«كورون ــــــا» 8 :ح ــــــاالت وف ــــــاة
و 1515إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

الـــــبـــــطـــــوالت األوروبـــــــيـــــــة
املــحــلــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم :
رب ــاع ــي ــة نــظــيــفــة لــلــيــفــربــول
وفــــــــــوز ثـ ــمـ ــيـ ــن ألرســـــنـــــال
واالنــتــصــار الــعــاشــر لــدورتــمــونــد
ص 10

 2000ل.ل.

2000 L.L.

االحد  28ترشين الثاين 2021

السنة الثالثة والثاثون ـ العدد 11657

Dimanche 28 Novembre 2021

33 eme annee N 11657

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 1515
إصابــة جديدة بالفريوس ،ليصبح عدد الحاالت الرتاكمي
لاصابات .666768
واوضحت الوزارة ،انه «تم تســجيل  1493اصابة تعود
ملقيمني و 22لوافدين» ،مشرية اىل أنه «تم تسجيل  8حاالت
وفاة جديدة ،لريتفع العدد االجاميل للوفيات .«8701

www.addiyaronline.com
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محاول ـــة االس ـــبوع املقب ـــل لح ـــل ازم ـــة البيط ـــار عب ـــر املجل ـــس بع ـــد س ـــقوط املخ ـــرج القضائ ـــي
ّ
يتســــــــرع بالدعــــــــوة الــــــــى مجلــــــــس الــــــــوزراء وال يفكــــــــر باالســــــــتقالة
ميقاتــــــــي لــــــــن
اجــــــــواء تشــــــــدد ســــــــعودي تســــــــبق زيــــــــارة ماكــــــــرون ولبنــــــــان فــــــــي االنتظــــــــار

محمد بلوط
رشعت ابواب جهنم
حالة التأزم الســيايس الســائدة ّ
ونارها لتحرق اللبنانيني يف معيشــتهم وحياتهم يف ظل
قل ما شهدته الباد من قبل.
فلتان ّ
ويف ظل هذا الوضع املتدهور والخطري ماذا ينتظر اهل
الحل والربط الجرتاح الحلول لازمات التي تفاقمت اصا
ّ
نتيجة خافاتهم الصغرية والكبرية؟
أال يكفــي ان اكرث من نصف اللبنانيني صاروا فقراء او
تحت خط الفقر؟
بيطار
ميقايت
ماكرون
عون
اال يشــكل االنهيار الخطرية للرية والتاعب االجرامي القــرارات القضائية االخرية الخيــار القضايئ يف حل انعقــد يف بعبدا يوم االســتقال كان جيــدا وايجابيا
يف سعر الرصف عاما مضافا لفتح ثغرة يف جدار االزمة معارضــة ثنايئ حركة»امل» وحزب الله ملســار تحقيق بشــهادة مصادر بعبدا وعــني التينة والرساي وقد تركز
الحكومية املستمرة منذ حواىل اربعني يوما؟
القايض طارق البيطار يف انفجار املرفأ.
البحث فيه بشكل اسايس عى موضوع ازمة عدم انعقاد
هل انســدت السبل واالفاق لحل هذه االزمة ومعالجة
وتضيف بأن الرىئس نجيب ميقايت الذي كان يستعجل مجلس الــوزراء .وطرحت خاله ثاثة خيارات :الخيار
اســبابها بعيدا عن املناكفات والتحديات والحســابات للدعوة اىل انعقاد مجلس الوزراء يفضل الرتيث ســعيا االول باستقالة القايض بيطار وهو امر استبعد تلقاىئا
الض ّيقــة؟ ام ان املخارج ما تزال ممكنة ومتاحة؟
اىل سلوك خيار اخر يشكل الحل الناجع واملقبول لازمة ،الخيــار الثــاين ان يصدر الحل عــن القضاء اخذا بعني
} محاولة حل عرب املجلس }
الحكوميــة .وانه لن يدعو اىل جلســة من دون التوصل االعتــار موقف الثنايئ الشــيعي ،اما الخيار الثالث فهو
والتأزم.
الترشذم
زيادة
عدم
عى
حريص
النه
لحــل
يف ان يكون الحل عن طريق مجلس النواب واحالة قضية
املعلومــات املتوافرة لـ «الديار» مــن مراجع مطلعة
} ماذا حصل يف لقاء بعبدا؟ }
الرئيس دياب والوزراء عيل حســن خليل ونهاد املشنوق
تفيد بأن هناك محاولة جديدة يتوقع ان تجري االسبوع
ووفقا للمعلومات فــإن اللقاء الرئايس الثايث الذي وغازي زعيرت ويوســف فنيانــوس اىل هيئة محاكمة
املقبل ملعالجة ازمة عدم انعقاد الحكومة بعد ان اسقطت

الرؤساء والوزراء.
وفضّ ل الرئيس بري خال اللقاء اعتامد الخيار الثاين
عرب القضاء الفتا اىل ان محاولة جرت سابقا ليك يكون
الحــل من خــال مجلس النواب اال ان النصاب مل يؤمن
بســبب تغيب تكتــل لبنان القوي وكتلــة الجمهورية
القوية.
وتقــول املعلومــات ان الرئيــس عون ابــدى تفهام
ملوقف الرئيس بري وأملح يف الوقت نفســه اىل ان نواب
تكتــل لبنان القوي قد يحرضوا مثل هذه الجلســة رغم
معارضتهم وتصويتهم ضد هذا املسلك.
واتفق الرؤســاء الثاثة عــى انتظارالقرار القضايئ
يف شــأن طلبات الرد املقدمة ضد بيطار ففي حال قبلت
الردود يكون الحل قــد حصل وتفتح االبواب امام عودة
اجتامعــات مجلس الــوزراء تلقائيا .اما يف حال رفض
القضــاء طلبات الرد وهذا ما حصل فعا فإنه يصار اىل
التوجــه للخيار الثالث اي خيار مجلس النواب.
ويف هذا الســياق مل تستبعد املصادر سلوك هذا الخيار
خصوصا بعد االشــارة التي صدرت اول امس من رئيس
التيــار الوطنــي الحر النائب جربان باســيل يف حديثه

(تتمة املانشيت ص)12

املــــــــتــــــــن األنـــــــــيـــــــــق ...
األحـــــــــــــزاب «مــــــزنــــــوقــــــة»!؟

ّ
مـــــقـــــاعـــــد مــــــارونــــــيــــــة ثــــــاثــــــة تـــــحـــــدد
هــــويــــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة امل ــق ــب ــل؟

التعديات على األمــاك البحرية أكثر من  % 70في لبنان:
خسائر إقتصادية وإجتماعية هائلة ونتائج بيئية مخيفة

عيىس بو عيىس ص 3

فادي عيد ص 2

رجاء الخطيب ص 3

مــــــتــــــحــــــور كــــــــــورونــــــــــا يـــــــعـــــــزل جـــــــنـــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا
«أومــيــكــرون» على أب ــواب أوروبـــا و<بيونتك» تختبر فعالية لقاحها
أعلنــت التشــيك وأملانيا،
امــس ،االشــتباه بوصول
متحــور «أوميكــرون»
لفريوس كورونا املســتجد
(كوفيــد )19-إىل أراضيها،
يف حني بدأت رشكة «بيونتك»
عــى الفور التحقيق وإجراء
االختبارات عى مدى مقاومة
هذه الســالة للقاحات ،يف
وقت ســارعت فيه عديد من
الدول إىل إلغاء كل الرحات
القادمــة من جنوب أفريقيا
موطن املتحور الجديد.
وقــال وزيــر الشــؤون
االجتامعية بوالية «هيسن»
األملانيــة إنه مــن املرجح
وصول متحور جنوب أفريقيا
«أوميكرون» إىل أملانيا ،كام
أعلنت وزارة الصحة التشيكية
االشتباه بأول إصابة مبتحور «أوميكرون».
وكان مستشــار الحكومة األملانية ألزمة كورونا
قد قال إن اإلغاق الشــامل قد يكون رضوريا إذا مل
يتجاوب املتحور الجديد مع اللقاحات.
ويف بلجيكا ،أعلن رئيس الوزراء ألكســاندر دي
كرو إغاقا جزئيا يف الباد للحد من تفيش فريوس
كورونا.
ومل يســبق ألي متحور جديــد أن أثار هذا القدر
مــن القلق عامليا منذ ظهور املتحور «دلتا» يف الهند

مطار ســخيبول يف أمسرتدام
وخضعوا لفحــوص عى مدى
ســاعات بســبب مخاوف من
السالة الجديدة.
وقالت هيئة الصحة الهولندية
يف بيان «نعلم اآلن أن  61من نتائج
هذه الفحــوص جاءت إيجابية،
و 531سلبية» ،وأضافت أن الذين
تأكدت إصابتهم يخضعون للحجر
الصحي يف فندق قرب املطار.

وصــــــول الــــوفــــد االيـــــرانـــــي الـــــى فــيــيــنــا
الــلــهــيــان  :اخــتــرنــا ال ــت ــف ــاوض وهــيــأنــا
الـــــــظـــــــروف التــــــفــــــاق جــــيــــد وســــريــــع

} اختبارات }

قبل حوايل سنة ،ثم انتشاره حتى صار ميثل جميع
الحاالت املسجلة يف العامل تقريبا.

} الوضع يف هولندا }

ويف هولندا ،أعلنت الســلطات الصحية عن 61
إصابة مؤكدة بكورونا بني مســافرين قدموا عى
مــن رحلتني من جنوب أفريقيا ،وقالت إنها تجري
مزيــدا من الفحوص ملعرفة إن كان بينهم مصابون
بسالة «أوميكرون».
وقد وصل املســافرون -وعددهم نحو  -600إىل

يف الســياق ،أعلنــت رشكة
«بيونتك» األملانية املنتجة للقاح
املضــاد لكورونا أعلنت أنها بدأت
عى الفــور التحقيــق وإجراء
االختبارات عى املتحور الجديد.
وتوقعت اإلعــان عن نتائج
أبحاثهــا خال أســبوعني عى
أبعد تقدير ،مشرية إىل أن بيانات
االختبارات الجارية ســتوفر املعلومات حول ما إذا
كان تعديــل اللقاح رضوريــا إذا انترش هذا املتحور
الجديد دوليا.
يف ســياق متصل ،أشار تقرير أويل إلدارة الغذاء
والــدواء األمريكيــة إىل أن عقارا اســمه «مولنو
بريافري» ( )molnu/piravirط ّورته رشكة «مريك»

(التتمة ص)12

مستشار الكاظمي  :قريبا نعلن تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء
أعلن املستشار السيايس
لرئيــس الــوزراء العراقي،
مــرشق عباس امــس ،أنه
سيتم قريبا الكشف باألدلة
تفاصيــل محاولــة اغتيال
مصطفى الكاظمي.
وقال مــرشق عباس ،يف
تغريدة عى حسابه مبوقع
تويرت ،إنه سيجري الكشف
قريبــا عن أدلــة ،وصفها
بـ»امللموسة» ،عى تفاصيل
الهجوم املسلح الذي استهدف
منزل رئيس الوزراء العراقي
مصطفــى الكاظمي مطلع
ترشين الثاين الجاري.
وقال عباس يف تغريدته
إن األيــام املقبلة ستشــهد من محاولة اغتيال الكاظمي
«الكشف عن بعض الحقائق
وقالت أجهزة األمن العراقية إن ذلك الهجوم نفذته
واألفــام والصور واألدلة عن عملية االســتهداف
الغــادرة التي نفذها اإلرهابيــون ضد رئيس وزراء جهات «إرهابية».
وقــد تزامــن الحــادث مع اإلعان عــن نتائج
جمهورية العراق».
وكان عدد من حراس البيت الرســمي للكاظمي االنتخابــات الترشيعية ،التــي مل تقبل بها أطراف
قد أصيبوا بجروح متفاوتة عقب هجوم صاروخي سياسية ظلت تتصدر املشهد السيايس منذ إسقاط
نفذته طائرة مسرية.
نظام صدام حسني قبل  18عاما.

وقال املستشار السيايس
للكاظمــي يف تغريدته «لن
ننتبه إىل محاوالت التضليل
ونأسف ملن يتأثر بها».
ويرجــح مراقبــون أن
يكون مصطفــى الكاظمي
أوفر املرشــحني حظا لتوىل
رئاسة الحكومة املقبلة رغم
أنه مل يرتشــح لانتخابات
الترشيعية.
وكان الكاظمــي تعــرض
إىل محاولة اغتيال فاشــلة
بواســطة طائرات مســرية
مفخخة.
وذكــرت خليــة اإلعام
األمني ،يف بيان تلقته وكالة
االنباء العراقية ،أن «محاولة
اغتيــال فاشــلة تعرض لها
رئيس مجلس الوزراء القائد العام
للقوات املســلحة ،بواسطة طائرة مسرية مفخخة
حاولت استهداف مكان إقامته يف املنطقة الخرضاء
ببغداد» ،الفتا إىل أن «الرئيس مل يصب بأي أذى وهو
بصحة جيدة».
ومل تعلن أي جامعة مسؤوليتها عن الهجوم.

مركز مفاوضات فيينا
قبل يومني من موعد اســتئناف املفاوضات
بشــأن االتفاق النــووي يف فيينا ،قال وزير
الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان إن
باده وفرت كافة الظروف املناســبة للتوصل

إىل اتفــاق «جيد ورسيــع» إذا التزمت جميع
األطراف بتعهداتها.

(التتمة ص)12

عى طريق الديار
مــع عودة االرتفاع يف اصابات فريوس
كورونــا وبلوغها حد الـ  1500اصابة يف
اليوم ،ومع ظهور متحور جديد للفريوس
يســبب انتشارا وفتكا اكرب للوباء ،ال بد من
وزارة الصحة والحكومة من اخذ اجراءات
تفش
رسيعة الحتواء الوضع واال نحن امام ٍ
كبري عى ابواب موســم االعياد كام حصل
الســنة املاضية يف لبنان يف هذه االوقات
حيث بلغ عــدد االصابات  6000يف اليوم

الواحد .غري ان الفرق هذه السنة ان الكلفة
االستشفائية اصبحت ال تقل عن  6مايني
لرية يومياً لــكل مريض يحتاج اىل دخول
املستشــفى عدا عن عرشات آالف املصابني
الذيــن يحتاجون اىل العاج املنزيل والذي
اصبح مرتفع الكلفــة بعد رفع الدعم عن
مجمل األدوية .ندق ناقوس الخطر قبل ان
نقع يف الكارثة وهي عى بعد اســابيع ان
مل يتم تجنبها.

