قريباً اىل 
بريوت، فقد ســمعنا بطرق عدة منذ اســبوعني ان الشي سعد 
سيعود اىل لبنان يف غضون ايام، وما زلنا ننتظره بفار الصرب«.
ويضيف »الرئيس )ســعد( ال يفسح يف املجال امام من يحادثه 
هاتفيا لالستقصاء عن موعد العودة او التوجه املتعلق مبوضوع 
االنتخابات، ال بل يتعامل مــع هذا املوضوع عىل أنه رّس ال ميكن 

البوح به إال يف الوقت املناسب«.
وبرأي املصدر »ان التأخر يف حســم القــرار يحدث نوعا من 
االرباك داخل صفوف التيار ال ســيا يف الشأن االنتخايب، لكن 
هناك شعور لدينا جميعا انه ال ميكن ان نصدق حصول االنتخابات 

النيابية يف غياب تيار املستقبل«.
منذ حواىل اســبوع ابلغ الحريري او قيل عن لســانه انه عائد 
اىل بريوت يف غضــون ايام قليلة، لكن رسعان ما تبنّي انه فضل 
الريث رمبا بناء لنصائح من جهات خارجية او بســبب حاجته 
ملزيد من التشاور والبحث لحسم موقفه النها حول االنتخابات.
يقول أحد املطلعني عىل أحوال الحريري ان هناك اسباباً عديدة 
وراء تخبطه او تريثه يف اعالن موقفه النها من االســتحقاق 
االنتخايب، فاىل جانــب قضية العالقة املعلّقة مع الســعودية 
عىل صفيح التأزم يربز العامل املــادي الذي يلعب دورا مها يف 
اتخاذ مثل هذه القرارات خصوصــا يف ظل الظروف االقتصادية 
واالجتاعية الصعبة التي يعيشــها اللبنانيون، ويف ضوء تراجع 

التواصل بني القيادة والقاعدة يف مناطق عديدة.
ويســتدرك املصدر قائال ان هــذه االزمة، اي االزمــة املالية 
والتواصــل مع القواعــد، هي ازمة عامة تشــمل معظم القوى 
واالحزاب باســتثناء قلة ال تتجاوز الحزبــني او الثالثة وبعض 
امليســورين الجدد من املحظوظني يف هيئات املجتمع املدين. لكن 
الحريري يعّول عىل العامل املادي الستنهاض تياره، خصوصاً يف 
ظل املزاحمة واملضاربة من اهل البيت، قاصدا ما يرصفه شقيقه 
بهاء منذ فرة غري قصرية متهيداً للدخول بقوة عىل خط املعركة 

االنتخابية وانتزاع دور سيايس يف الشارع السّني.
وحول تحالفات املســتقبل يقول املصدر نفســه ان الحريري 
واوساطه ال تعتقد ان هناك اشكالية او مشكلة يف عقد تحالفات 
املســتقبل االنتخابية، فالتحالفات التــي حصلت يف االنتخابات 
السابقة ميكن ان تحصل يف دوائر معينة مثل الشوف وعاليه وان 

تتعدل يف دوائر اخرى مثل البقاع الغريب ورمبا طرابلس.
ويشري ايضاً اىل ان من بني اســباب التشويش واالرباك اللذين 
يعيشــها الحريري هناك اسباب شخصية ناجمة عا تعرض له 
من ضغوط قوية يف السنوات األخرية وتحديداً منذ احتجازه يف 

السعودية ومصادرة وتصفية رشكاته وامواله وامالكه.
ويف ظــل هذا االنتظار، الذي يحارص ابناء »املســتقبل« قيادة 
واعضاء وانصارا وجمهورا، يطرح املزيد من عالمات االســتفهام 
حول خارطة توزع القوى والتيارات السياسية السنّية اذا ما شارك 

الحريري وتياره أم مل يشارك يف االنتخابات.
وبتقديــر مصادر سياســية مطلعة ان »املســتقبل« رغم كل 

االوضــاع الصعبة التي مير بها ما زال ميثل القوة الرئيســة يف 
الشــارع السّني رغم املزاحات املســتجدة التي اخذت تتعزز مع 
دخول بهاء الحرري عىل خط العمل السيايس يف لبنان واستمرار 
محاوالت بعض »الصقور« الذيــن خرجوا عن طاعة آل الحريري 
وشــكلوا حاالت محدودة يف مناطقهم مثــل اللواء أرشف ريفي 

وغريه.
وتقول املصادر ان الحريري فقــد عنارص قوة مهمة مثل املال 
والغطاء الســيايس والدعم الخارجي، لكنه ما زال ميثل العصب 
األســايس »للسنّية السياســية« يف لبنان نتيجة الراث والدور 
الذي لعبه املستقبل منذ انشائه عىل يد والده الرئيس الشهيد رفيق 

الحريري.
وترى انــه عىل الرغم من تراجعه امللحــو يف املناطق كافة 
مثلــه مثل باقي االحزاب او اكرث نســبيا، اال ان القوى الســنّية 
االخرى التي تحاول ان تحّل محله او تلعب دوراً قيادياً يف الشارع 
السّني ضعيفة وعاجزة عىل ملء الفرا الذي قد يحدثه انسحابه 
وعدم مشاركته يف االنتخابات، وهي عاجزة ايضاً عىل منافسته 

وتحقيق نتائج مهمة يف االنتخابات.
واذا ما قرر املشاركة يف االنتخابات يضمن الحريري دعا مؤثرا 
من قوى عديدة قد يتحالف معها يف بعض الدوائر ويتنافس معها 
يف دوائر اخرى مثل الثنا الشــيعي الذي ال يستبعد ان يتحالف 

معه يف البقاع الغريب.
اما يف بريوت فالوضع ما زال معقــداً للغاية حيث يقول احد 
نواب املســتقبل ان املناطق والدوائر االخــرى يبدو التعامل معها 
اكرث سهولة من العاصمة، حيث مل يتضح كيف سيخوض الرئيس 
الحريري املعركة، ومن سريشح للنيابة، وهل سيرشح شخصياً 
ام  يفضل عدم الرشــح عدا عن ان رسم تحالفاته يف بريوت مل 

يكتمل او يأخذ مداه بعد.
ويف الشــال يريد الحريري وتياره خــوض معركة من دون 
مخاطرة او حسابات خاطئة، لذلك سيحرص عىل املحافظة عىل 
تحالفاته وتوســيعها ليســتفيد من الصوت املسيحي يف عكار 
وطرابلس اكرث من املرة الســابقة خصوصــاً يف ظل تقاربه مع 

سليان فرنجية.
لكن كل هذه الحســابات هي مجرد توقعات طاملا مل يحســم 
الحريــري موقفه ويقرر املشــاركة يف االنتخابات. اما يف حال 
حسم سلبيا وامتنع عن املشاركة يف هذا االستحقاق فان الشارع 
السيايس السّني سيشهد تشــظيا ملحوظا. فاذا كان تيار العزم 
بقيادة الرئيس ميقــايت يف وضع جيــد يف طرابلس واملحيط 
فانه لن يتمكن من التوســع اىل مناطق اخرى خصوصا جنوبا 
باتجاه بريوت. اما الوزير فيصل كرامي وتياره فهو يحاف عىل 
رصيده الشــعبي الذي يؤهله للفوز مبقعد نيايب، وليس مؤهال 
لتعزيز هذا الرصيد. ويف غيــاب الحريري وتياره عن االنتخابات 
يتوقع ان يتعزز وضع بهاء وانصاره يف الشــال، خصوصا يف 
ظل املعلومات عن ان الشــقيق املنافس يحاول الركيز عىل هذه 
املنطقة التي تعترب الخزان االكرب للسّنة فمن يضمن حصة وازنة 
فيها يستطيع ان يلعب دورا مها يف املعادلة السياسية السنّية 

يف البالد.
ويكرث الحديث يف هذا املجال عن رغبة بهاء يف تشكيل لوائح 
ورســم تحالفات انتخابية يف كل الدوائر شاال وجنوبا وبقاعا 

ويف بريوت العاصمة.

ــا فـــــي غــــيــــاب ســــعــــد... ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــ ــوضـ ــ ــفـ ــ ــة املـ ــ ــي ــ ــه ــ ب
ــات ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ حـــــــــو  ــي«  ــ ــ ــائ ــ ــ ــه ــ ــ ن »جــــــــــــــواب  وال 
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دعا البابا فرنسيس اىل »تعاون جميع اللبنانيني من أجل انقاذ 
وطنهم، وطن الرسالة«، كا وصفه سلفه القديس يوحنا بولس 
الثاين. كا دعا اىل »ان يســتعيد لبنان دوره كنموذج  للحوار 
والتالقي بني الرشق والغــرب«. وقال: »هموم لبنان كثرية وانا 

سأحمله يف صاليت من اجل ان يخلصه الله من كل االزمات«.
بدوره، أكد رئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت »أن الحرب 
التي كادت أن تق عىل عيشــنا املشرك علمتنا كيف نحمي 
هذه امليزة الفريــدة، وأننا نجاهد اليوم للحفــا عليها رغم 
التحديات واملخاطر، ألن فيها ضانة ملســتقبل اللبنانيني من 

دون متييز«.

 الوصول والخلوة 

وكان ميقــايت وصل اىل الفاتيكان عند التاســعة بتوقيت 
روما )العارشة  بتوقيت بريوت( يرافقه افراد عائلته.

وبعد مراسم االستقبال الرسمية، استقبل البابا ميقايت يف 
مكتبه، وعقد معه خلوة إستمرت نصف ساعة.وخالل اللقاء، 
قال ميقايت: »إننا يف هذه االوقات الصعبة التي مير بها لبنان 
بأمّس الحاجة اىل الصالة ليقي الله وطننا الويالت والرشور، 
كا أننــا بأمس الحاجة اىل  دعم االصدقــاء عىل كل الصعد، 
خصوصا عىل الصعد االقتصادية واالجتاعية«، مضيفا »لقد 
كان املسيحيون يف الرشق من دعائم الحريات وحقوق االنسان 
وحرية املعتقد، وقد وجدوا عــىل الدوام املالذ اآلمن يف لبنان، 
وبقدر ما يشعر املسيحيون يف لبنان باالمان بقدر ما ينعكس 
ذلك عىل جميع املســيحيني يف الرشق. وأنا واثق بأن الكريس 

الرسويل ميكنه القيام بدور كبري يف هذا االطار«.
وبعد إنتهاء الخلوة، اســتقبل البابا عقيلة ميقايت مي، وتم 

تبادل الهدايا التذكارية بني البابا وميقايت وعقيلته.
ثم التقى البابــا الوفد اللبناين، وإلتقط معه الصور وقدم له 

الهدايا التذكارية.
ويف نهاية زيــارة الفاتيكان، أدىل ميقايت بالترصيح اآليت: 
»نقلت اىل البابــا محبة اللبنانيني الخاصة له من كل الطوائف 
وتقديرهم وامتنانهم عىل االهتام الذي يوليه لهم ولوطنهم من 
ة والحرص عىل ان يبقى لبنان وطن الدور  خالل املتابعة الدا
والرســالة. كذلك نقلت اىل قداسته تحيات رئيس الجمهورية 

ميشال عون، وأكدت دعوة فخامته للبابا زيارة لبنان قريبا، الن 
جميع اللبنانيني ينتظرون هذه الزيارة وينظرون اليها بوصفها 
أمال جديدا لهم، عىل غرار الزيارات الســابقة التي قام بها عدد 
من البابوات وابرزها زيــارة البابا القديس يوحنا بولس الثاين 

صاحب الشعار الشهري« لبنان أكرب من وطن ، إنه رسالة«.
وتابــع »لقد حملني البابا فرنســيس محبتــه الكبرية اىل 
اللبنانيــني وتعاطفه معهم يف هذه الظــروف العصيبة التي 
يعيشــونها، مجددا ثقته بأن اللبنانيني قــادرون عىل تجاوز 
املحنة«، ومشددا »عىل اهمية اســتمرار الدور الذي يقوم به 
اللبنانيون وتفاعلهم مع محيطهم العريب. وأكد انه سيبذل كل 
جهده  يف كل املحافل الدولية ملساعدة لبنان عىل عبور املرحلة 
الصعبة واعادة السالم واالستقرار اليه، ول ينعم اللبنانيون 

بالعيش الكريم«.
بعد ذلك، عقد ميقايت  اجتاعا مع امني رس دولة الفاتيكان 
الكاردينال بياترو باروليني الذي اعرب خالل االجتاع، عن قلقه 
من الوضع االجتاعي يف لبنــان واالوضاع االقتصادية التي 
يرزح اللبنانيون تحتها. واكد »ان الفاتيكان سيبذل جهودا لدعم 
لبنان يف املحافل الدولية«، مشددا عىل »رضورة ان يكون لبنان 

عىل افضل العالقات مع محيطه العريب واملجتمع الدويل«.

الجمهورية  رئيــس  تلقى 
العاد ميشــال عون، رسالة 
الفرن  الرئيس  تهنئة مــن 
الذكرى  يف  ماكرون  اميانويل 
أكد فيها  الـ78 لالســتقالل، 
وقوف بالده اىل جانب لبنان، 
أهمية  »إيــالء  عىل  وشــدد 
البلد  هذا  الســتقرار  قصوى 

واستقالله وامنه وسيادته«.
نــص  يــيل  مــا  ويف 
مة  فخا » : لة ســا لر ا
الرئيس، ملناسبة العيد الوطني 
للجمهوريــة اللبنانية، يطيب 
يل ان أتقــدم منكم باســمي 
 ، الفرن الشــعب  وباســم 

بأطيب امنيات الصداقة تجاه االمة اللبنانية. ان فرنســا كا 
تعلمون، مرتبطة بشكل وثيق بعالقات اخوة تجمع بني بلدينا 
وشعبينا، وهي تويل أهمية قصوى الستقرار لبنان واستقالله 
وأمنه وســيادته. هذا الوطن الذي لطاملــا كان مثال انفتاح 
وحرية لكل املنطقة.انني، وانطالقا من هذا الســبب الوجيه، 
اود ان اعرب بقوة عن مدى قلقــي من االزمة التي يغرق فيها 
بلدكم يف اآلونة األخرية، والتي ارتدت طابعا متعددا بوجوهه 
اىل  إضافة  واالنســانية،  واالجتاعية  واألمنية  االقتصادية 
الوجه الســيايس. واين اقدر حجم الصعوبات التي يواجهها 

اللبنانيون منذ اشهر عدة، ال سيا يف حياتهم اليومية.
وما ال شــك فيه، انه وبهدف الخروج من هذه االزمة، تم 
انجاز مرحلة أولية متثلت بتشــكيل حكومــة جديدة عليها 
ان تنجــز، بدعمكم، االصالحات التي التزمت بها الســلطات 
اللبنانية تجــاه اللبنانيني اوال، كا تجاه املجتمع الدويل. هذه 
اإلصالحات يف العمق، يجب ان يتم اطالق ورشــها بالرسعة 
القصوى، مبا يتالقى مع متطلبات جميع االصدقاء الحقيقيني 
للبنان، كا مع االنتظارات املرشوعة التي ســبق وعرب عنها 
الشــعب اللبناين. وانني ادرك انكم توافقونني الرأي عىل ان 
نهوض لبنان يجب ان مير عرب هذا الطريق، وما من احد يأمل 

بســلوك طريق مواز، قد يعرض املصلحــة العامة للبنانيني، 
وحتى اســتقرار البالد، الي مخاطــر. إن املحطات العنفية 
األخرية تظهر بوضوح حجم املخاطر املرتبطة مبواصلة شــل 

السلطات الرسمية تجاه التحديات التي يواجهها لبنان.
لقــد آن األوان ان يتــم اظهار دليل حــ الحرام معنى 
التاري من جهة، ولروح املســؤولية التي اعرف انكم تتحلون 
بها للخروج ببلدكــم من االزمة الراهنة. وكونوا عىل ثقة بأن 
جميع رشكاء لبنــان الحقيقيني يف املجتمع الدويل جاهزون 
لتقديم أي مســاعدة لكــم. ولكن من دون إجــراءات قوية 
رضورية من قبل املســؤولني اللبنانيني بهدف استعادة الثقة، 
فإن لبنان يخ مضاعفة عزلته اإلقليمية، علا ان فرنســا 

ترغب يف مساعدته عىل الخروج منها.
وختــم »وكونوا عىل ثقــة، فخامة الرئيس، بأن فرنســا 
تقف اليوم، كا كانــت يف مختلف الظروف، اىل جانب لبنان 

والشعب اللبناين«.
وتســلّم الرئيس عون من رئيس الجامعــة االنطونية االب 
ميشــال جل الذي زاره برفقة األمني العــام ونائب الرئيس 
للشــؤون اإلدارية االب زياد معتوق، دعوة لحضور تساعية 
امليالد يف 15 كانون كانون األول املقبل الســاعة السادســة 

مساء.

نقا وطنهم  البابا استقبل رئي الحكومة : أدعو اللبنانيين الى التعاون 
ميقاتي اكد أنه سيب كل جهده في املحافل الدولية ملساعدة لبنان

عون تلقى رسالة من الرئي الفرنسي وتسلم دعوة لحضور تساعية امليالد
اً : فرنسا تولي أهمية قصوى الستقرار لبنان واستقالله ماكرون مهن

ميقايت م البابا
را دااليت ون تو             ل وم ا م اال  عون مجت

ــا ــ ــن ــ ــت ــ ــام ــ خـــــــارطـــــــة الــــــســــــاحــــــة الـــــســـــنـــــيـــــة ب
ــاق االنــتــخــابــي ــق ــح الـــحـــريـــري فـــي االســت أو مــشــاركــة 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــــــــــات ــــــــــر مــــــــــن الســــــــــنة ملقاطعــــــــــة االنتخاب ــــــــــح توجــــــــــه قســــــــــم كبي ترجي
ه يفاقمــــــــــان »الخيبــــــــــة الســــــــــنية« تــــــــــردد الحريــــــــــري وانكفــــــــــا

ــع« حــتــى االنــتــخــابــات النيابية ــن ــق ــا م ــم ــف اع ــصــري ــي »ت الــحــكــومــة ف
ـــــنطن اســـــتحدث مكتبـــــاً فـــــي الســـــفارة االميركيـــــة ملتابعـــــة االنتخابـــــات وا

بوال مراد

الخيبــة  ن  ا ح  ـ ـ ي ح ص
تسيطر عىل كل اللبنانيني 
دون اســتثناء، مسيحيني 
ومســلمني، سّنة وشيعة 
وموارنة وارثوذكس واىل 
اي مذهب انتموا. فاملسار 
االنحداري الذي يســلكه 
البلد واملســتمر منذ العام 
2019 من دون اي اشارات 
لقيامــة قريبــة، ارخى 
احباطا عاما دفع اللبنانيني 
حاميل الجنسيات االجنبية 
للمغادرة دون تفكري، فيا 
البقيــة يحلمــون يوميا 

بتأشــرية تخرجهم من الجحيم الذي يتخبطون 
فيه.

اال انه وبالتدقيق بأحوال كل مجموعة طائفية 
عىل حدة، يظهر ومبا ال يقبل الشك، ان الشارع 
السّني هو االكرث امتعاضا من قياداته السياسية 
وبخاصة من »تيار املســتقبل« ورئيســه سعد 
الحريري الذي مل يحسم حتى الساعة ما اذا كان 
سيرشح شخصيا لالنتخابات وما اذا كان تياره 

سيخوض االستحقاق بحزبيني او مستقلني. 
التخبط الذي يعيشــه »املستقبل« والذي مل يعد 
خافيا عىل أحد، يرك آثارا كبرية يف الشارع السّني 
الذي يشــعر كأنه مروك ملصــريه، خاصة بعد 
االجراءات السعودية االخرية والتي تأيت بعد مرحلة 
طويلة من االنسحاب من الساحة اللبنانية. وتقول 
مصادر سياسية مطلعة عىل احوال هذا الشارع: 
»يشــعر الســّنة يف لبنان اليوم انهم مروكون 
ملصريهم، فال قيادة داخلية تهتم لشــؤونهم، وال 
دولة خارجية تجد نفسها معنية بهم. فبعد سنوات 

طويلة من شعورهم بالحاية السعودية وتظللهم 
بعباءتها، وجدوا انفســهم من دون غطاء، بعكس 
باقي املجموعات الطائفية، التي وان كانت جميعا 
تتخبط يف نفس املستنقع، اال انها ال تزال تشعر بأن 

هناك من يقود شارعها«.
ال شــك ان هذا الفرا عىل مســتوى الشارع 
السني أشعر بعض الشــخصيات كشقيق سعد 
الحريري، بهاء الحريــري انه قادر عىل اقتحام 
الساحة السنية وارساء زعامة ما، ولو عن بعد، 
اال ان الوقائــع تؤكد ان حاالت كحالة بهاء، غري 
قادرة عىل االعتاد عىل اي قاعدة شعبية، وان 
الناس يستفيدون من خدماتها اال انهم لن يتبنوا 

مرشوعها ومرشحيها لالنتخابات املقبلة. 
واذا كان البعض يعترب ان التضعضع »املستقبيل« 
وفشل باقي الشخصيات السنية كرئيس الحكومة 
الحايل نجيب ميقايت ورؤساء الحكومات السابقني، 
فؤاد الســنيورة ومتام ســالم، يعبد الطريق امام 
مجموعات املعارضة واملجتمع املدين، فهو ال شك 

املصادر  تعترب  اذ  مخطىء. 
ان »املعارضة مل تستطع هي 
االخرى بخرق الشارع السني 
الشارع  يف  الحال  هي  كا 
الشيعي، الفتة اىل ان تأثريها 
محصور بالشارع املسيحي، 
وهذا ما ستثبته االنتخابات 

املقبلة«.
وامام هــذا الواقع، من 
تتفاقم حالة  ان  املرتقــب 
االحباط لدى ســّنة لبنان، 
تقوم بشــكل  وهي حالة 
اسايس نتيجة املقارنة التي 
تحصل تلقائيا مع الشيعة 
االحوال  ورغــم  الذيــن، 
الصعبــة التــي يرزحون 
تحتها كــا كل اللبنانيني، 
يشــعرون بفائض قوة من خالل دعمهم لحزب 
الله. وترّجح املصادر انه يف حال اتخذ الحريري 
قرار االنســحاب ان يتجه منارصوه وقسم كبري 
من الشارع السني ملقاطعة االنتخابات، ويف حال 
السنية تصب ملصلحة  االصوات  العكس ستبقى 
»التيــار االزرق«. فرغم الخيبــات الكثرية التي 
يشت منها اهل السّنة يف لبنان، اال انهم يقّرون 
اليوم لشــارعهم  الزعامة الوحيدة املقبولة  بأن 
هي زعامة ســعد الحريري الذي يعيش شخصيا 
خيبات ال تعد وال تحىص تجعله اقرب التخاذ قرار 
االنسحاب ولو لفرة من املشهد اللبناين بانتظار 
تغريات اقليمية ودولية كربى تعيد فرضه كحاجة 
لضان نجاح اي تسوية. فاملوقف السعودي منه 
والذي بات ينسحب عىل باقي دول الخليج، ابرز 
ما يجعله مرددا، خاصة بعدما ابلغه االماراتيون 
رفضهم تقديم اي دعم له يف االنتخابات املقبلة 

تجنبا الزعاج واغضاب السعوديني.

كال ذبيان

يســتمر تعطيــل الحكومة، بســبب ازمتي 
تنحية املحقق العــديل يف انفجار مرفأ بريوت 
واســتقالة  واعتذار  البيطار،  طــارق  القايض 
وزير االعالم جورج قرداحــي عىل موقفه من 
حرب اليمن ووصفها بالعبثية، اذ يحاول رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقايت، االســتعاضة عن 
الجلسات الرســمية، باجتاعات وزارية، وهي 
اعال مقنــع، الن حكومته  اشــبه بترصيف 
ممنوعة من االســتقالة بقرار او رغبة دولية، 
الن امامهــا مهمة البــدء باصالحات النقاذ ما 
حصل من انهيــار مايل واقتصــادي، وتفاقم 
الدولة،  ، وفشــل مؤسســات  املعي للوضع 
والقضائية،  واالدارية  السياسية  عناوينها  بكل 
مع بقاء االمن اىل حد ما ممســوكاً، الن القرار 
ا، يف الحفا عىل االستقرار  الدويل ما زال قا
يف لبنان يف هذه املرحلة، اال ما خال من حوادث 
ورسقة وسلب، تقع يف اطار االعال الجنائية.

الحكومة، لسببني  الذي اصاب  الشــلل  وهذا 
قضــا وديبلومــايس، وما زال مســتمرا، ال 
توجد حلول منظورة له، سوى محاوالت يسعى 
الرئيس ميقايت اىل تدوير الزوايا لكنه مل ينجح، 
وكانت آخــر محاوالته »اللقــاء الرئايس« يف 
بعبدا، بعد احتفال االســتقالل، حيث يتمســك 
كل طرف مبواقفه ورشوطه، وفق ما تكشــف 
مصادر وزارية متابعة، وهذا الوضع قد يطول، 
رمبا حتــى موعد االنتخابــات النيابية، بحيث 

تصبــح مهمة الحكومــة االرشاف عليها، دون 
البدء باصالحات، التي ســتكون بحكم املؤجلة 
اىل ما بعد االنتخابات، التي يشــكك البعض يف 
حصولهــا، اال ان مراجع رســمية عليا، تبلغت 
ورة حصولها، وانه ال يوجد مانع  قرارا دوليا ب
الرجائها، اال بسبب امني، وهو لن يحدث، بسبب 
الدعم الــذي يتلقاه الجيش مــن دول خارجية 
وتحديداً امريكا، للحفا عىل االمن واالستقرار، 
وبان االنتخابات هي مطلب دويل، عنوانه احداث 
املوصوفة  السياسية  الطبقة  خرق يف جســم 
بالفاســدة، عند اصحاب القرار يف الخارج، وال 
بّد من احــداث تغيري فيها، حيــث تحت عنوان 
احزاب  الفســاد وفرض عقوبات عىل  محاربة 
الحمالت  وافراد ووزراء ونواب، يدخل يف اطار 
االنتخابية، التي تريد واشــنطن منها »شيطنة 
حزب الله« وحلفــاء له، ملنعه من الحصول عىل 

االكرثية النيابية، كا يف الدورة السابقة.
من هنا، فان اســتحقاق االنتخابات النيابية، 
قائم يف موعده، وهــذا ما اكده اكرث من مرجع 
ديبلومايس يف لبنان، الصدقاء لهم، اذ تشــري 
خلية  اقامت  االمريكية،  السفارة  بان  املعلومات 
او مكتبــا خاصا، يتابع ملــف االنتخابات التي 
تعّول عليها واشنطن كثريا، بالرغم من ايحائها 
بانها تنســحب من املنطقــة، اال انها ال تغادر 
لبنان، الــذي دخل عليه منافســوها الدوليون 
كروســيا والصني، اذ تنقــب االوىل عن النفط 
والغاز عرب رشكــة »نوفاتك« وهي موجودة يف 
املياه الدافئة عىل البحر االبيض املتوســط، كا 
ان الثانية تعرض مشــاريعها لالستثار، وهي 

ساهمت يف توسيع مرفأ طرابلس، وعملت يف 
معرضهــا، وتقدمت مبشــاريع للنقل وغريها، 
لكن ممنوع امريكيا عىل لبنان ان يذهب رشقا، 
وتوضع امامه حواجز لرشاء الســالح، او لبناء 

سدود للمياه او معامل انتاج للكهرباء.
فالرصاع عىل لبنــان، ليس باالمر الجديد، فهو 
عرفه منذ القرن الثامن عرش، ومستمر هذا الرصاع 
الذي يــدور حول لبنان ملــن، والي نفوذ يخضع، 
واالنتخابات احدى وســائل هذا الرصاع، وبعنوان 
دميوقراطي، حيث تشــدد االدارة االمريكية عىل 
وجوب حصول العملية االنتخابات يف موعدها، اذ 
تحاول يف لبنان تقمص االنتخابات التي جرت يف 
العراق، وخرست االحزاب والقوى املؤيدة او الحليفة 
اليران االكرثية النيابية، التي ربحها مقتدى الصدر 
مع حلفاء له بـ 73 مقعدا يف الربملان، ويرص عىل 
تشكيل الحكومة مبا افرزته االنتخابات، واسقاط 
العمل مبا يســمى »الدميقراطيــة التوافقية« اذ 
يرفض معارضــو الصدر، ومنهم رئيس الحكومة 
، طرحه، ويؤكدون  العراقية السابق نوري املال
عىل »الدميوقراطية التوافقية« وحكومة »وحدة 

وطنية«.
ويشــبه ما مير به العراق، ما يعيشه لبنان، 
اذ قام الدســتور العراقي الــذي صاغه الحاكم 
االمرييك راين برامر، بعد احتالل بالد الرافدين، 
عــىل »الفدراليــة«، وتوزيع الســلطات عىل 
الطوائــف واملذاهب واالعراق، وهذا ما تســبب 
بعدم حصول االســتقرار يف العــراق، وهو ما 
مر به لبنان وما زال بســبب مادة يف الدستور 

اعتمدت الطائفية املؤقتة املميتة.

ــة ــ ــات عاجل ــ ــى إصالح ــ ــا ال ــ ــان يحت ــ ــا : لبن ــ ــفيرة بريطاني ســ

ة ا خال الق ت ل ان تلق  و

أنهت  ســفرية اململكــة املتحدة 
 26 املناخي   العمل  لقمة  مية  اإلقلي
للرشق األوســط وأفريقيا جانيت 
روغان، زيارتهــا اىل لبنان والتي 
اســتمرت يومــني، والتقت خالل 
البيئة  نارص ياسني   الزيارة بوزراء 
واملالية  فيــاض   وليــد  ة   والطاق
شاركت  كا  وزين.  زي  غا السابق 
العمل  قمة  حول  نقا  جلسة  يف 
مــع  برنامج  بالرشاكة  خــي  املنا
ووزير  ــا   اإل املتحدة  األمــم 

لبيئة.  ا
ويف لقاءاتهــا، رحبــت روغان 

مبشــاركة وفد لبنان برئاســة رئيس الوزراء  
نجيب ميقــايت  يف قمة العمــل املناخي، كا 
 (NDCs( املحددة وطنياً  املســاهمة  ناقشــت 
املنقحة والطموحة لــدى لبنان التي تم العمل 
بها قبل قمة العمل املناخي )وشــملت تخفيف 
 . غري مــرشوط للغازات الدفيئة بنســبة 20
وزارت بعض املناطق األكرث عرضة لخطر تغري 
، من خالل مرشوع برنامج األمم املتحدة  املنا
املتحدة.  اململكــة  املمــول من قبــل  ا  اإل

وكانت مناســبة ملناقشــة اإلجراءات املحددة 
التحديات واالستاع من  الالزمة ملواجهة هذه 
 . املنا املحلية كيف تتكيف مع تغري  املجتمعات 
ويف حديثها عن الزيارة، اكدت روغان: »تقر  

الحكومة الربيطانيــة  بالتحديات الكبرية التي 
يواجهها لبنان، مبا يف ذلك األزمة االقتصادية 
وإعادة البنــاء بعد  انفجار مرفأ بريوت. يحتاج 
البلــد إىل إصالحات عاجلــة، ويجب أن تكون 
ة يف صميم أي خطة  إعــادة البناء األكرث خ

لبنان«.  ل األمد  ويلة  ط ستدامة  م

عر التعاون وتقديم املساعدات مع زواره
ـــا  ـــ ــــــم نرهــ ــ ـــة ل ـــ ــ ـــور الفضائي ـــ ــــــري : الصــ ــ ــــــى ب ـــ التقــ ـــ ــ ـــو حبي ـــ ــ ب
حتـــــــى اآلن... وسأســـــــلمها لوزيـــــــر العـــــــد يـــــــوم األثنيـــــــن

زار وزير الخارجيــة واملغربني 
عبــد الله بو حبيــب رئيس مجلس 
النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة 
الثانية يف عني التينة، ووضعه يف 

نتائج وأجواء زيارته اىل روسيا.
ا  بعد اللقاء، قــال بو حبيب: »دا
أقوم بزيــارة بري من وقت اىل آخر، 
لكن املناســبة هي بعد زياريت اىل 
موســكو ولقا املطول مع وزير 
الخارجية ســريغي الفــروف حيث 
وضعته يف اجواء اللقاء، ومنها أيضا 
موضوع تسلم الصور الفضائية التي 

مل نرها حتى اآلن وهــي موجودة مبغلف مقفل 
وسوف أسلمها لوزير العدل نهار األثنني لوجوده 
خارج لبنان والذي بدوره هو من يقرر الجهة التي 

سوف يسلمها إياها«.
وردا عىل ســؤال عا اذا كانت روسيا سوف 
تدخل عــىل خط الوســاطة بني لبنــان ودول 

الخليج، أجاب بو حبيب بالنفي«.
ويف الشــأن الحكومي، قال: »الله كريم اليوم 
خرجت من عند الرئيس بري متفائال قليال، وكان 

مرتاحا للقاء الثاليث«.
من جهة ثانية، استقبل وزير الخارجية سفري 
رصبيا لدى لبنــان أمري إلفيــك، وجرى عرض 
للزيارة التي قام بها وزير الخارجية لبلغراد عىل 
هامش اجتاعات دول عدم اإلنحياز يف رصبيا.