«الديار»

اثيوبيـــــا ...تقـــــدم للقـــــوات الحكوميـــــة
وواش ـــنطن تش ـــدد عل ـــى انه ـــاء الح ـــرب

عنارص من الجيش االثيويب اثناء التقدم
أعلنت الحكومة اإلثيوبية متكن الجيش من
استعادة السيطرة عى مناطق بورقا وشيفرا
عى الحــدود بني إقليمي عفــر وأمهرة ،يف
الوقت الذي شــددت فيه الخارجية األمريكية

عى رضورة التحرك العاجل إلجراء مفاوضات
مع جبهة تحرير شعب تيغراي.
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كــام في جوهر األشياء

نبيه الربجي

ال مــن موقع الواع ،
وال مــن موقــع املنظّر.
أيضــاً ،ال مــن موقــع
االفتتــان بالنمــوذج
االيــراين ،وال من موقع
الذوبان يف مــا يقوله،
ويف ما يفعلــه ،الغرب،
وان كنــا ترعرعنا عى
الوجــه املــ ء يف
الثقافة الغربية...
رمبا كان أحد جوانب املشكلة لدى املقاومة أن الذين
يتصدون للدفاع عنها ،أكانوا من نجوم الشاشــات ،أو
من أهل املنابر ،ال يذهبون اىل ما هو أبعد من اليوميات
السياسية (جاذبية الضوضاء ...كام وصفها ريجيس
دوبريه) .املقاومــة كظاهرة تاريخية فذة ،تحتاج اىل
الدخول يف العقل اآلخر ،يف الوجدان اآلخر...
أين هو املفكــر ،وأين هو املثقــف (اال يف ما ندر)
الذي يتكلم ،أو يكتب ،عن املقاومة ،أسبابها ،آفاقها ؟
عى الضفة األخرى ،أكادمييــون ،ومثقفون ،بعضهم
من الوزن الثقيل ،ينشــطون أوركســرتالياً ،وبصورة
تبدو مربمجة ،لتشــويه دور املقاومة كمسؤولة عن
تقويض لبنان ،وسوقه بالساح اىل النموذج اآلخر .ال
اشارة ،البتة ،اىل ارسائيل ،كونها «الـوديعة االلهية»
األكادمييون ،واملثقفون ،يرون يف الغرب «الفردوس
االلهي» .مل يقرأوا ما كتبه خوســيه ساراماغو حول
«حربنــا املجنونة ضد الله « .هــؤالء الذين مل يق ّروا،
يوماً ،بعروبة لبنــان ،مثلام يتهمون املقاومة بابعادنا
عــن الحداثة الغربية يتهمونهــا بابعادنا عن األصالة
العربيــة .اياه دوبريه تحدث عــن «غوغائية الحثالة
الثقافية»
كلبناين حتى العظم ،وكعر حتى العظم ،أتساءل،
ونتســاءل ،أال نعاين مام هو أشــد هوالً من االختال
التاريخي ،والسوســيولوجي ،والسيايس ...االعتال
التاريخي ،والسوسيولوجي ،والسيايس؟.
هــذا ال يعني ،بأي حال ،الدعــوة اىل االنفصال عن
عروبتنــا ألن يف ذلك قتل الذات .ولكــن من ال يدري
أن أكرث من باط عــر ضغط علينــا لتوقيع اتفاق
القاهرة مع منظمــة التحرير ( ،) 1969وهو االتفاق
الذي أدى اىل الغــاء الدولة اللبنانيــة ،أو اىل اقامة
دولة فوق الدولة؟
كل هذا حدث يف ظل ســلطة هشة ،وحيث التصدع
الســيايس ،والتصدع الطائفــي ،يف ذروته ،ودون أن
تحاول الطبقة السياســية ،برتكيبتها الهجينة ،وعى
مدى عقود ،من ارســاء ،وتطويــر ،املفهوم البنيوي،
واملفهوم الفلســفي ،لدولــة تقوم عــى ديناميكية
التنوع ،ال عــى معادلة الطائفة األعــى والطوائف
األد .
اتفاق القاهــرة بدا ،من خال الــدور الفولكلوري
للفصائــل ،وكأنــه متهيد لاجتيــاح االرسائييل عام
 .1982دبابات املريكافــا يف القرص الجمهوري ،وكاد
آرييل شارون أن يقتحم مكتب الرئيس الياس رسكيس
لوال التدخل األمري .
آنذاك ،وكام كشــف يهوشوا ساغي ،يف وقت الحق،
وكان رئيساً لشعبة االســتخبارات العسكرية ،عن أن
مناحيــم بيغن الذي أعلن أكرث مــن مرة أن الهدف من
العملية تدمري اآللة العســكرية ملنظمة التحرير ،وهذا
ما حصل ،حــاول ،رمبا بتغطية مــن وزير الخارجية
األمري ألكســندر هيغ ،وكان شــديد ألتأثر بأفكار
ه ي كيســنجر ،احداث تغيري دراماتييك يف الهدف:
توطني الفلســطينيني مبن فيهم فلسطينيو الجليل...
هكذا بقــي االرسائيليــون  18عامــاً عى األرض
اللبنانيــة ،وكان يفــرتض بأهل الجنــوب أن يحزموا
حقائبهم ،وينتقلــون اىل مناطق أخرى ،ال أن يحملوا
البندقية الجتثاث األقدام الهمجية من أرضهم؟
آنــذاك ،أين كان العرب الذين باركوا اتفاق أوســلو،
ليكتفــوا ،يف قمة بريوت عــام  ،2002بتكريس تلك
الفضيحة التــي تدعى املبادرة الديبلوماســية ،والتي
أجهز عليها آرييل شــارون ،وقبل أن تزال األعام من
أمام فندق فينيســيا ،باقتحــام همجي ألحد مخيامت
الضفة.
من هنــا كان الدخول االيراين الذي ال ميكن له ال أن
يغــري ال هوية لبنان ،وال ثقافة التنوع يف لبنان.
ّ
مقالة أخرية دعت اىل تبعيتنا الحضارية للغرب بدل
االضمحال يف الحالة االيرانية ،مشــرياً اىل املعونات
األمريكيــة للجيش اللبناين عى أنهــا «البديل الرائع»
عن الساح غري الرشعي.
جاهزون لرفع الصــوت يف وجه صواري املقاومة
اذا مــا قدمت أمــريكا لجيشــنا ما تقدمــه للجيش
االرسائييل ،من أجل الدفاع عن حدودنا ،وعن أجوائنا.
ولكن ،ولكن...
هل هو كام يف جوهر األشياء؟

ميقات ــي :لبن ــان س ــيخرج م ــن أزمتــ
بفضـــل نوايـــا اثنيـــن مـــن أصدقائـــ

علّق رئيس الحكومة
نجيــب ميقــايت عى
لقاء البابا فرنســيس
والرئيــس الفرنــ
اميانويــل ماكــرون.
وقــال يف تغريدة عرب
«تويــرت»« :إنني عى
ثقة أنــه بفضل النوايا
الطيبة والعمل الدؤوب
الثنــني مــن أصدقاء
لبنان ،البابا فرنســيس
والرئيــس إميانويــل
ماكــرون ،ســيتمكن
لبنان مــن الخروج من
أزمته».

ســفــيــر لــبــنــان لــــد الــفــاتــيــكــان:

البابا يحر

على ا ستقرار في لبنان

أكد ســفري لبنان لدى الفاتيكان فريــد الخازن ،يف حديث
اذاعي ،أن «زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقايت اىل الفاتيكان
كانت رضورية جداً للتواصل املبارش كوننا بحاجة اىل الدعم
الدويل» ،مشــريا اىل ان «البابا فرنسيس يحرص دا ا عى
اإلستقرار يف لبنان».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
هل تعود الحكومة لعقد جلساتها وتضع مسألة ترسي الحدود البحرية من أولوياتها؟!
ّ
ّ
شركات النف تتجن ا ستثمار في منطقة حدودية متنازع عليها قد تلته في أي وق
دوليل بشعاين
يكتــ موضوع ترســيم الحدود البحريــة بني لبنان
والعدو اإلرسائييل أهمية كبــرية لدى بعض الدول الكربى
ال ســيام الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وروسيا التي
كل منها فرض ســيطرتها أو وصايتها عى بعض
تحــاول ّ
دول املنطقــة ومنها لبنان .ولهذا تنــوي الواليات املتحدة
عرب وسيطها الجديد يف املفاوضات غري املبارشة للرتسيم
آموس هوكشــتاين ،الذي ليس جديد اً عــى هذا امللف إذ
سبق له أن عمل عليه مع املســؤولني اللبنانيني بني عامي
الحل
ّ
 2014و ،2017ومل تجــد اقرتاحاتــه طريقهــا اىل
أنذاك ،تنوي «وضع يدهــا» عى هذا القطاع مقابل إعطاء
لبنان اإلستقرار اإلقتصادي واملايل.
وإذ ينتظــر لبنــان زيارة هوكشــتاين قريبــاً لتقديم
اقرتاحاتــه الجديــدة خــال محادثاته مع املســؤولني
اللبنانيني بعد أن ســبق له وأن اطلع عى مواقفهم خال
اللقــاءات األوىل التي أجراها يف لبنان ،ومن ثم مع العدو
اإلرسائييل خال ترشيــن األول الفائت ،ال تزال الحكومة
الحاليــة «معطّلــة» أي أنّها ال تعقد أي جلســة وزارية،
رغــم إعان رئيســها نجيب ميقايت أنّه ســيدعو مجلس
الــوزراء ل جتامع قريبــاً .وهذا األمر من شــأنه ،ليس
تعقيد املفاوضــات غري املبارشة ،عى ما تقول أوســاط
ديبلوماســية مطّلعة ،ألنّ هوكشتاين ق ّرر القيام بزيارات
مكّوكيــة للتوصل اىل اتفــاق مقبول مــن الطرفني قبل
العــودة اىل طاولة املفاوضات ،إ ّ ا عــدم إمكانية اتخاذ
أي قرار نهايئ ورســمي بعد حصول اإلتفاق الذي يتطلّب
موافقة مجلس الوزراء عليه.
يتم
وتريــد الواليات املتحدة ،بحســب املعلومــات ،أن ّ
التوصل اىل رســم خط فاصل للحدود البحرية بني لبنان
ّ
والعدو اإلرسائييل يف أرسع وقت ممكن ،ليك يتمكّن هذا
األخري من اســتكامل عمله يف حقل «كاريش» ،سيام وأنّ
رشكــة «هاليربتون» دخلت عى خــط النفط يف بلوكاته
البحرية .علامً بأنّ هوكشــتاين كان قد اقرتح يف األعوام
السابقة ،رســم خط أزرق بحري موقّت ،عى غرار الخط
ربي ،عى أن تبقــى منطقة النزاع واملســاحة
األزرق الــ ّ
املاصقــة للخط مــن الجهتني املقابلتني خــارج عمليات
اإلستكشــاف والتنقيب ،اىل أن يصــار اىل اإلتفاق عى
ترســيم نهايئ للحدود .غري أنّ هذا اإلقرتاح مل يوافق عليه
لبنان كونه كان يطالب بأن تقوم األمم املتحدة بدور رسم
الحدود بينه وبني العــدو اإلرسائييل .واليوم تبدو الحاجة
حة اىل هــذا اإلتفاق النهايئ ليك يبــدأ لبنان بعمليات
مل ّ
التنقيب عن الغاز والنفط ال ســيام يف البلوك  9ويستفيد
بالتــايل من ثروته النفطية يف غضون الســنوات القليلة
املقبلة.
وأضافت األوساط نفســها بأنّه لدى الواليات املتحدة،
كام الرشكات النفطية الدولية ،يف الوقت الراهن ،هاجساً
أمنيــاً يف حال هدّ د لبنــان مبنعها من اســتكامل عملها
بالق ّوة ،أو اســتطاع إثبات لدى األمم املتحدة أنّها تعمل يف
منطقة متنــازع عليها ،كون نصف حقل «كاريش» تقريباً
يدخل ضمن حدود لبنــان البحرية املحدّ دة بالخط  29عى
طاولــة املفاوضات وليس لدى األمم املتحدة بســبب عدم
تعديل املرســوم  6433بإحداثياته الجديــدة الذي يعتمد
ّ
بالخط  29كونه ورد يف إحدى
ويتمســك لبنان
الخط .23
ّ

توصيات تقرير املكتب الهيدروغرايف الربيطاين ،ويســتند
اىل حجــج قانونية قويّــة ،ال ميلكها أي خــط آخر عند
الحدود ،وال ميكــن بالتايل ألمــريكا أو العدو اإلرسائييل
دحضها...
ولفتت اىل أنّ عامل الوقت مهم جدّ اً ،ليس فقط بالنسبة
بأمس
للعدو اإلرسائييل ،إ ّ ا أيضــاً للبنان الذي هو اليوم
ّ
لحل مشــاكله اليومية
الحاجة اىل موارد ثروته النفطية ّ
وتســديد ديونه ودفع اقتصاده اىل التعــايف واإلزدهار
حل أو اتفاق مع العدو
التوصل اىل ّ
مجدّ داً .فلــو متكّن من
ّ
اإلرسائييل خال الســنوات املاضية ،لــكان اليوم بصدد
اإلنتاج والبيع وتحصيل األموال .فيام التأخري يف ترســيم
حــدوده البحرية يجعله يتأخّر أيضــاً يف جني الثامر من
ثروته البحرية التي تقدّ ر مبليــارات الدوالرات ،وبالتايل
من عدم تأمــني الكهرباء وعدم اإلســتفادة من موارده،
ســيام وأنّ ّة أزمة طاقة يف أنحاء العامل ،وأسعار الغاز
الطبيعي تعترب األغى يف التاري .
حل نهايئ خال فرتة أشــهر ،فيعتربه
التوصل اىل ّ
أ ّمــا
ّ
رسعاً ،فيام ترى األوســاط عينها أنّه تأخّر كثرياً.
ت
البعض
ّ
ويف مطلق األحــوال ،ال ميكن اعتبار لبنــان رابحاً إذا ما
التوصــل اىل اتفاق ما ،يف الوقت الذي
ف ّوت عليه فرصة
ّ
يســتكمل فيه العدو اإلرسائييل عمله يف الجزء الجنو
من حقل «كاريش» الذي ال يدخــل ضمن املنطقة املتنازع
عليها ومساحتها  2290كلم .2فيام علّقت رشكة «توتال»
الفرنســية ،رئيسة كونســورتيوم الرشكات (مع «إيني»
اإليطاليــة و»نوفاتيك» الروســية) ،التنقيب يف البلوك 9
الذي كان مــن املق ّرر أن يبدأ يف كانــون األول من العام
املايض ،بســبب بعض الضغوطات عليها ،والخشــية من
مرســمة،
العمل يف منطقة حدودية متنازع عليها وغري
ّ
قد تلتهب يف أي وقت من األوقات...

وأ كّــدت أنّ رشكات النفــط العامليــة ال تقــ ّرر عادة
اإلســتثامر يف حدود متنازع عليها ،ألنّ األمــر يكلّفها
مئات املايني من الدوالرات قبل أن تبدأ باستخراج نقطة
بالتايل من
واحدة مــن الغاز الطبيعي .كام أنّهــا تخ
الوقوع يف الخســارة يف حال حصــول مواجهة أمنية
بني الجانبني إذ من شــأن هذا األمــر أن يؤدّي اىل وقف
عملها واىل تك ّبدها خســائر ضخمة .ولهذا تفضّ ل البحث
عن املــوارد النفطية يف منطقة حدوديــة أخرى تكون
مرسمة وتنعم باإلســتقرار والهدوء ،عى غرار املنطقة
ّ
البحريــة القا ة بني مرص وقــربص والعدو اإلرسائييل
التوصل اىل اتفاق حول حدودها ،أو أي بقعة
التي جــرى
ّ
ً
أخرى يف العــامل .علام بأنّ غالبية املــوارد املتوافرة يف
املياه اللبنانية تقع يف املناطــق املتنازع عليهأ ،أو قريبة
منها بدرجة كبرية ،ما يجعل مســألة الرتسيم رضورية
حة.
ومل ّ
ودعت األوســاط نفســها الحكومــة اىل اإلرساع يف
العودة اىل عقد جلســاتها ،واىل وضع مســألة ترســيم
الحــدود البحرية من ضمــن أولوياتها إذا مــا كانت تو ّد
فعــاً أن يصبح لبنان بلد اً منتجاً ومصــدّ راً للنفط والغاز.
كام اىل تعديل املرســوم  6433لتضمن حقّها يف املنطقة
املتنازع عليها .أ ّما اســتمرار النزاع الحدودي فســيحول
دون إقناع رشكات النفط العاملية باإلســتثامر يف املنطقة
اإلقتصاديــة الخالصة ،حتى تلك التــي وقّعت العقود مع
لبنان .فهل ســتق ّرر الدولة تعبيد الطريق أمام الرتســيم
للبدء باســتغال ثروتها البحرية ومواردها ،أم ســتتأخّر
مجــدّ د اً وتفتح البــاب واســعاً أمام العــدو اإلرسائييل
الستكامل أعامل الشــفط يف حقل «كاريش» ،ويف حفر
اآلبار املوجودة يف القسم الشاميل منه والتي تدخل ضمن
املنطقة املتنازع عليها؟ .

ّ
مقاعد مــارونــيــة ثــاثــة تــحــدد هــويــة رئــيــس الجمهورية املقبل؟

فادي عيد
خطت «القــوات اللبنانية» خطــوات متقدّ مة يف تزييت
ماكينتها اإلنتخابية ،وقد دأب الحزب عى الرشوع بورشــته
اإلنتخابية منذ نحو عام ،من دون مامســة تحديد أســامء
املرشــحني الذين مل يتبلّغ أحد منهم تســميته كمرشّ ح عى
لوائح حــزب «القوات» ،لكــن ما بات واضحــاً أن «القوات
اللبنانية» سيكون لها مرشحني يف كل الدوائر ،واملستجدّ أنها
قد تلجأ لرتشيح أسامء من غري املسيحيني.
ويف هذا الســياق ،أشــارت مصادر سياسية عى متاس
مبارش بالواقع املسيحي اإلنتخا  ،إىل اهتامم بالغ من حزب
«القوات» يف دوائر ثاث ملقاعد مارونية ثاثة:
ـ املقعد املاروين يف بريوت األوىل األرشفية
ـ املقعد املاروين يف طرابلس
ـ املقعد املاروين يف زحلة
ويف املعلومات املؤكدة ،أن أحد الصقور يف السياســة قد
يكون مفاجأة األرشفية يف الرتشــيح ،خاصــة وأن النائب
املســتقيل نديم الجميل حســم خياره بالرتشّ ح عى الئحة
أنطون الصحناوي.
وبطبيعة الحال ،لن يرتشّ ــح من بيت الرئيس الراحل بشري
الجم ّيل األ وشــقيقته وقد أزّف أحدهــم بالقول :من غري
الجائز ترشــيح مينى ونديم وعليهام حسم خياراهام بذلك،
مع اإلشــارة هنا ،إىل أن مينى الجميل عقدت لقا ًء مع السيدة
مرييام طوق السكاف ،وكان كام حول إمكانية ترشّ ح مينى
عى الئحة السكاف يف زحلة.

يف حــني كانت الفتة زيارة رئيس حركــة التغيري املحامي
إييل محفوض إىل منطقة زحلة منذ أســابيع ،والجولة التي
قام بها عى الفعاليات الروحية ،وكذلك كان الف ًتا اإلستقبال
الذي نظّمته «القوات اللبنانية» ملحفوض ،املعروف عنه قربه
من «القوات» ورئيســها الدكتور ســمري جعجع ،مع العلم
أن محفوض ســبق وأن تقدّ م برتشــيحه عن املقعد املاروين
يف طرابلــس يف دورة ، 2018وجرت مفاوضات مع الرئيس
ســعد الحريري النضاممه إىل الئحة تيار «املســتقبل» لكن
املفاوضات يومها باءت بالفشل .
وقالت املصادر السياســية نفســها ،أن املقاعد املارونية
الثاثة تلك ستشــهد تنافســاً محموماً للوصول إليها ،عى
مهم جداً عى عتبة املراقبة امليدانية
ّ
اعتبارها
مؤرش رئــايس ّ
الدولية للحراك الشــعبي والحز مــن قبل كربيات عواصم
الدول املعنية بامللــف اللبناين عن قرب ،خاصــة وأن أوراق
مرشــحي  8آذار ويف مقدّ مهــم رئيس تيار املردة ســليامن
فرنجية والنائب جربان باســيل ،باتت شــبه محروقة لكون
األول يحمي أحد املتهمني مبلف انفجار مرفأ بريوت ،والثاين
صدرت بحقّه عقوبات قاسية من قبل واشنطن ،لذلك ،يسعى
الجميــع للحصول عى مقاعد مارونية أساســية من خال
ترشيح أسامء غري كاسيكية ،ومن خارج صالونات التقليد
السيايس ،وهذا ما ستسعى إليه «القوات اللبنانية» من خال
تب ّني ترشــيح أســامء تص ّنف من صقور السياسة ،من دون
اللجوء إىل اإلشــهار عن األســامء يف الوقت الحارض ،منعاً
لحرقها وحرصاً عى عنرص املفاجــأة الذي من الواضح أنها
تسعى إليه.

ّ
«الــتــيــار الــو ــنــي» :لتجتمع الحكومة وتــتــحــمــل مس وليتها
ّ
وإال ســـنـــدعـــو املـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الــــــى م ــس ــاءل ــت ــه ــا
دعت الهيئة السياســية يف «التيــار الوطني الحر» ،يف
إجتامعها الدوري إلكرتونيا برئاســة النائب جربان باسيل،
التيار اىل «فــك أرس الحكومة وتحريرهــا من االعتبارات
التي تعطل عملها ،فاالســتعصاء الحاصل تجاوز للدستور
واملنطق وهو ظلم بحق اللبنانيني» ،مطالبا «بعقد جلســة
ملجلس الوزراء وفقا ل صول الدســتورية ،تأخذ القرارات
املطلوبة لتســيري مرافق الدولة وتســهيل حياة الناس من
البطاقــة التمويلية املتعرثة ،اىل موازنة ســنة  ،2022إىل
حالة التعايف املايل ،إىل األوضاع املعيشــية واالجتامعية
الكارثيــة نتيجــة التفلــت املقصود يف ســوق الرصف
وأســعار املحروقات ،فضا عن القرارات املتعلقة بالعملية
االنتخابيــة .كل ذلــك يتطلب مــن الحكومــة ان تجتمع
وتتحمل مســؤوليتها وإال فإن التيار يدعو املجلس النيا
إىل جلسة مســاءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتامعها»،
مشــددة عى أن «املكان األنســب ملعالجة أي مشاكل يف
قضية التحقيق العديل يف انفجار املرفأ هو مجلس النواب
والهيئات القضائية املعنية».
ورأى التيار يف بيان أن «االنهيار املايل الحاصل هو نتيجة
طبيعية للسياســات املالية التي نفذها حاكم مرصف لبنان
عى إمتداد العقود الثاثة الفائتة ،وارتكب خالها مخالفات

كبــرية لقانون النقد والتســليف بغطاء ســيايس معروف
الهوية .واالخطر انه ال يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق
الجنايئ برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم رشكة ألفاريز
ومارســال الداتا املطلوبة ودفع الرشكة اىل عدم االستمرار
يف عقدها .لذلك ،بات عى الحاكم املحا بســبع دعاوى
قضائية يف الخارج اىل جانب تلك التي يف الداخل ،ان يبادر
اىل تقديم استقالته ،وإال فعى الحكومة املبادرة اىل إقالته
بســبب مخالفاته املثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف
وعى رأسها عدم الحفا عى سامة النقد الوطني بإقرار
واعــرتاف منه مؤخرا ،عــى ان يتم تعيني بديــل عنه كفؤ
ومقتدر علميا وخلقيا .ال ميكــن لحاكم مرصف مركزي ان
يعطــي الثقة يف العملــة الوطنية فيام ال ثقة بشــخصه
وسلوكه وأخاقيات عمله».
وحــض وزارة الداخليــة عى «اســتكامل التحضريات
الازمة إلجراء اإلنتخابات النيابيــة يف موعدها الطبيعي
يف أيــار املقبل ،مــع إدراكه ملا تواجهه الــوزارة من عدم
جهوزية برشية ولوجســتية ،مام يحول حكام دون إمتام
اإلســتحقاق يف آذار .ويدعوها إىل القيام بكل اإلجراءات
الازمة إلنشاء بضع مراكز امليغاسنرت يف لبنان عى اعتبار
أنه سيتم إنشاء ما يزيد عن املائة منها خارج لبنان».

قــاس ـ  :الــبــعـ يــرف ـ املــقــاومــة تماهيا
مع املطبعين واالنتخابات ستكش حجمه

أكد نائب األمني العام لحزب الله الشي نعيم قاسم ،أن «حزب
الله يستم ّر يف التسليح والتجهيز واإلعداد والتدريب وحشد القوى
ألي معركــة ميكن أن يفرضها الكيان
مــن أجل أن يكون جاه ًزا ّ
الصهيوين ويف موقع الرادع له» ،مشــريًا «إىل أن الحزب لن يدع
العدو يعتدي من دون رد».
وخال كلم ٍة له يف امللتقى العر لنرصة األرسى واملعتقلني
يف سجون االحتال الصهيوين ،رأى قاسم «أن سقوط االحتال
يف فلسطني مسألة وقت ورشعنة هذا االحتال مستحيلة مع
وجود املقاومة» ،مضيفا «إن أصوات االعرتاض عى حزب الله يف
لبنان واملنطقة إ ا هي لوجوده يف خندق املقاومة مع القضية
الفلسطينية ومع تحرير األرض واالنســان ،وهذه االعرتاضات
هي صدى لتوجهات أمــريكا واملطبعني املنهزمني ،ولن تؤثر هذه
األصوات علينا فهؤالء يســتدرجون يف هــذه املرحلة عروضً ا
لانتخابات باعانهم رفض الساح الذي ميلكه الحزب عى قاعدة
أنهم يأخذون من أمريكا وبعض دول الخليج املساعدات واالمكانات،
وعى كل حال ستؤكد االنتخابات مواقعهم وحجمهم الطبيعي».
ً
قائا« :التطبيع الذي حصل من قبل
وتوجه قاسم للمطبعني
بعض دول الخليج هو الســاح األضعف واملوقــف األذل للدول
املطبعة،إنظنواأنهمبتطبيعهمحمواأنظمتهمسيكتشفون أنهم
ارتكبوا خطيئ ًة كربى وأنهم خانوا القضية وما فعلوه هو تراجع
كامل عن تأييد القضية ألنهم استسلموا ملصالح عروشهم ،وهذا
الرتاجع لن يؤثر عند أصحاب الحق والشــعب الفلسطيني الذي
سيستمريقاتلوينترص».

األحد  28ترشين الثاين 2021

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ه ــل يك ــون تصعي ــد باس ــيل ج ــزءا م ــن عملي ــة التف ــاوض السياس ــي القائــ ؟
محمد علو
اختار رئيس التيار الوطني الحر
جربان باسيل التصعيد السيايس
يف هذه الظروف ألسباب عديدة،
أهمها الطعــن بتعديات قانون
االنتخابات املوجود امام املجلس
الدستوري ،فالتيار بحسب مصادر
نيابية بارزة يف فريق  8آذار ،يربط
بني الطعن وامللف الحكومي وملف
التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت.
ويف حديثه أمس للديار اعترب
باســيل أن «هواجس التسييس
يف قضية املرفأ مبنية عى وهم،
فاملوضوع يعالــج بالقضاء وما
يحصــل من تعطيــل للحكومة
جرميــة موصوفة لــن نبقى
ساكتني عنها ،فعى الحكومة ان
تجتمع واال ما «تكفّي احســن»،
ناصحا رئيس الحكومة بالدعوة
لجلسة واملعرتضني بالحضور ،باعتبار اال حل اتفق
عليه بعد وال ميكن استمرار الوضع عى ما هو عليه»،
وهذا ما تراه املصادر تصعيــداً يرتافق مع التفاوض
القائم حول تأمني النصاب يف املجلس النيا إلحالة
الرؤساء والوزراء املدعى عليهم يف قضية املرفأ أمام
املجلس االعى ملحاكمة الرؤساء والوزراء ،األمر الذي
لن يقبل التيار بأن يكون مجانياً.
ترى املصادر ان باســيل الــذي دافع عن القايض
بيطــار والتحقيقــات التي يقوم بها ،عــاد وانتقد
االستنسابية يف التحقيقات ،فهو من قال أن هناك
أبرياء يف السجن ،وأن هناك من يريد أن يطلب مدير
عــام أمن الدولة دون غــريه اىل التحقيقات رغم أن
الوثائق تثبــت أن كثريين غريه كانوا عى علم مبلف
النيرتات ومل يتحركوا ،عى عكس صليبا ،معتربة أن

األبـــــيـــــ

هذه املطالعة لوحدها كفيلة بالقول أن التحقيق غري
سوي وان مطالبة حزب الله وحركة أمل وتيار املردة
ّ
بإعادة تصويب التحقيقات هي مطالبة مبكانها.
أما بالنســبة اىل ما يقال عن تفاوض حول ملف
املجلس األعى ملحاكمة الرؤســاء والوزراء ،وملف
الطعن بتعديات قانون االنتخاب ،فتشري املصادر اىل
أن املسألة مل تقطع أي شوط بعد ،وال تزال يف بدايتها،
علامً أن املعطيات تؤرش اىل أن املجلس الدســتوري
ســيقبل بالطعن بعدة نقاط ،أبرزهــا تاري إجراء
االنتخابات حيث ستجري يف أيار ،وانتخاب املغرتبني،
حيث سيحرص تصويتهم عى  6مقاعد متثل القارات
الست ،وهو ما يســعى اليه التيار الوطني الحر بكل
قوة ألســباب عديدة ابرزها عدم التكافؤ السيايس
بالعمل خارج لبنان ،ووجود عقوبات عى رئيسه قد
تؤثر عى حرية التحرك ملنا ي التيار بالخارج ،وهي

ّ
املــــتــــحــــور الـــجـــديـــد:
عـــــن

ال رحــــات بــيــن لــبــنــان وج ــن ــوب إفــريــقــيــا
غرد وزير الصحة فراس االبيض عرب «تويرت»« :يف ما يتعلق
مبتحور كورونا الجديد اميكرون ،ال يوجد بني لبنان وجنوب
إفريقيا أو البلدان املجاورة لها اي رحات مبارشة .عاوة عى
ذلك ،يصل عدد قليل جدا من الركاب من تلك الوجهات ،ويخضع
جميع الركاب الواصلني إىل لبنان حاليا الختبار .PCR
وســأل االبيض يف تغريدة ثانية« :هــل نحن بحاجة إىل
فرض حظر ســفر عى املســافرين القادمني من تلك الدول؟
ســيناقش هذا االمر خال اجتامع لجنة األمراض املعدية يف
الوزارة صباح يوم االثنني .وسيســمح هــذا لخربائنا بإجراء
املزيد من املناقشات مع منظمة الصحة العاملية لفهم وتحديد
اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها بشكل أفضل»

عــــــــــــــــــــدوان :ملــــــنــــــع الـــــــرحـــــــات
ّ
األفـــريـــقـــيـــة
مـــــن جــــنــــوب الــــــقــــــارة
غرد النائب جورج عدوان عرب «تويرت»« :منعا لتكرار أخطاء
املايض ،يجب اتخاذ قرار فوري مبنع الرحات واملسافرين من
جنوب القارة األفريقية من الدخول اىل لبنان».

ّ
ّ
املــتــحــور الــجــديــد
ع ــراج ــي :ن ــحـ ـ ر مــن

لفت رئيس لجنة الصحة النيابيــة النائب عاصم عراجي،
يف ترصيح عى وسائل التواصل اإلجتامعي ،اىل أن «متحور
كورونا الجديــدة اطلقت عليــة منظمة الصحــة العاملية
اوميكرون ،اكتشــف بجنوب افريقيا ،وعدد الطفرات الجنية
اكرث مــن ثاثون ،وصنــف مبتحور يدعــو للقلق ،ورسيع
االنتشــار ،وهذا يحتم علينا كمواطنــني ان نطبق االجراءات
الوقائية ،الكاممــة والتباعد االجتامعي وتجنب االجتامعات
واالماكن املكتظة ،واخذ اللقاح».