وأكــد الســفري الــرصيب »إرســال رصبيا 

مســاعدات للجيش اللبناين عبــارة عن 40 ألف 
لقاح ســبوتنيك و45 ألف طن من املواد الغذائية 
التي ســتصل لبنــان يف 17 و 18 كانون األول 
املقبل. كا جرى البحــث يف العالقات الثنائية 
بــني البلدين، وإمكان توقيــع إتفاقيات ثقافية 

وسياحية بني لبنان ورصبيا.
واســتقبل بو حبيــب املدير اإلقليمــي للبنك 
الدويل ســاروج كومار جاه، وتــم البحث يف 
مشاريع التعاون التقني بني لبنان والبنك الدويل 
يف مجايل الطاقة وشــبكة األمان اإلجتاعي 
واللجــوء إىل الطاقــة البديلة يف املؤسســات 
العامة بشــكل عــام واملستشــفيات واملدارس 
العامة بشــكل خاص.كا جــرى التطرق إىل 
اإلتفاقات الجاري إنجازها لتأمني استجرار الغاز 

والكهرباء من مرص واألردن«.

حسن ابراهي بري مستقبال بو حبيب        

... ــة التمييــز« تفعلهــا... والبيطــار يكســ »الجــوالت« وامتــار قليلــة بقي »هي
املدعــى عليهــم لــن يســتكينوا... واجتمــا تنســيقي لبحــ »طــرق املواجهــة«
ــر.... ــ ــه وينتظـ ــ ــن منزلـ ــ ــار مـ ــ ــا ... والبيطـ ــ ــن رومـ ــ ــع مـ ــ ــد تابـ ــ ــر العـ ــ وزيـ

جويل بو يونس

بة واحدة، وبعد انتظــار طويل اصدرت الهيئة العامة  ب
ملحكمة التمييز حكمها ومبطرقة العدالة، حكمت مرة جديدة 
لصالح املحقق العديل طارق البيطار، فربح االخري ال جولة من 
بة واحدة، ومل يبق امامه  املعركة الطويلة ، بل جوالت عدة ب
اال امتار قليلة لتعود يــداه فتطلقان باتجاه اكال تحقيقاته 
باخطر جرمية عرفها لبنان يوم الرابع من آب، اال يف حال اقدم 

املدعى عليهم عىل خطوات فيها طلبات رد جديدة.
جديد امللف متثل باملفاجأة من العيار الثقيل التي ســطرتها 
»الهيئة العامة« ملحكمة التمييــز باالمس، فاصدرت قرارات 
قضــت برد كل طلبات مخاصمة الدولــة املقدمة من مختلف 

املدعى عليهم بانفجار مرفأ بريوت.
ويف التفاصيــل، فقد ردت »الهيئة العامة« ملحكمة التمييز 
الدعويني املقدمتني من رئيس الحكومة الســابق حسان دياب 
والنائب نهاد املشنوق، ملخاصمة الدولة عن األخطاء الجسيمة 
التــي ارتكبها البيطــار يف حقهم وقد الزمــت املحكمة كال 
من دياب واملشــنوق بدفع تعويض قيمته مليون لرية للدولة 
اللبنانية بدل عطل ورضر، كا ردت »الهيئة« دعوى مخاصمة 
الدولة التي تقدم بها النائبان عيل حســن خليل وغازي زعير 

وألزمت كل منها بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون لرية.
بة  اذا كل دعاوى مخاصمة الدولة فشــلت، وسقطت ب
»التمييز« ، لكن القرارات املفاجئة مل تقف هنا، اذ ردت محكمة 
التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، دعوى االرتياب 
املرشوع التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وابقت 
امللف يف يد البيطــار، كا قبلت طلب الدعــوى املقدمة من 
مكتب االدعاء يف نقابة املحامني يف بريوت لرد املحامي العام 

التمييزي غسان خوري عن ملف املرفأ.
هذه التطورات من شأنها، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية 
متابعــة، ان تزيل عوائــق كثرية امام عــودة املحقق العديل 
الكال ملفه، لكنها تبقى غري كافية الطالق يد البيطار كليا ، 
وتشرياملصادر اىل ان املطلوب ل يعود البيطار للعمل بشكل 
عادي، ان يتم البت بدعوى رد مقدمة بحقه عند القايض نسيب 
ايليا الذي بحقه ايضا دعوى رد، وهنا االشــكالية، فدعوى رد 
البيطار عند ايليا تتطلب بت دعوى الرد بحق ايليا بعدما كفت 
يد القايض حبيب مزهر بقرار من رئيس محكمة االســتئناف 
املدنية القايض حبيب رزق الله عــن امللفني، بعدما كان عمد 

مزهر لضم امللفني.
وعليه وبانتظار تحديد الجهــة التي يفرض ان تبت بهذه 
الدعــوى الوحيدة املتبقية حتى اللحظــة، والتي تعيق اكال 
البيطار ملهامه، علقت اوســاط قضائيــة ممن كانت ضمن 
مقدمي دعاوى الرد بحق البيطــار ، بان ما صدر عن »الهيئة 
العامة« ملحكمة التمييز مستغرب ، السيا لجهة قرارها بانها 
ا  ليســت هي املرجع الذي يفصل بطلبات رد املحقق العديل ا

غرفة جزائية لدى غرفة محكمة التمييز.
املعلومات يف هذا االطار، تكشف بان لجوء »الهيئة العامة« 
ملحكمة التمييز لقرارات رد دعــاوى مخاصمة الدولة، يعود 
الســباب عدة ابرزها ان »الهيئة« اعتــربت يف قرارها ان رد 
الطلبات ا كــون املدعى عليهم، او باالحــرى وكالئهم، مل 
يستهلكوا كل الوســائل املتاحة قبل اللجوء »للهيئة العامة«، 

اي مل يعمدوا مثال لخطوة رد الدفوع الشكلية.
مصــادر مطلعة عىل جــو »الهيئــة العامــة« ملحكمة 
التمييزرجحت ان تســلك الدعوى الوحيــدة املتبقية الكال 
البيطار مهامه الطريق ذاته للدعاوى الســابقة اي ان ترفض، 

اال ان االكيد ان جعبة املدعى 
مبواجهة  تفــر  لن  م  ه ي ل ع
اذ تقول  العــديل،  املحقــق 
ان االتصــاالت  املعلومــات 
بدأت بعيد ساعات من صدور 
قــرارات »الهيئــة« العامة 
وكالء  محامــي  بني   ، س م ا
انفجار  يف  عليهــم  عى  د مل ا
املرفأ، اي وكالء كل من دياب 

والنواب املشــنوق وزعير وعيل حسن خليل وفنيانوس لعقد 
اجتاع بينهم قريبا هدفه تنسيق الخطوات املقبلة التي يجب 

اتخاذها ملواجهة هذه القرارات.
ويف هذا االطــار، تريث محامي املشــنوق نعوم فرح يف 
اتصال مع »الديار« باصــدار تعليق فوري حول قرارات الهيئة 
العامــة ملحكمة التمييــز، واكتفى بالقــول : ليس لدي نص 
القرار ومن املتوقع الحصول عليه غدا لدراســته كامال وبحث 

الخطوات الواجب اتخاذها.
ويضيف املحامي فرح ان املشكلة االساسية ليست متصلة 
بشخص القايض بيطار، فموكيل متمسك بالدستور بحرفيته 
الــذي يؤكد ان ما يتعلق بالوزراء والنواب والرؤســاء هو من 
اختصاص املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء، ويتابع 
:نظامنا هو نظــام برملاين، وبالتايل احد االســس والركائز 
الجوهريــة للدميوقراطية هو مبدأ فصل الســلطات الثالث 
الترشيعيــة والتنفيذية والقضائية، مشــريا اىل ان هذا املبدأ 
تحرمه الســلطة التنفيذية التي قالت انها لن تتدخل بامللف 
، وبالتايل لــن تدخل مبوضوع كف يــد القضاي  القضــا
بيطار، وكذلك فعلت الســلطة الترشيعــة، وما كنا نتمناه ان 

تتمسك الســلطة القضائية باستقالليتها اوال وتحرم بعدها 
استقاللية السلطات االخرى، واســتغرب بان املفارقة تتمثل 
بــان البت بدعاوى معينة يســري ارسع مــن دعاوى اخرى 

وباالهمية ذاتها.
واىل ذلك اشارت املعلومات، ان وزير العدل كان يتابع قرارات 
»الهيئة العامة« ملحكمة التمييز من روما، حيث يرافق رئيس 

الحكومة، وهو قد اجرى لهذه الغاية سلسلة اتصاالت.
وباالنتظار، وفيا كان البيطــار يتلقى ويقرأ عرب االعالم 
، وهو يف منزله  القرارات، اكدت اوســاط مطلعة عىل جوه 
ان ما حصل اراح املحقق العديل، الذي يدرك متاما ان دعاوى 
اخرى ستواجهه، لكنه سيكمل حتى النهاية وهو يف انتظار 
بت الدعوى الوحيدة حتى اللحظــة املتبقية الكال مهامه، 
علا ان االوســاط تؤكد ان البيطار ال يــزال يحرم القانون 
ويعمل تحت سقفه وهو لن يخطو خطوة واحدة خارج اطار 

القانون.
ومن هنا حتى البت، فالبيطار يرقب وينتظر...فهل ينترص 
ومعه الحقيقة والعدالة رحمة مبن استشــهدوا ورأفة مبن 
لعل الساعات املقبلة  بقي وحيدا هنا ينتظر الحقيقة والعدالة

وحدها كفيلة برسم مسار التحقيق بانفجار الرابع من آب

ـــــان ـــــارة لبن ـــــى زي ـــــ عل ـــــا حري ـــــكان: الباب ـــــان بالفاتي  ســـــفير لبن
ــــــررة ــ ــ ــــــارة مق ــ ــ ــــــاك زي ــ ــ ــــــ هن ــ ــ ــــــــى اآلن لي ــ ــــــــن حت ــ  ولك

أكــد ســفري لبنان لــدى الفاتيــكان فريد 
الخازن، ان »زيــارة رئيــس الحكومة نجيب 
ميقايت اىل الفاتيكان كانت رضورية ومهمة، 
وغدا هناك زيارة للرئيــس الفرن اميانويل 
ماكرون للفاتيــكان ولبنان ســيكون عنوانا 
ا  باملحادثات«، مشــريا اىل ان »الفاتيكان دا
مستعد ملســاعدة لبنان ولكن يف بعض االمور 

علينا ان نساعد أنفسنا«.
ويف حديــث تلفزيوين، كشــف الخازن أنه 
»من ســنة اىل اآلن املوضــوع االول املثار يف 

دوائــر الفاتيكان هو لبنــان، والدليل أن البابا 
خصص يوما كامال للبنــان، وزيارة أمني رس 
دولة الفاتيــكان الكاردينــال بييرو بارولني 
منتدبا من البابــا اىل لبنان دليل اضايف، ويف 
ة اىل  كل خطابــات البابا هناك اشــارات دا

بلدنا«.
وشــدد الخازن عــىل ان »البابا حريص عىل 
زيارة لبنان ، ولكن حتى االن ليس هناك من زيارة 
مقررة«، كاشــفا ان »وزير خارجية الفاتيكان 

سيزور لبنان اوائل شهر شباط املقبل«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الجمعة 26 ترشين الثاين 2021

ــي مــلــف الــحــكــومــة ومــصــيــر قـــرداحـــي والــبــيــطــار الــضــبــابــيــة مــســتــمــرة ف
ــــكا متعــــددة ــــط متواصــــل بأ كــــد التمســــ باالنتخابــــات... والض نصراللــــه ي

رفع سعر الدوالر »خطوة سياسية« فرضها سقو التفا باقتراب انعقاد الحكومة

عيل ضاحي

يقوله  مــا  يصــح  قــد 
 8 تحالف  يف  بــارز  قيادي 
آذار و«الثنــا الشــيعي« 
االســتقالل«  »لقــاء  ان 
يكن  مل  الثــاليث،  الرئايس 
ورة  اال بروتوكوليــاً ولــ
االستقالل كمناسبة وطنية، 
وللتأكيد عىل ان ال خصومات 
شخصية بني الرئاسات، وان 
تباين سيايس  ما يجري هو 
ومــن افــرازات االزمــات 
ما  مرور  مع  ولكن  املتكررة، 
يقارب االسبوع عىل »اللقاء 
الثاليث« مل يحصل اي تطور 
القيادي  ويســتند  ايجايب. 
تم مقاطعتها  عىل معطيات 

وتزخيمهــا يف اكــرث من لقاء عقــده مع جهات 
حزبية وسياسية، خصوصاً قيادات يف حزب الله، 
باالضافة اىل اتصاالت حكومية ونيابية مع جهات 
فاعلة وممثلة داخل الحكومــة ومتتلك »مناصباً 

حساسة« فيها.
الرئايس حاول اضفاء  اللقاء  القيادي ان  ويقول 
مســحة تفاؤل واعطاء صــورة ان ال قطيعة بني 
اركان الدولة، ولكنه المس املشاكل االساسية عىل 
»القرشة الخارجية« للمشكلة، وليس يف صميمها 
او »لبهــا«، من تعــرث انعقاد الحكومــة، واقالة 
املحقق العديل طارق البيطار او »تصحيح« وضعه 
بفصل املســار القضا والتحقيقات عن استدعاء 
ومالحقة الــوزراء والنواب الحاليني والســابقني 
والرئيس حسان دياب، وصوالً اىل املخرج املناسب 
الســعودية ومصري وزير  لتســوية  لالزمة مع 

االعالم جورج قرداحي.
ويشري القيادي اىل انه حتى الساعة، ال يبدو ان 
هناك مخارجاً او حلوالً للمشكالت الثالث، بل هناك 
، مع تحميل رئيس  تأزم واضح يف املسار القضا
مجلس القضاء االعىل سهيل عبود وبعض القضاة 
النافذين مســؤولية تعطيــل اي اجراء قضا قد 
»ينفــس« االحتقان مــن اداء القــايض البيطار. 

ويضيف: وتؤكــد القرارات امس بــرد كل دعاوى 
االرتياب الجديدة وكــف اليد بحق البيطار وترهيب 
بعض القضاة ودفعهم اىل االستقالة، ان هناك من 
يريد دفع االمور القضائية اىل مكان ســلبي، واىل 
انفجار قضا قد يطيــح بكل املجالس القضائية 

ة »عىل زغل« و »تناقضات« القا
اما حكومياً، فيكشــف القيادي ان ال مستجدات 
البتة، وهناك تأكيدات مــن مرجع حكومي، ان ال 
دعوة ملجلس الوزراء هذا االســبوع، وعىل االرجح 
لــن يكون هناك دعــوة او حديث عــن دعوة قبل 

االسبوع االول من شهر كانون االول املقبل.
ويؤكــد ان اجــواء االحتقــان الداخــيل ومع 
الســعودية ال تزال هي نفســها، وليس هناك من 
محاوالت جادة لتنفيسه ال داخلياً وال خارجياً، وكل 
الجوالت الخارجية شكلية او بروتوكولية عىل ابعد 
تقديــر. كا ينبه القيادي مــن ان الحكومة بدأت 
تفقد السيطرة عىل البلد والدوالر واالمن واملطالب 
املعيشية، وقد ال يكون يف نهاية العام من مخرج 
اال استقالة الحكومة، ولو ان الجميع يحاذر رشب 

هذه »الكأس املرّة«
ويشــري القيادي يف مكان آخــر، اىل ان الثابت 
الوحيد حالياً يف اجندة 8 آذار و«الثنا الشيعي« 
مع كل هذا التــأزم، ما تبلّغه الحلفــاء من قيادة 

حزب الله منــذ 10 ايام، ان 
االنتخابات يف موعدها وان 
النواب نبيه  رئيس مجلــس 
بري واالمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرصالله يدفعان 
االنتخابات  اجراء  اتجاه  يف 
النيابية يف وقتها  اكان يف 
8 او 15 ايار 2022، وبعد بت 

املجلس الدستوري للطعن. 
ان  القيــادي  ويؤكــد 
»الثنا الشــيعي« لن يقبل 
بتأجيــل االنتخابــات، وهو 
لخوض  اســتعدادته  يكمل 
االنتخابات يف وقتها، وبقي 
لديه بعض التفاصيل املتعلقة 
بحســم اســاء املرشحني 
الخاصة بــكل فريق، وكذلك 
مع  االساســية  التحالفات 
الحلفــاء يف 8 آذار، ويف اي مناطق يجب ان يكون 
تحالفــات وكيف تقتــ املصلحــة االنتخابية 

والسياسية ذلك.
يف املقابل، تكشــف اوساط مطلعة عىل اجواء 
حزب الله، ان إطاللة السيد نرصالله ستتالقى مع 
تأكيــدات الحزب للحلفاء، وســتؤكد بدورها عىل 
اجراء االنتخابات يف الوقت الدستوري املقرر، كا 
سيؤكد نرصالله التمسك فيها الغالق باب املزايدات 
واالتهامات عــىل حزب الله انه ال يريد االنتخابات، 
وانه يعطلها بالواسطة مع حليفه »التيار الوطني 
الحر« ورئيســه النائب جربان باســيل عرب تقديم 
الطعن واالشــكاالت حول اقــراع املغربني، وان 
تأجيــل االنتخابات او تطيريهــا يخدمه، بل عىل 
العكس متاماً التأجيل ســيىء جــداً ويجمد البلد 
وســيزيد الضغط عىل حزب الله وحلفائه. وكذلك 
الحصار املايل واالقتصادي و«ســيف العقوبات«، 
وتهم االرهاب املتنقلة من دولــة اىل دولة، وكله 
لتحصيل تنازالت يف ملف ترســيم الحدود والرثوة 
النفطية والغازية، والســري يف فلك التطبيع، كا 
التطبيع واي تسوية  سيؤكد السيد نرصالله رفض 
عىل حساب لبنان، كا سيؤكد عىل استمرار خيار 

املقاومة ويثني عىل عملية القدس.

محمد علو

قياسياً  الدوالر رقاً  كرس 
جديــداً بعــد تخطّيه عقبة 
الـ 24 ألف لــرية، عىل وقع 
الصــدام الســيايس القائم 
يف البلد، لكــن هذا االرتفاع 
الكبري مل يــأت جّراء تبدالت 
اقتصاديــة أو مالية، فالكل 
لبنان  يف  الــدوالر  أن  يعلم 
سيايس، ولعبة الدوالر، التي 
إال  »باهتة«،  أصبحــت  وإن 
يلعبها  أنها تظّل لعبة فّعالة 
أذاها  ويتلقى  السياســيون 

الشعب اللبناين. 
تقريباً  أســبوعني  منــذ 
الحكومة  رئيــس  وضــع 

الحكومة اىل  نجيب ميقايت خارطة طريق لعودة 
االجتاع باإلتفاق مع رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، قبل االزمة مع الــدول الخليجية، تقوم عىل 
مبــدأ تحميل الفريق املعطل، أي الثنا الشــيعي 
املعيشية  األوضاع  ترّدي  مسؤولية  املردة«،  و«تيار 
ب البلد، عىل اعتبار  واألزمات االجتاعية التي ت
أنهم الســبب يف تعطيل الحكومة، ويبدو بحسب 
مصادر مقربة من الثنا الشــيعي أن رفع سعر 
رصف الدوالر اىل مســتويات جديدة هو الخطوة 

الثانية ضمن خارطة الطريق.
وترى املصادر أن الخطــوة األوىل متثلت بكالم 
ميقــايت بعد أكرث مــن اجتاع معيــ حاول 
مــن خاللها تقديم الحلول ألزمــات عديدة كأزمة 
الكهربــاء والجامعة اللبنانيــة، وربطها بانعقاد 

مجلس الوزراء، ليضــع الضغط عىل الفريق الذي 
يعتربه معطّالً، وبعد فشــل هذه الخطوة، انتجت 
املشــاورات جرعة تفاؤل بإمكانيــة الوصول اىل 
حلول مشــركة بــني القضاء والسياســة، تتيح 
العودة اىل طاولة مجلس الوزراء، األمر الذي جعل 
الرئيســان عون وميقايت يتحدثان عــن التفاؤل 
باقراب الحلول، واقراب الدعوة النقعاد الحكومة، 
لكن رسعان ما بــّدد موجة التفاؤل رئيس املجلس 
األعىل للقضاء القايض سهيل عّبود الذي تبني أنه 
يقرح حلوالً غــري قابلة للتطبيق، ويحاول تضييع 
الوقــت، وبالتايل بات لزامــاً التوجه نحو خطوة 

جديدة.
الخطــوة الثانية بالنســبة اىل املصادر، كانت 
خطوة رفع سعر رصف الدوالر، مع ما يستتبع ذلك 
ء يف لبنان، معتربة أن  من ارتفاع بأســعار كل 

األصوات سرتفع بالساعات 
معطيل  محّملــة  املقبلــة 
املســؤولية،  الحكومــة 
انعقاد  إلعــادة  وســتدعو 
لتخفيض  الــوزراء  مجلس 
اجتاع  أن  العلم  مع  السعر، 
الحكومــة بحــال حصــل 
مجددا،  الدوالر  ســيخفض 
تشــكيل  مع  حصــل  كا 

الحكومة.
هذا بالنســبة اىل السبب 
الســيايس األول الرتفــاع 
ســعر الرصف، ولكنه ليس 
الوحيــد، إذ تــرى املصادر، 
الغرف  داخل  يجــري  ما  أن 
املغلقــة من تفــاوض مع 
ميلك  الدويل  النقد  صندوق 
أيضاً، خاصة  تأثريات كبرية 
بعد ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة 
التقنية مع صندوق  املفاوضات  أن  الشــامي عن 
النقــد الدويل انتهت تقريبــاً، وأن الطرفني دخال 
النقدية  السياســات  عىل  املفاوضات  مرحلة  يف 
واالقتصادية«، ســائلة: »عىل أي أســاس انتهت 

التقنية« املفاوضات 
تتخّوف املصادر من أن نكون نعيش حالياً مرحلة 
تطبيق رشوط صندوق النقــد الدويل عىل اعتبار 
وري لتوقيع أي اتفاق معه، مشرية  أنها املدخل ال
اىل أن الخطــر يف هذا األمر هو عدم اإلعالن عنه، 
وعدم وضوح الصورة ســواء كان ما يجري يأيت 
ضمن خطة وإجراءات واضحة لها نتيجة إيجابية 
أم إجراءات اعتباطية لن تؤدي ســوى اىل  رضب 

اللبنانيني.

بح الوضع األمني مع رئي الجمهورية وزار محافظة بيروت 
ــرا  ــت ــل اق املـــولـــوي : مــســتــعــدون لــلــمــوافــقــة عــلــى كـ
طــفــاء...حــتــى االجــتــمــاعــيــة  ــو ا مـــن مــصــالــح فـ يـــ

فا و اال دا  ي  ليال ع  املولوي ي ا
زار وزير الداخلية والبلديات بسام املولوي 
العاد ميشــال عون يف  الجمهورية  رئيس 
قرص بعبدا، وتم خالل اللقاء عرض األوضاع 
األمنية ومواضيــع تتعلق باملديريات التابعة 

للوزارة.
من جهة ثانيــة، زار قبل ظهر أمس وزير 
املدينة،  الداخلية محافظة بريوت يف وسط 
حيث أقيمــت له الترشيفات مــن قبل فوج 
مدينة  والتقى محاف  البلدي،  حرس بريوت 

بريوت القايض مروان عبود.
ثــم انتقل اىل بلدية بــريوت واجتمع مع 
البلدي. بعدهــا توجه اىل  أعضاء املجلــس 
مقر فوج حرس مدينــة بريوت يف منطقة 
الكرنتينــا، والتقى قائد فــوج حرس بريوت 
العقيد الركن عيل صربا واســتمع اىل رشح 
حول تاريــ الفوج واملهــات املوكلة اليه 

ومطالبه.

انتقل اىل مقر قيــادة فوج اطفاء  بعدها 
العقيد ماهر  الفوج  بريوت واجتمع مع قائد 
العجوز، ثم وضع اكيال من الزهر عىل رضيح 

شهداء فوج االطفاء.
املولــوي موجها كلمــة لضباط  وتحدث 
ورتباء وعنارص فوج االطفاء، وقال:«من فوج 
اطفاء بريوت الذي ميتد عىل مدى مئة سنة 
منرصمــة، احييكم وأؤكد عــىل تضحياتكم 
املوجودة قي قلب كل لبناين، وأقول لكم لقد 
قدمتم شهداء غاليني منذ بداية تأسيس فوج 
املرفأ،  االطفاء والحرب االهليــة اىل انفجار 
مضيفاً »نحن اذ نقدر تضحياتكم ومطالبكم 
ليات  الحياتية واللوجســتية وبالنســبة ل
ايضا، نعرب عن استعدادنا يف وزارة الداخلية 
للموافقة واملصادقة عــىل كل اقراح يصب 
يف اطار تأمــني مصالحكم حتى االجتاعية 

منها«.

تنفي  ــة  ــ ــدول ــ ال بـــــدأت  ــل  هـ وهــــــاب: 
ــي  ــ ــدول ــ ــد ال ــقـ ــنـ ـــــــرو صــــنــــدوق الـ
ــاء مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــعــه؟ ــهـ ــتـ قـــبـــل إنـ

ســأل رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب يف 
ترصيح له عرب وسائل التواصل االجتاعي، »هل بدأت الدولة 
تنفيذ رشوط صندوق النقد الدويل قبــل إنتهاء مفاوضاتها 
معه تعاملها مع موظفيها وتعاطيها بامللف الصحي بإهال 
آالف املر العاجزين عن دخول املستشفيات يظهران ذلك«.

ــو  ــريـ ــ  االوضــــــــــــا مـــــع غـ ــ ــحـ ــ ــى بـ ــ ــنـ ــ أبـــــــي املـ

أرسالن التقى مينجيان : دور الصين في املنطقة أساسي وفاعل

اســتقبل شــي عقل طائفة 
الشــي سامي  الدروز  املوحدين 
 - الطائفــة  دار  يف  املنــى  ايب 
بريوت، ســفرية فرنسا يف لبنان 
آن غريو يف زيارة تهنئة، بحضور 
رئيســة اللجنــة االجتاعيــة 
غــادة  املذهبــي  املجلــس  يف 
عدد  اىل  التطــرق  وتم  جنبالط. 
 من املواضيــع والقضايا العامة. 

كا استقبل زوارا وتم البحث يف 
عدد من القضايا الروحية والعامة. 

الحــزب  رئيــس  اســتقبل 
طالل  اللبناين«  »الدميقراطــي 
بدارته يف خلدة، سفري  أرسالن 
لدى  الشعبية  الصني  جمهورية 
يف  مينجيان،  تشــيان  لبنــان 
السيايس  املجلس  عضو  حضور 
الخارجية  العالقات  ومســؤول 
يف الحزب محمد املهتار، وجرى 
الراهنة  للمســتجدات  عــرض 

محليا وإقليميا.
وأكد أرســالن خــالل اللقاء 
البلدين  بــني  الوطيدة  »العالقة 

والشــعبني اللبناين والصينــي، وبني الحزب 
الدميقراطي اللبناين والحزب الشيوعي الصيني 
تحديدا«، معتربا أن«للصني اليوم دوار أساسيا 

وفاعال يف املنطقة، وســيزداد أكرث يوما بعد 
يوم مع السياسة الخارجية التي تنتهجها، ما 
يساهم يف كرس األحادية يف العامل بالتعاون 

مع الدول الحليفة والصديقة«.

ا امل مستقبال السفرية الفرنسية

الن مستقبال السفري الصي ا

قائـــــد الجيـــــ عـــــر مـــــع وفـــــد كنـــــدي
تعزيـــــز التعـــــاون بيـــــن جيشـــــي البلديـــــن

ديا دا  د الجي مستقبال و ا
التقى قائــد الجيش العــاد جوزاف عــون، يف مكتبه 
 . بالريزة، قائد العمليات املشــركة الكندية اللواء البحري  
Auchterlonie، ترافقه الســفرية الكندية شانتال شاستناي 
وامللحق العســكري الكندي املقدم جينو كريتيان، وتم التداول 

يف تعزيز التعاون بني جي البلدين.

ــأ أمـــام الــعــدلــيــة:  ــرف ــي ضــحــايــا انــفــجــار امل وقــفــة ألهــال
ــة بــالــحــقــيــقــة ــب ــال ــط ــامل ــرون ب ــمـ ــتـ ــسـ لـــم نــــيــــأس... ومـ

ــن مـــكـــونـــات ــي ــن ب ــت ــف ــق ال ــل ــون خ ــاولـ ــحـ املـــرتـــضـــى : يـ
ــفــشــل ــال ــوء ب ــبـ ــتـ ــكـــن مـــشـــاريـــعـــهـــم سـ ــن... لـ الــــــوطــــ

فة خال الو

ر خال امل

نفــذ أهايل ضحايا انفجــار مرفأ بريوت، 
قبل ظهر امس، وقفــة أمام قرص العدل يف 
للقايض  داعمــة  هتافات  ورددوا  بــريوت، 
طارق البيطار، مؤكدين »وجوب استمراره يف 

القضية معلنني »أن  ال أحد فوق القانون«. 
وأعلن االهايل يف بيان أنهم »مل ييأســوا 
وهم سيســتمرون يف املطالبــة بالحقيقة 
والعدالة«، مشــددين عــىل »املعنيني جميعا 
القيــام بواجباتهم تجاه هذا امللف لكشــف 
حقيقة من قتل أبناءنا. كا طالبوا بتنفيذ كل 
مذكرات التوقيف من دون ماطلة أو تسويف 

الي شخص مها عال شأنه«.
وأشارالبيان، اىل »أنه آن االوان للقضاء أن 
يجد حال جذريا يك يســتمر التحقيق املتعلق 
باالنفجــار ونصل اىل الحقيقــة املبتغاة«، 

معتــربا »ان املطلوب من القضــاء أن يأخذ 
وإنســانيا  وطنيا  ويكون  املناســب  املوقف 

وشفافا«.
وتوجه االهايل إىل من اعتربوا انهم »وراء 
بالقول:«إرتكبتم  التحقيقــات«،  »تعطيــل 
جرميــة أخــرى يف حقنا ولــن يرحمكم 
التاري ومســتمرون يف املطالبة بالحقيقة 

والعدالة«.
وأشار البيان اىل ان »الوثائق التي نعرضها 
اآلن تؤكــد أن الجيــش اللبنانيفي 20 متوز 
النيرات مثله مثل رئاســة  تبلغ بخطــورة 
الجمهورية ورئاســة الحكومة ومثل املدعي 
بالتقصري  التمييزي وجميعهــم قاموا  العام 
يف مهامهم، كا انــه ال تزال تقدم معطيات 

مزورة اىل القضاء واملولجني بالتحقيق«.

نظــم املركز الــدويل للعلوم االنســان-
اليونيســكو بيبلوس، يف مركزه يف جبيل، 
مؤمتــرا دوليــا بعنوان »تصويــب العلوم 
برعاية  الوباء«،  بعد  العامل  يف  االنســانية 
وزيــر الثقافــة القــايض محمد وســام 
املرت وحضوره،  والذي اعترب يف كلمته، 
اإلنســانية يف عامل  أن مفهوم  ريــب  »ال 
ما بعــد كورونا أصيب بانتكاســات عملية 
بعدماانكشــف  وفاعليته،  وتراجع حضوره 
مقــدار التفاوت يف معاملــة الناس تجاه 
من  الرغم  عىل  واقتصاديــا،  الوباء، صحيا 
واملنظات  الــدول  لدى  واإلرصار  املثابــرة 
االختصاص عىل  واألفــراد ذوي  األمميــة 
الســؤال  ولعل  عليه.  واالنتصــار  تجاوزه 
كيف  هو:  نفســه  يطرح  الذي  األســايس 
تنترش  أن  ســام  نظري  كمبدأ  لإلنســانية 
وتســود، والناس كلهم يف مشارق األرض 
تزهقهاالحروب،  أرواح  يعانون  ومغاربها 
وأطفــال ضحايــا العوز والــربد والجوع، 
وحضــارات مهددة من وحشــية جاعات 

عرقي  أو  ديني  غطاء  تحت  املوبقات  ترتكب 
اقتصادها  كل  يت ومجتمعات  ذلك،  سوى  أو 
من جراء اإلقفال العام الذي فرضته ظروف 

الحياة«. الوباء فعطل سري  مواجهة 
وقال: »تعقــدون مؤمتركم هذا يف لبنان، 
حروب،  وفيــه  عليه  جــرت  بــاق،  ولبنان 
الكيان من خالل  ازالة  ســعى أصحابها اىل 
اليوم  يواجه  ولبنــان  والرشذمــة  التقوقع 
عربها  بعضهم  يحــاول  أخرى  بأدوات  حربا 
تحقيــق األمر عينه من خالل اثــارة الغرائز 
الطائفية و«تطييف« الكوارث الوطنية وظلم 
الناس عرب مالحقة األبرياء واإلســتمرار يف 
توقيفهم وتجنيب املرتكبني الفعليني املالحقة 
وخرق الدســتور واألحكام القانونية املرعية 
اإلجراء ومفرضــات الحيادية. يحاولون من 
خالل كل ذلك خلق الف وترسي صدع بني 
مكونات هذا الوطن لكن مشــاريعهم سوف 
ينجو وسوف  ولبنان ســوف  بالفشل،  تبوء 
يبقى قويا، ألن قــوة لبنان يف وحدته ويف 

قوته ال يف ضعفه«.
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

وقع وزير الربيــة والتعليم العايل  عباس 
الحلبــي  ووزيــر املالية  يوســف خليل ، يف 
حضور املدير العام للربية  فادي يرق  واملدير 
العام للالية جورج معراوي، خالل زيارة قام 
بها الحلبي إىل وزارة املالية، قراري زيادة أجر 
ساعات التعاقد لألساتذة املتعاقدين للتدريس 
يف املــدارس والثانويات الرســمية، وكذلك 
لألســاتذة املتعاقديــن يف املعاهد و املدارس 
الفنية التابعة للمديرية العامة للتعليم املهني 

والتقني الرسمي. 

وق هذان القراران مبضاعفة أجر ساعة 
التعاقد بنسبة مائة باملئة، وفق الجداول التي 
القرارين عىل   كانت محددة ســابقا. وأحاال 

املوافقة ومن  املدنية  ألخــذ  الخدمة  مجلس 
ثم البدء بتطبيقها، وذلك عن العام الدرايس 

 .2022 -2021
وتوافق الوزيران عىل أن يتم رصف حقوق 
املتعاقدين شهرياً، عىل همة مديري املدارس 
والثانويات واملعاهد، وفق إدخال املعطيات إىل 

النظام املعلومايت يف  وزارة الربية . 

ــة واملــــالــــيــــة وقــــعــــا قــــــراري  ــيـ ــربـ ــتـ وزيــــــــرا الـ
ة  ســـاتـــ ــات الـــتـــعـــاقـــد لـــ ــاعــ ــر ســ ــ مـــضـــاعـــفـــة أجـ

استقبل العالمة السيد عيل فضل الله وفدا 
من ثانوية اإلمام الجواد يف رياق برئاســة 
مديرتها سعاد مراح، التي وضعته يف أجواء 
عمل املؤسســة وانجازاتها والتحديات التي 
تواجهها يف ظــل الضغوط االقتصادية التي 

مير بها الوطن.
املؤسســات ال  الله إىل«ان  ولفت فضــل 
تقاس بحجم بنائها وجالها العمراين بل مبا 
متتلكه من عنارص برشية رسالية لها الدور 
األســاس يف تقدمها ومتيزها، فأنتم حملتم 
هذه املســؤولية بكل جد وقناعة ونحن عىل 
ثقة بأنكم ستســتمرون يف مواصلة تأدية 
عملكم ومهامكم بكل مســؤولية بالرغم من 
كل التحديات الصعبــة«، معتربا »ان املرحلة 
من أخطر املراحل وأصعبها عىل الوطن وعىل 
كل املؤسســات العاملة فيها وخصوصا تلك 

التي تعتمد عــىل تربعات الخرييني والحقوق 
الرشعية ولكن ثقتنا بالله أوال وبأن مجتمعنا 
ســيبقى وفيا لهذه املؤسسات وسيقف إىل 
جانبها ملا متلكه من ثقة وشفافية وصدقية 
الناس والعمل عىل  عنده ولدورها يف خدمة 

التخفيف من مشاكلهم«.
وتابع »نحن عىل ثقة بانكم ســتبقون يف 
هذا الوطن رغم كل االغراءات التي قد تقـــدم 
لكــم ألنكم أصحــاب مرشوع ورســالة«، 
مشريا إىل أن »هذا الوطن سيــــتجاوز كل 
املعوقــات والتــــحديات فلبنان ليس  هذه 
بلد فقري بل بلد عملت منظومة فســاد عىل 
ه ويابسه ودمرت  افقاره ونهبه وأكلت اخ
اقتصاده وجعلت شــعبه يتســكع يف بالد 
الله الواســعة باحثا عن لقمة عيش كرمية 

ودواء«.

فضل الله : املرحلة من أخطــــــر املراحل على الوطن

دان أمــني عام التجمــع العامليلدعم خيار 
املقاومــة يحيى غــدار، يف بيــان »القرار 
العــدواين وغري املــربر الــذي اقدمت عليه 
حزب  بتصنيــف  االوســرالية  الحكومــة 
اللــه مبنظمة ارهابية«، معتــربا »أن القرار 
االوســرايل مبثابة عدوان سافر يفتقد اىل 
املصداقيــة وألية ذريعة او موجب له ســوا 
اســتجابتها صاغــرة ألوامر قيــادة الكيان 
لحجم  والقرارمؤرش  ولخدمتــه.  الصهيوين 
ونخبتها  وحكومتهــا  اوســراليا  وقــوع 
والتبعية  األمرييك  اإلحتالل  تحت  السياسية 

العمياء لألوامر األمريكية العدوانية«.
أضاف »إن القرار يضع اوسراليا يف موقع 
العداء للبنان وشــعبه وتطاول عىل سيادته 

وخياراته وحقوقــه املرشوعة يف املقاومة 
لتحرير البالد وطــرد املحتل وللتصدي لقوى 
اإلرهاب األســود واملتوحــش  ومنع الكيان 
الصهيــوين من رسقــة ثرواتــه واإلعتداء 
عىل ســيادته«، مؤكدا »ان القرار ايضا فاقد 
للمصداقية وللمنطق والدوافع ويأيت يف غري 
اللبناين  للشــعبني  املشركة  املصالح  صالح 
واالوســرايل ما ينعكس سلبا عىل مصالح 

اوسراليا نفسها«.
وختم »قرار الحكومة االوسرالية لن يزيد 
اإلنتصارات  إنتزاع  التصميم عىل  إال  املقاومة 
ومراكمتها وتعزيــز اللحمة الوطنية وتلبية 
اإلمالءات  عن  بعيدا  اللبناين  الشعب  حاجات 

وقرارات الحكومات املعادية«.

»التجمــــــع العاملــــــي لدعم خيــــــار املقاومــــــة« دان 
واللبنانيين املقاومــــــة  علــــــى  األوســــــترالي  القرار 

الهيئة  رئيســة  شــاركت 
املــرأة  لشــؤون  الوطنيــة 
اللبنانيــة كلوديــن عون يف 
للمجلس  العــارش  االجتاع 
األعىل ملنظمــة املرأة العربية 
القاهرة،  يف  انعقــد  الــذي 
برئاســة دولة ليبيــا ممثلة 
املرأة  الدولة لشــؤون  بوزيرة 
حورية  الدكتــورة  الليبيــة 
ومشــاركة  الطرمال،  خليفة 
رئيســات الوفود مــن الدول 
واملديرة  املنظمة  يف  األعضاء 
العامــة للمنظمــة الدكتورة 

فاديا كيوان.
وألقت الســيدة عون كلمة 

لبنان يف اجتاع املجلــس األعىل للمنظمة، 
فقالت: »علمتنا الصعوبــات التي واجهناها 
يف عملنا أن املرأة تســتمد الطاقة للنهوض 
بنفسها من قــــدراتها الذاتية. لذا تم تركيز 
الجهــود يف الفــرة األخرية عىل الســبل 
الكفيلة بتمكني النساء يف املجالني السيايس 
واالقتصادي اللذين ال يزال حضورهن ضعيفا 
التي  الربامج  يف  »عمدنــا  مضيفة  فيها«، 
دعم مشــاركة  إطار  أنجزناها مؤخــرا يف 
النســاء يف املجالس البلدية يف املناطق إىل 

مساعدة السيدات العضوات يف هذه املجالس 
ائية صغرية وعىل  عىل تصميم مشــاريع إ
اإلرشاف عىل متويلهــا وتنفيذها يف نطاق 
بلداتهن. كا نســعى جاهدين بالتعاون مع 
لجــنة املرأة والطفل الربملانية ومع رشكائنا 
يف املجتمع املدين إىل دفع القوى السياسية 
يف الربملــان إىل تضمني قانــون اإلنتخابات 
النيابية لكوتا نســائية تســاعد املرشحات 
مرحليــا عىل تخطي الحواجــز االجتاعية 
والذهنية التي ال تزال تحول دون وجود متثيل 

نسا وازن«.

ألق كلمة لبنان في اجتما املجل األعلى للمرأة العربية
: علمتنــــــا الصعوبــــــات أن املرأة كلوديــــــن عــــــون 
تســــــتمد الطاقــــــة للنهو بنفســــــها مــــــن قدراتها

ت ا خال اال ت ل لودين عون تلق 

اللبنانية جوزف  عقد نقيب محرري الصحافــة 
القصيفي بصفته رئيسا لـ«الئحة الوحدة النقابية«، 
مؤمترا صحافيــا يف دار النقابــة يف الحازمية، 
قبل ظهر امس، يحيط به أعضاء الالئحة اســتهله 
بالوقوف دقيقة صمــت لراحة أنفس الصحافيني، 
وتال القصيفي بيانا، اســتهله بالقول: »فيا مير 
بلدنا يف أسوأ أحوال سياسية واقتصادية ومعيشية 
يشــهدها، اجتمع املوقعون عىل هذا البيان وقرروا 
مجتمعني خوض انتخابات النقابة املقررة يف األول 
من كانون االول املقبل بالئحة مكتملة هي »الئحة 

الوحدة النقابية« تأخذ عىل عاتقها ما ييل:
-أوال: االلتزام بالدفاع عن حرية الصحافة واالعالم 

والتشديد عىل االحتكام اىل قانون املطبوعات.
-ثانيــا: العمل عىل الوصول اىل اقــرار القانون 
املوحــد الجديد لالعالم الــذي كان ملجلس النقابة 
السابق دور يف صوغه والذي يعّزز دور ومسؤولية 
نقابة املحررين يف تنظيــم وتطوير مهنة االعالم 

والصحافة.
-ثالثا: متابعة العمل مع مجلس النواب وصندوق 
الضــان االجتاعي ووزارة املاليــة من اجل اقرار 
مرشوع انتســاب اعضــاء الجــدول النقايب غري 
املضمونــني اىل صندوق الضان واالســتفادة من 
تقدمياته يف فرع املرض واالمومة . وقد خطا هذا 
املرشوع خطوات مهمة نحو االقرار يف لجنة االعالم 

واالتصاالت النيابية.
االعالمية  القوانني  العمل عىل تحديــث  -رابعا: 
وعرصنتها مبا يؤدي إىل إيجاد سوق اعالمي منتج 
ومســتقطب للطاقات والكفاءات يكــون مرتكزا 
العالم وطني له الدور املؤثر يف بناء دولة املواطنة 

واملؤسسات.
-خامســا: تأكيد إبقاء الجدول النقايب 
مفتوحا أمام انضام ســائر العاملني يف 
االعالم االلكروين واملر واملسموع ل 
تصبح نقابة املحررين اإلطار الجامع لكل 

العاملني يف قطاعات  االعالم.
-سادسا: العمل عىل وضع قانون الحق 
يف الوصول إىل املعلومات موضع التنفيذ، 
دور  لتعزيز  التطبيقية،  باملراسيم  واقرانه 

الصحافة االستقصائية.
والجامعة  الربيــة  العمل مع وزارة  -ســابعا: 
اللبنانية والجامعات الخاصة من أجل تحديث مناهج 
كلية اإلعالم باعتاد التخصص االعالمي، مبا يعزز 
املهنة ويطورها ويتيح زيادة فرص العمل وتنويعها 

أمام الخريجني.
-ثامنا: متتــني اوارص التواصل الدائم بني أعضاء 
األرسة النقابيــة، وتحصينهــا بحوافز اجتاعية، 
وتنظيم دورات تدريبية، وأحياء نشــاطات ثقافية 
وفنية، والعمل عىل تجذير حضورها يف كل املجاالت.

-تاســعا: متتني العالقات مــع كل نقابات املهن 
الحــرة والنقابات املعنية بقطــاع االعالم واالتحاد 
العايل العام وسائر هيئات املجتمع املدين املنتخبة 
والفاعلة والعمل املشرك للسعي للوصول اىل تأمني 
خروج لبنان من ازماته الراهنة وتطوير أنظمته مبا 
الحرية والعدالة والتنمية املستدامة والرفاه  يحقق 

لجميع اللبنانيني«. 
أضاف »عــىل هذه األســس تــم التوافق عىل 
خوض االنتخابات النقابية وتشــكيل الالئحة التي 
تضم:جــوزف القصيفي، صالح تقــي الدين،نافذ 

قواص، جورج شاهني،عيل يوسف، واصف عواضة، 
سكارليت حداد، مينى شكر غريب،وليد عبود، هنادي 

السمره، جورج بكاسيني، غسان ريفي.
ثم قدم عيل يوســف ملحة موجزة عن ما حققه 
مجلس النقابة الحــايل يف املجال القانوين، فقال: 
»نحن نعمــل عىل قانون موحــد لإلعالم يجب أن 
يشمل كل اإلعالم يف لبنان وفق رؤية واضحة. نعم 
هناك ورشة قانونية، بدأت العمل ونحن نساهم فيها 
من خالل قانونني موجوديــن يف مجلس النواب. 
قانون اإلعالم املوحــد العام وقانون نقابة محرري 
الصحافة ل تضم النقابة كل العاملني يف القطاع 
اإلعالمي، باإلضافة إىل قانون إنتساب غري املنتسبني 
إىل صندوق الضان اإلجتاعي من املســجلني يف 
الجدول النقايب. هذه الورشــة القانونية رضورية 
إلعادة بناء القطاع اإلعالمي«، مضيفا »نحن نعمل 

بجدية للوصول إىل ما نتمناه.«
ويف ختــام املؤمتر، جدد أمني رس النقابة جورج 
شــاهني دعوة الزمــالء للمشــاركة يف الجمعية 
العمومية االثنني املقبل والتي ســتعقد مبن ح 

لتالوة البيانني اإلداري واملايل.

النقابية« »الوحدة  الئحــــــة  برنام  أعلن  القصيفي 

ايف ر الص خال امل

واردة التــــــام  قفا  ل العــــــودة   : عراجي 
إعترب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي،«أن 
عّداد إصابات كورونا إرتفع من جديد بســبب التفلّت الحاصل 
يف لبنان، فاملواطن تخىّل عن الكامة وال تباعد إجتاعًيا، كا 
عادت األحزان واألفراح، وبسبب الطقس أصبحت اإلجتاعات 
يف البيوت واألماكن املغلقــة حيث ينترش الفريوس برسعة 

كبرية جداً«.
وعن امكانية التوجه اىل االقفال من جديد، قال عراجي يف 
حديث صحايف: »يف الوقت الحايل كال، والحديث عن إقفال 
جديد للبلد ال زال بعيداً حتى الساعة، ولكن األمر وارد يف حال 
إرتفعت اإلصابات الشهر املقبل، وإرتفعت الحاالت التي تتطلّب 

دخول املستشفى«.

بشــارة  مار  الكاردينال  البطريــرك  التقى 
بطــرس الراعي يف الــرصح البطريريك يف 
بكريك، روجيه اده عىل رأس وفد فرن من 
املشاريع  الوفد  أعال، وعرض  رجال وسيدات 
االنسانية التي يعملون عليها، والتي تقوم عىل 
تأمني مختلف أنواع املســاعدات وتوزيعها يف 

لبنان.
كا التقى الراعي، وفداً من املجلس الوطني 
الوطني لشؤون  للخدمة االجتاعية واالتحاد 
التي  االعاقة، عــرض للمشــاكل والتحديات 
تواجهها 400 مؤسسة تعنى بالعمل االجتاعي 

واالنســاين والرعا وتخدم األطفال واأليتام 
وذووي االعاقة واملدمنني وكبار الســّن. وشّدد 
الوفد يف رصخة أطلقها أمام البطريرك، »عىل 
رضورة االرساع يف إيجاد حــّل لألزمة املالية 
املتّمثلــة بغياب دفع املســتحقات من الدولة 
اللبنانية منذ أكرث من سنتني، ما قد يدفع بهذه 
املؤسسات اىل االقفال تباعاً ويف وقت قريب«.

امللّف  الراعي مبتابعــة  من جهته، تعّهــد 
بإهتام وعناية مع وزير الشؤون االجتاعية 
وكل الجهات املعنّية، منّوهاً بـ«الدور االنساين 

الذي تقوم به هذه املؤسسات االجتاعية«.

ـــــجـــــون الـــــــــراعـــــــــي عــــــــــر أوضـــــــــــــــا و
ــابــعــة بــاملــت ووعـــــد  رعــــائــــيــــة...  ســســة  مــ  00

ة ون االعا اد الو ل عية واالت ت د مجل الخدمة اال الراع وو

أقامت سفرية مملكة السويد يف بريوت آن 
ديسمور حفل استقبال مساء أمس يف »بيت 
بريوت«- السوديكو، للتواصل حول »مشاركة 
املرأة يف السياســة اللبنانيــة«، وقالت: »إن 
متكني املرأة جزء أســايس من الحل من أجل 
لبنان أفضل. إن زيادة املشــاركة السياســية 
للمرأة ال ميكن أن تنتظر حتى يتم حل مجموعة 
من املشاكل األخرى.نعلم جميعا أن أكرث من 95 
يف املئة من الوزراء والنواب يف لبنان هم من 
الرجال. يتم دعــم حصة املرأة يف الربملان من 
قبل بعض النائبات، وكذلك من قبل األمم املتحدة 
والسويد مع بقية دول االتحاد األورويب. ومع 

ذلك، من الواضح أن هذا ال يكفي. إنني أشجعكم 
جميعا عىل مضاعفــة جهودكم يف املنارصة 
للرويج لقانون الكوتا النســائية حتى نهاية 
العام«. أضافت »كا يســعدين أن أرى العديد 
من ممثيل وسائل اإلعالم. لديكم دور حاسم 
تلعبونه قبــل االنتخابات املقبلــة. ما يقرب 
من 80 يف املئة من النســاء الاليت ترشحن 
ملناصــب يف االنتخابــات الربملانية األخرية 
إنني  اللفظية.  واإلساءة  للمضايقات  تعرضن 
أشجع أولئك منكم من وســائل اإلعالم عىل 
تكافؤ الفرص حتى تحظى النساء املرشحات 

للمناصب بفرصة عادلة.

ــي لبنان  ــو املــشــاركــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة ف ــاء حـ ــق ل
ــم  ــ ــك ــ ــع ــ ــج ــ أ  : لــــلــــمــــدعــــويــــن  ــور  ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ دي
ــا« ــ ــوت ــ ــك ــ ـــ »ال ــ عـــلـــى مـــضـــاعـــفـــة الــــتــــرويــــ لـ

فادي عيد

فيا تنشط التحّركات السياسية عىل 
خط التطــّور املتمّثل بحصول لبنان عىل 
صَور األقار الصناعية الروســية ملرفأ 
التحقيق  بريوت قبل وبعد تفجريه، فإن 
يف هــذه الجرمية ال يــزال معلّقاً حتى 
إشــعار آخر. فمنذ الرابــع من ترشين 
التحقيقات  توّقفــت  الجــاري،  الثاين 
بانتظار نتائــج املراجعات املتفّرعة عن 
هذه القضية، ولكن اعتباراً من األسبوع 
املقبل، تتحّدث معلومــات عن تطّورات 
حاســمة سوف تســّجل عىل خط هذا 
امللف، وذلك من خالل تسلّم وزارة العدل 
الصَور التي تســلّمها وزيــر الخارجية 

عبدالله بوحبيب من موسكو، والتي سوف يسلّمها 
ي خوري، الذي سيسلّمها  بدوره إىل وزير العدل ه
بــدوره إىل القضاء نظــراً لعــدم صالحية وزير 

الخارجية بالتسليم بشكل مبارش إىل القضاء.
ووفق املعلومات، فإن وزير الخارجية، قد حّقق 
أكرث من خطوة خالل زيارته األخرية إىل روسيا، إذ 
باإلضافة إىل ملف صَور املرفأ، فقد اكتسبت زيارته 
أهمية خاصة، مــن حيث توقيتها الداخيل الدقيق، 
حيث ميــّر لبنان مبرحلة قد تكــون هي األصعب 
الحاد  السيايس  اإلنقسام  تاريخه، عىل صعيد  يف 
وانهيار ســعر  املريع  املايل  والتدهــور  والخطري 
العملة الوطنية بشــكل دراماتي يف األسبوعني 

املاضيني.
وبانتظــار تكّشــف معامل ووقائــع وتفاصيل 
العناويــن التي بحثهــا بو حبيب، والتــي ال تقّل 

الثالثاء، تتحّدث  التي سيسلّمها  الصَور  أهمية عن 
املعلومات نفسها، عن معطيات بارزة بحثت خالل 
اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع الرؤساء 

الثالثة.
ويف هذا املجال، تضيف املعلومات، أن الوزير بو 
حبيب قد استمع يف موسكو إىل املوقف الرويس 
مسألة  خصوصاً  اللبناين،  الســيايس  الواقع  من 
تعطيــل الحكومة وعــدم اجتاعها منذ شــهر، 
وانعكاس ذلك عىل مجمل عمل املؤّسسات الرسمية 
والدستورية، عىل الرغم من الظروف الصعبة التي 
تعيشــها الســاحة الداخلية عىل وقع الخالفات 
السياســية من جهة، والقطيعة مع معظم الدول 
الخليجية مــن جهة أخرى، فيــا الكارثة املالية 

واإلقتصادية واإلجتاعية تتفاقم يوماً بعد يوم.
وعىل صعيــد األزمة الديبلوماســية بني لبنان 
اململكة  طليعتهــا  ويف  الخليــج،  دول  وبعــض 

املعلومات  توضح  الســعودية،  العربية 
ذاتها، أن وزيــر الخارجية الرويس، دعا 
الخليج، مبدياً  الحوار مع  إىل اســتمرار 
اإلســتعداد للتواصل مع الــدول املعنية 
لبنان، ال  الحاصلة مع  فيه لتربيد األزمة 
سيا وأن املجال ما زال مفتوحاً من أجل 
املساهمة يف معالجة هذه األزمة قبل أن 
تّتخذ األمور منحًى أكرث تعقيداً وصعوبة 
يف املرحلــة املقبلة. ويف هــذا املجال، 
فإن موسكو ستســعى إىل التواصل مع 
الســعودية بشــكل خاص، ومع الدول 
الخليجية من أجل القيام مبســعى يؤدي 
إىل تهدئة األمور، ووضع حّد ألي تطّور 
باتجاه التصعيد، وهو ما سينعكس بشكل 

سلبي جداً عىل املشهد اللبناين عموماً.
كذلك، تشــري املعلومات عينهــا، إىل أن عنوان 
النزوح الســوري مل يغب أيضاً عن زيارة بو حبيب 
إىل موسكو، حيث طرح رضورة التعجيل يف عودة 
النازحني الســوريني إىل وطنهم النتفاء أســباب 
الواقع  النزوح لدى كثريين منهــم، خصوصاً وأن 
اإلقتصادي واإلجتاعــي يف لبنان، يجعله عاجزاً 
عن اإلستمرار يف تحّمل أعباء استضافتهم، ولكن، 
من دون أن تكون لدى موســكو أية مبادرات عىل 

هذا الصعيد يف الفرة الراهنة.
ويف هــذا املجال، تجزم املعلومــات، بأن الدعم 
الرويس للبنان حكومة وشــعباً هو أمر محسوم، 
ومسألة املساعدة من خالل صَور املرفأ قد شكّلت 
الداللــة عــىل اإلتجاهات لدى موســكو من أجل 
إعادة تحريــك الوضع الحكومي املعطّل عىل إيقاع 

التحقيقات يف تفجري املرفأ.

دعم روســــــي للبنان فــــــي أزمته مــــــع الخلي وتعطيــــــل الحكومة

هيام عيد

املاكينات  عجلــة  كانت  إذا 
اإلنتخابية التابعة لألحزاب مل 
تتحرّك بعــد، فإن هذا ال يعني 
أن السباق اإلنتخايب مل ينطلق 
حتى اآلن، يف ضوء ارتســام 
معــامل تقاطعــات إنتخابية 
ــة عىل  جديــدة غــري قا
التحالفات السياسية، بل تركز 
فقــط عىل تعــاون انتخايب 
بات  ما  أو  دائم،  مرحيل وغري 
بالتعاون«املوســمي«،  يعرف 
وفق ما تكشف أوساط نيابية 
يف حزب بــارز، والتي تربط 
ما بني اإلعالن الرســمي عن 
موعد  وتحديد  الســباق   بدء 

، يف ضوء القرار الذي سيتخذه  اإلنتخابات النها
املجلس الدســتوري بالطعن املقّدم إليه من »تكتل 
لبنان القوي« بالتعديالت التي أقرّها مجلس النواب 

أخرياً عىل قانون اإلنتخاب الحايل.
لكن هــذا الواقع، مل يحــل دون أن تبادر بعض 
األطراف إىل تحديد اتجاهاتهــا اإلنتخابية، لجهة 
الخيــارات املتاحة أمامها، حيث تلفت األوســاط 
النيابية نفســها، إىل أن جــوالت البحث والنقا 
التي عقدت يف اآلونة األخرية بني »تياراملســتقبل« 
والحزب التقدمي اإلشــــرايك، قــد أفضت إىل 
تأســيس تعاون ســيايس وانتخايب يف املرحلة 
املقبلــة، عىل أن يتــّم عرض التفاصيــل املتعلقة 
باإلســتحقاق اإلنتخايب يف مطلــع العام املقبل، 
من خالل لقاءات مشــركة عىل مســتوى قيادة 

الطرفني، وســتعقد يف بريوت غداة عودة الرئيس 
سعد الحريري املرتقبة.

الســياق، تشــري األوســاط إىل أن  ويف هذا 
»اإلشــرايك«، من جهته قد أعلن ورمبا يف وقت 
مبكر، خارطــة تحالفاتــه اإلنتخابية يف الجبل، 
إذ حّدد رشيكيه وها »القــوات اللبنانية« و«تيار 
املســتقبل«، وبالتايل، فهو أعلن اســتمرار واقع 
التحالفات عىل حاله، وكا كان خالل اإلنتخابات 
النيابية السابقة وخالل عدة دورات إنتخابية، كا 
أنه قطع الطريق عىل كل السيناريوهات والتوقعات 
التي كانت تلح يف األشــهر املاضية أن يتعاون 

»اإلشرايك« مع »التيار الوطني الحر« يف الجبل.
وعىل الرغم من أنه من املبكــر الدخول يف أية 
توقعات حول اللوائح أو الرشيحات التي سيجري 

خاص  وبشــكل  عليها،  العمل 
الحزب  قبــل  من  الجبــل  يف 
ومع  اإلشــرايك،  التقدمــي 
حليفيــه »القــوات اللبنانية« 
هذه  فإن  و«تياراملســتقبل«، 
أية عوائق  ترى  ال  األوســاط، 
متنع تشــكيل لوائح مشركة 
وإن  الثالثــة،  األطــراف  بني 
الحالية  التواصل  عملية  كانت 
بيت  املختــارة-  خط  عىل  تتّم 
الوســط، واملختارة- معرابفي 

اللحظة الراهنة.
النيابية  األوســاط  وتعزو 
ذاتهــا هــذا املشــهد، إىل أن 
املعطيــات السياســية كــا 
اإلنتخابيــة عــىل مســتوى 
حول  اإلنتخابية  التقاطعــات 
مرشــحني متناغمني يف الخطــاب واإلصطفاف 
الســيايس، باإلضافــة إىل أن الظــروف الحالية 
ســتؤدي إىل بلورة الصورة بشــكل حاســم يف 
تحديد موعد  فإن  وبالتايل،  املقبلني،  األســبوعني 
اإلنتخاب،  الطعن بقانون  النيابية وبّت  اإلنتخابات 
ســوف يخلط األوراق ويدفع القوى السياســية 
عموماً، وليــس فقط األحزاب الثالثة املذكورة، إىل 
إرساء مشهد التعاون والتحالفات كا الرشيحات، 
خصوصــاً وأن هناك أكرث من وجــه نيايب حايل 
قد يغيب يف اإلســتحقاق املقبل، وستحّل مكانهم 
شخصيات جديدة، لدى غالبية األطراف السياسية 
ويف كل الكتل النيابية، وهذا بالطبع لن يؤثر عىل 

التحالفات املستمرة منذ سنوات.