مشكلة أصغر من تلك التي يواجهها الثنايئ الشيعي
وتحديداً حزب الله ،كاشفة أن البحث يجري اليوم يف
كيفية إجراء هــذه االنتخابات ،فهل تصوت كل قارة
ملرشحها أم ال ،مع تفضيل ان تقوم كل قارة بذلك.
وتكشــف املصادر أن ال حل لقضية املرفأ ســوى
بتحمل املجلس النيا مســؤولياته بهذا اإلطار كام
ينص الدســتور ،وهذا ما قد يجد التيار صعوبة يف
تسويقه بشارعه املسيحي الذي ينظر اىل قضية املرفأ
عى أنها من املقدسات املسيحية ،لذلك ال بد من إيجاد
عرب وزير
األرضية الصالحة لقرار كهذا ،خاصة بعد أن ّ
العدل ه ي خوري مــراراً عن رفضه التحرك بوجه
قايض التحقيق ،علامً أنه من ميلك صاحية ذلك بعد
أن جاء التعيني عن طريقه.
هل يكون تصعيد باسيل جزءاً من عملية التفاوض؟
لنتبني ذلك.
علينا االنتظار حتى مطلع الشهر املقبل
ّ

ّ
التمويلية؟
جنباط :ل نعد نسمع شيئا عن البطاقة
وال نستطيع الخروج من التحال التاريخي مع «املستقبل
قال رئيس الحزب التقدمي
االشــرتا وليــد جنباط،
يف لقــاء نظمتــه وكالــة
داخلية إقليــم الخروب يف
الحزب التقدمي اإلشرتا ،
متابع ًة للمؤمتر العام الثامن
واألربعني للحزب« ،لقد عادت
الكورونا تستفحل ،وحسب
اإلحصــاءات الذين يصابون
بالكورونا اليــوم هم الذين
ل ال قاء
قي ك مت
ن
مل يتلقحوا ،لذلك أهمية أخذ
اللقاح ،هذا رأي جميع الذين
ويكون إنجازا يف انتظار الحل الجذري» .
التقيــت بهم ،لذلــك أهمية
وعن موضوع عــدم اجتامع الحكومة ،قال
التطعيم ألن ارتفاع كورونا بدأ بشكل مخيف،
ولســت أدري إذا كان يجب مجددًا فتح قســم جنباط« :املوضوع ملاذا ال تجتمع الحكومة مل
رسا .لقد ربطوا اجتامع الحكومة بنســف
يعد ً
كورونا يف مستشفى سبلني أم ال «.
وتابــع «كنا قد رحبنا بهــذه الحكومة بعد التحقيق حول انفجــار مرفأ بريوت« ،ما بدها
انتظار عام ،والزلنا نأمل بأن تنجز هذه الحكومة أكرث من هيك» ،يعنــي تجتمع الحكومة إذا ما
بعض البنود ،لكن لست أدري بالرغم من العقبة أوقف التحقيــق يف املرفأ ،فهذا هو الرشط مع
املصطنعة أو العقبة املدمرة ،أو العقبة املخ ّربة ،األسف ،وهذه هي الحقيقة اذا كان احد منكم
التي صدرت بعد ترصيح أحد الوزراء حول حرب ال يعرفها ،وهي أنه ال للتحقيق باملرفأ .باملقابل
اليمن ،لســت أدري ملاذا يغيب فجأة كل كام تجتمع الحكومة ،ثم ترى القوى الفاعلة كيفية
حول اإلصاح من قبل وزراء محرتمني من هذه اإلخراج لقضية ترصيح وزير اإلعام».
ويف موضــوع االنتخابات ،قــال جنباط:
الحكومة .فجأة مل نعد نسمع شيئا عن البطاقة
التمويلية ،ملاذا؟ هل يبدو أن هناك أوساطا يف «أيا تكن الصعوبات ،والهواجس والتحفظات،
هذه الحكومــة ال تريد البطاقة؟ أم أن التمويل ال نســتطيع أن نخــرج من تحالــف طبيعي
لهذه البطاقــة غري موجود بعد أن وعدنا كثريا وموضوعي وتاريخي مع «املستقبل» ،لكن يف
بأن التمويل موجود ،أو قد ينوجد من خال البنك نفس الوقت ،نقدّر ونعلم الرشوط ،وباألحرى
الدويل أو غريه ،فلامذا غاب هذا البند؟» ،مضيفا الضغوطات ،ووضع الشــي سعد الحريري،
ء نقول للشــي ســعد
«قضية الكهرباء ،فجأة يغيب الكام حول الغاز وبالرغم من كل
املرصي ،وحول الكهرباء األردنية ،بعد أن رحبنا الحريري ،بلده لبنان ،أن يبقى يف املهجر شأنه،
به ،وهو حل م ّوقت قد يرفع التغذية بالكهرباء لكنه يبقى قطبا أساســيا يف املحيط الوطني
من ثاث ساعات او ساعتني اىل عرش ساعات ،اللبناين ،غيابه عن الساحة ال يفيد».

امل ــت ــن األنـــيـــق  ...األحـــــــزاب «مـــزنـــوقـــة»!؟
عيىس بو عيىس
هنا ،حيث املن الشاميل ميكن تسمية االستحقاق االنتخا
يف تعرجاته السياســية «باملعركة» الحقيقيــة واملتعبة بل
صوال اىل عملية تكســري رؤوس وليس مجرد عملية روتينية
تقف عند حد «تســقيط» ورقة االقرتاع ،إ ا يف هذه الدائرة
اع سيايس عمره عرشات السنوات تتصارع فيه السياسة
واالحزاب والعائات برضاوة عى قيادة أكرب دائرة مســيحية
يف لبنان وســط خليط من املوارنة واالرثوذكس والكاثوليك
واالرمن يتنافســون عى انية مقاعــد يف مقابل أكرث من
ستني مرشــحا مجربيني عى زيارة أكرث من ستة اّالف منزل،
وحي ،والوقوف عى حاجات هؤالء ومن وراءهم يف ســبيل
حســب عادة الرجل املتني الصلب والذي يف واقع
نيل الر
االمر يتاميز يف ترصفاته «األنيقة» والتي يفتقدها كثريون.
اوساط متنية حزبية تؤكد أن االحزاب يف هذه الدائرة تراجعت
قدراتها عى إستجاب ورعاية االصوات حوايل الستني باملاية،
وتضيف :أن كافة االحصاءات التي تجريها االحزاب تؤكد املؤكد
أن هناك أحزابا وليس جميعها فشلت يف عملها ليس يف خدمة
الناس فحســب بل يف «قوننة» عملها املنوط يف االساس بها،
وتقول :نعم نحن يف االحزاب تراجعت عرباتنا اىل الخلف ،ويف
هذه املعركة القادمة من املستحيل إعادة دفعها اىل االمام  ...لقد
فات الوقت معطوفا عى التطورات الدراماتيكية الحاصلة يف
الباد إلعادة «تقويم» الظهر برسعة .
وتشــري أوســاط مســتقلة اىل أن خريطة التحالفات مل
تنضج بعــد إ ا يحاول كل فريق العمل عى منا ســيايس
«للقنــص» من خاله عى فريق اّخر وهــذا امر طبيعي ،يف
حني أن املن الشاميل وسط كثافة أهله وسكانه بحاجة اىل
الكثــري من العمل اال ايئ والخدمــايت والصحي ،فاملنطقة
خليط كثيف من اهل الشــامل والجنــوب والبقاع منهم من
نقل نفوسه إختصارا للمســافات أو طمعا ببعض الخدمات،
وهؤالء يشكلون كتلة ناخبة إ ا غري مقررة من حيث النتائج،
ويتشابه «عزمها « مع حركات املجتمع املدين.

حتى الســاعة ووفق القانون
النسبي الذي «يخ ّرب» العاقات
حتــى من داخل الصــف الواحد
بفعل العمل عى تأكيد الحاصل
االول ألية الئحة والباقي عليه أن
«يقلّع» شوكه بيديه وسط بروز
لوائــح ثاث مؤكــدة حتى االّن
فيام العمل يجري عى تشــكيل
لوائح ليس من املفرتض التقليل
من أهميتها وميكن ان تشــكل
وســط هذا الكم مــن التغريات
بعض املفاجــاّت إ ا ليســت
جوهرية ،أما اللوائح الظاهرة حتى هذه اللحظة هي التالية:
-1الئحة التيار الوطنــي الحر التي من املفرتض أن يحاف
فيها النائــب ابراهيم كنعان عى أرقامه يف الائحة والدائرة،
وينضم اليه عــن الكاثوليك إدغار معلوف الذي ّ
تعرث قليا يف
االنتخابات التمهيديــة بإنتظار الجولة الثانية  ،وفيام خص
النائــب الياس ابو صعب ما زالت الصــورة لديه رمادية حيث
عليه أن يتامهى مع «خصوصياته» وإمكانية ترشــحه يف
هــذه الدورة ويجري التفتيش عن بديــل أورثوذك  ،النائب
السابق الدكتور نبيل نقوال خطواته بطيئة نحو الهدف ،وعن
الطاشــناق هناك أيضا تبديل يف االسامء بحيث يغادر النائب
أغوب بقرادونيان الســاحة إفســاحا يف املجال أمام وزيرة
الشباب والرياضة الســابقة فارتينيه سيمون اوهانيان التي
التي ســتحل مكانه ،وتستبعد االوساط املســتقلة إمكانية
التعاون فيام بــني التيار الوطني واملجتمع املدين فيام الكام
عن إنضامم مرينا املر اىل هذه الائحة مجرد تكهنات مع عدم
ترشحها بفعل عدم إستقالتها من رئاسة إتحاد بلديات املن،
وسوف يوسع التيار يف عملية تبديل ملرشحيه متهيدا ملعركة
قاسية.
 -2الئحة القــوات اللبنانية من املفــرتض أن تضم الوزير
عن الكاثوليك ،مع حديث متكرر عن
الســابق ملحم ريا
إستبعاد النائب إدي أ اللمع عن املوارنة ضامنا لضم العديد

متغريات جذرية تعتزم
من الهيئات الناخبة ،وأدخلت القوات
ّ
إدخالها عى تحالفاتها االنتخاب ّية بغية الحصول عى مقاعد
إضافية ،وأســامء أخرى مطروحة كالوزير السابق كميل أبو
سليامن وشــكري مكرزل ،وتلفت االوســاط نفسها اىل أن
القانون الحايل يشــكل مناسبة لتحسني وضعية القوات مع
العلم أنه باستطاعتها تأكيد حاصل واحد.
 -3الئحــة الكتائب اللبنانية التي تحــاول متتني «إرادتها»
راهنت عى «الثورة» وتوابعها لكــن يبدو أن الخافات بدأت
بالظهــور فيام بينهام لكن املؤكد حتى الســاعة أن النائبني
سامي الجميل والياس حنكش ثابتان كمرشحني لهذه الدورة،
وتسعى الكتائب اىل تحســني وضعيتها والعمل عى حاصل
ثالث فيام يرشــد أعضاء يف املكتب الســيايس بأن الحفا
عى املقعدين يعترب إنجــازا وينصح بعدم تكبري الحجر ،ذلك
أن التعويل عى حــركات املجتمع املدين غري املنظمة ومعظم
أعضاؤها طامحون نحو الرتشيح ،مع العلم أن «التقدميات»
املالية لهذه الحركات والتمويل املوعود ميكن أن ياقي إنتظار
«شنطة» غوار الطو من البحر
 -4يبدو ميشال الياس املر عازم عى خوض املعركة القادمة
لكن وفق عناوين إ ائية وفقا للواقع القائم يف الباد ،وهو
يتحرك يف مختلف القرى والبلدات واضعا عنوانا ملعركته بعدم
الخصومــة مع أحد ومنفتح عى كافة الخيارات ويجتمع مع
الكتائب ومع التيار الوطني الحر.

أن الشــواط اللبنانيــة لطاملا كانت مواقــع لتاقي الناس
والقيام بالنشــاطات واملامرســات الثقافية كبحر العيد يف
صيــدا ،النوروز يف داليــة بريوت ،أربعاء أيــوب يف الرملة
البيضــاء ،والزامبــو يف املينــاء ،باإلضافة إىل املســاحات
التي كانت تســتعمل لصيد األســامك وتربية األحياء املائية
واملســطحات امللحية ،كام املهن االخرى املرتبطة بالبحر من
صناعة شــباك الصيد واملراكب وغريها .هذه القيمة الثقافية
باتت مهددة اليوم وفق الدراسة التي اجرتها الجمعية ،إذ أنها
باتت تحت تهديد االنقراض واالنحصار بســبب التعديات عى
االماك البحريــة وبالتايل حرمان الناس من مجاالت التاقي
واإلجتامع بهدف مامرســة النشاطات الثقافية واإلجتامعية
وحتى اإلبداعية.
ويف الشــق األهم الذي إنطلق منــه أيوب للتقدم مبرشوع
تعديل قانون ،تقول الدراســة أن لبنان هو من الدول املوقعة
عى بروتوكول مدريد ل دارة املتكاملة للمناطق الساحلية يف
حوض البحر األبيض املتوســط املوقع يف مدريد عام 2008
والذي أصبح نافذاً عــام  .2017يهدف الربوتوكول إىل تعزيز
اإلدارة املتكاملة واملســتدامة للمناطق الســاحلية من خال
تحقيق التوازن األفضل بني كام الساحل البيئية واإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية والرتفيهية الســياحية مع التشديد
عى حاميــة املناطــق ذات األهمية االيكولوجيــة واملناظر
الطبيعية واإلســتعامل الرشــيد للمــوارد .ويضيف أيوب أن
الدراسة القت الضوء أيضاً عى القرار الترشيعي رقم  144س
الصــادر عام  1925والذي لديه قوة القانون وال يزال ســاري
املفعول ،حيــث ينص عى أن األمــاك العمومية ال تباع وال
تكتســب ملكيتها مبرور الزمن ذلك أن اإلعتبار األول هو بقاء
تخصيصهــا للنفع العام ،ويحق للدولة منح إجازة االشــغال
املؤقت وبشــكل إســتثنايئ وازالتها يف أي لحظة عى أن ال
يرتتب عن ذلك أي حقوق للمستثمر.
جمعية نحــن تقدمت مبرشوع تعديل قانون موازنة 2017
عرب إضافة بند يحمل رقــم  12إىل املادة الحادية عرشة التي
تتضمن إحدى عرش بنداً ،عى أن تنص عى:
 بغض النظر عن الغاية من األشــغال سواء كانت زراعية،صناعية ،ســياحية ،تجارية ،أو خافه ،يحظر عى أي جهة
رســمية الرتخيص ملصلحة أشــخاص طبيعيني أو معنويني
باشغال أماك عمومية بحرية أو باشغال قعر املياه اإلقليمية