تراكي معاً في الجبل ؟ 0 : »القوات« و»املســــــتقبل« وا تحالفات 
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جــور يـــعـــاد ســعــر قــارورتــيــن  ــاز املــنــزلــي.. والـــحـــد األدنــــى لــ الـــــدوالر يــحــكــم قبضته عــلــى ســعــر الــ
ــر سـ ــ ــة إجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ ــ ــاي ــ ــم ــ ـــــــهـــــــر... واليــــــجــــــاد ح ــه  أ ــ ــم ــ ــدع ــ ـ »الــــــــديــــــــار« : ل خـــــبـــــراء لـــــ

مينى املقداد

أحكمت السوق السوداء قبضتها عىل خناق اللبناين يف كّل 
املواد التي يحتاجها ليحيا، والغاز املنزيل كان حلقة جديدة  يف 
سلسلة حصار الدوالر الذي ال ميكن ألحد أن يتكّهن متى وكيف 

سينتهي
يف أوائل الشهر املايض رفع الدعم عن الغاز، املادة الحيوية 
املتبقّية إلعداد الغذاء وللتدفئة شــتاء، وحتى يوم الجمعة 19 
ترشين الثاين، كان ســعر قارورة الغــاز يف املحل التجاري 
275 بعمولة توزيــع  17000 لرية وعمولة محل  يبلــغ 000
500 لرية، عىل أّن السعر يواصل تصاعده أسبوعيا وفق سعر 

الرصف املحيل، وسعر الغاز العاملي.
املرصف املركــزي أكمل مهمته بتحريــر املحروقات برفع 
الدعــم عن غاز املنزل واضعا الكــرة يف ملعب وزارة الطاقة 
واملياه، التي يقترص دورها حاليا عىل تســعري الوقود مّرتني 
أســبوعيا، إســتجابة لرصخة النقابات، وتالفيا لإلشكالية 
التي أّدت ســابقا إلقفال الرشكات املوزعــة للغاز إثر التغرّي 
اليومي لســعر الــرصف، فيا رصخة املواطــن مل تجد من 

يتلّقفها

 زينون:  لدعم الغاز املنزيل ملدة 3 أشهر  
رفع الدعم عن الغاز تّم بشكل مفاجىء، بحسب رئيس نقابة 
العاملني واملوزعني يف قطاع الغاز ومستلزماته يف لبنان فريد 
زينــون الذي أفاد لـ »الديار« بأّن الرشكات أصبحت تســتورد 
الغاز من الخارج  بالدوالر، معيدا ارتفاع  ســعر القارورة  إىل 
ارتفاع ســعر الغاز عامليا وإىل عدم إســتقرار الدوالر محليا، 
مؤكدا أنّه كلّا ارتفع سعر الرصف وزاد الغالء العاملي سنتأثر 

يف لبنان ويزيد السعر.
وفيــا خّص تداعيــات رفع الدعم عن الغــاز واإلرتفاع 
التصاعدي لســعره، لفت زينون إىل أّن التأثري يطال املواطن 
بالدرجــة األوىل، كا األفــران واملطاعم واملستشــفيات 

الغذائية. والصناعيني وسواهم، وبالتايل معظم السلع 
وشــّدد عىل أّن الفقري هو الضحية األبرز، ال ســّيا مع 
اقراب فصل الشــتاء، حيث يزيد مرصوفه من الغاز، فبعد 
أن كانت القارورة تكفي لـ 20 أو 25 يوما للطهي، لن تدوم 
ألكرث من 15 يوما يف الشــتاء، وبالتايل ســتحتاج األرسة 
شــهريا إىل نحو قارورتني للطهي وقــارورة  للتدفئة كل 
3 أو 4 أيّــام، الفتا إىل أّن ســعر قارورتني ونصف من الغاز 
أصبح يــوزاي اليوم الحد األد لألجور، متمنيا عىل الدولة 
دعم الغاز املنزيل ملّدة 3 أشــهر، فلبنان يستهلك بني 1200 و 
1300 طن من الغاز يوميا أي مبعــّدل دعم يبلغ 12 مليون 

دوالر.
ويف معرض حديثه، كشــف زينون بأّّن مواطنني يتصلون 
بالنقابة لطلب الغاز مجانا فال مال لديهم، وأّن آخرين يطلبون 

تعبئــة 4  كيلــو فقــط من 
القارورة، معتربا أّن هذه مأساة 
كبرية، وطلب رئيس الحكومة 
والوزراء املعنيــني إيجاد حل 
أقله لألشــهر الثالثة املقبلة، 
يك يؤّمــن النــاس تدفئتهم 
الصقعة«  و«ما ميوتوا مــن 
وخصوصا كبار السن، فاليوم 
ال يستطيع أحد تشغيل مدفأة 
الخاصة  املولــدات  عّداد  ىل  ع

الرتفاع التكلفة.

 إشكالية الجدول 
والتسعري يومياً 

وفيا يشت العاملون يف 
قطاع الغاز من الخسارة، يعيد 
زينون ذلك إىل أّن الوزارة كانت 
تســّعر عىل دوالر متدن فيا 

يرتفع خالل النهار، ما حدا بالنقابة لطلب التســعري حســب 
سعر الرصف اليومي، يك ال تنقطع هذه املاّدة وال يتحّمل أحد 
أي خسارة، مؤكّدا أنّه كلا تّم التسعري يوميا لن ينقطع الغاز.
عطفا عىل ذلك، يلمس املواطن إختالفا يف ســعر قارورة 
الغــاز بني محل تجاري وآخر، ويف هــذا أوضح زينون أّن كل 
بائع يســّعر مبفرده، وهنا يربز دور حاية املســتهلك التي 
يجب أن تالحق كّل من ال يتقيد بالســعر الرســمي، الفتا إىل 
أّن املوزعني يسلّمون املحال التجارية والرشكات وفق الجدول 
الرسمي، الفتا إىل أّن سعر القارورة يختلف بني املحل التجاري 

والرشكة تبعا لهامش الربح وخدمة توصيل وسواها.
يعترب الغاز مادة حيويّة أساســّية  وفق زينون الذي قال إّن  
نحو 85  من اللبنانيني يســتعملون الغاز للتدفئة وتسخني 
املياه لعدم توفر الكهرباء،  ونحو 15  لديهم حطب أو أجهزة 
تدفئة تعمل عىل املازوت، ولكــن أغلبهم غري قادر عىل رشاء 
الغاز واملازوت، وشّدد عىل أنّه يجب النظر بحال الفقراء وغالء 
الغاز خصوصا يف هذه األشــهر الثالث، وأن يكون هناك دعم 
للغاز املنزيل بأرسع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء، الفتا 
ا مع النقابات،  يف املقابل اىل عدم تجاوب الوزراء املعنيني دا
متمنّيا عليهم التعاون ألّن ذلك يساهم يف تاليف املشاكل التي 

نقع فيها يوميا.

 رّحال: سيشهد قطاع الغاز فو 
إقتصاديا ما هو السبب وما األثر لهذا اإلرتفاع الجنوين يف 

سعر الغاز املنزيل
الباحثة يف الشــؤون االقتصادية واملالّية الدكتورة فاطمة 
رّحال، ترى بأّن اإلرتفاع الجنوين لســعر قارورة الغاز املنزيل 

أصبــح عبئا ثقيال عىل موازنة األرسة، فبعد أن كان ســعرها 
25 ألف لرية  يف حزيران يتعدى اليوم 270 ألف لرية، بســبب 
رفع الدعم وتحرير ســعر الرصف، فأصبح التســعري بحسب 
دوالر السوق السوداء، وهذا ما أّدى لرفع سعر الغاز بطريقة 
جنونية تفوق طاقة املواطن، باألخــّص أّن معظم املواطنني 
اليوم يتقاضون رواتبهم باللرية اللبنانية، وأّن 40 منهم يقّل 

راتبهم عن مليون و400 ألف لرية.
ولفتت إىل أن سعر رصف الدوالر ينحو تصاعديا بسبب عدم 
إنتفاء األزمات التي يعاين منها إقتصاد لبنان، ما سيجعل سعر 
الغاز عرضة للتغري يوميا، وســيؤدي ذلك لخلق مشكلة بني 
الرشكات املســتوردة ورشكات التعبئة والتوزيع واملستهلكني، 
ما ينب بفو يف هذا القطاع، ال ســّيا يف الفرات التي ال 
يستقر فيها سعر رصف الدوالر، عدا عن إحتال إنقطاع هذه 

املادة.
وأشــارت إىل أّن الغاز مادة حيوية تعتمد عليها كّل األرس 
بطهي الغذاء والتدفئة، ولفتــت إىل أّن الغاز يرتبط بحاجات 
رئيســية للمواطن وليس  كاليات ميكن اإلســتغناء عنها، 

معتربة أنّه من الصعب إيجاد بديل عنه .
ومبقارنــة بني حد أد لألجور يبلــغ اليوم 675 ألف لرية 
أي حوايل 30 دوالرا وبني ســعر قارورة غاز حوايل 10 دوالر 
ونصــف، خلصت رّحــال إىل أّن الحــد األد لألجور يكفي 
ّر من  لحوايل 3  قوارير غاز أو أقــل، مؤكّدة أّن أكرث من يت
إرتفاع سعر الغاز هي الفئة الفقرية التي تشكّل اليوم 70 من 

سكان لبنان بحسب تقارير البنك الدويل.
األثر اإلضايف الرتفاع ســعر الغاز ميتد  للدورة اإلقتصادية 
ككّل، فبحســب رّحــال تعتمد العديد مــن املصالح التجارية 

كاملطاعم واألفران عىل هذه املاّدة، ما ســينعكس ارتفاعا يف 
أســعار املنتجات وســينخفض الطلب واإلنتاج فيها، ويؤّدي 
لترسيح قسم من املوظفني الذين ســينضمون للعاطلني عن 

العمل بظل ارتفاع معدالت البطالة ألكرث من 40 يف لبنان.
وعا اذا كان بإمكان البنك املركزي أن يطيل عمر هذه املادة 
الحيوية  ويخفف من معانــاة اللبنانيني تؤكّد رّحال أنّه كان 
من املمكن إطالة عمر الدعم عىل سلع حيوية للمواطن متس 
بقوته اليومي وذلك برشــيده ، مضيفــة أنّه إذا ما قارنا بني 
كلفة الغاز البالغة  200 مليون دوالر، واألثر اإلقتصادي عىل 
املواطنني بانخفــاض قدرتهم الرشائية، نجــد أنه كان يجب 
إيجاد حــّل إلطالة عمر الدعم حتى تنجــز حلوال أخرى منها 

بشكل مبدأي البطاقات التموينية.

 من أين يبدأ الحل  
وترى رحال أّن الحل املبد وعىل املدى املنظور، يبدأ بايجاد 
حاية أو مســاعدة إجتاعية لألرس األشــد فقرا بالبطاقة 
التموينية والتي هي عبارة عن بطاقات مساعدة قصرية األجل 
.فيا تعترب يف املقابل، أّن الحلول ملشــاكل لبنان اإلقتصادية 
يجــب أن تكون ضمن خطــة متكاملة وشــاملة، وطويلة 
األجــل ترتكز عىل األمور البنيوية التــي أوصلت اىل التذبذب 
بســعر الرصف، وبأن تعالج الحكومة امللفات األساسية التي 
ستنعكس عىل تحسني جميع  القطاعات، فاليوم الحد األد 
لالجور مشكلة يجب معالجتها، فمن غري املنطقي أال يكفي إال  
لرشاء قارورتــني أو 3 قوارير غاز، وأوصت رّحال بالبحث عن 
مصادر متويل من خالل الدوالر الجمريك وفق سعر مدروس 
ال يتعّدى  10 آالف لرية، فهذا الســعر سيخلق تضخا ويفاقم 

املشكلة املوجودة  يف لبنان.

 »عيش يا فقري« 

تجاذبات كثــرية حدثت بني  أصحاب معامــل تعبئة الغاز 
واملوزعــني ووزارة الطاقــة أفضت إىل تســعري املحروقات 
مرتني أسبوعيا، ورمّبا يومّيا الحقا، فيا التجاذبات النفسية 
والصحية واملعيشية التي يعيشها املواطن ال تتلقفها أي جهة 
رســمّية وجدت يف األســاس لخدمته، كا مل تلَق أّي صدى 
ّ ملادة الغاز املنزيل من قرار رفع  نداءات كثرية الستثناء شتا

الدعم.
وفيــا ميّثل الغاز املنــزيل أقّل من 5 مــن قيمة فاتورة 
املحروقات يف لبنان، فإنّه يحرق بأســعاره أكرث من 80 من 
الشعب اللبناين، فيا الدولة تحاول تضميد قرارها مبعونة من 
هنا ومبلغ مايل من هناك، ما يطرح تساؤال يشبه: أليس إبقاء 

الدعم عىل الغاز ولو لفرة محددة الحل األوفر للجميع
عالوة عىل ذلــك،  وحتى تحقيق الوعود بزيادة ســاعات 
التغذية أوائل العام القادم، سيواصل سعر الغاز بالتحليق بال 

أفق، وعيش يا فقري

زياد العسل 

تعصــف بلبنــان أزمة خانقــة عىل شــتى الصعد 
االجتاعية واالقتصادية والتي يتوقع أن تتبلور قريباً يف 
الشق األمني اذا اســتمر املشهد عىل ما هو عليه، ويكاد 
يجزم كثري من الخرباء واملراقبــني ان االزمة اآلنية التي 
تعصف بلبنان هي من اشــد واصعب االزمات يف العرص 
الحديث فقسم كبري من الشعب اللبناين بات يفكر ملياً، 
ببيع »عفش بيته« كا يستعمل يف اللغة املحكية، وذلك 
نتيجة للفقر والبطالة واالفالس وغياب خطة اقتصادية 
واجتاعية حقيقية تقي الناس هذا الكم الكبري من القهر 
والبؤس والجوع الذي يفرض نفســه بقوة عىل سطح 

املشهد.
غســان وهو مواطن من شال لبنان يؤكد يف حديث 
خاص بـــ »الديار« أنه بدأ ببيع املفروشــات يف منزله 
ليتمكن من اطعام عائلة مكونة من 6 اشــخاص وهو 
املسؤول املبارش عن هذه العائلة، بحيث فقد عمله نتيجة 
اقفال احدى الرشكات وليس له من مدخول ثابت حالياً، 
لذا بات يفكر ملياً يف اي طريق او ســبيل يستطيع من 
خالله ان يقي العائلة رش الجوع، ويقول انه مســتعد 
ء حتى ال يرى القهر يف عيون ابنائه نوالفقر  لفعل اي 
املدقع املتسلسل لكل ناحية من نواحي بيته الذي فتك به 

الجوع وفق توصيفه.
حسام وهو مواطن بقاعي يؤكد لـ »الديار« أنه بعدما 
باع ســيارته يعرض حالياً بعض القطــع القيمة التي 
احتف بها لراثيتها للبيع، الن مدخوله من العمل اليومي 
كدهــان مل يعد يكفي لدفع مثن تنقلــه وفق ما يقول. 
ويضيف حســام بلغة ســاخرة فيها الكثري من خيبات 
الدهر وقرفــه: اخ بعد فرة ان ابــاع مع هذه املواد 
الراثية التي احتف بها، ويقول ان تذكرته اللبنانية باتت 

عبئاً عليه وهو يود الذهاب الي بقعة يف العامل ميكن ان 
تشعره بالكرامة االنسانية.

ســحر وهي فتاة جامعية مل تتمكن من التسجيل يف 
العام الدرايس الجديد يف الجامعة اللبنانية نتيجة غالء 
القســط عليها كا قالت وعدم مقدرتها عىل دفع مثن 
التنقل اليومي. اكدت لـ »الديار » انها تعمل بشكل  يومي 
يف محل للخضار وهو الذي يســاعدها يف قوت يومها 
وأهلها حيث ترصف عليهم من انتاجها املتواضع وتخربنا 
ان ابيها باع قطعة من ارضه ليستمر ولكن املردود ضئيل 
جداً، نسبة النهيار العملة الوطنية الجهنمي وتقول نقالً 
عن ابيها ان مثن قطعة االراض املباعة يكفي لستة اشهر 

عىل ابعد تقدير.
سألنا نائب  بقاعي سابق عن رايه يف هذا املشهد، فلم 
يتوان يف توصيف تعاطفه الكامل ورأى ان االنتقام من 
هالقهر املرير يجب ان يكــون يف صناديق االقراع بعد 
مدة، لئال يستكمل مسلســل القهر املرير، وبعد سؤالنا 
عن دوره ودور النواب الحاليني يف دعم الشــعب املقهور 
والوقــوف اىل جانبه، أجاب وكأنــه آت للتو من تدريب 

متثييل سينا »العني بصرية واليد قصرية«. 
واردف قائالً: رح نحاول بيليل منقدر عليه والله يقدرنا.

ء ميكن ان يصف ما تــراه يف بيوت اللبنانيني،  ال 
ء من معجم الضاد ولغات  وال معدتهــم الخاوية، وال 
البرشية جمعاء ميكن ان يصف دمعة حسام او سحر او 
ء اال بضعة  سخربة غســان من وطنه وساسته، ال 
كلات قد تخترص مشهداً عظياً من االنهيارات الكبرية 
أال وهو أن الوطن الذي ينام ابناؤه جائعا ال اســف عليه 
وعظم الله اجركم فيه، وال مصري ينتظر ساســته سوى 
مزابــل التاري وقاع جهنم التي اذاقوها لشــعب جبار 
قاوم كل رصوف القهر وابشع انواع االذالل يف ما يسمى 

»وطنه ».

باميال كشكوريان السمراين

يبــدو أّن عريس اإلنتخابات النيابية، لــن يح حفل الزفاف هذا 
العام، فبعد أشهر قليلة عىل اإلنتخابات النيابية التي ستجرى يف ربيع 
2022، سيغيب املشهد اإلعتيادّي عن عيون اللّبنانيني وحّتى طرقاتهم 
التي لغاية اللّحظة مل تشــهد تعبيد دروبها، يف الوقت الذي كان فيه 
السياســيون يتســابقون ويتهافتون قبل شــهور عديدة من إجراء 
اإلنتخابات النيابية لتعبيد الطرقات وتحسني حالها ولو بزفت ذو جودة 

متدنية طمعاً بأصوات الناخبني.
وبالرغم من اقــراب املهلة، إاّل أّن الحمــالت اإلنتخابية خجولة، 
خاّصة وأّن املشهد ال يزال مبهاً والرشيح مل يعلن بعد، فيا التحضري 
تحت قدم وساق من تحت الطاولة، وكأّن باليد حيلة، فاللّبنانيون اليوم 
بأمّس الحاجة للسيولة املالية ال »للسائل األسود«، وبحاجة لكرامة 

عيش، ال اغتصاب أصواتهم... ولكن أهال بك يف لبنان
اعتاد اللّبنانيون عىل فرة ما قبل اإلنتخابات، هرج ومرج وزيارات 
عائلية ووعود يف األجواء، تتناثر بعد فرز الصناديق وتسقط كالورق 
عــىل األرض، واعتادوا معها عىل تعبيــد الطرقات كافة من الجهات 
السياسية املختلفة، إاّل أنّه هذا العام وعىل ما يبدو، ال تعبيد للطرقات 
يف ظّل األزمة اإلقتصادية وارتفاع ســعر رصف الدوالر مقابل اللرية 

، وحّتى الحمالت اإلنتخابية من املرّجح أاّل تكون ذات فخامة عالية.
وبالعودة للزفت، فتســعريته بالدوالر مبا يقارب 14 للمر الواحد 
تشمل كافة املستلزمات، أّي بعملية حسابية صغرية تبلغ تكلفة طريق 
10،000 مــر 140،000 أي ما يعــادل 3،220،000،000 وهو مبلغ 

هائل نسبة للحمالت اإلنتخابية املعّدة ميزانياتها مسبقاً.
يرى عــاد، وهو مواطن لبنايّن، رّب أرسة مؤلفة من ثالثة أطفال 
أّن الحال تبّدلت هذا العام، وبالرغم من أنّه حظي بفرصة تعبيد الطريق 
الخاّص الذي يربط  منزله بالطريق العام يف اإلنتخابات املاضية، لكن 
ّر بها اليوم أكرب من أن ننساها  »تبدلت األحوال كثرياً، والضيقة التي 
بعلبة مؤونة، أو بزفت بسيط أو حّتى بوعود أثبتت األيام أنّها فارغة، 
ال أنكر جميل الجهة السياسية التي عّبدت طريق منزيل وجعلتني أصل 

إليه بسهولة، إاّل أنني أعتذر طبعاً عن التصويت هذا العام بالّرغم من 
أنّه واحد من حقوقي املدنية، إاّل أنّني أتنازل عنه ألنه بات عبئاً وليس 

حّقا«
يف املقابل، ينتظر حسام )42 عاماً( منذ سنتني توقيت اإلنتخابات 
النيابية طامعاً بتعبيد طريق منزلــه الذي يبلغ حجمه 500 مر )أّي 
 ) مبعّدل تكلفــة: 140،000،000 لرية لبنانية أي مــا يوازي 7000
ويقول لـ »الّديار« :« أرهن صويت ملــن يعّبد يل طريق منزيل، فبات 
الحّق اإلنتخايب بعيداً جّدا عن القدسية، نحن شعب بحاجة أن نعيش، 
وطبيعة السياسة يف لبنان تفرض علينا أن نكون مرتهنني للسياسيني 
الذين يلّبون نداءاتنا قبيل اإلنتخابات، لذا، سنكون املستفدين الوحيدين 
من أجــل اإلدالء بأصواتنا مقابل تأمني الخدمــات التي نحن بحاجة 

إليها«.
ويضيــف: »جميع اللبنانيني بحاجة اليــوم ألكرث من قّصة تعبيد 
طريــق، بحاجة لراتب شــهرّي يخّصص لهم وبالــدوالر، وبحاجة 
لتسهيالت ّشتى تسمح لهم املثابرة وإمكانية العيش يف بلد شّحت كّل 
موارده، حّتى البرشية، فأنا اليوم أقولها علناً،أنا أبحث بالدرجة األوىل 
عن حزب أو تيار ســيايس أو جهة سياســية تؤمن يل تعبيد طريق 

» منزيل يك أّصوت لهم أنا وزوجتي وأّمي وأيب...
هل ستلعب الحمالت اإلنتخابية دور الّدولة العاجزة 

هذا من الناحية الفردية والشــخصية، أّمــا يف ما يخّص العموم، 
فحّدث وال حرج عن أحوال الطرقــات والحفر املتواجدة بوفرة، والتي 
تعرّض حياة املواطنني لخطر الحوادث وســياراتهم للصيانة املرتفعة 
الثمن، وفيا تتحّمل وزارة األشغال مسؤولية تعبيد الطرقات الدولية 
والعاّمــة، أكّد مصدر مطلع يف الوزارة لـ »الّديار« بأّن وزارة املالية مل 
ترصف اإلعتادات الالزمة بعد، حّتى أّن عىل الدولة تسديد مثن تعبيد 
طرقات قد حصل يف وقت ســابق مل يدفع حّتى الساعة، فهل تعّول 
الدولة أيضاً كا املواطنني عىل الحمالت اإلنتخابية والدعم اإلنتخايب 
من أجل تعبيد الطرقات اللّبنانية وإصالحها وهل ستبرص الحمالت 
اإلنتخابية التي اعتاد اللبنانيون عىل وفرة مالها النور أم ستكون يف 

حالة تقّشف جرّاء اإلنهيار اإلقتصادي اللّبناين

ــم لــلــبــيــع ــهـ ــازلـ ــنـ ــانـــيـــون يـــعـــرضـــون اثـــــــا مـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
املــجــرة ــار  خـ وحــكــامــهــم  اللبنانيين  يلف  املــدقــع  الفقر 

 » عـــــريـــــ دون  مـــــن  »عــــــــــروس  الـــنـــيـــابـــيـــة  نــــتــــخــــابــــات  ا
نـــــتـــــخـــــابـــــي«... والـــســـبـــ ؟ ـــائـــبـــيـــن : »الـــــزفـــــ ا ــ أبـــــــرز الـ

ا يحصل؟ ــــــراء األلبســــــة ولكــــــن ال أحد قادر علــــــى اقتنائها... مــــــا لبنــــــان األو فــــــي املنطقة في 
رجاء الخطيب 

الزَم اللبناين املثل الشعبي القائل »بيتدين ليتزين«، من باب 
االشــارة إىل مدى حب اللبناين ملباهج ومرّسات الحياة، حتى 
قد يصل به األمر إىل اعتبارها من األساسيات وليس الثانويات 
يف سلم اولوياته. فهل بات اللبناين بحاجة فعالً إىل أن يتزين 
ليكسو نفســه من إســتطاع أن يقوم بجولة يف األسواق 
لن يخفي دهشته ما قد يراه. أســعار تزنرها أصفار كثرية، 
ومالبس وأحذية تكاد تصبح حلا ال أكرث. يزداد األمر سوءاً مع 
املالبس الشــتوية، فهي عادة ما تكون أغىل مثناً، حيث كانت 
»الجاكيت« من القا العادي يف أحد املحالت التجارية يف 
لبنان ال تتخطــى الـ300الف لرية لبنانية، أصبحت ال تقل عن 
املليون لرية لبنانية. قد ال يالم التاجر عىل هذه األســعار، وإن 
ا الواقع فرض تسعريات مختلفة  ء من الطمع، ا اتســم ب
عليه وعىل املواطن معــاً. فاذا يقول هذا التاجر الذي أم 
سنوات طويلة يف شحن البضائع إىل لبنان وبيعها يف السوق 
مؤسساً بذلك لنفســه مملكة تجارية ذات أسس متينة، ماذا 

يقول عن الواقع الذي اصبحنا فيه اليوم
السيدة إميان خ التي تدير عملها الخاص بتجارة األلبسة 
منذ ما قبل األزمــة، أكدت لـ »الديــار« أن الفرق ما بني ذلك 
الوقت والوقت الحايل كبري جداً، وأن أحد أهم تأثريات األزمة، 
أن التاجر كان قادراً عىل الســفر والتنقل داخل لبنان إلنتقاء 
بضاعته بنفسه من الخارج أو مصدر الجملة يف الداخل، وهو 
األمر الذي مل يعد متاحاً اآلن بسبب إرتفاع كلفة التنقل، والتي 

، ومع ذلك  يجب أن تحسب من ضمن ســعر القطعة النها
فإن هذه املشــكلة مل يتم حلها، إذ أن معظم التجار اليوم باتوا 
يعتمدون عىل خدمة التوصيــل إىل املنزل، وهي الخدمة التي 
باتت مكلفة جداً، وتضيف أرقاما خيالية إىل السعر األسايس. 
خ تحدثت عن أمــور الحظتها خالل العامني املنرصمني 
يف األزمــة، إذ أن العائــالت املتعددة األفراد مل تعد تشــري 
الفرادها الثياب يف آن واحد، بل باتت تقسم الرشاء عىل أشهر 
منفصلة يك ال تحرم نفسها وأطفالها، ويف نفس الوقت يك 

تبقى قادرة عىل اإلقتناء دون الحرمان الكيل. 
خــ أكدت أن هنــاك تراجعا يف اإلقبــال، فكلفة رشاء 
الثياب من الخــارج، وتحديــداً تركيا، الســوق األول لتجار 
األلبسة اللبنانيني، مل تتغري بشــكل جذري كونها منذ القدم 
يتم تســعريها بالدوالر، وعىل الرغم من ذلك تقول، أنها كا 
زمالئها يف املهنة، يخاطرون برشاء بعد البضائع التي باتت ال 
تتخطى االربعني دوالراً للقطعة الواحدة، وعىل الرغم من ذلك، 
فإن معظم مــن كان يعّد من الزبائن، هو غري قادر اليوم عىل 
رشاء القطعة التي تبلغ كلفتهــا 10 دوالر أمرييك. وإعتربت 
أن الدوالر هو العائق األول واألخري اليوم، باإلضافة إىل طمع 
تجــار الجملة وبعض املســتوردين الكبــار الذين يتحكمون 
بالسوق، ويتذرعون مبشكلة غالء إشراكات املازوت وغريها 

من الحجج التي قد ال تصح يف بعض األحيان. 
ويف تفصيل مهم، إعتــربت خ أن ما يحصل حالياً ليس 
رسقة من قبل التجار واملتحكمــني يف هذه التجارة، ال بل إن 
ما كان يحصل يف السابق وعىل مدى السنوات املنرصمة هو 

الرسقة الفعلية، إذ أنه من غري 
الكلفة  تراجــع  أن  املنطقي 
، وهو  بالدوالر إىل حواىل 80
ما يفرس أن التسعرية القدمية 
كانت خيالية ومبالغ فيها وأن 
التســعرية الحالية تقرب من 

أن تكون منطقية ولو قليالً.
وإعتــربت خــ أن هذه 
املصلحــة كانت يف الســابق 
لصاحبها  تؤمــن  أن  قــادرة 
تصل  عاليــة  رشائية  قــدرة 
وســيارة  منزل  رشاء  حد  إىل 
جيدة  معيشة  تكاليف  وتأمني 
جداً، حيــث كان بعض التجار 
وإحتكار  بإســتغالل  يقــوم 
زبائنه  مع  والتعامل  منطقته 
لقدرتهم  بشكل متفاوت طبقاً 

الرشائية، ولكن مع الوقت الحــايل تراجعت هذه القدرة لدى 
معظم التجار املحليني وتراجع هامــش الربح لديهم، كا أن 
اً يف دائرة خطر القفــزات الجنونية الالمتوقعة  ربحهم دا

. التي يقفزها الدوالر بني الحني واآلخر بشكل مفاج
يهمس أحد املوظفني يف أهــم مجموعة تجارية يف البالد 
يف أذن صديقه عن أن »لبنان ما زال يتصدر املرتبة األوىل يف 

املنطقة يف نسبة مبيع املالبس«

فأين يكمن الخلل إذاً ومــن هي هذه الفئة القليلة القادرة 
عىل الــرشاء بجنون، وعىل غلبة الفئة الكثــرية التي مل تعد 
قادرة عىل إقتنــاء القليل من الثياب الداخلية يف آن واحد ما 
يجري هو إنعكاس بسيط ولكن صار النحصار الرثوات يف 
أيدي فئة قليلة جداً من اللبنانيني، وبالتايل التوزيع غري العادل 
للرثوات، ما ينذر باملزيد من املشــاكل اإلجتاعية واإلنفجار 
اإلجتاعي الناجم عن تراكم الحقــد الطبقي.... وهو قادم ال 

محال.
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عقــد امس اجتاع افــرايض بني رشكة 
A&M ومرصف  لبنان ووزارة املال، أكد خالله 
املرصف عىل استمراره يف تعاونه الكامل بغية 

. إنجاز  عملية التدقيق الجنا
وأصدر مرصف لبنان البيان اآليت: »متابعة 
لعمليــة التدقيق  الجنــا وبهدف تذليل أي 
 Alvarez & عقبات متبقية بغية متكني رشكة
(  من      )
مبارشة مهامهــا، عقد اليوم )امس( اجتاع 
افرايض بــني رشكة  M&A  ومرصف  لبنان 

ووزارة املال، أكد خالله املرصف عىل استمراره 
يف تعاونه الكامل بغية إنجاز  عملية التدقيق.

  كــا أبلغ مرصف لبنان رشكة M&A بأنه 
ســيقوم بتلبية جميع طلباتها  املقدمة لغاية 
2021/12/29 حتــى لو أّدت عملية تحضري 
املعلومــات واإلجابات إىل تخطــي  التاري 
املذكور أعاله، وحتــى إن مل يتم متديد العمل 
بالقانــون رقم 200 تاريــ  2020/12/29 
)تعليــق العمل بأحكام قانون رسية املصارف 

ملدة سنة واحدة(«.              

اجتمــــــا افتراضــــــي ملصر لبنــــــان مــــــع »ألفاريز«
»املركــــــزي« يلبــــــي كل طلباتهــــــا والتعــــــاون معها

اجتمع  وزير الصناعة جورج بوشكيان مع 
املجــــلس اللبناين ملصّنعي األلبان واألجبان 
LDB برئاســة  جاك كاليس، وتناول البحث 
أهميــة هــذا القطاع الــذي يوظّف أصحابه 
اســتثارات كبــرية  يف اإلنتــاج والتحديث 

والتطوير.
كــا بحث املجتمعــون يف التزام املصانع 
املرّخصة باملواصفــات املطلوبة  وطنياّ ويف 

األسواق التصديريّة.
هّنــأ الوزيــر بوشــكيان أصحــاب هذه 
املؤسسات الذين واجهوا الصعاب  واملشّقات، 

ونجحوا يف إنتــاج منتجات صّحية ونوعّية 
ممتازة من األلبان واألجبان،  وطّوروا عمليات 
التعبئة والتغليف. ولفت إىل »وجود تشــابك 
يف الصالحيات واملســؤوليات  بني الوزارات 
واملؤسســات واإلدارات العامة«، موضحاّ أنه 
يعمل مع الــوزراء  املعنيني عىل تحديد املهام 

واألدوار.
وشــّدد عىل أن »وزارة الصناعة مصّممة 
عىل إقفال املصانع غري  املرّخصة التي تنافس 
بصورة غــري رشعية، وتوّزع يف األســواق 
منتجات من دون عالمات  تجارية«.                     