أو جوفها أو ســطحها ،عى أن يتم إيقــاف منح الرتاخيص
للنشاطات كفى وذلك لحني وضع املخطط التوجيهي الشامل
للشاط اللبناين موضع التنفيذ وبعد أن يصار إىل إزالة كافة
التعديات عن الشاط .
 يحرص حق اشــغال األماك العموميــة البحرية بالدولةاللبنانية تأميناً ملقتضيات الدفــاع الوطني واملصلحة العامة
حــرصاً ،رشط عدم الحق الــرضر باملدى املنظــور أو البعيد
باملواقع البيئية واألثرية والتاريخية بصورة عامة والشاط
بصورة خاصة.
وجــوب إخضاع أي ترخيص باشــغال األماك العموميةالبحرية ملصلحة الدولة اللبنانية للموافقة املســبقة من قبل
وزارة البيئة ووزارة األشــغال العامة والنقل واملديرية العامة
للتنظيم املدين ووزارة الثقافة.
وقامت «الديار» ايضا باإلتصال برئيس نادي العلوم ،السيد
أنطوان تيان الــذي أكد أنه يف  6حزيران من العام الحايل ،أي
يف اليوم العاملي للبيئة ،كان املوضوع الذي تبنته األمم املتحدة
هو إستعادة املنظومات االيكولوجية ،واطلقت عقد مدته 10
سنوات للقيام بنشاطات ومبادرات إلستعادة هذه املنظومات.
أهمية هذا األمر يف نظر تيــان تكمن يف أن حامية البيئة ال
ميكن أن تتم دون حامية املنظومة االيكولوجية بشــكل كيل
وإعتبــار كل عنا املنظومة الحياتيــة والاحياتية مهمة
وأساسية ،وبالتايل إن البيئة البحرية ال تقل أهمية عن البيئة
الربية وتختلف بها املنظومــات االيكولوجية كام تختلف يف
الربية وان أي تعدي عى أي منظومة سوف يؤثر بشكل سلبي
عى كافة الكائنات الحية املوجودة داخل البيئة بشكل كامل.
وأكد تيان أن البحر يف لبنــان يتميز بتنوع التضاريس فيه
كام هو االمر عى اليابســة ،وهو ما يغنــي ويكرث من أعداد
املنظومات االيكولوجية املتواجدة فيه بشكل فريد من نوعه،
وأن التعديات عى األماك البحريــة هو تعد مبارش اىل هذه
النظم االيكولوجية ويســبب خلا بالتنوع كونها ،هذه النظم
عى عاقة مبــارشة وغري مبارشة فيام بينها يف البحر ومع
النظم األخرى املنترشة عى اليابسة لتخلق ما يسمى بالتوازن
الطبيعي ،وإن التعديات تخلق خلاً يف هذا التوازن لتؤثر سلباً
يف الكثري من األطراف ولعل أهمها وأكرثها رضراً االنســان.
تيان أوضــح أن هذا الرضر يتمثل بالعديد من األمور أهمها أن
التعديات عى األماك البحرية كرمي الردميات والبناء القريب

وغريه من األعامل العشوائية التي حصلت ،سببت خسارة يف
الرثوة السمكية والبحرية التي يتمتع بها لبنان ،كام ساهمت
يف تغيري نوعية الحياة واملشــاركة يف التســبب باملزيد من
االحتباس الحراري الذي إنعكس إختفاء أنواع بحرية من بحرنا
وظهور أنواع أخرى غريبة عى البيئة البحرية اللبنانية.
من ناحية أخرى تحدث تيان عن تلوث مياه البحر بســبب
هذه التعديات وهو ما سبب خسارة يف األماح البحرية عرب
تلويثها بامليكروباســتيك و املواد امللوثة األخرى الخطرية و
التي تصل إىل اإلســتهاك البرشي عــرب ملح الطعام ،وهي
التي كانت تعد أيضاً ثروة يتغنى بها لبنان .ويف سياق متصل
تحدث تيان أيضاً عن تعديات من نوع أخر كرمي النفايات يف
البحر الناتج عن النشــاطات الرتفيهية أو عن كميات النفط
التي ترمى من حركة الســفن والقوارب والتي تؤثر بشــكل
مبارش وأويل عى الحيوانات البحرية املجهرية املســؤولة
عن تحويل املواد العضوية إىل عضويــة والنباتات البحرية
املجهرية التــي تطفو عى وجه املياه وتســاهم يف عملية
التمثيل الضويئ.
باإلضافة إىل ما ســبق ذكره ،لفت تيــان إىل خطورة مياه
الــرصف الصحي املتأتية عــن هذه التعديــات تحديداً والتي
باتت تصب عى الشــواط ال يف عــرض البحر والتي يعجز
عن تفكيكها الحيوانــات البحرية املجهرية ،وبالتايل يتوجب
تكريرها ومعالجتها قبل رميها لتصبح أقل ســموماً وأن يتم
تفريغها يف عرض البحر حيــث توجد كثافة أكرب للحيوانات
البحرية املجهرية وتصبــح عملية تفكيكها أرسع (هذا فيام
خص املواد البيولوجية) أما املواد الكياموية فتصبح يف عرض
البحر إمكانية تخفيف كثافتها أكرب.
وإىل جانب املنظومة االيكولوجية ومدى تأثرها بالتعديات
املذكورة ســابقاً ،تحدث تيان عن أن تغيري املعامل الجيولوجية
عى الشواط ويف أرضية املياه القريبة كحفر الرمال وتكسري
الصخور وغريه يف املناطق التي تشهد هكذا تعديات من شأنها
أن تضيف خلاً أخراً غري مرجو ومؤذي.
يف الختام أكد تيان أن نادي العلوم يعمل عى قدم وســاق
ل ضاءة عى النظم االيكولوجية عى األرض ويف البحر وهو
يقوم بشــكل دائم بعرض حلقات عرب صفحاته عى االنرتنت
للتوعية عن هذا املوضوع ،كام أنه ملتزم بالحملة التي اطلقتها
األمم املتحدة إلستعادة النظم االيكولوجية الربية والبحرية.

ّ
التعديات على األماك البحرية أكثر من  % 70في لبنان :خسائر إقتصادية وإجتماعية هائلة  ..ونتائج بيئية مخيفة

رجاء الخطيب
إن التعديــات عى األماك العامــة البحرية وغري البحرية
ألمــر محبط يف لبنــان ،فالتعامل معه غــري ذي أهمية وال
محاســبة أو رقابة أو حتى محاولة مقاومة لحيتان األموال
الذين يســتغلون قوتهم ونفوذهم للتعدي عى هذه األماك
بحرية .تعترب التعديات عى األماك البحرية ضارة إىل درجة
أكرث مام تبدو عليه ،فهي مل تحــرم اللبناين من الوصول إىل
أكرث من  70من الشواط اللبنانية فحسب ،بل تعدى رضرها
البيئي وااليكولوجي واإلقتصــاد وغريه من النواحي املختلفة
للحياة بشكل عام.
للوقوف عند هذا املوضوع بالتفصيل العلمي ،قامت «الديار»
باإلتصال برئيــس جمعية «نحن» محمد أيــوب الذي أكد أن
الدول التي تحرتم نفســها تبقي شــواطئها العامة مفتوحة
أمام املواطنــني ،خصوصا أن تنظيم هذا األمر يســهم أيضاً
يف جذب الســياح والنشــاطات اإلقتصاديــة واإلجتامعية
والثقافية ويســهم يف إنتعا و و املدن املنترشة عى طول
هذه الشواط  ،وبالتايل يجب التشديد عى أهمية هذا األمر.
جمعية «نحن» قامت بدراسة تحت عنوان اإلقتصاد والشاط
لتبيان الجدوى اإلقتصادية من فتح الشــواط أمام العموم
من عدمه وتبني يف الدراســة أن املنتجعات الخاصة قد تفيد
أشــخاص محدودين ،بينام فتحها أمام العموم ســوف يفيد
املدن القريبة منها بشــكل أوســع وأكرب ،حيث تبني أن دخل
املدن بجانب الشواط املفتوحة زاد من  10إىل  70باإلضافة
إىل توظيف أكرث من  600شــخص مقابل عدد ضئيل جداً من
األشــخاص املوظفني يف املنتجعات الخاصة ،وبلديتي صور
وكفرعبيدا أكرب مثال عى نجاح هذه التجربة حيث يدخل إىل
بلدية صور مثا  4مليارات لرية لبنانية يف املوسم الواحد من
خدمات الشاط املفتوح فقط.
ويجزم أيوب أن األماك العامــة البحرية هي أموال عامة
تفوق قيمتها األموال التي تدفع بالسيولة كونها مورداً ثابتاً،
معتربا أن هذا األمر يعرضها ألن تبقى عرضة لاطامع املتعددة
التي توجب الحفــا عليها كرثوة وطنية وبذل كافة الجهود
للحفا عليها.
وفيام يتعلــق بالنواحي اإلجتامعية والثقافية ،يعترب أيوب
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
«الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي» شـــيـــطـــن نـــفـــســـ «بــــالــــفــــو ــــى الـــــخـــــاقـــــة» الــــتــــي صــنــعــهــا
م ــج ــم ــوع ــات مــنــقــســمــة وأهــــــــداف م ــت ــب ــاع ــدة وشــــكــــوك حـــــول ال ــت ــم ــوي ــل واالرتــــبــــا ــــات

كامل ذبيان

«شيطن» ما سمي حراك شعبي» نفسه منذ ان انطلق ه ّبة
شــعبية ،قيل انها عفوية ،ففشل يف ان ينظم نفسه ،وبدأت
تظهر مجموعات يف الساحات والشــوارع ،تحمل شعارات
متعددة ومتباعــدة ،دون ان تتوحد عــى برنامج او قيادة،
وتفرز منها جبهة وطنية او شــعبية للتغيري ،اذ وصل عديد
املجموعــات اىل نحو  200واكرث ،بعدد الخيم التي نصبت يف
ساحتي الشــهداء ورياض الصلح ،كام يف ساحة النور يف
طرابلــس ،ودوار ايليا يف صيدا ،ومثلهم يف صور وكفررمان
وسعدنايل وبعلبك وراشــيا وحاصبيا ،اىل جل الديب والذوق
ومســتديرة عاليه ،ولبســت احزاب قناع «الثورة» وخرجت
تتظاهر باسمها ،متلطية بشعاراتها ،وهي من اركان السلطة
الفاســدة ،التي ينتفض بوجهها مواطنون اصحاب مطالب
محقة يف اســقاط النظام الطائفي واقامــة دولة القانون
واملؤسسات ،وتعميم العدالة االجتامعية ،وتحقيق املساواة،
وتكوين سلطة من خال قانون انتخاب خارج القيد الطائفي،
يعكس التمثيل الشعبي السليم.
هذه املطالب التي رفعها منتفضون تاشــت ،الن الحراك
كان غوغائيــا ،وكل مجموعــة تغني عى ليــل مطالبها،
واختلــط فيهــا الســيايس واالقتصــادي واالجتامعي
باملصلحــي ،وفق ناشــط بارز يف هــذا الحــراك ،الذي
اســتقطب عرشات االالف من اللبنانيني التواقني اىل تغيري
الســلطة التي انزوى اصحابهــا ،والذوا يف منازلهم التي
كثفوا الحراســات حولها ،خوفا من غضب الشــارع الثائر
ضدهم ،وكادوا ان يســلموا للمنتفضــني بحقوقهم لو ان
للقــوى املنتفضة قيادة وبرنامجــا ،اذ اظهرت الوقائع ،ان

ما جرى مل يكن عفويــا ،بل كان مربمجا من جهات محلية
واقليميــة ودولية ،اذ بات لــكل خيمة نصبــت مرجعية
سياسية وحزبية ويف جامعات وسفارات ،كام لها اهداف
غري تلك التي جــرى الحديث عنها ،اذ مل يتأخر الوقت ،حتى
ظهر ان من دخــل عى وجع اللبنانيني مــن الوضع املايل
واالقتصادي واالجتامعــي ،ومل يكن وصل اىل ما هو عليه
اليوم ،كان يريد احداث «فو » هي نفســها ما ســعت
اليه ادارة الرئيس االمري الســابق جــورج بو االبن،
عندما اطلق مرشوعه «للرشق االوســط الكبري» ،وضمنه
تعميم الدميوقراطية عرب «ثورات ملونة» ،ســميت «ثورة
االرز» يف لبنــان ،و»برتقالية» يف اوكرانيــا ،ثم «الربيع
العر » الذي بدأ من تونس ليحكم «االخوان املســلمون»،
كام اعرتفت وزيرة الخارجيــة االمريكية هياري كلينتون،
وهو ما سلّط الضوء ملعرفة من يقف وراء حراك  17ترشين
االول ،لتبــدأ الحقائق تظهر عن ان يف الحراك غري العفوي،
ارتباطات مبجموعات بالخــارج ،وتحريك لها وفق اهداف
سياســية ،كمثل تطبيق القرار  ،1559وهذا تسبب بحصول
خاقة»،
انقســامات داخل الحراك الذي تحول اىل «فو
دون ان يحدث اي تغيري ،او يحقق ما رفع من شــعارات ،ال
بل ما حصل ،ان االعرتاض الذي كان عى رفع رســم عى
اتصال « الواتساب» مل يقابله اي رفض للواقع الذي وصلت
اليه االوضاع من انهيار ،وفق ما يسأل الناشط الذي يعرتف
بان النزعة الفردية ،واملصالح الشخصية ،وتطلع افراد يف
الحراك للمشاركة يف السلطة ،ثم يف ظهور ثراء لدى بعض
من كانوا يحركون الناس ،يطرح اسئلة ،حول ما حصل بعد
 17ترشين االول ،حيث كان املنا الشــعبي مؤاتيا لتحصيل
الحقوق ،وفرض تنازالت عى الســلطة ،التي اعادت انتاج

نفســها ،ال بل باتت اقوى مام كانت عليه قبل  17ترشين.
ومل تقم مجموعات الحراك بعمليــة نقد ذايت ،وتصحيح
االخطــاء ،اذ كل ما تحاوله ،هو تكويــن ائتافات انتخابيةـ
ملواجهة االســتحقاق املقبل لانتخابات النيابية ،التي ووفق
الناشط ،فان االنقسامات داخل املجموعات ترضبها ،والتفرد
بالقرار هو ما يسود نقاشــاتها ،وهذا ما ترك املنا العام ،ال
ينتظر حصول تغيري يف بنية الســلطة ،بــل عمليات خرق
محدودة ،اذ ان بعض االفراد الذين يقدمون انفسهم بانهم من

ّ
باس ـــيل «يس ـــخن» املواجه ـــة م ـــع ح ـــارة حري ـــك :فص ـــل الحكوم ـــة ع ـــن القض ـــاء
«التيــــار» ي كــــد وجــــود مســــاع لعقــــد جلســــة...و<الثنائي» :تصعيــــد انتخابــــي!