إقــــفــــا عــــلــــى  ــون  ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــصـ ــ مـ  : ــــكــــيــــان  بــــو
ــة ــر املـــرخـــصـ ــيـ ــان واألجـــــبـــــان غـ ــ ــبـ ــ ــع األلـ ــانـ مـــصـ

عقدت لجنــة االقتصاد الوطني والصناعة 
والتجارة والتخطيط جلســة برئاسة  النائب 
فريد البستاين وحضور وزير الصناعة جورج 
بوشكيان والنواب االعضاء وممثلني  لجمعية 

الصناعيني.
اثــر الجلســة، قال رئيس اللجنــة  النائب 
البستاين: »عقدت لجنة االقتصاد والصناعة 
جلســة مهمة جدا ودعونــا وزير  الصناعة 
وجمعية الصناعيني وكان النقا مثمرا جدا«.

  وقــال مقــرر اللجنة النائــب عيل  بزي: 
»ناقشــنا مــع وزيــر الصناعــة وجمعية 
الصناعيني التحديــات التي يواجهها  القطاع 
يف ظل هذه االزمة االقتصادية الخطرية التي 
يعانيها لبنان والشعب اللبناين.  معايل الوزير 
أطلعنا عىل خطة الحكومة لتشجيع الصناعة 
املحلية، وهــذا يقت ترتيب  البيت الداخيل 
الن هناك تداخــال يف الصالحيات يف العديد 
من الــوزارات يف هذا الخصوص،  وايضا يف 
ما يتعلق بالتزام املواصفات وبشــكل ادق يف 
قطاعات االمن الغذا وسالمة  الغذاء، ويف 
القطــاع الكيا ايضــا الن يف بعض املواد 
الصناعيــة التي يدخل اليهــا  الزيت املهدرج، 
ال يتوافــر مهندس كيميــا عىل غرار بقية 
القطعــات، فصدر ما يســمى قــرار  الزامي 
لوجــوب ان يكون هناك مهندس كيميا من 
اجل ضبط هذا القطاع ومراقبته والســيطرة  

القانونية والصحية عليه. 
ويف هــذا الصدد، تألفت لجنة  للتوصل اىل 
بروتوكــول مؤلفة من الوزارات املختصة مع 
معهد البحــوث العلمية والقطاعات  الغذائية 

املعنية«.
وأضاف: »املســألة الخطرية  التي يعانيها 
لبنان والقطاعات املختصة هي ملف التصدير 

 ، كان هناك نقا جدي وحثيث.  وهذا النقا
كا تعرفون، يستغرق وقتا طويال. واستمعنا 
اىل معــايل الوزير من اجــل  معرفة املقاربة 
االخرية للحكومة مــن اجل ترتيب اعادة بناء 

الثقة بني لبنان والخارج.
يف هــذا امللف، طرح معاليه ان  الحل يكمن 
عرب التعاقد مع رشكة متخصصة من اجل ادارة 
هــذا القطاع وعدم تحويل الدولة  اللبنانية أي 
مسؤولية يف هذا االتجاه النقا كان واضحا 
ورة فصل القرار  الســيايس عن  ورصيحا ل
القــرار االقتصادي وايضا بناء الثقة املفقودة 
والتي لالســف الشــديد هي اهــم  عامل من 
عوامل االســتقرار االقتصادي يف هذا االتجاه 
واســتمعنا ايضا اىل جمعية  الصناعيني التي 
اكدت عىل رضورة فصل القرار الســيايس عن 
القرار االقتصادي وعن  االكالف التشــغيلية 
العاليــة جدا والتي تشــكل عائقا من عوائق 
تشــغيل هذه القطاعات  املختلفة وتعزيزها.   
وقــال الوزير بوشــكيان:. كان هناك  تداول 
ونحن نركز عىل قطاع املواد االولية، والشبان 
والشابات اللبنانيات لديهم  قدرات هائلة. يف 
هذا املوضوع نجرب االضاءة عىل هذا القطاع، 
ويف القريب العاجل  سنطلق مؤمترا خاصا به. 
لدينا 21 قطاعا صناعيا وسيصبح 22 قطاعا«.

  وأضــاف: »النقطــة الثانيــة هــي   بلد 
املنشأ لتســهيل االمور واملعامالت الصناعية 
للمواطن. هــذه من االمور التي  نعمل عليها، 
وامتنى عىل املعامل غري املرخصة لتأيت وتقدم 
طلبات ترخيص، وابوابنا  مفتوحة ونحن اىل 
جانبهــم، وال نرغــب يف ان يكون هناك هذا 
الرش بــني الدولة  والصناعيني والشــعب، 
فلنتضامن ونتواصل ونحن اىل جانبهم ملالقاة 

املرحلة املقبلة«.            

كيان بو مــن  اطــلــعــ  الــنــيــابــيــة  ــصــاد  ــت االق لــجــنــة 
ــاعــة ــصــن ــع ال ــشــجــي ــت عـــلـــى خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة ل

مل  يستبعد نقيب أصحاب مكاتب السياحة 
والســفر جان عبود »يف حال نجحت الرزمة  
الســياحية »بجنونك بحبك« يف جذب السياح 
واللبنانيــني املنترشينن أن  تكون هناك رزمة 

جديدة يف أوائل العام املقبل«.
وأكــد  عبود أن »الرزمة الســياحية أعطت 
انطباعــاً إيجابياً ومعنويــاً وحّركت الركود  
السياحي وأعادت لبنان إىل الخارطة كوجهة 
ســياحية ذات كلفة زهيــدة«، الفتاً إىل  أنها 
»بدأت تحصد نتائج إيجابية ملموســة، عىل 
الرغم من الوقت القصري  النطالقتها، ومتكنت 
بفضل اعتادها عىل أســعار مخّفضة، من 
إعادة جذب وكاالت السفر  إىل لبنان وال سيا 
من الدول العربية واألوروبية أيضاً، بعدما كان 
التعامــل مع  لبنان عىل أنه وجهة ســياحية 

باهظة الثمن«.
وأثنى  عىل أن »العدد األكرب من املستفيدين 
مــن هذه الرزمة هم العراقيون، ثم  األردنيون، 

فاملرصيون. أما األوروبيون فإقبالهم خجول«، 
معترباً أن  »املســتفيدين من هذه الرزمة هم 
الذين ينطلقون من إسبانيا وإيطاليا«،  أضاف: 
أما بالنسبة إىل القادمني من أرمينيا فعددهم 
مقبــول، خصوصاً يف ظل التعاون  القائم مع 
وزارة السياحة التي تستقبل السياح يف مطار 
بريوت الدويل وترّحب بهم...  فاملطلوب تأمني 
»مركزية« عدد املستفيدين من الرزمة يك يتم 

إرسالها إىل  وزارة السياحة.
وليــس بعيداً، كشــف عبــود أن »االتفاق  
املَوقَّع بني وزارة الســياحة والطريان الريك 
والقايض بخفض 20 يف املئة من مثن  تذكرة 
الســفر، سيبدأ تطبيقه اعتباراً من أول كانون 
االول  وحتى نهاية شــباط 2022، خصوصاً 
أن رشكــة الطريان  الريك تغطي كل محطات 
العــامل«. وَخلص إىل التشــديد عىل »أهمية 
التعاون  بني وزارة السياحة والقطاع الخاص 
اللبناين ومبادرات امليدل إيست«.                             

» 0 في ميزان »بجنون بحب رزمة ســــــياحية جديدة مطلع 
0 الــــســــفــــر  كــــــرة  تــــــ خــــفــــ   : عـــــبـــــود 

املـــقـــبـــل االو  كـــــانـــــون  فـــــي  ــا  ــ ــي ــ ــرك ــ ت ــر  ــ ــب ــ ع

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة 
الشامي ان املفاوضات التقنية مع  صندوق 
النقــد الدويل انتهــت تقريبا »ودخلنا يف 
مرحلة املفاوضات عىل السياسات  النقدية 
واالقتصادية يك نبدأ باملفاوضات بشــكل 
جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان  يزور 

لبنان قريبا«.
  ولفت اىل ان »كل وزير يعمل  عىل ملفاته 
ضمــن اختصاصه عىل ان يتم اإلعالن عن 
خطة الحكومة فور اكتالها«،  معتربا أنها 
»تتطلب انعقــاد مجلس الوزراء للموافقة 
عليهــا«.  واعرب  عن امله يف ان »يجتمع 
قريبا«، مبديا اعتقاده ان »الرؤساء الثالثة  

يعملون من اجل ذلك«.
  كالم الشــامي جاء بعد زيارته قبل  ظهر امس 
قرص بعبدا، حيث استقبله رئيس الجمهورية العاد 
ميشال عون واطلع منه عىل  مسار املفاوضات مع 

صندوق النقد الدويل.

 ترصيح الشامي 

  بعــد اللقاء، رصح الشــامي  للصحافيني فقال: 
»زرت رئيس الجمهورية الطلعه عىل  ســري ومسار 
املفاوضــات  مع  صندوق النقد الدويل، وابلغته ان 
املفاوضات التقنية انتهت تقريبا ودخلنا  يف مرحلة 
املفاوضات عىل السياســات النقدية واالقتصادية 
يك نبدأ بالتفاوض بشكل جدي  مع فريق الصندوق 

الذي نأمل ان يزور لبنان قريبا«.
  أضاف:« هدفنا ال يزال  التوصل اىل اتفاق مبد 
قبل أواخر الســنة، عىل ان نتوصل بعد ذلك كا هو 
مفــروض اىل  اتفاق نهــا  يف كانون الثاين من 
العام املقبل. ان املفاوضات مع الصندوق  تعتمد عىل 
عــدة محاور، منها ما يتعلق بالسياســة املالية أي 
املوازنة وهي عنرص أسايس  بالتفاوض حيث يعمل 
وزير املال عىل التحضري لها يف أرسع وقت ممكن، 

باإلضافة اىل  موضوع ســعر الرصف، السياســة 
النقديــة، والقطاع املــرصيف واملايل، ونعد تصورا 
لكيفيــة حــل  هــذا املوضوع ســنعلن  عنه  فور 
اكتاله. من هنا، فان الجــميع يعــمل ضمن اطار  
اختصاصه  لكن ال ميكننا اإلعالن عن خطة اال حني 

اكتالها«.
  وقــال: »هذا بالنســبة  للسياســات املاكرو - 
اقتصاديــة، اما بالنســبة للسياســات البنيوية 
والهيكلية، فان  الحكومة تعمل عىل موضوع الفقر 
باالضافة  اىل سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل  
وزير الطاقة عىل إيجاد الحلول املناســبة وتحسني 
، وكا  قلت نعمل كل ضمن  التغذية بالتيار الكهربا

اختصاصه وفور اكتال الخطة نعلن عنها«.
  وعــن تأثري موضــوع االنتخابات  النيابية عىل 
املفاوضــات مع صندوق النقد الدويل، فأجاب: »ان 
الصنــدوق لن يربط  أي موضوع باالنتخابات، فهي 
ميكن ان تؤثر يف بعــض األحيان عىل املفاوضات 
من ناحية  البلد املعني ال من ناحية الصندوق اذ انه 
يتعامل عىل انه اذا توصلت الدولة  اللبنانية اىل خطة 
اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق 

عليها، اال انه  لن يتدخل مبوضوع االنتخابات«.
  وعــا اذا كانت الخطة واألرقام  موحدة، اجاب: 

»ان أي خطــة ســتكون ارقامهــا موحدة 
وســيكون الجميع متفــق عليها،  فاللجنة 
املكلفــة التفاوض مع الصندوق مشــكلة 
مــن 3 وزراء  وحاكم مــرصف لبنان، وقد  
اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتاعاتها 
يف املســتقبل القريب يك تتوصل اىل اتفاق 

عىل كل  عنارص الخطة«.
  وعــن رشط التدقيق الجنا الذي  يرص 
عليــه الصندوق، أجاب: »لســت يف صلب 
موضوع التدقيق لكن كا تعلمون يتم العمل  
عىل إنجازه، وباالمس شهد القرص اجتاعا 
مع سعادة الحاكم ووزير املالية ونتمنى ان  
تسري األمور بأرسع وقت ممكن.وعن توحيد 
ســعر الرصف باعتباره احد رشوط صندوق النقد،  
أجاب ان توحيد ســعر الــرصف هو مطلب الجميع 
واعتقد انه ســيكون رشط مــن رشوط الصندوق  
النه ال ميكن لألمور ان تسري يف البلد يف ظل تعدد 
اســعار الرصف. ونتمنى حني توحيد  سعر الرصف 
واذا ما اتفقنا عــىل خطة اقتصادية مع الصندوق 
ان يتحســن السعر النه ساعتئذ   تتدفق االموال اىل 

البلد  وتستعاد الثقة به«.
  ولدى سؤاله عن تأثري عدم انعقاد  الحكومة عىل 
عمــل اللجان الوزارية، اكد ان كل من الوزراء يعمل 
عــىل ملفاته،   وحتى االن ليس من عائق يف عملنا 
لكــن مبرحلة ما نكون امام حاجة الجتاع مجلس  
الوزراء، يك نعرض الخطة عليه واعتقد ان الرؤساء 
الثالثــة يعملون عىل هذا املوضوع  ونأمل ان ينعقد 
يف املســتقبل  قريب. وعن تأثري عدم انعقاده عىل 
املفاوضات مع  صندوق  النقد،  قال: »ان الخطة يجب 
ان تعــرض عىل مجلس الــوزراء أوال  لتتم املوافقه 
عليها من هنا ســيكون هناك تأثري عىل املفاوضات 

مع الصندوق اذا مل يجتمع  يف املستقبل القريب«.
  وعا اذا سيتم ذلك قبل رأس  السنة، أجاب: »ان 

شاء الله يجتمع قريباً«.                 

ــد الـــدولـــي ــق ــن ــدوق ال ــنـ ــع صـ ــات مـ ــاوضـ ــفـ ــى مـــســـار املـ ــل ــون اطـــلـــع ع ــ ع
ــانــي ــون الــ ــان ــي ك ــاق نــهــائــي ف ــف ــى ات ــأمــل ان نــتــوصــل الـ الــشــامــي : ن

را دااليت ون ام                      عون مستقبال ال

اتّخــذت  جمعيــة مصارف لبنــان قراراً 
باإلجــاع قــ بتأجيل االســتحقاقات 
املرتّبــة عىل  القروض الســكنية لســنة 
إضافيــة ألفــراد الجيش وســائر األجهزة 
العسكرية واالمنية التي  وّقعت بروتوكوالت 
إسكان مع املصارف اللبنانية، وذلك من دون 
أن يرتّــب عىل  املقرضني أي فوائد تأخري أو 
أعبــاء أو عموالت إضافية، وذلك »إمياناً من  
العســكرية  بأهمية دعم األجهزة  الجمعية 

واالمنيــة يف هذه املرحلة الصعبة والدقيقة  
التي ميّر بها الوطن« بحسب بيان صادر عن 

الجمعية.
وأضافت: كا أن املصارف لن تقوم بتعديل 
بوالص التأمني عىل الحياة  واملسكن لتشمل 
الفرة املمّددة، تفادياً لتحميل املقرض أعباًء 
إضافيــة ناتجة عن  متديــد التأمني. وتبقي 
جمعيــة مصارف لبنان أبوابها مفتوحة ألي 
استفسارات أو مراجعات  بهذا الشأن.           

تــــــأجــــــيــــــل اســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الـــــــقـــــــرو
الــــســــكــــنــــيــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة واألمـــــنـــــيـــــة

املهندســني  نظــم فــرع 
املوظفــني  واملتعاقديــن يف 
يف  والخاص  العــام  القطاع 
املهندسني يف طرابلس  نقابة 
مع  بالتعــاون  والشــال،  
فــرع املهندســني املكانيــك 
االستشــاريني، مؤمترا تحت 
عنــوان« الطاقــة  املتجددة 
ودورهــا يف تحقيق التنمية 
املستدامة« وذلك يف مركزها 
يف طرابلس، برعاية  وحضور 
وزيــر الطاقــة الدكتور وليد 
فيــاض، ممثــيل الهيئــات 
النقابية والتعليمية من نقباء  
يف  املهندسني  نقيب  وعمداء، 
املهندس  والشــال  طرابلس 
بهاء حــرب، أعضاء النقابة،  

ومجموعة من املهندســني وحضــور كثيف من 
أصحاب اإلختصاص واملشاركني يف املؤمتر.

افتتــح املؤمتر بالنشــيد الوطني أكد  منســق 
املؤمتر وأمــني رس النقابة الدكتور عيل هرمو 
»أن الطاقــة املتجددة بكافــة  أنواعها من طاقة 
شمسية وطاقة رياح وطاقة هيدروليكية وطاقة 
عضوية وغريها مــن الطاقات  »الطبيعية« باتت 
األمل واملالذ اآلمن للــدول واملجتمعات يف توفري 
الطاقة  يف املســتقبل كونهــا طاقات وثروات ال 
تنضب، ومن ناحية أخرى ألنها غري ملوثة للبيئة«.

  بدوره أكد نقيب املهندسني،  املهندس بهاء حرب 
»اهتــام النقابة يف إقامة مؤمترات وورشــات 
عمــل تعنى مبوضــوع  الطاقة املتجــددة نظرا 

ألهميته يف وقتنا الراهن.
  ويف ســياق حديثه حول الطاقــة  املتجددة، 
أوضــح حرب إن » اهتــام النقابة يف موضوع 
الطاقــة املتجــددة ودورها يف  تحقيــق التنمية 
املستدامة هو ملواكبة ما يواجهه بلدنا والعامل من 
تحديات يف خلق  التوازن بني التنمية املســتدامة 

وبني الحفا عىل البيئة النظيفة وتأثري ذلك عىل  
االقتصاد والتجارة وصحة االنسان. 

  أمــا راعي املؤمتر، وزيــر الطاقة  واملياه وليد 
فيــاض، تحدث عن املشــاريع التــي تعمل عليها  
الوزارة يف ملف الطاقة املتجددة، وقال:«أن  وزارة 
الطاقة واملياه قامت  منذ حوايل شــهرين بتقديم 
تقريــر Energy Compact اىل امانــة رس االمم 
املتحدة قبيل انعقاد »الحوار العايل املستوى  حول 
الطاقــة«، ليكون لبنان بني اول احدى عرش دولة 
 ،Energy Compact من العامل قامت بتقديم تقرير
ويعتــرب  هــذا التقرير مرجعية اساســية ميكن 
االتكال عليها من قبل املؤسسات الدولية والجهات  
املانحة ملساعدة الدول النامية يف تحقيق اهدافها 
املعلنة يف مجال الطاقة املتجددة،  التزاما« بأهداف 
التنمية املســتدامة لالمم املتحدة وال سيا الهدف 
الســابع  املتعلق بـ«تأمني طاقة نظيفة وبأسعار 

مقبولة للجميع بحلول عام 2030».
  وأكــد »التزام الدولة  اللبنانية بتطوير ســوق 
الطاقــات املتجددة وصــوال اىل تحقيق هدف 30 
يف املائــة طاقة  متجددة بحلول عام 2030 وذلك 

»الوكالة  تقرير  اىل  اســتنادا 
الدوليــة للطاقــة  املتجددة«  
بلغة  موضحــا   ،»)IRENA(
االرقام، انه »من اهداف  وزارة 
الطاقة واملياه تطوير مشاريع 
الطاقــة املتجــددة بقدرة قد 
ميغاوات    4000 عــن  تزيــد 
من مشــاريع طاقــة الرياح 
والطاقــة الشمســية بحلول 

العام 2030».
  وتوقع أن »يتجاوز اجايل  
الطاقــة املركبة لهذا العام الـ 
يوازي  ما  أي  ميغــاواط   100
مجموع ما أضيف بالســنوات  

املاضية«. العرش 
التأكيد عىل »أهمية     وأعاد 
من  العروض  استدراج  متابعة 
القطاع الخاص لبناء محطات الطاقة الشمســية 
الفوتوفلطيــة  بقدرة تصــل اىل 180 ميغاوات، 
مبعــدل 45 ميغاوات لكل محافظة، مع االمل ببت 
االســعار  النهائية واصــدار الرخص يف مجلس 
الــوزراء يف وقت قريب وذلك بالتعاون الكامل مع 
وزارة  املالية«،  مؤكدا »اســتكال العمل املطلوب 
للمــ قدما يف ملف بنــاء  300 ميغاوات من 
محطــات الطاقة الشمســية لتوليــد الكهرباء 
مقّســمة عىل 6 مزارع بقــدرة 50  ميغاواط لكل 
منهــا مع قدرة تخزين تبلــغ 210 ميغاوات وذلك 
بالتنســيق مــع البنــك االورويب  للتثمري واعادة 

االعار«.
  وأعلــن عن« اطالق الــوزارة  ملرشوع وطني 
ممول من مؤسسة التمويل الدولية )IFC( لتأهيل 
وتطوير القطاع الكهرما يف لبنان ما سيسمح 
بزيادة 125  ميغاواط اضايف عىل الشــبكة علا 
بأن كل ميغاواط هايدرو سيســمح  باالســتثار  
املجدي لـ 5 ميغاواط منتجة من الطاقات املتجددة 

األخرى«.

ــاالً : ــ ــ ــم ــ ــ ــن  ــ ــي ــدســ ــ ــن ــ ــه ــ ــة امل ــ ــاب ــ ــق ــ ــي ن ــ ــ ــر ف ــ ــم ــ ت ــ ــ ــي م ــ ــ ــا ف ــ ــيـ ــ فـ
ــان ــنـ ــبـ لـ فــــــي  الـــشـــمـــســـيـــة  ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ مــــــن  ـــــاوات  مـــــيـــــ  100

ر خال امل

أعلن ممثل  موّزعي املحروقات فادي أبو شقرا 
عن جدول أسعار جديد سيصدراليوم  الجمعة، 
الفتاً اىل أن »الجدول يصدر مرتني  يف األسبوع 
بسبب عدم االستقرار يف سعر رصف الدوالر«. 
وحــذر من أن »البلد  ذاهب نحو الهاوية إذا مل 

يســتقر سعر الدوالر«. وشّدد عىل أن »ال قدرة 
للمحطات عىل تحّمل الـ 10 واالستمرار  يف 
الجعالة الحالية«، واصفاً قرارات مرصف لبنان 
بـ«الخاطئة وغري  السليمة«، وطالبه »بتأمني 

الدوالرات للدواء واملحروقات«.       

ســــعــــر جـــــديـــــد لــــلــــمــــحــــروقــــات الـــــــيـــــــوم... رشكات  جمعية  استضافت 
الضــان وزيــر االقتصــاد  
والتجارة امني سالم يف مقرها 
يف الحازميــة، واجرت حوارا 
الجمعية   رئيس  بحضور  معه 
ايــيل نســناس واألعضــاء، 
والوزير الســابق زياد بارود، 
ورئيــس لجنــة الرقابة عىل 
رشكات  التأمــني باالنابة اييل 

معلوف .
وألقــى نســناس كلمــة 
ترحيبيــة بالوزيــر يف مقر  
خربتنا  ان  معتــربا  الجمعية، 
قوية  ولكــن  قصــرية  معك 
قناعة  لديكم  وان  خصوصــا 
مبستقبل  القطاع التأميني ما 
يعطي زخا لنا للعمل بشفافية 

ومهنية واســتمرارية ل يبقى هذا  القطاع واقفا 
عــىل رجليه، مؤكدا ان القطــاع لديه اليوم  فرصة 
ذهبية لتحقيق املطالب  التي يرفعها واهمها استثناء 
القطــاع التأميني من تطبيق الكابيتال كونرول يف 

حال  اقراره يف املجلس النيايب.
وأثنى عىل قراره تعيني رئيس للجنة الرقابة عىل  
رشكات التأمــني حتى ولــو كان باالنابة. وأكد ان 
مســتقبل القطاع التأميني بيدنا، فإما  يعطينا دفعا 
لالمــام او نتخىل عن واجباتنا وبالتأكيد ســنعمل 
بشــفافية ومهنية للوفاء  بالتزاماتنا ويف املقابل 

ننال حقوقنا .
اما الوزير سالم فشكر نسناس وجمعية رشكات 

الضــان  عىل هذا اللقاء، مؤكدا ان هذه الحكومة 
تعمــل عىل محاولة انقــاذ القطاعات االقتصادية  
انطالقا من شعارها »معا لالنقاذ« واعطاء املواطن 
حقــه يف االستشــفاء  والتعويــض ضمن اطار 
التأمــني والعمل ليس العمل يف الغرف الســوداء 
بل بشفافية واطالع  املواطنني عىل التــــطورات 
الحاصلــة، كالعالقة مع صــــندوق النقد الدويل 
وتحديد الخسائر،  وحسن التعامل مع قطاع التأمني 
الــذي هــو عالمة مضيئة يف مــرشوع النهوض 
االقتصادي وذلــك  من خالل اعطاء نفحة ايجابية 
للمجتمع الــدويل وللمواطنني يف لبنان عن طريق 
قطاع  التأمــني الذي يوازي القطاع املايل والذي ما 
وري  بالتايل ان  زال املواطــن يؤمن بــه، ومن ال

يكون هذا القطاع مستثنيا من 
الكابيتال كونرول.

احياء  بصــدد  نحن  اضاف: 
بقطاع   املتعلقة  املجالــس  كل 
العمل  عجلة  واعــادة  التأمني 
اليها. وتتطلب عملية النهوض 
بالقطاع هيئــة رقابية فاعلة  
وتعزيز املوارد البرشية فيها اىل 
جانب تعزيز مواردها املادية ما 
يسمح لها مبواكبة  التحديات، 
مع التأكيد عىل حتمية االلتزام 
باملعايري الدولية والســيا الـ 
»ifrs« الذي هو مطلب اسايس 
لصندوق النقــد الدويل. فعدم 
االلتزام بتلك  املعايري ســيخرج 
لبنان من املنظومة االقتصادية 

العاملية .
واكد ســالم ردا عىل اسئلة الحضور، انه ال بد من  
وضع مقاربة شــاملة لقطاع التأمني، ودعاها اىل 
وضع تصور كامل يتعلق باآللية املتبعة  لالقساط. 
وأوضح ان من االولويــات الحكومية وضع خطة 
طــوار اقتصادية، ومن  املفــرض اتخاذ قرارات 

استثنائية.
واعلــن ان قطــاع التأمني يواجه مشــكلة آنية 
ضاغطة  وهي التأمني الصحي وهذا تحدٍّ اقتصادي 
اجتاعــي عىل الرشكات ان تقارب املوضوع  بدقة، 

لتأمني تغطية عادلة ومتوازنة ملؤمنيها.
بعد ذلك اقامــت الجمعية حفل غداء عىل رشف 

الوزير.

ـــــــــركـــــــــات الــــــــضــــــــمــــــــان« : ســـــــــــالم ضــــــيــــــف »جـــــمـــــعـــــيـــــة 
ــة ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ أولـــــــــويـــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة خـــــطـــــة طـــــــــــــــوار اقـ

ية ا الج ال متو
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ــزة ــ ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي غ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــة صـ ــ ــرب ــ ــج ــ ت
أجــرت املقاومــة الفلســطينية يف قطاع غــزة،  تجربًة 

صاروخية يف إطار تطوير قدراتها العسكرية. 
وأفــاد مصدر يف املقاومة، بأّن املقاومة أطلقت 4 صواري 
تجريبية تجاه البحر األبيض املتوسط، ضمن معركة اإلعداد يف 

إطار تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها. 
وتكّرر املقاومة من تجاربها الصاروخية التجريبية بشــكٍل 
دوري من شــواط القطاع، ضمن استعداداتها ألي مواجهة 

محتملة مع »إرسائيل«، عدا عن حملها نوًعا من الرسائل.
وبّثت امليادين يف كانون الثاين 2021 مشاهد تعرض للمرة األوىل 
ألحدث تصنيعٍ من الصواري لـ«رسايا القدس« الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلســالمي يف فلســطني، وذلك عقب يومني من 

انتهاء مناورة فصائل املقاومة الفلسطينية »الركن الشديد«. 
وأعلنت الغرفة املشركة لفصائل املقاومة الفلسطينية عن 
اختتام مناورات الركن الشديد، والتي نفذت ألول مرة بني كافة 
األجنحة العســكرية لفصائل املقاومة، وجاءت بعد فرة من 

التدريب العسكري املكثف واملشرك.

ــدة ســلــوان ــل ــال والـــشـــبـــان فـــي ب ــتـ ــوات االحـ ــ مـــواجـــهـــات بــيــن ق

ــداد ــ « فـــي ب ــ ــ ــ ــحــشــد الــشــعــبــي« يــحــبــط مــخــطــطــاً لــــ »داع »ال

الــــبــــحــــريــــن اتـــــــهـــــــامـــــــات  يــــنــــفــــي  زاده  خــــطــــيــــ 

حفتر خليفة  عـــدام  بـــ يــحــكــم  مــصــراتــة  ــي  ف الــعــســكــري  الــقــضــاء 

نـــا كـــافـــة االجـــــــراءات  اتـــخـــ  : يـــرانـــيـــة  ا الـــعـــراقـــيـــة   ــة  ــجــن ــل ال
ــي واملــــهــــنــــدس ــ ــان ــ ــم ــ ــي ــ ــل ي جــــريــــمــــة ســ ــة مـــــنـــــفـــــ ــ ــب ــ ــاق ــ ــع ــ مل

ــة حــمــاس ــركـ ــد حـــظـــر حـ ــ ي ــ ــ ــمـــوم الـــبـــريـــطـــانـــي ي ــعـ ــ الـ ــجــل م

ــان الــــعــــراق ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــن األمــــــــن وطــــــــالب كـ ــ ــي ــ صــــــدامــــــات ب

ــجــي« ــي ــرات ــلـــف اســت ــا »حـ ــ ــرب ــ ــاق مـــع ال ــ ــف ــ « : االت »تــــل ابـــيـــ

نــــــتــــــربــــــو لــــــــــــــــواء إمـــــــــــــاراتـــــــــــــي رئــــــــيــــــــســــــــاً لــــــ

اندلعــت مواجهات بني قوات االحتالل والشــبان يف بلدة 
سلوان يف القدس  املحتلة.

واقتحمــت قوات االحتالل حي ب أيوب يف بلدة ســلوان 
وأغلقت الطرقات.  وخالل ذلك، اندلعت مواجهات يف املنطقة، 
وأطلقــت القوات القنابل الصوتية واألعــرية  املطاطية، ورّد 

الشبان بإلقاء الحجارة واملفرقعات.
واعتقلت قوات االحتالل، الشاب منصور محمود من مدخل 

بلدة العيسوية  يف القدس.
ومنذ أيام، شّنت قوات االحتالل اإلرسائييل حملة مداهات  
وتفتيــش ملنازل املواطنني يف  الضفة الغربية ومدينة القدس 

املحتلة.
وأفــادت مصادر محلية بأّن قــوات االحتالل اعتقلت عدداً 
مــن املواطنني،  خالل حملة لها يف أنحاء متفرقة من الضفة 
الغربية والقدس، واقتادتهم إىل مراكز  التحقيق الخاصة بها.
وهاجم عرشات املســتوطنني، مركبات املواطنني، وأطلقوا 

النار يف  الهواء قرب قرية برقه شال غريب نابلس.
وقال غســان دغلس، مســؤول ملف االستيطان يف شال 
الضفــة الغربيــة،  لوكالة »معاً« الفلســطينية، إنَّ أكرث من 
40 مســتوطناً هاجموا عرشات  املركبات الفلســطينية قرب 

مســتوطنة حومش، وأطلقوا النار من أســلحة نارية باتجاه 
منازل  املواطنني يف قرية برقه غريب نابلس.

كا وقعــت العديد من اإلصابــات باالختناق بني مواطنني 
وطالب  فلســطينيني، إثر اقتحام قريتهم من قبل مستوطنني 

إرسائيليني.
وقالــت وكالة »وفا« الفلســطينية إن قرية الل الرشقية  
جنوب نابلس شهدت وقوع حاالت اختناق للفلسطينيني خالل 

تصديهم القتحام عرشات  املستوطنني للقرية.

أعلنت هيئة الحشــد الشــعبي عن إحباط مخطط داع 
الستهداف بغداد.

وقال بيان للحشــد  نرشته وكالة األنبــاء العراقية )واع(، 
إّن »اللواء 27 يف الحشــد الشعبي، متكّن من ضبط 4 مخاب 
لوجســتية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواري وأعتدة 

كبريةن خالل الـ 48 ساعة املاضية غريب العاصمة بغداد«.
واضاف البيان أّن »العنارص اإلرهابية، كانت تقوم باستخدام 

تلك األسلحة لتنفيذ هجاتها عىل أمن العاصمة بغداد«.
البيان أوضح، أّن »عملية الضبط، جاءت خالل عمليات أمنّية 
استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء يف جزيرة الكرمة إذ 
نجحت خاللهــا يف ضبط مخبأ كبري لعنارص داعش، بالقرب 
من جرس الشــيحة يضم كدســاً لألعتدة الثقيلة واملتوسطة 
وقنابر هاون، فضالً عن معدات لوجستية تعمل الزمر اإلرهابية 
عىل ادخارها طوال املــدة املاضية، تحضرياً لعمليات إجرامية 

تستهدف العاصمة بغداد حسب املعلومات«.
وأشار بيان الحشد  إىل أّن »القوة من اللواء 27، عرثت أيضاً 
عىل مخبأين للعتاد واألسلحة، ومواد متعددة أخرى تستخدمها 

عنارص داعش ضمن قاطع رشق األنبار«.
ونفــّذت القوات العراقية عمليات عســكرية ملالحقة فلول 
تنظيم »داعش« سواء باســتخدام عنارص القوات الخاصة أو 
بات الجوية، وقامت بتنفيذ 3 رضبات جوية. عن طريق ال

وقال الناطق باســم القائد العام للقوات املســلحة العراقية 

اللــواء يحيى رســول، يف تغريدة عىل »تويــر« إّن »القوات 
الجويـــة العراقية نفّذت 3 رضبــات جوية ضد فلول داعش 

بإرشاف قيادة العمليات املشركة بواسطة طائرات أف-16«.
هــذا وتواصل وكالة االســتخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخلية العراقية منذ مطلع الشــهر الجاري عمليات 
مالحقة عنارص من »داعش«، وألقت القبض عىل 13 متهاً من 

األهداف املطلوبة يف محافظة نينوى.
ويف 27 ترشين األول املايض، استشــهد 11 شخصاً بينهم 
امرأة وجرح عدد آخر من ضمنه نساء وأطفال، بهجوم مسلح 
مــن قبل »داعش« عىل  قريتي الهوازة والرشــاد رشق قضاء 

املقدادية، يف محافظة دياىل، شايل رشقي بعقوبه.

رّد املتحّدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده 
بشدة عىل بيان وزارة الداخلية البحرينية، ونفى أي مزاعم حول 
اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صالت بإيران.وقال خطيب زاده 
إّن »هذه االدعاءات تطلق بالتزامن مع مؤمتر املنامة الذي تحول 
إىل منــرب ملهاجمة إيران«، مضيفاً أّن هذا األمر »يدل عىل عدم 
إدراك الســلطات البحرينية ألحداث املنطقة«. وأكد أنه »ليس 
مبقدور البحرين التغطية عىل مشاكلها الداخلية والخارجية 

من خالل إطالق تهٍم كهذه«.
ورأى خطيــب زاده أّن »النظام البحريني يفّضل التواصل مع 
الكيان الصهيوين اللقيط عىل التواصل مع شعبه، ويتنصل من 

تحقيق مطالبهم املدنية«.
موقــف املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية يأيت بعد 
يومــني من إعــالن البحرين »القبض عــىل عنارص خططت 
لعمليات إرهابية، وضبط أســلحة ومتفجرات«، متهمة إيران 

بأنّها »مصدرها«.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية يف تغريدة عىل حســابها 
الرســمي يف »توير«: »يف إطــار الجهود األمنية لحف أمن 
الوطــن، ويف عملية أمنية اســتباقية بالتعــاون مع جهاز 

املخابرات الوطني واملباحث واألدلة الجنائية، ألقي القبض عىل 
عنارص إرهابية رشعت يف التخطيط واإلعداد لعمليات إرهابية 

تستهدف األمن والسلم األهيل«.
وأضافت الوزارة البحرينية: »تّم ضبط أســلحة ومتفجرات 
مصدرها إيران لدى تلك العنارص املرتبطة مبجموعات إرهابية 

موجودة يف إيران«، وفق وصفها.

ة يف مدينة مرصاتة حكا  أصدرت املحكمة العسكرية الدا
باإلعــدام يف حق اللواء املتقاعد خليفة حفر عىل إثر القضية 
املتعلقــة بقصف الكليــة الجوية يف مرصاتة عام 2019 إبان 

هجومه عىل العاصمة طرابس.
وجاء الحكم بعد قبول مفوضية االنتخابات ترشــح حفر 
لخوض االقراع الرئايس املقرر الشهر املقبل، ما أثار استنكارا 

يف األوساط السياسية الليبية.
وأوضــح مكتــب املدعي العام العســكري أن قصف الكلية 
الجوية مبرصاتة من قبــل طائرة تابعة لقوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفر أسفر عن مقتل جندي من قوات حكومة الوفاق 

الوطني.
وشــمل حكم املحكمة العسكرية بجانب حفر كال من عبد 
الــرازق الناظوري وصقر الجرو وعبد الســالم الحايس 

وقيادات أخرى من قوات حفر.
وأشــار مكتب املدعي العام العسكري إىل أن الحكم الصادر 
بحق حفر وقيادات قواته يحرمهم من حقوقهم املدنية حرمانا 

ا، وأمرت املحكمة بطردهم من الخدمة العسكرية. دا
ويف وقت سابق، طالب النائب العام العسكري يف ليبيا بتنفيذ 
أوامــر الضبط بحق اللواء املتقاعد خليفة حفر عىل خلفية 5 

قضايا ومخالفته القانون العسكري، وفق إعالم محيل.
جاء ذلك يف مراســلة وجهها محمد غــرودة وكيل النيابة 
مبكتب املدعي العام العســكري إىل جهــاز املباحث الجنائية، 

ونرشتها قناة »ليبيا األحرار« الخاصة.

وطالب مكتب املدعي العام العســكري بتنفيذ أوامر الضبط 
الصــادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضا املختص 

عىل خلفية 5 قضايا لعامي 2019 و2020.
وشــدد املكتب عــىل رضورة تقييد القضايا بالســجالت 

الجنائية، دون تفاصيل عن تلك القضايا.
مخالفة القانون العسكري

وحول مخالفة القانون العســكري برشــحه لالنتخابات 
الرئاســية، قال مكتب املدعي العام إن »حفر ضابط بالجيش 
الليبي وقام بإجراءات الرشــح لدى املفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات«.
وأضاف أنه يعاَقب بالســجن مدة ال تزيد عىل 5 سنوات كل 
من عقد اجتاعات سياسية أو اشرك فيها، أو انتمى إىل هيئة 
سياسية، أو اشرك يف املظاهرات أو االضطرابات أو يف حمالت 
االنتخابات، أو كتب املقاالت السياسية باسم رصيح أو مستعار، 
أو ألقى خطبا سياسية، أو حرض الغري عىل أي فعل من األفعال 

املذكورة.
ودعــا جيفري ديلورينتيس -نائــب املندوبة األمريكية لدى 
األمــم املتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إىل اتخاذ كل 
اإلجراءات املمكنة لتأمني اعتقال وتسليم سيف اإلسالم القذايف 

وبقية املطلوبني للمحكمة الجنائية الدولية.
وشــدد املسؤول األمرييك عىل رضورة عدم الساح ملرتكبي 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب مبواصلة 

مارسة االنتهاكات.

أعلنــت اللجنة العراقية اإليرانية عن اتخاذ كافة االجراءات 
القضائيــة والقانونية املمكنة ملالحقــة ومعاقبة املنفذين 
والعنارص املتورطة يف جرمية غتيال القائدين الفريق قاســم 
ســلياين و أبو مهدي املهندس ومواصلــة وتعزيز التعاون 

الثنا الستكال التحقيقات القضائية الجارية بني البلدين.
ويف بياٍن لها لفت التحقيق إىل استخدام جميع االمكانيات 
والطاقات املتاحة لتوفري وإستكال املعلومات املطلوبة وفقاً 
التفاقية التعاون القانوين والقضا يف القضايا الجنائية بني 

الحكومة العراقية واإليرانية.
ووفــق اللجنة، ســتعقد الجولة التاليــة بإجتاع اللجنة 
املشــركة خالل الشــهر القادم يف طهران وقد وقع  البيان 
املشــرك من الجانب العراقي رئيس هيئة االرشاف  القضا 
القايض مسلم متعب مدب، ومن الجانب االيراين مصطفى سيد 
ارشيف معــاون النائب العام ملحافظة طهران ووكيل املحكمة 

الدولية.

ال  يذكر أن مطلع العام 2020،استشهاد قائد قوة القدس الج

قاســم سلياين ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 

املهندس بقصف صاروخي أمرييك قرب مطار بغداد الدويل.

أقر مجلس العموم الربيطاين املذكرة  التي تقدمت بها وزيرة 
الداخليــة بريتي باتيل لتصنيف حركة املقاومة اإلســالمية 
)حاس(  بجناحيها السيايس والعسكري إرهابية، ومن املقرر 

أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
ويتضمن الحظر عقوبات  بالســجن ملدة تصل إىل 14 سنة 
أو الغرامــة عىل من يدعم حركــة حاس أو يرفع أعالمها أو  

شعاراتها.
وشــهد مجلس العموم  مداوالت بني أعضائه بشأن الحظر، 
لكــن تم اعتاده دون تصويــت، إذ يتعني عىل األعضاء  رفع 

اعراض عىل املذكرة املقدمة حتى تطرح للتصويت.
ونقل موقع ميدل إيست آي )Middle East Eye( عن مصادر 
يف حــزب العال املعارض قولها إن إثارة اعراضات  عىل مثل 

هذه املذكرة أمر شديد الحساسية سياسيا.
وقال  مصدر من الجناح اليساري للحزب يف حديث للموقع 
إن معارضة الحظر قد تكون هي املوقف  الســليم، لكن القيام 

بذلك علنا سيجر وصمة عىل من يفعل ذلك.
وقد أعلن النائب نيك  توماس ســيموندس )ممثل كتلة حزب 

العال( عن تأييده مذكرة حظر حركة حاس.
وتــم إقرار هذه املذكــرة  لتعديل قانون اإلرهاب لعام 2000، 
بحيث ميتد الحظر املفروض حاليا عىل كتائب عز  الدين القسام 

الجناح العسكري لحاس ليشمل الحركة بجناحيها.
ومــن املقرر أن يعرض  القرار عــىل مجلس اللوردات، وهو 

الغرفة العليا بالربملان الربيطاين اليوم الخميس.
تداعيات الحظروخالل املناقشات يف مجلس  العموم أثريت 
مخاوف بشــأن آثار الحظر املحتملة عىل جهود تسهيل الحوار 
بني القوى  املختلفة يف منطقة الرشق األوسط، وكذلك بشأن 
دور الحكومة الربيطانية يف دعم  األعال اإلنسانية يف قطاع 

غزة الذي تسيطر عليه حركة حاس.

وقــال النائب عن حزب  املحافظني الحاكم كريســ بالنت 
إن الشــعب الفلســطيني له الحق يف املقاومة، مشريا إىل  أن 
األهداف العســكرية اإلرسائيلية هي أهــداف مرشوعة وفق 
القانــون الدويل، مضيفا أن  حظر حاس ســيكون له تأثري 

مثبط لهذا الحق.
وكانت وزيرة الداخلية  الربيطانية بريتي باتيل قد أعلنت قبل 
أيــام أنها قدمت مذكــرة يف الربملان لتعديل  الفصل الثاين من 
قانــون اإلرهاب لعام 2000 لحظر حركة حاس بالكامل، مبا 

يف ذلك  جناحها السيايس، وتصنيفها إرهابية.
وقالت باتيــل - وهي من أبرز  »أصدقاء إرسائيل« يف حزب 
املحافظني- إن »جاعات مثل حاس تهدد  حرياتنا مبعاداتها 

للسامية«.
ولقي القرار الربيطاين استنكارا  شديدا من القوى والفصائل 
الفلســطينية، وقالت حركة حاس إنها ستقوم بتحرك واسع  
للتصدي له، مؤكدة أن قيادة املقاومة هي من تحدد أســاليب 

املواجهة مع االحتالل.

تواصلت عــىل مدى األيام القليلة املاضية، التظاهرات التي 
تخللتها صدامات وأعال عنف وشــغب يف العديد من املناطق 
يف إقليم كردستان العراق، ال سيا يف محافظة السليانية.

وبــدأت االحتجاجــات عىل إثــر خروج العديــد من طلبة 
الجامعات يف تظاهرات حاشــدة، للمطالبة بتحسني رشوط 
سكنهم الداخيل الجامعي، وإعادة العمل بنظام دفع املستحقات 
الشهرية لهم من قبل وزارة التعليم العايل يف حكومة اإلقليم، 

والتي توقفت منذ سنوات.
لكــن املراقبني يــرون أن مــا تخلل املظاهرات من عنف من 
قبل الســلطات األمنية، يقود نحو تعقيد املشهد، وسط حديث 
عن وجود مندســني ضمن الطلبة لتحوير بوصلة مظاهراتهم 
املطلبية، نحو وجهات تخدم األجندات السياسية لبعض الجهات.

وهاجــم املتظاهرون طيلة اليومني املاضيني، يف العديد من 
املناطق، عددا من املقرات الحكومية والحزبية واألمالك العامة، 
حيــث أرضموا النريان فيها، ومن ضمنها مبنى املكتبة العامة 

يف ناحية بريه مكرون يف محافظة السليانية.
ويف آخر تداعياتهــا، دخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي عىل خط األزمة، عرب تغريدة عىل حسابه يف توير 
قــال فيها: »األحداث املؤملة األخرية بإقليم كردســتان العراق 
والســيا بالسليانية العزيزة تســتدعي موقفا مسؤوال من 
الجميع، لحاية السلم االجتاعي وإيقاف التدهور، التظاهرات 
السلمية حق مكفول دستوريا، واالعتداء عىل املتظاهرين كا 

االعتداء عىل األمالك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان«.
وتعليقا عىل مجمل هذه التطورات، يقول كاوا جال رشيد، 
نائب رئيس جامعة الســليانية، يف حوار مع ســكاي نيوز 
عربية: »ما حصل مع األســف من عنف مدان من قبلنا، ونحن 
نتضامــن باملطلق مع مطالبــات الطلبة ودعواتهم املرشوعة 
املتعلقة بتأمني حقوقهم وتحســني ظروفهم الدراسية، ومن 
جهتنا يف جامعة الســليانية، لطاملا خاطبنا حكومة اإلقليم 
مطالبني بإعادة رصف املســتحقات الشهرية للطالب، خاصة 
وأن الظروف االقتصادية اآلن يف طور التحســن، ويف تصورنا 

ال بد من االستجابة للدعوات الطالبية وتلبيتها«.
ويضيف نائب رئيس جامعة الســليانية :«لكن يف املقابل 
نحن نشــجب ونســتنكر ما رافق بعض املظاهرات الطالبية، 
من عنــف واعتداء عىل املرافق العامة، وهذا يف قناعتنا بفعل 
مندســني، تســللوا لها من قبل أحزاب أو جهات سياســية، 
تريــد ركوب املوجة وتوظيف غضــب الطالب لصالحها، ويف 
اعتقادنا من قام بأعال تخريب وعنف هم يف الغالب ليســوا 
من الطالب الجامعيني الذين ينبغي أن يكونوا مثاال يف االلتزام 
بقيم التظاهر املدين السلمي، بعيدا عن السلوكيات الغوغائية، 
فا حدث خالل األيام املاضية من اخراق لتظاهراتهم، أســاء 
لســمعة طالبنا ولصورتهم، فأعال الحرق والنهب والتخريب 
التي طالت مؤسســات ومرافــق خدمية عامة، هي رضب من 
الفوضوية وانعدام املســؤولية والطيش الذي ال يليق بطالب 
يفرض أنهم قدوة للســلوك الحضاري والتعاطي العقالين مع 

املشكالت واألزمات«.
وبحسب رشــيد فإن األمور تتجه نحو إعادة العمل برصف 
مستحقات الطالب الشــهرية بشكل منتظم، ما سيسهم يف 
تحســني أوضاعهم ويف تبديد هواجسهم، والتي كان قد توقف 

رصفها لهم من عام 2014.

وصــف رئيس الدائرة السياســية  األمنية يف وزارة األمن 
اإلرسائيلية، زوهار بالتي، اتفاق التعاون األمني بني »إرسائيل« 
واملغــرب، الذي وّقع عليه وزير األمن بيني غانتس يف الرباط ، 
بأنه »حلف اسراتيجي للمعلومات«، معترباً أن »املغرب يحارب 

اإلرهاب يف عدة جبهات طوال سنني، ويكافح القاعدة«.
وقــال بالتــي إن االتفــاق األمني الذي وقعــه وزير األمن 
اإلرسائييل بيني غانتس يف املغرب سيسمح بسياسة مشركة 

يف املناورات واملعلومات.
وعىل خٍط مــواز، تفّقد غانتس لــواء املظليني يف القوات 
املغربية املســلحة برفقة نظريه املغــريب ووزير الخارجية، 
وبحضــور القائد العام للقوات املســلحة املغربية ورؤســاء 

األجهزة األمنية واالستخبارية.

وذكرت وســائل إعالم إرسائيلية أنَّ أقوال بالتي جاءت خالل 
إحاطة ملراســلني إرسائيليني رافقــوا غانتس إىل املغرب، التي 

وصلها فجر يوم الثالثاء.
وقال بالتي: »إننا نتواجد يف مناسبة غري مسبوقة، وإحدى 
ذروات اتفاقيات أبراهام. هذا حدث مل نشــهد مثله يف املايض. 
طائرة تقّل وفداً أمنياً، من ضمنه ضباط يرتدون الزي العسكري، 
ووزيــر أمن يهبط يف مراكش علنــاً، ويلتقي القيادة األمنية 

والسياسية املغربية كلها«.
وحــول اتفاق التعاون األمنّي، قال بالتــي إن »هذا االتفاق 
سيسمح لنا مبساعدتهم مبا يحتاجون إليه مّنا، وبشكل يخضع 
ملصالحنا يف املنطقة طبعاً. ولدى إرسائيل مصلحة بتوســيع 

التعاون يف املنطقة يف الجانب األمني«.

 ، انتخب  يف إســطنبول اللواء اإلمارايت أحمد نارص الري
رئيساً لإلنربول، وفق ما أعلنت املنظّمة.

وقالــت املنظمة الدولية للرشطــة الجنائية االنربول عرب 
»توير«، »انتخب السيد أحمد نارص الري رئيساً«. ومنصب 
الرئيس فخري، فيا يتوىل تسيري األعال األمني العام للمنظمة. 

غــري أن عدداً من املنظات الحقوقيــة والنواب األوروبيني 
، معتربين أن ذلك ســيمّس مبهمة  عارضــوا انتخاب الري

اإلنربول.
ويشغل رئيس االنربول املنتخب ألربع سنوات وظيفته بدوام 

جز وهو متطوع، ويحتف مبهامه يف بلده األّم.
ويتوىل تسيري األعال األمني العام، وهو حالياً يورغن شتوك 
الــذي عنّي لوالية ثانية من خمس ســنوات يف 2019. وعرّب 

كثريون عن قلقهم من تويّل الري رئاسة املنظمة.

وكتــب ثالثة نــواب أوروبيني بينهم رئيســة لجنة حقوق 
اإلنسان يف الربملان األورويب ماري أرينا يف رسالة اىل رئيسة 
املفوضيــة األوروبية أورســوال فون دير اليني يف 11 ترشين 
الثــاين، »نحن مقتنعون بشــدة بأن انتخــاب اللواء الري 
ء اىل مهمة وســمعة اإلنربول وسيؤثر بشكل كبري  ســي

عىل قدرة املنظمة عىل أداء مهمتها بفعالية«.
ويف ترشيــن األول 2020، عرّبت 19 منظمة غري حكومية 
بينهــا »هيومن رايتس ووتــش« عن قلقها من احتال اختيار 
، معتربة أنه »عضو يف آلة أمنية تســتهدف بشــكل  الري

منهجي املعارضة السلمية«.
والريــ مفتش عام يف وزارة الداخلية اإلماراتية ومكلّف 
بــإدارة القوات األمنية يف اإلمارات، وهو مندوب اإلمارات يف 

اللجنة التنفيذية ملنظمة الرشطة الجنائية الدولية.



9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـ مب دولـــيـ

الجمعة 26 ترشين الثاين 2021

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
وسيم ابو سعيد
ساره ابو سعيد

األســف  من  مبزيد  ينعيــان 
والدها  الغايل  فقيدها  والحزن 

املرحوم

حاتم نعيم ابو سعيد

املتــويف يف رومــا ـ ايطاليا 
حيــث   2021/11/19 بتاريــ 

ووري الرثى
ويحــّدد موعد ومــكان تقبل 
التعازي الحقاً عىل ضوء الظروف.

ــي ــان ــن ــب ــل الـــيـــانـــصـــيـــ الـــوطـــنـــي ال
جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار العادي 

الخامس واالربعون وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
 جوائز الغالفات:

ـ يربح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 743ـ  441
 الجوائز العادية:

ـ تربح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 6
ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 20

ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 525 ـ 316
ـ تربح 30000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 5997ـ  4716 

ـ 6818
ـ تربح 40000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 1765

50 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 0918ـ  6154  ـ تربح 000
ـ 8159

ـ تربــح 100000 ل.ل. كل ورقــة تنتهي بالرقم: 5744ـ  
9286 ـ 4239

ـ تربــح 500000 ل.ل كل ورقــة تنتهي بالرقم: 99764ـ  
04716 ـ 37414 ـ 62359

ـ تربــح 1000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 60747 
ـ 41997 ـ 85577

ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 71664
ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 69982

ـ تربح 75000000ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 60521
150 ل. ل الورقة التــي تحمل الرقم:  000 ـ تربــح 000

91577

ــ الـــــلـــــوتـــــو الـــلـــبـــنـــانـــي ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1956 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة: 2ـ  12ـ  14ـ  28ـ  34ـ  36  الرقم االضايف: 
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 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

ء ـ عدد الشبكات الرابحة: ال 
 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ء ـ عدد الشبكات الرابحة: ال 
 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجالية حسب املرتبة: 80435565ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 26 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 3093676ل.ل.
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجالية حسب املرتبة: 80435565ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 949 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 84758ل.ل.
 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
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قالت الواليات املتحدة،  إنه »ال حل عسكريا« 
للنــزاع يف إثيوبيــا، وإن الدبلوماســية هي 
»الخيار األول واألخري واألوحد« لوقف الحرب 

األهلية الدائرة يف البلد األفريقي.
جــاء ذلك إثر إعالن أديــس أبابا أن رئيس 
وزرائها أيب أحمد توجــه إىل الجبهة لقيادة 
القوات الحكومية يف قتالها ضد متمردين من 

إقليم تيغراي شال إثيوبيا.
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجية 
األمريكية: »ال حل عسكرياً للنزاع يف إثيوبيا. 
هدفنا هو دعم الدبلوماســية بوصفها الخيار 

األول واألخري واألوحد«.
وأضــاف: »نحن نحض جميــع األطراف 
عــىل االمتناع عن إطالق خطابات تحريضية 
وعدائيــة، وعــىل ضبط النفــس واحرام 
حقوق اإلنســان والساح بوصول املساعدات 

اإلنسانية وحاية املدنيني«.

وتابع املتحــدث األمرييك: »لقــد اطّلعنا 
عــىل التقارير التي تفيــد بأن رئيس الوزراء 
أيب هــو اليوم يف الجبهة، وعــىل تلك التي 
نقلت عن رياضيــني وبرملانيني وقادة أحزاب 
ومناطق إثيوبيني رفيعي املستوى قولهم إنهم 
ســينضمون بدورهم إىل رئيــس الوزراء يف 

الخطوط األمامية للجبهة«.
وجاء املوقــف األمــرييك رداً عىل إعالن 
اإلعالم الرسمي اإلثيويب أن أيب أحمد، الحائز 
عــىل جائزة نوبل للســالم يف 2019، توجه 
الثالثــاء إىل خط الجبهة األمامي وهو »يقود 
حالياً الهجوم املضاد« لصد املتمردين الزاحفني 

باتجاه العاصمة.
الرســمي اإلثيويب فإن  لإلعــالم  ووفقاً 
البيان الذي نرشه أيب االثنني وأعلن فيه عزمه 
عــىل التوجه إىل الجبهــة »ألهم كرثاً عىل ... 

االنضام إىل حملة الصمود«.

ــــــنطن : ال حــــــل عســــــكرياً للنزا فــــــي إثيوبيا وا
اإلنــذار الذي أطلقــه وزير األمن 
اإلرسائييل، بني غانتس،  يف مؤمتر 
معهد السياســة واالسراتيجيا يف 
جامعــة رايخمن، مــن تزايد خطر 
املســرّيات اإليرانّية عىل »إرسائيل« 
والعامل، بحســب قوله، أعاد تسليط 
الضــوء عىل هذا املوضــوع لجهة 
توقيته ومضمونه،  ومّثل مناســبة 
إلعادة طرح هذا املوضوع يف النقا 

اإلعالمي العام من زواريا متعددة.
  وذلــك أ من خــالل مقاربة 
إعالمّيــة، متســاوقة مــع حملة 
التحريض الرسمّية ضّد إيران، حيث 
ركّزت من جهة عىل الربط بني تنامي 

تهديد املســرّيات اإليرانية وامللف النووي اإليراين، 
وعىل هامش اإلنكار الذي توّفره هذه الوسيلة إليران 
التي تريد أن تبقى بعيدة عن الواجهة من جهة ثانية، 
توقف  خرباء عند مستوى خطورة هذا التهديد، الذي 
يفوق برأيهم خطر الصواري الدقيقة، والذي يغري 

ميزان القوى يف الرشق األوسط.
 تهديــد متعاظم يف كلمته أمــام مؤمتر معهد 
السياسة واالســراتيجيا يف جامعة رايخمن قال 
وزير األمن، بني غانتس أمس إن »إيران تنّفذ هجات 
بواســطة طائرات مســرّية متفّجرة عرب مبعوثيها 

وأيضاً من أرضها«.
وكشــف غانتس أنّه »يف شــهر شباط من العام 
2018 أرسلت إيران طائرة من دون طّيار من سوريا 
نحــو »إرسائيل«، وقد اعرضت قرب بيت شــان، 
وهدفها كان بحســب ما عرفنا  جهات إرهابّية يف 

الّضفة الغربّية«.
ويف ســياق حملة التحريض ضّد إيران، وربطاً 

بتهديد الطائرات املســرّية، أضاف غانتس أن »إحدى 
األدوات األساســية للتهديد اإليراين هي الطائرات 
املســرّية، وأسلحة دقيقة، تســتطيع الوصول إىل 
أهداف اسراتيجية مبدى آالف الكيلومرات، وتهديد 
الدول  والقوات الدولية يف الرشق األوســط وأيضاً 

دول يف أوروبا وأفريقيا«.
ويف املــوازاة قال قائد ســالح الجو اإلرسائييل، 
اللواء عميكام نوركني، يف املؤمتر نفســه »إن قّصة 
الطائرات املسرّية، هي مسألة ستتعاظم يف الّسنوات 

القريبة القادمة وستؤثّر عىل كّل املنطقة«.
 تهديد كارس للتوازنإنذار وزير األمن بني غانتس، 
من »اتســاع خطر الطائرات املســرّية اإليرانية »، 
معطوفــاً عىل التوقيت الذي أطلق فيه عىل مقربة 
أيام من اســتئناف مفاوضات فيينا النووية، أعطيا 
زخــاً إعالمياً إلعادة تســليط الضــوء عىل هذا 

املوضوع من زوايا متعّددة:
تقديرات مصادر رسمية إرسائيلية، تّدعي أّن إيران 
تدفع مبهاجمة أهداٍف يف الخليج، بواسطة طائرات 

غري مأهولة، كوســيلة ضغط تهدف 
إىل دفع مصالح تتصــّل بربنامجها 

النووي.
  »هامــش اإلنــكار«، وتســتند 
هــذه الزاوية -بحســب تقارير- إىل 
معلومــاٍت جمعــت يف »إرسائيل«، 
تظهر أن إيران تستعني مبنظات يف 
دول يف املنطقــة أقيمت فيها قواعد 
طائرات مخّصصة غري مأهولة، األمر 
الــذي ميّكن إيران من العمل من دون 

بصمة وجر رّد عسكري مهم ضّدها.
حيث  االســراتيجي«،  »التهديد   
سلّطت دراسة صادرة عن معهد القدس 
لالسراتيجا واألمن، أعّدها الخبري يف 
مجال الدفاع الصاروخي عوزي روبني،  الضوء عىل 
خطر املســرًيات، باعتبار امكانية تحّولها إىل تهديد 
اســراتيجي من الدرجة األوىل عــىل »إرسائيل«، 
تهديد ال يقل خطورة عن تهديد الصواري والقذائف 

الصاروخية من قبل محور املقاومة.
الدراســة خصلت إىل أن هذا الّسالح من شأنه أن 
يكون أيضاً »كارساً للتوازن«، يف حال تّم تشــغيلها 
بصورة صحيحة، وهو ذا قيمة مساوية للصواري 
والقذائــف الصاروخية اإليرانّية الدقيقة إن مل يكن 

أعىل قيمة.
 تســاوق االهتام اإلعالمي يف »إرسائيل« مع 
حملة التحريض التي يشــّنها املستوى السيايس- 

الرسمي ضّد إيران.
ويف هذا الســياق تشري مجموعة من التعليقات 
إىل أن إيران تريد استخدام طائرات مسرّية الستهداف 
»إرسائيل« والواليــات املتحدة وأيضاً الدول العربية 

يف املنطقة.

يـــــرانـــــيـــــة ــق »إســــــرائــــــيــــــلــــــي« مـــــــن املـــــــســـــــيـــــــرات ا ــ ــلـ ــ قـ

ــى تــعــزيــز  ــل ــان ع ــق ــف ــت ــ ت ــ ــاري ــ لـــنـــدن وب
» »املــانــ عبر  الهجرة  ملكافحة  الــتــعــاون 

أعلنت رئاســة الوزراء الربيطانية أن لندن وباريس اتفقتا 
ورة امللحة لتعزيز التعاون بينها، ملكافحة عمليات  عىل ال

العبور املميتة لطالبي اللجوء عرب بحر املانش.
وقــال مكتب رئيس الحكومة إن »رئيــس الوزراء بوريس 
جونســون والرئيس الفرن إميانويل ماكرون اتفقا خالل 
مكاملة هاتفية عىل رضورة تعزيز جهود البلدين املشركة ملنع 

عمليات العبور هذه«.
وأضاف: »الزعيان شددا عىل فعل كل ما بوسعها لتوقيف 

العصابات التي تعرض األرواح للخطر«.
يأيت ذلك فيا أعلنت الرشطة الفرنسية مرصع 27 مهاجراً 
قبالة ســواحل كاليه شــال فرنســا، إثر غرق زورقهم أثناء 

محاولتهم عبور املانش إىل بريطانيا.
وكانــت وزارة الداخلية الفرنســية أعلنــت أيضاً  مقتل 5 
مهاجرين عىل األقل، إثر غرق زورقهم يف املانش قبالة الساحل 

الفرن أثناء محاولتهم الوصول إىل بريطانيا.