عيل ضاحي
مرة جديــدة ترتفع نربة رئيــس «التيار
الوطنــي الحــر» النائب جربان باســيل
وموجهــاً االنتقادات مبــارشة اىل حارة
حريك وحزب الله وعــني التينة ومن دون
مواربة ومتهامً اياهام بتعطيل الحكومة،
ورافعــاً الســقف يف املواجهــة اىل حد
التلويح باالستقالة من الحكومة.
مواقف باســيل والتي تاها امس بيان
الهيئــة السياســية يف «التيــار» ،تؤكد
اوساط نيابية بارزة يف «التيار» انه يأيت
يف ســياق رفض التعطيــل وعدم وجود
مربر لربــط الحكومة بالقضــاء وهو ما
يرضب مفهــوم فصل الســلطات ويعطل
املؤسسات.
وتقول االوســاط ان البيان هو حصيلة
اجتــامع مطــول عقد قبل ليلــة من نرش
املقابلــة الصحافية املطولة مــع الوزير
باســيل مع «الديار» .وتســتغرب االوســاط وصف هذه
املواقــف بالتصعيديــة او انها تأيت يف لحظة سياســية
وانتخابيــة حرجــة .وتقــول ان مواقف «التيــار» من
الحكومة معروفة ،وهو ســعى طوياً لتشــكيل حكومة
ميقــايت ودفع يف اتجاهها ويدعمها رغم انه مل يشــارك
فيها النه يرى رضورة ان تكون منتجة وان تقوم مبا يلزم
لانقاذ ال ان تتعطل بســبب مطالــب من فريق محدد وان
تتحول عبئاً عى البلد بدل ان تكــون هي املنقذة وبالتايل
ان بقاءها معطلة وعاجزة مكلــف اكرث بكثري من رحيلها
غري مأسوف عليها.
وعن املطالبــة بإقالة الحكومة لحاكــم مرصف لبنان
رياض ســامة ،تؤكد االوســاط ان مطلــب االقالة هو
مطلب مزمــن وليس ابــن لحظته وهو مرتبــط بتطبيق
التدقيق الجنــايئ عى الجميع وكل مــن يرفض البدء به
بنفسه مذنب ومرتكب.
وتنفي االوســاط حصول تواصل «خارج الطبيعة « او
التواصل التقليدي بني «التيار» وحزب الله يف الســاعات
املاضية.
وتكشف ان ال اســتقالة لـ»التيار» من حكومة ميقايت

حالياً ،والقرار مل يــدرس او يتخذ يف التكتل ولكنه مرتبط
بالفرتة الاحقة .وتشــري االوساط اىل ان هناك اتصاالت
لعودة اجتامع الحكومــة مفضلة التكتم عى اطراف هذه
االتصاالت او املخارج املطروحة.
بدورها تؤكد اوســاط واســعة اإلطــاع يف «الثنايئ
الشــيعي» ان التصعيــد مــن «التيار» وباســيل مرتبط
بشــعور باســيل والعهد انه يخرس يومياً ،ومكبل بسبب
االزمة السياســية ،ويعتقد انه يخرس سياســياً وشعبياً
وستنعكس الخسارة عى رصيده االنتخا حتامً.
وترى االوســاط انه «زمن االنتخابــات» وما يقوم به
باســيل وما يطلقه من مواقف يصب يف رفع الســقوف
والشعبوية وخوض املعارك مييناً وشام الً لشد العصب.
وتضيف لكن هذا ال يعني ان هناك قطيعة بني «الثنايئ»
«التيــار» ،او ان ورقــة التفاهــم مجدد اً قيــد االختبار.
وتكشــف ان العاقة بني حارة حريك ومرينا الشــالوحي
ثابتة وراسخة ومســتمرة وهي حاجة للطرفني وال ميكن
زج «تفاهم مار مخايل» يف منتصف اي ســجال او تباين
يف الــرأي .واي خاف او اختــاف ال يظ ّهر يف االعام،
ويدرس يف الغــرف املغلقة وبني الجانبــني وهناك لجنة

ّ
ّ
جعجع :القوات ستشكل لوائ في كل املنا ق

أعلن أمني الرس يف املحكمة االدارية التابعة لـ صندوق النقد
الدويل» ،عن تعيني القايض نسيب زيادة رئيسا للمحكمة اعتبارا
من بداية العام  ،2022حيث عمل القايض زيادة يف هذه املحكمة
منذ اكرث من عامني ،وساهم يف تعزيز سيادة القانون».
كام أعلنت وزارة الخارجيــة اللبنانية يف بيان لها ،أنه «جدد
املجلس األعى ملنظمة املرأة العربية لفادية كيوان لوالية ثانية
كمديرة عامة للمنظمة بعد انتخابها للوالية االوىل عام ،2018
تعبريًا عن الثقة باملرشــحة اللبنانية واملسار املنتج لعملها يف
منظمة عربية متخصصة يف قضايا النساء».

ج م تق

وفد

ام ة يد ال و ز

زار وفــد طالبي قوايت كبــري ،اثر الفوز
يف انتخابات جامعة ســيدة اللويزة  -زوق
مصبح ،املقر العام لحزب «القوات اللبنانية»
يف معراب ،حيث التقى رئيس الحزب سمري
جعجع ،والذي قال« :كلكن يعني كلكن طلعتو
قدون كلن .ال ميكــن أن نلمس نتيجة جيدة
إال من خال عمل جيــد ودؤوب ،األمر الذي
شهدناه يف انتخابات جامعة اللويزة وسبق
أن رأيناه يف انتخابات الجامعة اليسوعية و
 LAUوجامعات أخــرى ،عى أمل ان نحصد
مثل هذه النتيجة يف الجامعة اللبنانية».
أضــاف «القضية اليوم إنقــاذ البلد الذي
ينهــار يوما بعد يــوم بســبب املجموعة
الحاكمــة الحاليــة ،وعملية اإلنقــاذ تبدأ
باالنتخابات النيابية .وحيا االغرتاب اللبناين
الذي تســجل منه زهاء ربــع مليون ناخب،
وندعو هؤالء الربع مليون اىل اســتكامل كل
أوراقهــم ومعاماتهم للتصويــت ،باعتبار

و م
أنها العملية الوحيدة إلنقاذ أنفســنا وأوالدنا
وتاريخنا وبلدنا ،فالخــاص الوحيد يف
الدميوقراطية من خال االنتخابات النيابية».
وردا عــى تصاريح بعض فريــق  8آذار
«ال تعتقدن أنــه اذا حصلتم عى أكرثية يف
مجلس النواب ستستطيعون الحكم بالقول»،
قال« :اعتقدنا يف حال نلنا االكرثية النيابية
سنشكل ســلطة تحكم كام يجب .املهم ان
يتحمل املواطن مسؤوليته ويصوت كام يجب
للفريق الذي مل يتغري منــذ أربعني عاما اىل
اآلن ويترصف بوطنية من خال كل مواقعه
ويف كل املناطق» ،مضيفا «القوات ستشكل
لوائح يف كل املناطق من دون استثناء ،وعى
الشعب ان يحســن االختيارالقوات ستشكل
لوائح يف كل املناطق من دون استثناء ،وعى
الشعب ان يحســن االختيار ،إما الذهاب اىل
بناء وطن حر ومستقل أو البقاء يف الهاك
الذي نتخبط به اليوم».

أرسان:من ه عنسورياسيعودإليها

تواصل دا ة و»خطوط ساخنة» ملعالجة
اي تباين وتربيد اي خاف او سوء تفاهم.
وتؤكد االوســاط ان الهــم االجتامعي
واملعييش هو الســائد يف الفرتة الحالية،
وهو ما أكــد عليه امس االول االمني العام
لحزب الله السيد حســن نرصالله ،والذي
حاول ط نة النــاس وتأكيد ان حزب الله
هو اىل جانب النــاس يف كل لبنان .وهو
مســتعد الي دعم صحي واجتامعي ويف
ملف املازوت لــكل من يطلب منه .كام اكد
انه اىل جانب بيئة وانصار واهل املقاومة
وال مساومة عى اي من الحقوق والدماء.
وتؤكــد االوســاط ان االمــور معقدة
وســرتاوح مكانها يف ملف املحقق العديل
القــايض طــارق البيطــار .وواضح ان
واشــنطن اصبحت يف مقدمة املعركة مع
التســييس القضايئ وهي تحول من دون
اي اجراء لتصويب املسار القضايئ.
وعــى هذا االســاس ســتبقى االمور
معلقة يف ملف انفجار املرفأ ،علامً ان «الثنايئ الشــيعي»
ومــع ا اره عــى ان البيطــار يخالــف كل االجراءات
القضائية والقانونية وميارس االستنســابية يف املاحقة
وتوجيه االتهامات ،بات خارج حسابات «الثنايئ» وكل ما
يقوم به لن يعرتف به وكانه غــري قائم وصادر عن جهة
غري معرتف فيها ومشكوك مبصداقيتها
وكذلك تشدد االوســاط عى ان ال مخارج حالياً وراهناً
لعقد جلسة للحكومة االسبوع املقبل مع ا ار «الثنايئ»
عــى موقفه من البيطــار وا ار االمريكيني عى ابقائه
يف مواجهة حزب الله.
وتؤكــد ان «الثنايئ» عى موقفه وليــس لدينا علم بأي
مســعى قائم حالياً وســيؤدي اىل عقد جلسة حكومية
االســبوع املقبل .فاالمــور عى حالها ويف «ســتاتيكو»
ســلبي يؤمل الخروج منه بسلســلة اجــراءات للحكومة
ووزارتها التي ال يفرتض ان تتخى عن دور الرقابة املالية
واالقتصاديــة وان تاحق املحتكرين واملتاعبني بســعر
ف الدوالر باجندات امريكية وســعودية الخضاع البلد
وتيئيــس الناس وتأليبهم عى حزب الله واملقاومة.

صندوق النقد ّ
عين نسي زيادة
رئــيــســا لــلــمــحــكــمــة ا داريّـــــــة

«الثوار» مل يقدموا مامرسة بديلة عن السلطة الفاسدة ،ال بل
كل ما يطمحون اليه حمل لقب وزير او ناب او تسلق السلطة،
اال قلة قليلة منهم.
فقوى وهيئات ومجموعات ما تســمي نفســها «ثورة»
او مجتمع مدين ،عليها ان تقدم كشــف حســاب مايل عن
مدخولها ومرصوفها ،وممن تتغذى باملال ،وما هو مرشوعها
الســيايس ،وهل من ارتباطات خارجية ،ال تكون نسخة
طبق االصل عن ارباب الحكم يف لبنان.

تحدّث رئيس الحزب الدميقراطي اللبناين النائب طال أرسان
عن لقائه بالرئيس السوري بشار األســد ،بعد فوز األخري يف
االنتخابات الرئاسية السورية ،حيث كان أرسان أول زوار األسد
بعد إعادة انتخابه رئيساً لوالية رابعة يف أواخر أيار املايض .وقال
ٍ
حديث لوكالة «تســنيم» ل نباء« ،إن لقاءاته باألسد ليست
يف
باألمر املســتجد» ،مؤكدا «أن هذه اللقاءات مستمرة ملا فيه خري
لبنان وسوريا «.
وأردف أرسان أن رهانات جميع أعداء سوريا عى تغيري نهجها
وخطها املقاوم باءت بالفشل ،متابعا بالقول« :إن سوريا تتجه
إىل األفضل يوماً بعد يوم عى الرغم من الصعوبات االقتصادية
التي تعانيها بسبب الحرب والحصار ،وبات من مصلحة الجميع
العودة ألفضل العاقات مع دمشق» ،مضيفا «إن تجاوز سوريا
لعزلتها مصلحة لجميع دول املنطقــة قبل أن يكون مصلحة
لدمشق ،مردفا أن سوريا ثابتة يف موقعها وموقفها ،ومن ذهب
بعيداً عنها حتامً سيعود».
ويف ملف العاقات اللبنانية  -اإليرانية شدد أرسان «عى
أن الدعم اإليراين ووقوف الجمهورية اإلســامية يف إيران إىل
جانب لبنان يف محنته ليس بجديد» ،مؤكدا « شــاكرا القيادة
اإليرانية عى دعم لبنان وإمداده باملحروقات يف وقت املحنة .

كــرامــي :تــواصــل دائــ مــع ميقاتي
 ..ولكن تحالفنا ا نتخابي مستبعد

أكــد رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصــل كرامي يف حديث
إعامي ،أنه «ينكب عى نسج التفاهامت يف االنتخابات النيابية
مع حلفائه الثابتني شامال».
وقال« :نتطلع اىل رضورة إحيــاء عاقتنا مع النائب جهاد
الصمد ،نظرا للمصلحة االنتخابيــة املتبادلة بيننا ،وحاجة كل
طرف أن يكون رافعة ل خر يف الدائرة الســنية ،وال أرى إال أننا
سويا مع الصمد كتفا لكتف باالستحقاقات والقضايا األساسية،
وال ميكن أن نكون بوجه بعضنا».
وردا عى سؤال حول إمكان نسج تحالف انتخا مع الرئيس
نجيب ميقايت ،قال كرامي« :إن ة تواصا وديا ودا ا يجمعنا
مع الرئيس نجيب ميقايت ،لكن تحالفنا االنتخا مستبعد .ويف
هذا القانون االنتخــا  ،ال مصلحة بالتحالف مع تيارات لديها
أصوات تأخذ من أصواتنا التفضيلية».
وحول عاقته برئيس «التيار الوطنــي الحر» النائب جربان
باسيل ورئيس تيار املردة الوزير السابق سليامن فرنجية ،أجاب
كرامي« :رغم العاقة التي تربطنا مع رئيس التيار الوطني الحر
جربان باســيل ،إال أن سليامن فرنجية يبقى حليفا تاريخيا آلل
كرامي ،ونتبادل الدعم مبختلف االستحقاقات املصريية».

تــيــمــور جــنــبــاط :جـــــــراءات اســتــثــنــائـ ّـيــة
تــوقــ األزمــــــات وتــلــج ـ انــهــيــار العملة

مــفــتــي صـــــور :قــيــامــة لــبــنــان
حــاجــة ملحة ألهــلـ و أشقائ

رأى مفتي صور وجبل عامل القايض الشي حسن عبدالله،
أن «قيامة لبنان من أزماتــه االقتصادية املصطنعة والتعطيل
املقصود للحياة السياسية حاجة ملحة ورضورية البناء الوطن
وأشقائه من الدول العربية واالجنبية ،وإن خراب لبنان مبثابة
قنبلة يتشظى منها الجميع».
كام عبدالله جاء خال ترصيح يف دار االفتاء الجعفري يف
صور ،بعد اســتقباله عددا من الوفود االهلية والروحية ،وقال:
«عندما تطرح الحلول ألزمات البلد يجب مراعاة مكونات املجتمع
املدين كافة ،فا تغليب فئة عى اخرى وال يشعر احد أن حقوقه
مجتزأة أو يشــعر بالغ  ،وجاء الوقت ليك يقتنع الجميع أن
املواطنني متســاوون بالحقوق والواجبات ،وال يوجد طائفة أو
مذهب لها الفضل يف هذا البلد أكرث من اخرى الن الجميع ساهم
يف بقاء البلد كل حسب قدراته وطاقاته».
واعترب أن «مامرســة الضغط االقتصادي واالجتامعي عرب
املتاجرة بسعر ف الدوالر هو أشد أنواع انتهاك حرمات الناس
وحقوقهم بالعيش الكريم واالطمئنان االنساين ،وزاد عى هذا
الضغــط ضغط آخر منظم هو رفع الدعم عــن االدوية املزمنة
واملستلزمات الطبية التي باتت تشكل مشكلة كبرية عى املواطن
حيث بات الدخول اىل املستشفيات معضلة مادية واقتصادية».

يمور ن

م تق

وار

ا تار

دعا رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب
تيمور جنباط ،اىل «إجراءات اســتثنائية
للحاميــة االجتامعية ،من ضمنها البطاقة
التمويلية ،ألن رفع الدعم من دون خطوات
مقابلــة لتخفيف وطــأة األزمات ،وعدم
تأمني الخدمات املطلوبة وعدم لجم انهيار
العملة الوطنية ،كل ذلك يرتك انعكاســات
مدمرة عى حيــاة املواطنني ويعد جرمية
بحق الوطن والشعب والدولة».
ورأى أن «غيــاب اإلرادة السياســية
الحقيقية للحل ،وعدم عودة الحكومة اىل
االجتامع لتفعيل قراراتها وتوفري السياسة
املتكاملة ملواجهــة الواقع املؤمل ،يف ظل
حال انســداد األفق الســيايس والتدهور

الــذي يضاعــف الضغــوط االقتصادية
واملعيشــية واالجتامعية والصحية ،تدفع
الباد اىل مزيد من التأزم».
وزارت جنباط ضمن استقباالت السبت
يف قرص املختارة ،وفــود ضمت فاعليات
اجتامعيــة وأهليــة وروحية وشــبابية
وأنديــة واتحــادات ومجالــس بلديــة
واختيارية مختلفة ،ناقشت معه األزمات
وحاجات املواطنــني للصمود االجتامعي.
وشــارك يف اللقاءات ،النواب أكرم شهيب
وبــال عبدالله ووائل أبــو فاعور ،وأمني
الرس العام يف الحزب التقدمي االشرتا
وراجي الســعد ومستشــار
ظافر نا
النائب جنباط حسام حرب.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
من قرص مفهومــه للتحريرعى انه دحــر العدو اىل
خارج الحدود ،وكفى اللــه املؤمنني ،من بعد ،رش القتال،
فهو ،ال ريب يعاين من قصور يف فهمه لحقيقة التحرير.
فتحصني جبهة الداخل بالوعي لحقيقة الرصاع ،بالحرية
والعدالة ،ومكافحة الفســاد ،بكل أســامئه ،الحقيقية
واملســتعارة ،أمر يعادل ،االهمية ،بل يفوق يف اهميته،
احيانــا كثرية ،تحرير االرض مــن مغتصبيها  .واال ،فام
معنى كل هــذا الذي نعاينه ونعانيه ،اليوم ،يف لبنان؟ ما
معنى ان نتحرر من احتال يهــود الخارج ،ونبقى تحت
احتال يهود الداخل؟ الرصاع وعي لشــمولية الجبهات
وتداخلها ،واال فنحن عاه ،رغم البطوالت والتضحيات.
لقد تكشــفت ،مع عرينا الذي نحن ،اليــوم فيه ،كل
عوراتنا ،وكل فســاد ألفناه فأقمناه علينا حكاما وأولياء.
ومل يبق ال صالحا وال مجديا ،بحال ،أي مام يجري التداول
به من رؤى لحلول .ال بــد من ثورة تضع حدا فاصا بني
زمنني .ويف ثورة منشودة كهذه ،معنية بخروجنا من قرب
التاري  ،الذي قادتنا اليه مفاهيمنا البالية ،ال بد من قائد
تاريخي .فمــن ،تراه ،يكون هذا املقيم يف مرتجى الناس،
ويف توقهم اىل حياة ،ال تقيهم الذل وحسب ،بل تعبد لهم
الطريق اىل الكرامة االنسانية ؟ قد تقل او تزيد مواصفات
امثالــه يف التاري  ،لكن اوالهــا ان يكون املنترص عى
نزعته الفردية ،فيكون البطل الــذي باع « أمجاد» الدنيا
بقرشة بصل ،وحجز له مكان اقامة يف التاري .
يبــدو ان الناس ،ويف غياب قيــادات حزبية حرة ،قد
وصلوا ،يف التعاجــز والخضوع والخنوع ،اىل مرحلة ،ال
تسمعهم اال مرددين :شو طالع بأيدنا ؟ امرنا لله .وعليه،
فام عليك ان كنت مــن هؤالء الرامني أثقالهم عى الله اال
أن تقتنع باالستسام ملا قدر الله لك .ويف هذا ،ال أمل يف
أن يستعيد مودع ،من املصارف ،وديعته قبل أن يسرتد الله
من القييمني عليها وديعته .وال تستعجلوا رحمة الله .بل
«اطلبوا تجدوا» .انه السميع املجيب ،ان مل تصل اليه من
رؤساء الطوائف طلبات معاكسة « .اقرعوا يفتح لكم «.
ء .وحده
انه الســميع املجيب .وحده القدير عى كل
القدير عى كل حاكم قدير  .ولكــن ارادته تقول :قوموا
ألكون معكم.
كم مرة تدرأ ( بتشــديد الراء  ) -الجمر بالرماد  .كم مرة
خدعنا منظر الرمــاد ،فام خطر لنا ببال انه يحتضن ،يف
جوفه ،جمرا خبيئا ،ال يلبث ان يهب لهبا مشــتعا ،اذا ما
المسته نسمة ما كانت يف حساب...

ّ
ّ
الراعي :مدعوون لنقد عملنا ونتقد ب
ترأس البطريــرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي قداســا احتفاليا ملناسبة مرور  25عاما عى تأسيس
جامعة عمل الله  »OPUS DEIيف لبنان ،عى مذبح كنيســة
الباحة الخارجيــة للرصح البطريــر يف بكر  ،والقى
عظة قال فيها« :إن رســالة حربية  ،Opus Deiكام حددها
مؤسســها القديس ،Escriv Josémariaهــي تقديس الذات
يف العمل اليومــي ،والحياة العائلية ،والعاقات اإلجتامعية.
ولها هدف واحد هو السهر يكون يف العامل رجال ونساء،
من كل عرق ولون وحالة اجتامعية يجتهدون يف خدمة الله
والبرشية يف عملهم اليومي ومن خاله وسط واقعات العامل
ومصالحه» ،تستمد الكنيسة اقتناعها من كلمة الله املوحاة،
وهو يف الوقت عينه اقتناع العقــل وبالتايل اقتناع اإلميان.
والسبب هو أن الكنيسة تؤمن باإلنســان ،وتفكر باإلنسان
وتتوجه إىل اإلنسان».
وتابع «للكنيسة تعليم واســع حول العمل ،بدءا من البابا
الون الثالث عرش وصوال إىل الرســالة العامة للقديس البابا
يوحنا بولس الثاين مبامرسة العمل كل هذه الرسائل العامة
تعيد إىل عامل اليوم قيمة العمل وقدسيته ،أيا يكن نوعه ونحن
مدعوون ،بحســب روحانية القديس  ،Josémaraمؤســس
حربية  ،Opus Deiلنقدس عملنا ونتقدس به ،بواسطة كام
الله ووصاياه ورسومه ،وقوة نعمته ،وأنوار روحه القدوس.
ما يعني أن يكون عملنا صالحا ،وعــادال ،ومخلصا ،ومحبا،
وبناء ،وســاعيا إىل تأمني الخري العام ،ونشيدا لتمجيد الله،
وبناء ملجتمع أكرث إنســانية وحضارة .هذه الروحانية التي
تعمل عى نرشهــا وإحيائها حربية  ،Opus Deiتســهر من
خالها عى تعزيز اإلدراك العميق للدعوة الشاملة للقداسة،
بني الرجال والنساء ،يف مختلف أعاملهم».

يوحنا العاشر ترأ قداسا في دبي:
ّ
ّ
املسيحية
للتمسك بالقي واألخاق

املــشــهــد االنــتــخــابــي ف ــي الــبــقــاع الــ ــربــي يــنــتــظــر قــــرار الــحــريــري الــحــاس ـ !
خالد عرار
بالرغم من الغموض الذي يغلف اإلستحقاق
النيا املقبل ،إال أن ذلــك مل مينع مواصلة
كل األحزاب و القوى السياســية واملرشحني
املفرتضني من العمــل الدؤوب عى قاعدة أن
اإلستحقاق اإلنتخا املقبل حاصل ،ال سيام
يف منطقة البقاع الغر  -راشــيا التي يبدو
أن املعركة فيها ومســارها هي رهن مبوقف
الرئيس ســعد الحريري .املعركة هناك وفق
مصادر متابعة لها بعديــن :األول ،يف حال
كان الرئيس سعد الحريري مرشح لها طابع،
والثاين اذا مل يرتشح لها طابع آخر .فالشارع
الســني الذي ينتمي بأكرثيته لتيار الرئيس
الحريــري ينتظر عودتــه و إباغهم بقراره
الحاسم ،ومهام كان قراره فأنصاره يف لبنان
لن يرتكوه وســيكون لهم موقــف طبيعته
اإللتفاف حوله ومن سيســميه .أما الثنايئ
الشيعي واألحزاب املتحالفة معه هم أقرب إىل
الرئيس الحريري أكرث من أي وقت م  ،يف
الوقت الذي يجري جلده من قبل بعض الدول
النه ميثل االعتدال السني يف لبنان وهو يدفع
ن موقفه الرافــض ألي فتنة داخلية ،يف
حني تنكــب البعض هذا الخيــار إال أن وعي
الثنايئ الشــيعي فوت عليه الفرصة برباطة

جأشه وقدرته عى ضبط شــارعه وإقناع
ذوي ضحايا مجزرة الطيونة بالصرب وتسليم
األمر للقضاء.
تضيــف املصــادر أن هناك عمــل حثيث
للقوى السياســية يف البقاع الغر لخوض
اإلنتخابــات بائحــة واحدة متثــل القوى
األساسية يف املنطقة منها :الثنايئ الشيعي
 تيار املستقبل و الحزب التقدمي اإلشرتاونائب رئيس مجلس النــواب عى أن يكون
املقعد املاروين من حصة تيار املستقبل ،هذا
هو التصــور القائم حالياً يتم العمل عليه من
دون معرفة ما هو موقف التيار الوطني الحر
وحزب الله و آل الداوود من هذه الرتكيبة.
و تشــري املصادر أن كل هــذا اللعب عى
أطراف الــرصاع يف لبنان والتي تحاول بعض
القوى الخارجية تســعري هذا الرصاع يتوقف
عنــد حدود التنبه الســني والشــيعي لهذه
الغاية ،وقد يكون الرئيس الحريري لعب دوراً
كبرياً ملنع الفتنة الداخلية السنية  -الشيعية
وقد كلفه ذلــك أ ان باهظة مام دفع بعض
القوى املشهود لها بالوشاية وكتابة التقارير
واإلرتباطات الخارجية بإرسال تقارير دورية
لرئيس املخابرات الســعودية « حميدان « بأن
الرئيس سعد الحريري ال يصلح لقيادة السنة
ويهادن حزب الله.

عـــــــــون وبـــــــــــري ومـــــيـــــقـــــاتـــــي خـــــــــر الـــــواصـــــلـــــيـــــن الـــــــــى دمــــشــــق
وفـــد أمــنــي ســــوري ف ــي تــركــيــا  ..ودور االمــــــارات امل ــح ــوري يستثني لبنان

رضوان الذيب

االزمة الخانقة الذي يعيشــها اللبنانيون
حاليا فاقــت كل ازماتهم منذ االســتقال،
وطالت كل سبل الحياة مع تراجع التقدميات
االجتامعيــة لاحزاب وتحديــدا يف املجال
الصحي باســتثناء حزب الله نتيجة ارتفاع
الفاتورة الصحية اىل مستويات قياسية يف
موازاة االرتفاع الجنوين الســعار االدوية،
وهذا مــا دفع اكرث من  60مــن اللبنانيني
اللجوء اىل السوق السوري من 8اىل 14اذار
اضافة اىل الوســطيني واملدنيني مع ارتفاع
اسعار االدوية يف تركيا ودول الخليج واوروبا
والدفع بالدوالر .
ويف املعلومــات ،ان طلبــات املواطنــني
اللبنانيــني عى الــدواء الســوري املدعوم
تكلف الخزينة الســورية مايني الدوالرات
شــهريا ،وادت اىل ازمــة انقطــاع بعض
ادوية االمراض املزمنة كالرسطان والســكري والضغط يف
حمص والاذقية ودمشــق ،ورغم ذلك فان توجيهات القيادة
الســورية كانت واضحة وصارمة لجهة بيع االدوية بالعملة
السورية للمواطنني اللبنانيني وقبول كل الطلبات وعدم رفض
اية وصفة طبية الي كان ،حتــى ان بعض االطباء اللبنانيني
بداوا يشجعون مرضاهم عى استقدام الدواء من سوريا النه
فعال ومنتج املاين والقيام بعمليات جراحية يف املستشفيات
السورية يف ظل تعرث اجرائها يف لبنان.
ويف املعلومــات ،ان اقل فاتــورة دواء حاليا يف صيدليات
لبنان تصل قيمتها اىل املليون لرية واكرث ،فيام يصل ســعرها
يف ســوريا اىل  200الف لرية واقل ،وهناك قوى سياســية
عديــدة يف 8اذار تقوم بتامني الدواء للمواطنني من الســوق
السوري ،وكانت هذه القوى تتعرض لحمات وعمليات تشكيك
واتهامات مــن مافيات الدواء والقوى املعادية لدمشــق عن
ادخال الدواء الســوري غري املطابق للرشوط الصحية العاملية
ورضب صحــة اللبنانيني،لكن مواقفهم تبدلت كليا االن وبات

الدواء السوري منتجا املانيا ذو فاعلية عالية.
امــا الخطر االكرب عــى هذا امللف يعود حســب املصادر
اىل ارتفاع منســوب عمليات التهريــب يف الفرتة االخرية
نتيجة اســتحالة ضبط الحدود بشــكل كامل ،وهذا يفرض
البــدء باجراءات بني البلدين وفتح الحــدود كاي دولتني يف
العامل ملردوده االيجــا عى اقتصاد البلديــن ،مع اعتامد
نفس املعايري املطبقة عى معرب نصيب بني االردن وســوريا
الذي ســاهم برتاجع غاء معظم املواد الغذائية يف االردن،
اما اال ار عى السياســة الحالية من قبل لبنان والتعامل
بخلفيات سياســية ســتصيب االقتصاد اللبنــاين بارضار
كبرية،كام ان اقفال الحدود يرتك الســاحة للمهربني للتحكم
بسوقي النفط والدواء ،والسؤال للمسؤولني اللبنانيني حسب
املصادر املتابعة للملف،اىل متى ســتبقى الحدود مقفلة ؟،
وملاذا التستكمل االجراءات التي بدأتها حكومة حسان دياب
يف هذا املجال؟ وملاذا يرص الرؤساء عون وبري وميقايت ان
يكونوا اخر الواصلني اىل دمشق ،وعليهم ان يراقبواعن كثب،
حركة االمارات يف املنطقة التــي تحظى بالغطاء االمري

رعى تكري رشيد نخلة وابن في الباروك

ّ
املـــرتـــضـــى :ل ــب ــن ــان ي ــح ــت ــاج لـــكـــل فـــــرد عـــــادة
بــنــائــ عــلــى رو املــحــبــة والـــكـــرامـــة واألمــــل

تجاه ايران وتركيا وســوريا والعراق وصوال
اىل ليبيا ومرص ،حتــى ان وزير الخارجية
االمارايت نقل رسائل ايجاببة من املسؤولني
االمريكيني اىل دمشــق ،ويبقــى االبرز يف
كل هذه الحركة مشــاركة وفــد امني من
وزارة الداخلية الســورية يف اجتامع دويل
لانرتبــول يف انقرة ،وهذه املشــاركة هي
االوىل منــذ  2011و»البصامت» االماراتية
واضحة  ،وتؤكد املصادر ،ان حركة االمارات
ال تشــمل لبنان مطلقا يف ظل االســتياء
من ترصفات املســؤولني اللبنانيني الذين مل
يتمكنــوا بعد من مغادرة املايض الســباب
كلها شــخصية وانتخابية وما شابه .هذا
باالضافــة اىل «قرف «عــر ودويل من
مامرســات الطبقــة السياســية  .وتبقى
املشــكلة ايضا حســب املصــادر املتابعة
للملف» «بالعنطــزة» اللبنانية الفارغة لدى
بعــض املســؤولني التي ال تســتند اىل اية
حقائق وتعرقــل كل الحلول عى خط بريوت دمشــق،وما
زال البعض من هــؤالء يعتربون ان العامل كله «خاتم « يف «
اصبعهم» ،وان بايدن وبوتــني ال ينامان اال عى»توقيتهم «،
وان لبنان «بثقافتــه الفريدة حاجة للكون»ون هؤالء ان
هذه العقلية دمرت لبنان غري املوجود يف حسابات احد ،وهو
خارج التسويات الحاصلة كليا يف املنطقة ،والسؤال ،حسب
املصادر املتابعة لهذا امللف ،ملاذا يحق للبنان ان يطالب سوريا
بترشيــع اراضيها ملرور الغاز املــرصي ويف نفس الوقت ال
يتوا مسؤولوه عن شن الحمات اليوميةعى دمشق؟
كل هذه التطورات تفرض فورا فتح ملف العاقات ،وال يبقى
محصورا يف الجانب االمنــي رغم ان زيارات فاعليات لبنانية
تضاعفت بعد االنفتاح السعودي واالمارايت عى دمشق الذي
ســيتوج بحضورها مؤمتر القمة العربيــة يف الجزائر ،وقد
دعا الرئيس الجزائري جامعة الدول العربية اىل دعوة سوريا
للقمة ،النه ليس من املعقول واملقبول ان تعقد قمة عربية يف
الجزائر يف غياب دمشق.