مروعة« »جرائم  بـ  يشتعل  دارفــور  إقليم 

قتل 35 شخصاً وأحرقت 16 قرية من جراء اشتباكات قبلية 
نشــبت يف إقليم دارفور غريب السودان بسبب نهب املاشية، 

حسب ما أكد مسؤول حكومي .
وقال مفوض العون اإلنســاين عمر عبد الكريم من الجنينة 
عاصمة غرب دارفور إن »االشتباكات خلفت أكرث من 35 قتيال 
من الطرفني وأحرقت بالكامل حوايل 16 قرية غالبية سكانهم 

من قبيلة املسريية الجبل«.
وحســب عبد الكريم فقد اندلــع العنف منذ 17 نوفمرب بني 
قبيلة املســريية الجبل ومجموعــة من القبائل العربية، يف 
منطقــة جبل مون بوالية غريب دارفور.وأشــار إىل أن بعض 
القرى التي يســكنها العرب أحرقت أيضا، وأجرب السكان عىل 

الفرار إىل تشاد املجاورة.
مــن جهته، أكــد وايل غرب دارفور خميــس عبد الله أبكر 
وقوع االشتباكات بسبب »خالفات من جراء نهب إبل األسبوع 
املايض«، مضيفا أنه »تم الدفع بتعزيزات عسكرية إىل املنطقة 

والوضع استقر«.
يف عام 2003 شهدت دارفور حربا أهلية ابان حكم الرئيس 
املعــزول عمر البشــري والذي أطيح به يف نيســان 2019 إثر 

احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر لثالثة عقود.
والحــرب التي خلفت 300 ألــف قتيل، وفق إحصاءات األمم 
املتحــدة، نشــبت عندما حملت مجموعــة تنتمي إىل أقليات 
إفريقية السالح ضد حكومة البشري التي يدعمها العرب تحت 

دعاوى تهميش اإلقليم سياسيا واقتصاديا.
، تراجعت يف اإلقليم  وعىل الرغم من أن حدة القتال الرئي
منذ ســنوات، إال أن املنطقة ينترش فيها الســالح يندلع فيها 

العنف من وقت آلخر بسبب خالفات بني املزارعني والرعاة.
ومنذ اإلطاحة بالبشــري يسعى الســودان لتحقيق السالم 
يف إقليم دارفور املضطرب مبا يف ذلك االشتباكات القبلية التي 
اندلعت مبارشة بعد انسحاب بعثة األمم املتحدة لحف السالم 

يف املنطقة نهاية العام املايض.
ومنــذ أكرث من عقد من الزمان أصــدرت املحكمة الجنائية 
الدولية مذكرة اعتقال بحق البشــري متهمة له بارتكاب جرائم 

ابادة جاعية اثناء نزاع دارفور.

وجدت رشكة أسرالية صغرية نفسها وسط 
عاصفة غري متوقعة، بعد أن ورد اسمها خطأ 
يف تقرير عن اتفاقها مع حركة طالبان لتمويل 
مصنع لتصنيع الحشيش يف أفغانستان. وذكر 
تقرير لوكالة أفغانية تدعى »بجواك« أن رشكة 
»يس فارم« األســرالية لالستشارات الطبية 
أبرمت اتفاقا مع طالبان تبلغ قيمته أكرث من 

450 مليون دوالر لتمويل منصع للحشيش.
وزعم التقرير أن ممثلني عن الرشكة اجتمعوا 
مــع مســؤويل مكافحة املخــدرات بوزارة 
الداخلية التي تسيطر عليها الحركة املسلحة، 

ات أخرى يف  لبحث إنتاج األدوية ومســتح
املصنع مبا يتيح استخدام مخدر القنب واسع 

االنتشار يف البالد استخداما قانونيا.
ونرشت الوكالة تغريدة مرفقة بصور يظهر 
فيها مــــسؤولون يف طالبان، لكن مل يظهر 
فيها أي مسؤول أجنبي، وتحــــدثت التغريدة 
عن اتفــاق تتوىل مبوجبــه الرشكة متويل 

املصنع.
ومل تذكــر التغريدة أي معلومات أخرى عن 
الرشكة، ســواء الدولة التي تعمل بها أو حقل 

نشاطها أو كيف ستدفع هذا املبلغ الضخم.

أعلنت ســلطات مقاطعة كيمريوفو عن مقتل 6 أشــخاص 
نتيجــة الحريق يف منجــم يف كوزباس، مبنطقة كيمريوفو 

يف سيبرييا.
وكانت خدمات الطوار الروســية والســلطات املحلية يف 
كيمريوفو قد أعلنت يف حصيلة أولية عن مرصع شخص واحد، 

ومحارصة العرشات، بعد حريق يف منجم الفحم. 
وقالــت خدمات الطوار إنه كان هناك 285 شــخصاً يف 
املنــــجم، وتّم إنقاذ 236 منهم، فيــا ال تزال عملية اإلنقاذ 

جارية.
وذكــرت وكاالت أنبــاء محلية أّن الحاكم املحيل ســريجي 
تسيفيليف، كتب عىل حسابه عىل »تيليغرام« أّن شخصاً تويف 

وأصيب 43 آخرون، اثنان منهم يف حالة خطرية.
وقــال الفرع املحيل للجنة التحقيقات الروســية يف بيان 
سابق »وفقاً للبيانات األولية، يعاين عدد من العال من تسمم 

بالدخان«.
 يشــار إىل أنه تّم نقل 43 عامالً إىل املستشفيات، وبحسب 
الســلطات فإن 4 عّال هم يف حالة خطرية، و 41 يف حالة 

خفيفة ومتوسطة الخطورة.
وبقي مصري 49 عامل مناجم مجهوالً بعد الحريق يف املنجم 

للفحم باملقاطعة.
هــذا، ومتكن 249 عامل من مغــادرة منجم الفحم املنكوب 

تلقائياً يف سيبرييا.

انســـــــــــــــتان « يهـــــــــــــــز أف »تقريـــــــــــــــر الحشـــــــــــــــي حريـــــــــــــــق فـــــــــــــــي منجـــــــــــــــم للفحـــــــــــــــم بســـــــــــــــيبيريا



ســتكون جميع العوامل ملصلحة  منتخب لبنان للرجال يف 
كرة الســلة عندمــا يلتقي  نظريه األندوني عند الســاعة 
التاسعة من مساء اليوم الجمعة يف  مجّمع نهاد نوفل )ذوق 
مكايل( يف املباراة األوىل من تصفيات املجموعة اآلســيوية  
الثالثة املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل التي ســتقام يف العام 

2023 يف الفيليبني واليابان  وأندونيسيا.
فلبنان  ســيخوض مباراته األوىل اليوم الجمعة والثانية  
االثنــني  ضد اندونيســيا عىل ارضه وبني جمهوره الواســع  
والعريض الذي  ســيواكب منتخب بالده الذي ما  زال ســجله 
الرســمي خالياً من اي خسارة منذ بداية تصفيات كأس األمم 
األسيوية بحيث حقق  لبنان العالمة الكاملة)12 نقطة( بفوزه 
يف املباريات الست التي خاضها يف التصفياتوتصّدر  الرتيب 
العام النها ملجموعته وتأهل بجدارة اىل نهائيات كأس آسيا 
التي ســتقام  الصيف املقبل يف أندونيسيا ووضع نصب عينيه 
انجــاز املهمة الثانية الهامــة وهي التأهل  اىل نهائيات كأس 

العامل مرة جديدة.

 التشكيلة 

كــا ميلك منتخب لبنان تشــكيلة مدّججة  بالنجوم  تضم 
مني« اصحاب  خربة والعبني واعدين يشــكلون  العبني »مخ
املنتخب »املتجّدد« الذي سيمّثل وطن األرز يف  السنوات املقبلة 
تم استدعاؤهم نسبة اىل أدائهم الفني مع أنديتهم داخل وخارج 
لبنان .واختار  الجهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب الوطني جو 
مجاعص تشكيلة مؤلفة من 15 العب لخوض  غار  مبارايت 
»النافذة األوىل«  ضد اندونيسيا مساء الجمعة وبعد ظهر االثنني 
عىل ان تتم تســمية 12 العباً قبل كل  مباراة .والالعبون ال15 
هم:عيل حيدر)قائد املنتخب()31 سنة( ،عزيز عبد املسيح)25  
سنة( ،جيمي سامل)26 ســنة( ،أتري ماجوك)34 سنة( ،أمري 
سعود)30 سنة( ،سريجيو درويش)25  سنة(،كريم زينون)22 
سنة( ،جاد خليل)25 سنة( ،عيل منصور)23 سنة( ،كريستوف 
خليل)22  ســنة( ،وائل عرقجي)27 سنة( ،اييل شمعون)27 
سنة(،يوســف خياط)18 سنة( ،هايك غيوكجيان)31  سنة( 

وعيل مزهر)27 سنة(.
ويبلغ معدل أعار الالعبني 26 سنة.

ويالح أن ماجوك  هو الالعب األكرب سناً ) 34 سنة مولود 
يف العــام  1987( وخياط هو الالعب األصغر)18 عاماً مولود 
يف العام 2003(.اما قائد املنتخب عيل  حيدر فيبلغ 31 ســنة 

ومولود يف العام 1990.
وتضم التشــكيلة العبني مميزين يف جميع املراكز  هجوماً 

«  رميات ثالثية. ودفاعاً مع  »قنا

 التحضريات 

هذا وتتواصل تحضــريات  منتخب األرز) مصنف 56 عاملياً 
و9 آســيوياً ( مبواكبة  ميدانية من النائب األول لرئيس االتحاد 

اآلســيوي ورئيس االتحاد اللبناين  أكرم حلبي واعضاء االتحاد 
الذيــن حّضوا الالعبني  عىل بذل أقىص جهودهم يف  مبارايت  
الجمعــة واالثنني مع العلــم ان االتحاد اللبناين  وضع  جميع 

امكاناته بترصّف املنتخب يف سبيل  تحقيق الفوز.
وبــات الالعبون جاهزين فنياً وذهنياً لخوض  املباراة األوىل 
ضد اندونيســيا مســاء اليوم الجمعة  مبؤازرة  آالف اللبنانيني 
الذين سيحتشدون  عىل املدرجات مع تجديد الدعوة اىل عشاق 
كرة السلة ملواكبة املنتخب داخل امللعب مع  استمرار عملية  بيع 

البطاقات عىل مدار  الساعة.
هذا ووصلت بعثة اندونيسيا) 85 عاملياً  و18 آسيويا( وبدأت 

تدريباتها استعداداً للمباراتني ضد لبنان.
 4 مجموعات

تشارك يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة  اىل كأس العامل  16 
دولة قّسمت اىل اربع  مجموعات كاآليت:

-املجموعة األوىل: نيوزيلنــدا، كوريا  الجنوبية، الفيليبني 
والهند.

-املجموعــة الثانية: أوســراليا، الصــني،  اليابان وتايبه 
الصينية.

-املجموعة الثالثة: األردن، لبنان، أندونيسيا  والسعودية.
-املجموعة  الرابعة: ايران، كازاخستان، سوريا والبحرين.

} 6 نوافذ 

يشــار اىل ان التصفيات اآلسيوية مؤلفة  من »ست نوافذ«: 
3 نوافذ يف الدور األول)16 دولة(  ســتقام يف   ترشين الثاين 
2021 وشــباط 2022   وحزيــران 2022 و3 نوافذ يف الدور 

الثاين)12 دولة(  يف آب وترشين الثاين وشباط 2023عىل ان 
تجري  عملية سحب  قرعة نهائيات كأس العامل يف أوائل  آذار 

من العام 2023.
ففــي الدور األول تتأهل املنتخبات التي  تحتل املراكز الثالثة 
األوىل يف كل مجموعــة اىل الــدور الثاين )12 دولة( وتحمل  

نقاطها معها.
ويف قــراءة للمجموعة الثالثة، فــاألردن  مصّنف 39 دولياً 
و8 آســيوياً ولبنان مصنف 56 عاملياً و9 آســيوياً  وأندونيسيا 
مصنفة  85 عاملياً و18 آسيوياوالسعودية 87 عاملياً و19  قارياً.

وســبق للبنانان شــارك يف نهائيات بطولة  العامل 3 مرات 
متتاليــة )أعوام 2002 و2006 و2010( بينا شــارك األردن 
مرتني)2010  و2019( واندونيسيا مرة واحدة بينا مل تشارك 

السعودية يف نهائيات كأس العامل.

الربنامج 
ويف مــا ييل برنامج مباريات  »النافذة األوىل« للمجموعة 

الثالثة:
الجمعة 26 ترشين الثاين:

اندونيسيا)مجّمع   -الساعة 9 مساء بتوقيت بريوت :لبنان 
نهاد نوفل(

-األردن-السعودية يف األردن
االثنني 29 ترشين الثاين:

-الســاعة 4 بعــد الظهر بتوقيــت  بريوت:أندونيســيا-
لبنان)مجّمع نهاد نوفل(.

-السعودية-األردن يف السعودية.

بطاقات الدخول
هذا ،وتتواصل عملية  رشاء   بطاقات الدخول  امام الراغبني 
بحضور مبارايت لبنان وأندونيســيا.وتتم عملية  رشاء تذاكر 

الدخول :
أ-اونالين عرب الرابط التايل:

/ : . .
» ب-او عرب زيارة فروع » 

ويــراوح ســعر البطاقــة الواحــدة بــني 350  الف لرية 
لبنانيــة)VIP(  و150 الف لــرية لبنانية و90 الف لرية لبنانية 

و25 الف لرية لبنانية.

 اجراءات الدخول 

يشار  اىل أن اجراءات دخول الجمهور اىل امللعب تتم كاآليت:
1-عىل كل شــخص ابراز شهادة  رســمية  تثبت انه تلقى 

لقاحني مضادين لجائحة »كورونا«.
2-يف حال عدم ابراز الشــهادة  ســيخضع كل شخص اىل 
فحص »رابيد تســت«)فحص رسيع( عىل نفقته)30 الف لرية  

لبنانية( حرصاً عىل سالمة الحارضين داخل امللعب
3-ارتداء الكامة الزامي عىل  املدرجات 

4-الحفا عىل التباعد االجتاعي   داخل امللعب.
ويف هذا السياق ،دعا االتحاد اللبناين  لكرة السلة الجمهور 
اىل الحضور اىل امللعب قبل ثالث ســاعات من انطالق  املباراة  
وذلك تســهيالً لعملية اجراء فحص الـ«رابيد تست« يف  حال 
لــزم األمر ومنعاً لالكتظا  والزحمة خالل الدخول اىل امللعب 

حرصاً عىل  السالمة الصحية للجميع. 

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الجمعة 26 ترشين الثاين 2021

 الـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات اآلســــــــــيــــــــــويــــــــــة لــــــــــكــــــــــأس الـــــــــعـــــــــالـــــــــم فــــــــــــي كـــــــــــــــرة الـــــســـــلـــــة
 لـــــبـــــنـــــان لـــــلـــــفـــــوز عـــــلـــــى انـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا فــــــــي أولــــــــــــى املــــــــواجــــــــهــــــــات مــــــســــــاء الـــــيـــــوم
ــن ــ ــديـ ــ ــواعـ ــ والـ املـــخـــضـــرمـــيـــن  مـــــن  ومـــــزيـــــ  ــة  ــ ــن ســ األرز   وطـــــــن  ــي  ــ ــبـ ــ العـ أعـــــمـــــار  ــد  ــ ــعـ ــ مـ

تخب ي والف والعب امل ازين االدا ال م  الج وم  ب  ندونيسياحلب ونا تخب  ة م و ب و

ــة ــيـ ــوائـ ــهـ ــات الـ ــ ــدراجـ ــ ــلـ ــ  الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة لـ
ــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــــــروى الـــحـــا ــيـ ــضـ مـــيـــدالـــيـــة فـ

صة التتوي ا اليسا ع م ا انية ال اللب
أحرزت اللبنانية مروى الحاج ميدالية  فضية 
يف البطولــة العربية للدراجات الهوائية التي 
تقام يف مــرص .ونجحت الحاج يف  احتالل 
املركز الثاين يف  سباق املاون  بايك)الدراجة 
الجبليــة( خلف املغربية رجاء شــاكر بينا 

احتلّت املرصية دعاء حمدي  املركز الثالث.
وســبق للحاج ان احرزت ميدالية برونزية  
يف بطولة العرب التي أقيمت يف العام 2018.

ويف هــذا السياق،سيشــارك الدراجــان  
اللبنانيــان رفيق عيد وانطوان قربان الجمعة 

يف سباق الـ«داون هيل«.
يشــار اىل أن البعثة اللبنانية تشارك  يف  
االســتحقاق العــريب برئاســة نائب رئيس  
االتحاد قيرص سلّوم  الذي شارك يف الجمعية  
العمومية لالتحاد العريب للدراجات بينا عنّي 
رئيس االتحاد اللبناين فاتشيه  زادوريان حكاً 

عاماً يف البطولة لفئة ال«ماون بايك«.
ا مرو ال

 عــــــــــر تــــــاريــــــخــــــي وغــــــــيــــــــاب صـــــــــــــادم..
ــلــونــة ــدد أحـــــــالم بــر ــ ــه ــ ــي« ي ــ ــب ــ ه ــ ــ ــى ال ــ ــت ــ ــف ــ »ال

يواجه برشلونة صدمتني فيا يخص العب  
خط وسطه الشاب املتألق بيدري، والذي حصل 

مؤخرا عىل جائزة »الفتى الذهبي«.
وكان الالعب الذي سيتم اليوم عامه  الـ19 
قد شــارك يف 4 مباريات فقط يف املوســم 
الحايل مع برشلونة بسبب إصابة يف الفخذ.

صحيفة »آس« اإلسبانية كشفت  يف تقرير 
لها أن أطباء البارســا أخربوا الجهاز الفني أن 
بيدري لن يكون جاهزاً للعب  مع كتيبة املدرب 

تشايف هرينانديز إال يف العام الجديد 2022.
وقرر تشايف عدم الترسع يف استعادة نجم  
وســط فريقه الشــاب الذي يقدم مستويات 
رائعة قبل اإلصابة، حيث اســتقر عىل منحه 
الوقت  الكايف للعــودة يف كانون الثاين من 

العام املقبل.
ومن ثم، فإن بيدري ســيغيب عن البارسا  
يف لقاء مصريي له بدوري أبطال أوروبا ضد 

بايرن ميوني يوم 8 كانون األول املقبل.
ويواجه برشــلونة خطر الخروج من دور  
املجموعــات، حيث يحتل املركــز الثاين يف 
املجموعة الخامسة بـ7 نقاط بفارق نقطتني 

عن  بنفيكا الثالث.
ويف حال خســارة برشــلونة أمام البايرن  

املتصدر، وفوز بنفيكا عىل دينامو كييف، فإن 
برشلونة سيودع مرحلة املجموعات يف  سابقة 
ستكون تاريخية ألول مرة منذ سنوات طويلة.

وليســت هذه الصدمة الوحيــدة الناجمة 
عــن  بيدري، إذ أن صحيفة »صن« الربيطانية 
كشفت عن مفاجأة مفادها أن بايرن  ميوني 
مســتعد لجعل بيدري األغىل يف تاري النادي 
البافــاري، عرب تقديم مبلغ مايل  بقيمة 100 

مليون يورو.
استقدام بيدري بهذا املبلغ، إن حدث  سيجعله 
األغىل يف تاري البايرن متفوًقا عىل صفقة 
الفرن لوكاس هرينانديز، الوافد  من أتلتيكو 

مدريد، مقابل 80 مليون يورو.
فضال عن ذلك، فإن بايرن ميوني ســيعمل  
عىل إغــراء بيدري مبنحــه 4 أضعاف راتبه 
الحايل مع برشــلونة، والذي يحصل عليه يف 
العقد  الذي ينتهــي برفقة النادي الكاتالوين 
يف صيف 2026، والذي يتضمن رشطا جزائيا 

مبليار  يورو.
تجدر اإلشارة إىل أن بيدري قدم  مستويات 
خيالية مع برشلونة يف املوسم املايض ورفقة 
منتخب إســبانيا يف كأس أمم  أوروبا »يورو 

.»2020

عمومية فـــي  ـــاركـــا  ورســـتـــم   جــلــ 
0 الـــــــــ  اآلســـــــيـــــــوي  األوملـــــــبـــــــي 

ومية ية ال ت خال الج ل و
شــارك رئيس اللجنة األوملبيــة اللبنانية  بيار جل واألمني 
العام للجنة العميد املتقاعد حســان رستم يف أعال الجمعية  
العمومية الـ 40 للمجلس األوملبي االســيوي التي عقدت يف 
امارة ديب بدولة اإلمارات  العربية املتحدة  وترأس جلســاتها 
ها ممثلون  رئيس  املجلس بالوكالة راجا راندير ســينغ وح

عن 45 لجنة أوملبية آسيوية.
وجاءت املشاركة اللبنانية يف هذا  اإلستحقاق القاري ضمن 
سياســة اللجنة األوملبية اللبنانية لتأكيد الحضور باألحداث  
واملناســبات القارية والدولية واألوملبية بهدف تعزيز الرشاكة 
مــع اللجان األوملبية  الوطنية يف العامل كا كانت مناســبة 
أجرى فيها كل من جل والعميد رستم لقاءات  ومحادثات بّناءة 
مع فاعليات وشــخصيات قارية وأوملبية يف مقدمهم حسني 
املســلّم مدير املجلس  األوملبي اآلسيوي رئيس اإلتحاد الدويل 
للســباحة حيث نوقشــت عدة ملفات متّصلة باملجلس  وأبلغ 
الوفد اللبناين إىل الدكتور املسلّم تحيات اإلحرام والتقدير إىل 
أحمــد الفهد  الجابر الصباح من قبل اللجنة األوملبية اللبنانية 

رئيساً وأعضاء يف اللجنة  التنفيذية.
كذلــك كان األمر مع أوليفّييه نيام  مســؤول التضامن 
األوملبــي يف اللجنة األوملبيــة الدولية حول برامج وتقدميات 
صنــدوق  التضامــن إىل اللقاء مع جريوم بوافييه مســؤول 
العالقات والحوكمــة يف اللجنة األوملبية  الدولية حيث متت 
املتابعــة لبعض القضايــا وامللفات املتّصلة بأمــور قانونّية 
وتنظيمية  والتي تحكم العالقة ما بني اللجنة األوملبية اللبنانية 
واإلتحادات الرياضية إضافة  للقاءات مع أعضاء لجان أوملبية 

عربية.
تجدر اإلشــارة إىل مناقشــات الجمعية  العمومية تركّزت 
عىل تطورات الحركة األوملبية يف آســيا وروزنامة النشاطات 
للفرة املقبلة  ومتّت املصادقة عىل إستضافة اململكة العربية 
الســعودية لدورة األلعاب االسيوية  السابعة للصاالت املغلقة 
والفنون القتالية يف العام 2025 يف الرياض.                        

ــى الـــســـخـــريـــة ــ ــرم ــ ــي م ــ ــيـــســـي فـ مـ
تعرض األرجنتيني ليونيل مي نجم  باريس سان جريمان 
للســخرية خالل مباراة فريقه ضد مانشسر سيتي يف دور 

املجموعات  لدوري أبطال أوروبا
املباراة التي خرسها سان جريمان  بهدفني مقابل هدف، شهدت 

. قيام أحد مشجعي الصغار مان سيتي بالسخرية من مي
، بعدما طلب  من األخري أن  وسخر مشجع السيتي من مي

يجلب له قميص نجم الفريق الساوي، فيل فودين.
ورفع مشــجع املان ســيتي الفتة من  املدرجات يف ملعب 
، هل ميكنك أن تأيت   االتحاد مساء األربعاء كتب فيها: »مي

بقميص فودين يل«.
وباإلضافة لذلك وضع املشــجع صــورة كبرية  لفودين يف 
مقابل واحدة صغرية لليو يف إشــارة تقليل من شــأن النجم 

األرجنتيني وتعظيم  مكانة الدويل اإلنكليزي.
املثري أن فودين رد من جانبه عىل  املشجع بتغريدة عرب موقع 
التواصل االجتاعي »توير« قال فيها:  »شكراً عىل دعمك، هل 

.» يعرف أحد هذا املشجع

ــ ــاصـ ــنـ ــوأون املـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ  طــــــاولــــــة: الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يـ
فـــــــــــي لـــــــــجـــــــــان االتــــــــــــحــــــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي

أعلن االتحاد الدويل  لكرة  
الطاولة  عن أســاء أعضاء 
لجانــه العاملة وكان للبنان 
»حصة األسد« من  بني الدول 
العربيــة. وقد تصّدر »وطن 
ــة بني  العرب  األرز« القا
بتعيني كل من عضوي اإلتحاد 
اللبناين ريتــا بصيبص يف 
لجنة  املعدات، روي العقيقي 
يف لجنة االعالمونائب رئيس 
لجنــة الحــكام يف االتحاد  
الدويل عاد  الحكم  اللبناين 
مرعــب )شــارة زرقاء( يف 

لجنة  الحكام.
والجديــر ذكره ان لبنان هــو البلد  العريب 

املتقــّدم   يف املناصب عــىل األصعدة الدولية 

واآلسيوية واالقليمية  والعربية .

قيق وي ال يتا بصيب

د مرعب ع

عــــــــــــام عــــــلــــــى رحــــــــيــــــــل مـــــــــــــارادونـــــــــــــا..
مــّر أمس الخميس 25 ترشين الثاين 2021 
عــام بالتام والكال عىل وفاة األســطورة  

األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.
مارادونا، يعــد يف نظر الكثريين أحد  أبرز 
الالعبني يف تاري كرة القدم، وأشــهر بطل 
لــكأس العــامل بقيادته منتخــب األرجنتني  

للتتويج بلقب نسخة عام 1986.
مســرية مارادونا ســواء الشــخصية أو  
الكروية أثارت جــدالً كبرياً قبل وفاته وحتى 
بعدها وذلك بعدة أزمات مل تتوقف يف  الظهور 

لوسائل اإلعالم عىل مدار سنوات.

  تحقيقات الوفاة 

مارادونا  فإن  صحفية،  تقارير  بحســب 
تويف  بســبب قصــور يف القلب، بعد عام 
مــن خضوعه لجراحة يف الرأس، وســط 
اتهامــات للطاقم الطبي  الذي توىل عالجه 

باإلهال.
وعقب وفاة مارادونا، حمل املحامي  السابق 
مورال،  ماتيــاس  األرجنتينية،  لألســطورة 
يف دعوة جنائية، الرعاية الطبية  الســيئة، 

مسؤولية وفاة دييجو.
ونتيجة لهذه الدعوة الجنائية، شكل  القضاء 
األرجنتيني لجنة تحقيق اســتنتجت بناء عىل 

تقريــر لها من 70 صفحة أن مارادونا  تويف 
نتاج اإلهال الطبي.

وبــدأت منذ حزيــران املايض جلســات  
االســتاع إىل األدلة املتعلقــة باتهام 7 من 
الطاقم الطبي يف وفاة مارادونا، منهم  جراح 
األعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفســية 
أوجســتينا كوساشوف، واألخصا النف  

كارلوس دياز.
وعــن ذلك، األمــر، يقول محامــي دييغو 
:  »العالج الذي كان يتلقاه يعد ســيئاً للغاية 
وهو ما تسبب يف وفاته، لقد أخربت  الجميع 
بحالــة مارادونا ثم أدركــت أنها وصلت إىل 
هذا الحد بســبب كميــة املياه التي  بقيت يف 
جسده، لألسف، قرار عائلته بعدم معالجته يف 

مستشفى كان جنوناً«.
وأكمل: »هناك مســؤولية أخالقية  وأخرى 
قانونية، لقــد أهملت عائلته عالجه، مل يكن 
هناك أي سبب ملعالجته يف املنزل،  وكان يجب 

أن يبقى يف املستشفى«.
ومل تتوقف املشــاكل عقــب وفاة مارادونا  
عند ذلــك الحد، بل ان كلوديا فيالفاين زوجة 
مارادونا الســابقة اتهمــت محاميه، مورال  
باختطافــه ملنع ابنته جيانينــا من مراعاته 

صحياً يف آخر أيامه.



1ـ موريس لوبالن، أن
2ـ أملانيا، ايابها

3ـ الم، دادا، دعوت
4ـ أو، علجوم، ما

5ـ ميهران، نسناس، لبيبا
6ـ ري، بدأوا، الجنادل

7ـ اضبارة، در، رس، نيو
8ـ ون، سور، جرائد، رأس

9ـ فا، دمر، الوّج، يعّدها

10ـ تر، حّر، يوّد، ريق، ار

11ـ حّسان بن ثابت، أميل

يلهــب،  صــام،  12ـ 

يم ديوجني، 

13ـ لرية، كاملني، تنازله
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

  والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ريتشارد بريد 

اخترب معلوماتك

1ـ مطار يف قربص. 

2ـ مضغوا والكوا. 

3ـ طعَن. 

دولــة  عاصمــة  4ـ 

أوروبية. 

ء بالَيد.  5ـ أعطي ال

1ـ ما نطلبــه يف أيام 
الربد.

2ـ مدينة أمريكية تحمل 
 . إسم شاعر فرن

3ـ بلدة يف البقاع. 
تلفزيونية،  محطة  4ـ 

عاصفة بحرية. 
5ـ مدينة برازيلية. 

شاعر وأديب عراقي. يعترب من أشهر الشعراء والكتاب 

العرب الذين شاركوا يف ترسي قواعد الفكر الحضاري 

الحديــث. تويف عام 1945، حيث ترك وراءه إرثا عظيا 

متنّوعا.

إسمه مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

9+4+11+12+6- عاصمة دولة أوروبية. 

10+12+6+3- أحد الشهور. 

1+12+7- من املقاييس. 

8+12+1- من أساء الغزال. 

5+2+7- عمَل.

9+4+3- قضاء لبناين.  

9+5- سطر من.

1ـ مــا إســم اللغة التي إعرَف بها لغة رســمية يف 

سويرسا، وذلك يف العام 1937

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ راديو الرشق، إســم قديم الذاعة لبنان. فا إســم 

الفرقة التي  قدمت فيها أول متثيلية عىل الهواء

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم آلة النف املوسيقية التي تعتمدها إحدى 

القبائل الغربية، وهي تراثية محرّم النف عليها النساء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم املهرجان السينا الذي يقام يف مدينة 

وميناء أوديس عىل شواط البحر األسود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الفيلسوف االغريقي الذي أنشأ أول أكادميية 

، وذلك حواىل العام 400 قبل امليالد  يف التاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم النملة التي ال تؤثر فيها املياه الساخنة، وال 

املبيدات، وال قاذفات اللهب. لقبوها بالنملة التي ال تقَهر. 

وتتكاثر يف أمريكا الشالية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم العصفور الذي يستطيع أن يطري إىل الخلف، 

دون أن يدير رأسه أو جسمه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة آســيوية تتوجد أعىل فوهة بركان يف 

العامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مأل، ميام، تحصل
2ـ والئم، فرساي

3ـ رّمم، هربوا، أمر
4ـ يا، أريان، حن
5ـ سندوا، دريب

6ـ ليا، نبتسم، نلّك
7ـ وادع، وريثها

8ـ النادر، وابل
9ـ ال، جسور، أدب

10ـ أيّدونا، جل، تدّن
11ـ ناعا، رسور، ي ي

12ـ بو، ساراجيفو
13ـ أهتم، جت

14ـ نا، الجندي، أين
15ـ بني، علمنا

16ـ يا ورد
17ـ بد، أهاليل

18ـ إليسار، مهَّ

؟ من هو
من هي؟

1ـ مؤلّــف موســيقي أملاين، 
أعالها. 

2ـ نهر لبناين، برية، إله.
3ـ مائــل لونه اىل الســواد، 
جاعــة القوم، االســم الثاين 

ملخرج لبناين راحل. 
، االسم  4ـ نقيم باملكان، إبيضَّ

الثاين ملمثلة أمريكية.
5ـ مصارع مقّنع مكســي 

راحل، إرتدى الثياب. 
6ـ أذهَبــت وأبعــدت عــن، 

شفاءهم. 
7ـ أفسَد بني القوم، رجل جميل 
الوجه حسن اللون، يستعمل مع 

 . ال
، تجــرى عىل أرضها  َ 8ـ و
املباريات الرياضية، رجل ضعيف. 

9ـ بلــدة يف الجنوب، ضمري 

متصل، لقب غريب. 

10ـ إحدى القارات، ترَحم أشّد 

رحمة. 

تَعب،  وأرجــل،  قوائــم  11ـ 

يخّصه. 

12ـ يقرض املال، الجبان. 

 . 13ـ لالستفهام، دّربها، مسَّ

14ـ قطيــع من بقر الوحش، 

سوء الحال، قرَع الجرس. 

15ـ أشعر، مرسحية لكورناي.

16ـ إتقان وضبط األعال. 

ملمثلة  الثــاين  االســم  17ـ 

. َ ساوية أمريكية راحلة، ن

18ـ مطــرب وملحن مرصي 

راحل صاحب الصورة.

أملانيــة،  مدينــة  1ـ 
مناسبات يحتَفل بها.  

عربيــة  مطربــة  2ـ 
الشــارقة،  توفيــت يف 
مرصي  وملحن  مطــرب 

راحل.
3ـ واليــة أمريكيــة، 
االسم الثاين ملمثل أمرييك 

راحل. 
للزرع،  األرض  شّق  4ـ 

جاَع، دولة عربية. 
5ـ كلمة لالستحسان، 
يغادر من مكان اىل آخر، 

، مكاتبَك.  شحَّ
ويكــره،  يبغــض  6ـ 
شأين، أكسب، متشابهان. 
7ـ أضجر، مطر شديد، 

رّصَح، حّدَث ليال. 
8ـ أحد الشهور، نقطة 
وميرح،  يلعب  باألجنبية، 

أحد أبناء نوح.
اللدغات،  حســَب،  9ـ 

فنان لبناين. 
القارات،  إحــدى  10ـ 

ترشد، نوع من األفاعي. 
11ـ يبعثــه، ال يبــاح 
به، عائلة، يســتعمل مع 

الصعر.
يصــل  مضيــق  12ـ 
الخليج ببحر عان، مغن 

لبناين، للتمتي.
ورشيف،  شــهم  13ـ 
ممثلة وفنانة ســورية، 
إشتهر برحالته البحرية. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

قد تصادفك متاعب صغرية لكن شجاعتك 
الشــخصية مضاعفة. أنت واســع املخيلة 
وهــذا ميكّنك مــن التكّيف مــع الظروف 

بسهولة. 

سيســهل عليك اعادة الصفاء اىل حياتك 
العاطفية بالتعبري عن أحاسيســك برصاحة 
تاّمة. ســتصلك أخبار حســنة من شخص 

عزيز. 

حــاول قدر االمــكان أن تخفف من تبذير 
أموالك، فال تقع يف الخطأ الســابق. املجال 
مــا زال متوفــرا من أجل اصــالح ما ميكن 

اصالحه. 

الحياة  يقلبان  والشــك  الشــديدة  الغرية 
وتعاسة.  شــقاء  اىل  الســعيدة  العاطفية 
بالرغــم من تشــاؤمك فان الح الســعيد 

سيؤاتيك بشكل ال يصّدق. 

انك تشــهد الشــهرة عىل حساب صحتك، 
لذا عليك أن تحفــ خط العودة. تلتقي أحد 
األصدقاء القدامى فتســرجع معه ذكريات 

السعيد.  املايض 

توافــق عىل خــوض تجربــة مبتكرة قد 
تحقــق لك قفزة نوعية. عاطفيا، من الصعب 
أن تظــل ال مباليا أمام محبة وحنان الحبيب 

اللطيف.

فرة جيــدة، واملحاوالت التــي تقوم بها 
لتصليــح وضعك العميل ســوف تثمر نتائج 
طيبة. ارضــاء الحبيب هو مــن األولويات 

عندك. 

تعــاين اليوم مــن حساســية مفرطة 
وتنظر اىل األمــور بريبة كبرية. كن هادئا 
ومرويا وال تترسع. وضعك املايل يف طريق 

لتحّسن.  ا

عليــك أن تكــون حذرا خاصــة اذا كنت 
صاحب مســؤولية يف عملــك. لقاؤك مع 
الحبيب لن يكون عاديا ألنه ســوف يشعرك 

قربه.  بأهمية وجودك 

أنــت قــادر عــىل الدفاع عــن حقوقك 
كاملــة. ال تتكدر من أتفه األشــياء فهناك 
أســباب أعمق وألزم أن تهتم بها. ابتعد عن 

 . ت لسطحيا ا

ال تخلــط بني الحبيــب والصديق ألن لكل 
منهــا اختالف عن اآلخر يف ترصفاته. عرّب 
عن شــعورك بلباقة ألنك إذا التزمت الصمت 

ستخرس. 

يزعجك حلم مزعــج أبرصته يف املنام. ال 
تقلق ألن تفســريه ليس سيئا. ثقتك بنفسك 
تجلب لــك االعجاب والتقديــر من الزمالء 

واألصدقاء. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

إقتصاد
أحالم

استمرار
انتظار

أنغام
أزمة

باراغواي
بهجة
تبولة

ترانزيت
تفاح

تحيات
جزء

حديث
ح

حرف
حصن

حانوت
ديوجني

ربيع
رجاء

رونسار
رومانيا

سوربون
سارتر

ساحات
سلطة
سواح

سيارات
رساط
صحف
صوفيا

صخر
صنعاء
طهران

عصافري
عجب

عز
فلسطني
كولومبيا

مياه
نقابات

هواية

هيام

هايدن.

الحل السابق

الحل السابق

تعلبايا

اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ شيكاغو بولز.

 . 2ـ حّنا مو

3ـ خلود. 

4ـ نهيت. 

5ـ بورنيو. 

6ـ اليوبيل السندياين. 

. ّ 7ـ يحيى امل

8ـ كَليم.

1ـ بوسطن.

2ـ كلات.

 . 3ـ فو، نسَّ

4ـ يلّبون.

5ـ أتراح. 

1ـ بكفّيا. 

2ـ ولولَت. 

3ـ سم، بر. 

4ـ طانوا. 

5ـ نتسّنح.

الجمعة 26 ترشين الثاين 2021



ــــر«؟ ــ ــ ــــة الصف ــ ــــــى »نقطــ ــ ــــودة ال ــ ــ ــدا : الع ــ ــ ــ ــاء بعب ــ ــ ــ ــــق« لق ــ ــ ــــة طري ــ ــــــف >خارطــ ــ ــــة تنس ــ ــ ــــرارات قضائي ــ ــ ق
الليــــــــرة تتهــــــــاوى واالنهيــــــــار دون »مكابــــــــح«... ميقاتــــــــي يتلقــــــــى دعــــــــم البابــــــــا للبنــــــــان
ــــــــه ــــــــي وخارجــــــــي »لشــــــــيطنة« حــــــــزب الل ــــــــاون داخل ــــــــا : تع ــــــــي افريقي ــــــــدده ف اســــــــرائيل تزعــــــــم تم

»بوتســـــوانا«...متحور جديـــــد لـ>كورونـــــا« يقلـــــق العلمـــــاء

بريطانيا وفرنسا وأملانيا: لدينا ثقة بالتوصل الى تفاهم مع ايران

»مفوضيـــــة االنتخابـــــات« تعلـــــن انتهـــــاء »العـــــد اليـــــدوي«
الصـــــدر يدعـــــو لتشـــــكيل حكومـــــة أغلبيـــــة وطنيـــــة

تجدد املظاهرات في السودان رفضا التفاق حمدوك والبرهان 

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

ايجــاد الحلول شــاعة االزمة عــىل نتائج اجتاعات 

فيينــا النووية يف 29 الجــاري، يف هذا الوقت يفرض 

ان تــدور »عجلة« التحقيقات يف جرمية املرفا من جديد 

بعــد رد القضــاء لكل طلبات »كف يــد« القايض طارق 

البيطار، وقضايا »مخاصمــة الدولة«، وبانتظار كلمة 

االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله مســاء 

اليوم والتي ســيتطرق خاللها اىل تلك امللفات الشائكة، 

ويعرض »خارطة طريق« توزيع »املازوت« قبل اشــتداد 

فصل الشــتاء، تواصل ارسائيل »شــيطنة« الحزب وآخر 

فصــول االكاذيب وضعه ضمن ايجابيات االتفاق االمني 

مع املغرب يف ســياق مواجهته امنيا يف افريقيا

 العودة اىل »نقطة الصفر« 

سياســيا، ما ادىل به وزير الخارجية عبدالله بو حبيب 

مــن عني التينة عىل اثر زيــارة للرئيس نبيه بري عكس 

بوضــوح ان التعرث الحكومي ال يزال ســيد املوقف، وقد 

زادت القــرارات القضائيــة باالمس االمر ســوءا براي 

اوســاط مقربة من »الثنا الشــيعي«، فا صدر اعاد 

االمور اىل »نقطة الصفر« خصوصا ان رئيس الحكومة 

نجيب ميقايت كان قد اكد خالل اجتاع بعبدا انه تواصل 

مع رئيس القضاء االعىل ســهيل عبود وملس منه تجاوبا 

اليجاد مخارج قضائية تساهم يف املساعدة عىل »تعبيد 

الطريق« امام انفراجة حكومية، وعلم يف هذا الســياق 

ان رئيس الحكومة الذي تواصل مع الرئيس بري يشــعر 

»باالستياء«، وســيعيد تفعيل اتصاالته بعد العودة اىل 

بريوت، ملحاولة تذليل العقد.

 قرارات »استنسابية« 

وكان القضــاء رد 4 دعاوى قّدمها مســؤولون ضد 

املحقــق العديل القايض طارق البيطــار، ما يعني أنه 

بات بإمكانه استئناف التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت 

بعد توقف لثالثة أســابيع، ويف مفارقة قانونية الفتة، 

قبلت محكمة التمييز الجزائية برئاســة القاضية رندا 

كفــوري  طلــب رد املحامي العــام التمييزي القايض 

غســان خوري يف الدعوى املقدمــة من مكتب االدعاء 

يف نقابة املحامني، لكنها ردت دعوى االرتياب املرشوع 

بحق القايض البيطار املقدمة من الوزير السابق يوسف 

فنيانوس.

من جهتهــا اعتربت الهيئة العامــة ملحكمة التمييز 

ان املرجــع املختص للبت بطلبات رد املحقق العديل هي 

محكمة التمييز يف الدعوى املقدمة من الوزيرين غازي 

زعير وعيل حسن خليل كا ردت دعاوى مخاصمة الدولة 

عىل عمل القضاة املقدمة من رئيس الحكومة الســابق 

حســان دياب والنائب نهاد املشنوق شكال، وفيا يتجه 

املدعى عليهم لتقديم طلبات ارتياب جديدة، ردت الهيئة 

العامة ملحكمة التمييز برئاســة القايض ســهيل عبود 

جميــع دعــاوى مخاصمة الدولــة املقدمة من رئيس 

الحكومة السابق حســان دياب والنواب نهاد املشنوق 

وزعيــر وخليل، واعتربت أن القايض مل يرتكب أي خطأ 

يســتوجب مداعاة الدولة، وألزمت كال من املدعني دفع 

مليــون لرية للدولة بدل عطــل ورضر، وحددت الغرفة 

األوىل لدى محكمة التمييز برئاســة القايض ناجي عيد 

مبثابــة املرجع الصالح للنظــر بدعاوى الرد التي تقدم 

ضــد البيطار، مبعزل عن املحاكم األخرى.ومبجّرد تبلغه 

قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار اســتئناف 

التحقيق املعلق منذ الرابع من الشــهر الحايل.

 خطر انهيار القضاء 

يف هــذا الوقت، رفض رئيــس مجلس القضاء األعىل 

سهيل عبود، تسلم كتب استقالة القاضيات جانيت حنا، 

وكارال قســيس، وروال الحسيني، وكانت حنا ردت دعوى 

لتنحية بيطار، وجرى التشكيك يف صوابية قرارها، لكن 

االســباب تبقى معنوية ال ماديــة، وهي احتجاجاً عىل 

الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخالت السياسية 

يف عمل الســلطة القضائية والتشــكيك يف القرارات 

التــي تصدر عــن قضاة ومحاكــم يف معظم امللفات ال 

ســيا انفجار املرفأ،ووعد عبود مبناقشة املوضوع يف 

االجتــاع املقبل للمجلس، لكــن ووفقا ملصادر مطلعة 

ترص القاضيات عىل االســتقالة، ومن املتوقع ان يتبعها 

استقاالت جديدة.

 تقصري الجيش 

يف هــذا الوقت،  طالب أهايل ضحايــا انفجار مرفأ 

بــريوت بتنفيذ كّل مذكرات التوقيف من دون ماطلة أو 

تســويف ألّي شخص مها عال شأنه، ويف موقف الفت 

، اتهــم األهايل، يف بيان بعد وقفة لهم أمام قرص العدل 

يف بريوت، الجيش بالتقصــري، وقالوا إّن الوثائق تؤكّد 

أنّه تبلّغ يف 20 متوز بخطورة النيرات مثله مثل رئاسة 

الجمهورية ورئاسة الحكومة، واملّدعي العام التمييزي، 

وجميعهــم قاموا بالّتقصري يف مهامهم، ودعوا املعنّيني 

إىل القيام بواجباتهم تجاه هذا امللف لكشــف حقيقة من 

قتل أبناءهم.

 ميقايت يف الفاتيكان 

ويف الفاتيكان انتهى اللقاء بني رئيس الحكومة نجيب 

ميقايت والبابا فرنســيس اىل دعوة »الحرب االعظم« اىل 

تعاون جميــع اللبنانيني من أجل إنقاذ وطنهم، كا دعا 

اىل«ان يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتالقي بني 

الــرشق والغرب«، معترباً ان »همــوم لبنان كثرية ووعد 

انه ســيحمله يف صالته من اجل ان يخلصه الله من كل 

االزمات«. من جهته اكد ميقايت بعد اللقاء الذي اســتمر 

نصف ساعة«أن الحرب التي كادت أن تق عىل عيشنا 

املشــرك علمتنا كيف نحمي هذه امليــزة الفريدة، واكد 

الحاجــة يف لبنــان اىل الصالة ودعم االصدقاء عىل كل 

الصعد، مؤكدا ان املسيحيني يف الرشق وجدوا عىل الدوام 

املالذ اآلمن يف لبنان، وبقدر ما يشعر املسيحيون باالمان 

بقدر ما ينعكس ذلك عىل جميع املســيحيني يف الرشق. 

وخلص اىل طانة قداسة البابا أن لبنان سيبقى ملتقى 

للحضارات والثقافات املتعددة، وان التعايش االســالمي 

واملســيحي فيه قيمة كربى يحــرص اللبنانيون، اىل أي 

طائفة انتموا، عىل حايتها.

 »شيطنة« حزب الله 

يف هذا الوقت، وبعد ســاعات عىل توقيع وزير الحرب 

االرسائييل بني غانتس ووزير الدفاع املغريب عبد اللطيف 

لوديــي، مذكــرة تفاهم مشــركة يف وزارة الدفاع يف 

الرباط، لفتــت صحيفة »يديعوت احرنوت« االرسائيلية 

اىل ان إرسائيل تــويل التوقيع أهمية كبرية، وترى فيها 

حدثــاً اســراتيجياً، فالحديث يدور عــن وثيقة مباد 

قانونية ستســمح بتعميق التعاون األمني بني إرسائيل 

واملغرب عىل مســتويات عديدة، من صفقات ســالح، 

وصناعــات امنية، لكن االهــم هو التعاون يف مواضيع 

االســتخبارات.. ويف إطار »شــيطنة« حزب الله لفتت 

الصحيفة اىل ان مذكرة التفاهم، تشــمل مواجهة إيران 

وحزب الله. واذا كانت املســألة اإليرانية ليست يف مركز 

العالقــات بني إرسائيل واملغرب، لكن بحســب زعم احد 

املســؤولني االمنيني االرسائيليني سيتم التعاون الثنا 

يف هــذا امللف يف ضوء تعزيز طهران والحزب قدراتها 

يف إفريقيا.

 محاوالت »التطويق« 

ويف هذا السياق، تحذر مصادر دبلوماسية من مخاطر 

هذا الحدث واســتهدافاته، وتضعــه يف اطار محاولة 

»تطويق« حزب الله وعزله ضمن »خارطة طريق« بدات 

مالمحهــا بالظهور من خالل الحصار املمنهج ضد لبنان 

الضعاف الحزب من قبل جهات اقليمية تتعاون مع قوى 

لبنانية تســوق ملســؤولية حزب الله عن االنهيار، فيا 

يجري العمل من »البوابة« الســورية لعزله عن محيطه. 

ويف هــذا االطار تفيــد املعلومات ان عــددا من الدول 

الخليجيــة تجري تقييا لعملية »التطبيع« مع دمشــق 

يف ضوء االشارات غري املشجعة من قبل الرئيس السوري 

بشار االسد للتخيل عن طهران وحزب الله، لكن محاوالت 

التقارب لن تتوقف مبــوازات »جس نبض« للعالقة مع 

ايران من خــالل محادثات منفصلــة تجريها الرياض 

ل كل هذا الحراك  وابوظبــي، ولهــذا مثة ترقب حذر ملــ

وتاثريه ســلبا او ايجابا عىل الساحة اللبنانية التي تبقى 

معلقة حتى تتضح معامل التسويات يف املنطقة، وكذلك 

نتائج االنتخابات الترشيعية، وترســيم الحدود البحرية 

مع ارسائيل، وهي ملفات تتحكم مبسارها واشنطن التي 

تامل بالحصول عىل نتائــج مرضية انتخابيا، وتنازالت 

لبنانية يف ملف الغاز.

 اللرية »تتهاوى« 

، تراجعت  وامام حالة االستعصاء السيايس والقضا

اللرية إىل مســتوى منخفض جديد مقابل الدوالر وسط 

حالــة من الشــلل الحكومي  مع تفاقــم االنهيار املايل 

يف البالد، وقد المس ســعر الــدوالر ال25 الف لرية يف 

تراجــع هو االكرب منذ متوز عندمــا وصل اىل نحو 24 

ألفــاً ، وهكذا خرست العملــة الوطنية أكرث من 95 يف 

املائة من قيمتها منذ صيف 2019، وجديد معامل االنهيار 

اعــالن وزير االقتصاد عن رفع ســعر ربطة الخبز اىل 

عــرشة االف لرية، عقب يوم من ارتفاع ســعر صفيحة 

البنزين 2400 لرية، وبات ســعر الصفيحة نحو 320 ألفاً 

اي نحو 15 دوالراً وفق سعر الرصف يف السوق السوداء 

والغاز 1500 لرية وبات ســعر قارورة الغاز 276 ألفاً اي 

نحو 12 دوالرا، ووفقا الوســاط اقتصادية فانه كان من 

املفرض أن يلح جدول األســعار انخفاضاً يف ســعر 

البنزين، ألن أســعار النفط انخفضت عاملياً، لكن مرصف 

لبنان الذي كان يؤمن 90 يف املائة من اسعار املحروقات 

عىل سعر رصف 19000 لرية لبنانية للرشكات املستودة، 

اصدر تعميا جديدا رفع الســعر اىل 19500 لرية، وهذا 

أدى إىل ارتفاع سعر صفيحة البنزين. ويف هذا السياق، 

أعلن ممثل موّزعي املحروقات فادي أبو شقرا عن جدول 

أســعار جديد سيصدر اليوم، الفتاً اىل أن »الجدول يصدر 

مرتني يف األسبوع بسبب عدم االستقرار يف سعر رصف 

الــدوالر«. وحذر مــن أن »البلد ذاهب نحو الهاوية إذا مل 

يســتقر سعر الدوالر« وشّدد عىل أن »ال قدرة للمحطات 

عىل تحّمل الـ 10 واالســتمرار يف الجعالة الحالية«، 

واصفاً قرارات مرصف لبنان بـ«الخاطئة وغري السليمة«، 

وطالبه »بتأمني الدوالرات للدواء واملحروقات.

 التفاوض مع »الصندوق« 

وفيا يتواصل االنهيار، طرحت اوســاط اقتصادية 

اكرث من عالمة اســتفهام حول مستقبل التفاوض مع 

صندوق النقد  الدويل اذا ما اســتمر الشــلل الحكومي 

عــىل حالــه، يف املقابــل، أعلن نائــب رئيس مجلس 

الوزراء، ســعادة الشــامي، أّن املفاوضات التقنية مع 

صندوق النقد الدويل انتهت تقريباً.وأشــار، بعد لقائه 

رئيس الجمهورية ميشــال عــون يف قرص بعبدا، إىل 

الدخول يف مرحلة املفاوضات عىل السياســات النقدية 

واالقتصاديــة، يك نبدأ باملفاوضات بشــكل جدي مع 

فريق الصندوق الذي نأمل أن يزور لبنان قريباً، وشــّدد 

عــىل أّن الهدف هو التوصل إىل اتفاق مبد قبل أواخر 

الســنة، عىل أن نتوّصل بعد ذلك كا هو مفروض إىل 

اتفــاق نها يف كانون الثاين من العام املقبل.وأوضح 

أّن أي خطة ســتكون أرقامها موّحدة وسيكون الجميع 

متّفقاً عليها، وعن توحيد ســعر الرصف، لفت الشامي 

إىل أنّه ســيكون رشطاً من رشوط الصندوق.

 خطر »كورونا« 

صحيا، وفيا يعقد وزيرالصحة العامة فراس األبيض 

مؤمتــرا صحافيا يف العــارشة والنصف قبل ظهر اليوم 

لعرض آخر املســتجدات املتعلقة بكورونا واســتعدادات 

القطــاع الصحي للمرحلة املقبلة، دخلت املوجة الجديدة 

مرحلــة خطرية مع االرتفاع املســتمر يف االعداد حيث 

بلغــت االصابات الجديدة امــس 1510 و9 حاالت وفاة، 

وســط تحذيرات من مخاطر عدم إقبال نسبة غري قليلة 

بعد من اللبنانيني ألخذ اللقاح، حيث بلغت نسبة امللّقحني 

حــوايل 35 يف املئة فقط. فمــن أصل 400 مصاب يف 

املستشفيات تم إدخال 200 مريض إىل غرف العناية. اما 

خطورة هذه املوجة فتكمن باألزمة االقتصادية الكبرية، 

حيث تبلغ تكلفة مريض كورونا يف املستشفى 6 ماليني 

لرية يوميا، وإقفال أقسام عدة لكورونا يف املستشفيات، 

واالرتفاع الكبري يف أسعار األدوية.. 

سبايك« املوجود عىل سطح فريوس كورونا، متكّنه من تفادي 

املناعة البرشية بســهولة، وبالتايل انتشار الفريوس برسعة 

بني البرش.

ومــن املحتمــل أن يكون ظهور هذ املتحور الجديد تســبب 

باالرتفاع التصاعــدي« يف عدد اإلصابات بـ«كوفيد-19« يف 

األسابيع األخرية يف جنوب إفريقيا، بحسب وزير الصحة جو 
فاهال الذي كان حارضا يف املؤمتر الصحفي الذي عقده العلاء.
وتعد جنوب إفريقيــا التي تخ ظهور موجة جديدة من 
را يف القارة من  الوبــاء بحلول نهاية العــام، وهي األكرث ت
2 مليون إصابة وأكرث من 89  الوباء مع تســجيلها أكرث من 9

ألف وفاة.
ويهيمن حاليا تف متحورة دلتا شديدة العدوى عىل العامل 

بعدما اكتشفت للمرة األوىل يف الهند.

ووصف مسؤولون إيرانيون املحادثات مع غرويس بـ«البّناءة 
واملثمرة«.

وقال املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، بهروز 
كالونــدي، إّن »املباحثات مع مديــر الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة يف طهــران جرت يف إطار أجــواء بّناءة. وقد توصل 

الطرفــان إىل اتفاق حول كيفية متابعة القضايا ذات االهتام 
املشرك«.

بالتوازي، شدد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد 
خطيــب زاده عىل أّن »مفاوضات فيينا يجب أن تركز عىل إلغاء 

الحظر الجائر ضد إيران«.
وتســتعّد طهران والدول الغربية الســتئناف املحادثات يف 
فيينا، اإلثنني املقبل، بشــأن إحياء االتفــاق النووي املربم يف 

العام 2015.

العراق )يونامي( هينيس بالســخارت، واتهمها بالتدخل يف 
ونتائجها. االنتخابات 

واســتكملت فرق مفوضية االنتخابات أمس إعادة احتساب 
217 مركزا انتخابيا يف محافظة نينوى شــال البالد، بعد أن 
كانت قد استكملت خالل اليومني املاضيني إعادة احتساب 653 
مركزا انتخابيا يف بغداد واملثنى وذي قار والنجف، وطوت ملف 
النظر بكافة الطعون والشــكاوى املقدمة من املعرضني عىل 

نتائج االنتخابات.
وأوضحت املفوضية أن »نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية 
متطابقة مــع نتائج العد والفرز اإللكروين بنســبة 100 
لالنتخابــات الترشيعيــة التي أجريــت يف 10 ترشين األول 

املايض«.
وعرضــت اللجنة املشــكّلة للنظر يف الطعــون تقاريرها 
املرفوعة عىل مجلس املفوضني الذي أو بإرسال النتائج إىل 
الهيئــة القضائية لالنتخابات«، وهي صاحبة القرارات امللزمة 

للمفوضية وملقدمي الطعون أيضا.
وحســب مصادر يف مفوضية االنتخابــات، فإن أمام 
الهيئــة القضائية 10 أيــام لإلعالن عن نتائج التحقق من 
وبالتايل  والفرز  بالعــد  االنتخابات  إجراءات مفوضيــة 
إعــالن النتائج النهائيــة لالنتخابات من قبــل املحكمة 

العليا. االتحادية 

 حكومة أغلبية 
يف هــذه األثناء، أكد زعيم الكتلــة الصدرية التي تصدرت 
االنتخابات يف العراق مقتدى الصدر أن الحل الوحيد ملشــاكل 

العراق هو« تشكيل حكومة أغلبية وطنية للمرحلة املقبلة«.
وأشار الصدر إىل أن األكراد وبعض السنة وافقوا عىل تشكيل 
مثل هذه الحكومة، مشــددا عىل أنه ســيختار املعارضة إن مل 

يشكل حكومة أغلبية.
ودعا إىل حاية الفائزين املستقلني يف االنتخابات والدفاع 
عنهم وحاية أصواتهم، وقال »إن وجود املستقلني يف الربملان 
املقبل ورغبتهم بأن يكونوا ضمن املعارضة هو عمل جميل من 
أجل تشــكيل حكومة أغلبية وطنيــة، وإننا نريد يف املرحلة 
املقبلة صوتا فاعال للمعارضة يف الربملان، وال نريدها معارضة 

من أجل التسقيط، بل من أجل البناء وال تأخذ األوامر من خلف 
الحدود إطالقا«.

وحذر الصدر خالل اجتاعه بعدد من املرشــحني املستقلني 
الفائزيــن يف االنتخابات مســاء األربعــاء من مخاطر رشاء 
املستقلني، ألن هناك بعض األحزاب تسعى الستالتهم إما باملال 
أو الرهيب بهدف االستحواذ عىل أصواتهم، وما يجري اآلن من 
تعٍد عىل أصوات املســتقلني إلخراجهم بهدف وصول املتحزبني 

من الخارسين يف االنتخابات.
ويف سياق متصل، اتهم زعيم تحالف الفتح العامري رئيسة 
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق هينيس بالسخارت بالتدخل 
يف االنتخابات الربملانية ونتائجها، معتربا أنها تترصف وكأنها 

مندوبة سامية.
وقــال العامري -خــالل لقائه يف مكتبه بســفري االتحاد 
األورويب يف العــراق فيله فاريــوال األربعاء- إن »االنتخابات 
الربملانيــة األخرية هي األســوأ منذ عــام 2003، وإن امل 
بنتائجها املزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الدميقراطية 

يف العراق«، وفق بيان ملكتبه.
ويأيت الهجوم عىل بالسخارت بعد أن قالت خالل إحاطة عرب 
اتصال مر أمام مجلس األمن الدويل الثالثاء إنه ال يوجد دليل 
عىل تزوير االنتخابات العراقية، وإن عىل الســلطات واألحزاب 
االعراف بالنتائج، محذرة من أن »االتهامات الباطلة والتهديد 

بالعنف من شأنها أن يؤديا إىل نتائج وخيمة«.
وأضافت بالســخارت أن االنتخابات العراقية »نظّمت بشق 
األنفــس، وأديرت إدارة جيدة بفضل جهــود املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، ومتثل خطوة نحو استعادة ثقة العراقيني 

بحكومتهم«.
ويعــد تحالف »الفتــح« -وهو مظلة سياســية للفصائل 
الشــيعية املســلحة- أبرز الخارسين يف االنتخابات األخرية 
بحصوله عىل 16 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا يف 

انتخابات 2018.
ووفقا لهذه النتائج، جــاءت »الكتلة الصدرية« يف صدارة 

الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329.
ومنذ إعالن النتائج األولية يعيش العراق توترات سياســية 
وأمنية جراء رفض ما يعرف باإلطار التنسيقي -الذي يضم قوى 
وفصائل شيعية مسلحة- النتائج، حيث يقول إنها »مفربكة«، 

ويطالب بإعادة فرز األصوات كلها يدويا.

وفرقت قوات الرشطة السودانية أمس الخميس بالغاز املدمع 

احتجاجات يف مدن األبيض ونياال رافضة لالتفاق الســيايس 

بني رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح الربهان ورئيس الوزراء 

عبد الله حمدوك. وذكرت لجان املقاومة بوالية شــال كردفان 

)وســط البالد( أن ما سمتها رشطة املجلس االنقاليب تتعرض 

ملواكــب )مظاهرات( مدينة األبيــض بالعنف املفرط، مخلفة 

إصابات وحاالت اختناق بالغاز بني املحتجني، وقالت إنها ترصد 

حاليا الحاالت وحجم العنف.

كا أبلغ شــهود عيان األناضول بإطــالق القوات األمنية 

الغــاز املدمع عىل املتظاهرين مبدينة نياال، ما أدى إىل وقوع 

إصابات. وأضاف الشــهود أن شوارع املدينة شهدت حاالت كر 

وفر بني قــوات الرشطة واملتظاهريــن. ومل يصدر أي تعليق 

رسمي من السلطات السودانية.

مــن جانبه دعا رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك إىل تأمني 

مظاهــرات أمس، والــرشوع يف إطالق رساح املعتقلني خالل 

املظاهرات السابقة.

 خيانة وانتحار 
وكان الربهــان اســتجاب ملطالب املجتمع الــدويل بإعادة 

حمدوك إىل رئاســة الحكومة، وتعهد باإلفراج عن السياسيني 

الذين اعتقلوا عقب انقالبه عىل رشكائه املدنيني يف مؤسسات 

السلطة االنتقالية، التي يفرض أن تقود البالد نحو حكم مدين 

من خالل انتخابات عامة يف العام 2023.

ولكــن املتظاهرين مل يقبلوا هــذا االتفاق، ووصفه »تجمع 

املهنيني« بأنه »خيانة« و«انتحار سيايس« لحمدوك.

ار ايوب رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــاد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com