خــــــريــــــس :نـــــريـــــد دولــــــــــة ت ـــحـ ــم ـــي املـــــوا ـــــن
شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
عيل خريس ،يف كلمة له يف بلدة برج رحال،
عى رضورة «قيام الدولة التي تحمي املواطن
وليس الدولة التي تحا ه يف الدواء ولقمة
العيش وليس دولة املذاهب والزواريب».
ولفت إىل أنه «نحن مسؤولون أمام أهلنا ،ولن
نكون وراءهم يف املصاعب ،بل نحن معهم يف
خندق واحد يف جميع االزمات وامللامت واملصائب

كام كنا وال نزال معهم للخروج من االزمات بأقل
الخســائر» ،مشــريًا اىل أن «االنتخابات هي
خطوة لتثبيت الدولة التي قاتلنا من أجلها ليك
تكون املحور واملرتاس الذي يحمي الجميع من
العوز والفقر ،وهي ليس هواية النهم يريدون
انهيار الدولة وانهيار مؤسساتها الدستورية،
واننا نقاتل من أجل قضاء عادل وليس قضاء
مسيسا يخدم أجندات خارجية وداخلية».

«الــــكــــتــــاب الــــقــــومــــي» فـــــي عــــــــدد الـــعـــاشـــر:
مــتــخــصـ ف ــي نــشــر فــكــر س ــعـــاد وك ــت ــاب ــات عن

ل القدا

ترأس البطريرك يوحنا العارش ،القداس اإللهي يف كنيسة
البشــارة يف د  ،وعرب يف عظته عــن عمق فرحه لوجوده
بني أبنائــه يف د وعن حاوة اللقــاء متمنيا لهم كل خري
وبركة .وشدد عى «أهمية التمسك بالقيم واألخاق املسيحية
ورضورة تاحم أفراد العائلة املســيحية وسط ضجيج هذه
األيــام وترشذم مفهــوم العائلة» .كام دعــا الجميع اىل أن
«يكونوا يدا واحدة يف خدمة القريب ،كالســامري الصالح،
وبخاصة يف هذه األيام الصعبة».

عــــــلــــــو  :املــــــركــــــ الـــلـــبـــنـــانـــي
أصــــبــــ غــــــارقــــــا ب ــن ــس ــب ــة % 0
رأى نائــب رئيس تيار «املســتقبل» مصطفى علو  ،يف
حديث اذاعي ،أن «اســتقالة وزير اإلعام جورج قرداحي لو
حصلت يوم القرار السعودي لكانت فعلت فعلها ،لكن االزمة
الخليجية غري مرتبطة به بل بدور حزب الله يف لبنان».
وأشــار اىل أن «املركب اللبناين أصبح غارقاً بنسبة  90يف
املئة ومن متكّن من الحصول عــى طوق نجاة غادر لبنان»،
معتــرباً أن «مصري لبنان مرتبط مبا ســيحصل من تطورات
يف ســوريا .وكنا نأمل من هذه الحكومــة أن تدير االنهيار
ال أن توقفه عرب التواصل مع الجهــات املانحة ،لكن تعطيل
اجتامعات مجلس الوزراء وغياب اإلصاحات يحول دون أي
حل».
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شــدد وزير الثقافة القــايض محمد
ء يف
وســام املرت  ،عى أن «كل
لبنان ينبغي له ليك ينجح ،أن يكون رة
تعاون وتعاضد ...فلبنان محتاج إىل كل
فرد فيه ،لنعيد معا بناءه عى روح املحبة
والعــزة والكرامة واألمــل بالغد .بادنا
مرت بأزمات كثرية ،فأنقذها منها إميان
أبنائها الثابــت بالحرية والكرامة ،ألنهم
كلام نزلت بهــم النكبات ،اســتعصموا
بالوحــدة أكرث واســتعصوا عى الفرقة
والترشذم والتقسيم».
كامــه جاء خــال رعايتــه تكريم
الشاعر رشــيد نخلة وابنه امني ،بدعوة
ء يف
من بلديــة الباروك ،وقال« :كل
لبنان ينبغــي له ليك ينجــح ،أن يكون
رة تعاون وتعاضد ،متاما كام النشــيد
الوطني .فلبنان محتاج إىل كل فرد فيه،
لنعيد معــا بناءه عى روح املحبة والعزة
والكرامة واألمــل بالغد .لقد مرت بادنا
بأزمــات كثــرية ،فأنقذهــا منها إميان

أبنائها الثابــت بالحرية والكرامة ،ألنهم
كلام نزلت بهــم النكبات ،اســتعصموا
بالوحــدة أكرث واســتعصوا عى الفرقة
والترشذم والتقسيم .أوليس هذا ما كانه
وعلمه رشيد نخلة ،يف وظيفته اإلدارية
ويف أشعاره وأدبه».
وتابع «فيــا أصدقاء جمعيــة تخليد
ذكرى الرشــيد واألمني ويــا أحباءهام،
إن بناء مجســم تذكاري لرشــيد نخلة
وإصدار طابع بريدي باسمه ،ملن أضعف
اإلميان ،وإن كان ذلــك لن يزيده خلودا،
فإنه حي يف النفوس واألسامع ،يف كل
مناســبة يرفرف فيها علــم لبناين عى
امتداد العامل .لكنني يف هذه املناســبة،
أعلن أنه بات من الواجب أن تعيد الدولة
اللبنانية النظر يف حســابات كثرية مبا
خص تكريم أبنائها «.
ووضع وزير الثقافة ،إكليا من الزهر
عى رضيح الشاعر رشــيد نخلة ،مؤلف
النشيد الوطني اللبناين.

صدر العدد العــارش من «الكتاب القومي»
وهو يعني بنرش كل ما يكشف من اثار انطون
ســعاده باعت النهضة الســورية القومية
االجتامعيــة ،اضافة اىل كتابــات حول ما
يتعلــق بالفكر الذي اطلقــه منذ عرشينات
القرن املايض يف صحف ومجات ورسائل.
يف هــذا العدد الذي صمــم غافه الفنان
محمد حسني وشعاره عاء فياض ،ويرشف
عليه طه غدار فانه تضمــن كتابات جديدة
لســعاده يف ملف احتوى عى «مناقشــة
عصبة االمم املتحدة ملذكــرة الحزب القومي
عام  »1936ووثيقــة بريطانية «عن عودة
الزعيم اىل الوطن عام .»1947
ونرش «الكتاب القومي» سلســلة مقاالت
كتبها سعاده ناقشــت مواضيع عدة ومنها
«الوحــدة الجمركيــة بني أملانيا والنمســا»
و»ســقوط امللكية وقيــام الجمهورية يف
اسبانيا».
وكتب يف العدد الدكتور عادل بشــارة عن
«صفحة من تاري الحزب» وردت الشــاعرة
والناقدة خالدة صالح ســعيد عى ما ورد يف
مذكرات سليم ســعدو سامل يف كتابه «حان
الوقت» وما يتعلق بها اذ تروي ما حصل معها
بعد اغتيال العقيد عدنان املاليك وكشف نظام
مارديني يف مقاله «حول الهوية» واالقليات
واالنعزال واملواطنة» وبحث عبد الوهاب يعاج
يف «دســتورية القوانني ومحاكمة الرؤساء
يف الحزب الســوري القومــي االجتامعي»

وناقش حسن الحسن يف مقاله عن «فلسطني
يف شــهادة الثامن من متوز» واوضح جهاد
العقل يف موضوعــه ما تعني «لغة املفاهيم
الجديدة عند ســعاده» ويف الشــأن الثقايف
نرش «الكتاب القومي» مقاال للشاعر الراحل
كامل خري بك عن «محمد املاغوط يف حقله
الشــعري» واحمد اصفهــاين نرش «قصيدة
السياب املهداة اىل سعاده».
ان اصدار «الكتاب القومــي» يزيد ثقافة
ومعرفة يف فكر سعاده.
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ســيــد الــتــحــريــر والــحــمــايــة والــــدفء
غالب قنديل
كلمة ســامحة الســيد نرصالله هــي كالعادة يف
قلب الحدث تواكب هموم الشــعب والوطن وترســم
اتجاه الخــاص مببادرات هجومية بنــاءة بعيدا عن
االســتعراض بل بالتواضع والحكمة اللذين يســامن
ســلوك ومنهج هذا القائد الشــجاع املضحي والقدوة
لشــعبه وامته يف حمل املســؤوليات ورعاية الشأن
العام وماقاة النبض والوجدان الشــعبي وهو منارة
مشــعة وملهمة وعقل ابتكار وابداع يف السياســة
واالقتصــاد ويف اإلدارة االســرتاتيجية العليا ملعارك
املصــري التي يخوضها بكل الحــزم والبأس مع رفاقه
الشجعان واملضحني يف سبيل بلدهم وأمتهم من قادة
وكوادر ومجاهدي حزب الله وأنصاره.
حول السيد نرص الله رصيد املقاومة وشهدائها إىل رافد
إنقاذ وإســعاف يف زمن كاريث خانق وشديد الصعوبة
وينــربي كعادته طائعيا مصمام عــى كرس الحواجز
وسحق العقبات التي تعرتض طريق إنقاذ البلد بعد انهيار
خطري هو حصاد نهج ســيايس واقتصادي ومايل كان
السيد املجاهد ورفاقه يف مقدمة ناقديه ومعارضيه ومل
يقعدوا عن الواجب مع حلول الكارثة واقتحموا مبنطقهم
العلمــي وبرتفعهم األخاقي مجاالت مل يســبق لهم أن
تعاطوا بها من قبل والكل يعلم انه عندما تحركت احزاب
كربى لتؤســس رشكات محروقات خاصة بها وتحاصت
الســوق كان حزب الله خارج الحســبة كلها عازفا عن
دخول بازار التقاسم يف النظام وهوامشه وحواشيه.
بعد االنهيار وظهور بوادر االختناق والضيق وتفاقم
معاناة الناس أعلن الســيد النفــري وتحرك مع رفاقه
محوال رصيد حزبه املعنوي لدى الجمهورية اإلسامية
وســورية إىل رافعة للحل فطلب مــن طهران بواخر
النفط ومن دمشق تسهيل انتقال الحمولة من موانئها
وهذا ما كان بفضل هيبة املقاومة ورصيد قائدها لدى
رشكاء املصري يف محور املقاومة والتحرر ليكتشف كل
ذي عقل منطقي ينأى عن األحقاد واملواقف املسبقة أن
حزب الله وامينه العــام وجيش من كوادره ومناضليه
الرشفاء باتــوا يف جاهزية النفري الوطني إلســعاف
البلد والناس بعــد الكارثة الخطرية كام كانوا دا ا يف
الريادة خال ماحم الدفــاع والتحرير وبكل التواضع
واإليثار بعيدا عن االستعراض.
املرحلــة الجديدة التي ســتنطلق قريبا كام رســم
مامحها القائد نرصالله ســتكون أهم وأوسع وأشمل
وســتطال جميع املناطق اللبنانية يف الشامل والبقاع
والجنوب والجبل وكل بقعة لبنانية معرضة لربد الشتاء
بحكــم ارتفاعها عن ســطح البحر وباملعيــار العلمي
النزيه سينفذ حزب الله هه العملية من خال البلديات
مبارشة وســتطال كل مكان يواجه فيه لبنانيون لسعة
الربد بســبب منســوب ارتفاع بلداتهم من خمســمئة
مرت فام فوق عن ســطح البحر يف ظل اشــتداد ضيق
الحصول عى وقود التدفئة وحدد السيد آليات بسيطة
ومبارشة ســيتوىل مجاهدو الحــزب اإلرشاف عليها
والتيقن من وصول املحروقــات إىل املناطق التي يلفها
برد املوســم القارس مبســاعدة البلديات التي ستكون
املرشفة يف املطــارح عى التوزيع املحيل بعد تســلم
املحروقــات وإيصالها عى نفقة حــزب الله املبارشة
وهذه نزاهة وعامة ترفع اخاقي.
يف زمــن كاريث يتحــرك حزب الله ويبــادر قائده
فيقتحم املصاعب ويطوع الظروف واإلمكانات إلغاثة
شعبه ونجدته با متييز طائفي أو مناطقي أو سيايس
وهو يقدم من قدراته وعاقاته رصيدا إلشعال املداف
وانارة البيــوت يف الليايل واأليام الباردة للعموم دون
متييز أو تفرقة بني اللبنانيني فالسيد نرصالله هو سيد
النور املشــع والدفء العميم يف شــتاء بارد سيجعله
االنهيار املايل واالقتصادي أشــد قســوة عى الفقراء
ومتوسطي الحال الذين ســحقتهم األزمات والتهمت
مدخراتهــم وقلصت مداخيلهم وســيحمل الحزب كام
اعلن الســيد جزءا من الكلفة كام ســيقدم من ماليته
هبات للمستشــفيات واملؤسسات اإلنسانية والصحية
واإلغاثية عدا عــن ان العملية بكليتها ســتكون اداة
ضبط منهجية لســوق املحروقات وســتمنع التحكم
بأسعار املشتقات ورفع كلفة التدفئة.
إن هذا الحــزب هو املثال والنمــوذج يف التضحية
ويف تســخري كل اإلمكانات ملصلحة الناس ويتخطى
عمليا ــاذج التجارب الحزبية كلها يف امللف املعييش
مببادرة تكــرس الخطوط الوهمية بــني اللبنانيني وال
تتوخــى ف نفــوذ او ربح بل هو رســايل وطني
كأبطاله وشهدائه األبرار واألرقام التي عرضها السيد
الصادق هي الربهان الساطع.

«الـ ــصـ ــحـ ــة» أع ــل ــنـ ـ عــــن عــمــلــيــة
تــــســــريــــع لـــتـــلـــقـــيـــ الــــتــــامــــ ة
أعلنــت وزارة الصحة اللبنانيــة ،يف ترصيح عى مواقع
التواصل اإلجتامعــي  ،أنه «من أجل ترسيــع عمل ّية تلقيح
مؤسسة
املؤسســات الرتبو ّية ســتقوم كل
التامذة داخل
ّ
ّ
تربو ّية بإرســال وذج املوافقة عى إعطاء اللّقاح إىل ذوي
التامذة الذين هم من مواليد  2010وما قبل .ســيقوم األهل
مبلء املعلومات وتوقيعها وإعادتها إىل املدرســة خال 48
ساعة كحد أق ».

الــــــــــبــــــــــزري :هـــــــنـــــــاك مـــــســـــاع
لــرفــع مــســتــو الــتــلــقــي ـ ف ــي لــبــنــان
أعلن رئيس «اللجنة الوطنية للقــاح املضاد لكورونا» عبد
الرحمن البــزري ،أن اللجنة أوصت بإعطــاء مختلف الفئات
العمرية من ســ ّن  12ســنة وما فوق لقاح «فايزر» ،وذلك
تســهياً لعملية تلقيح تاميذ املدارس وطــاب الجامعات
والجهازيــن التعليمي واإلداري .كام أوصــت اللجنة العلمية
املختصة ،بإعطاء إذن اإلســتخدام املوقت للقاحني جديدين
مقدمة لدخولهام إىل لبنــان ،وذلك يف إطار الحملة الهادفة
إىل رفع مســتوى نســبة التلقيح يف املجتمع عند اللبنانيني
وغري اللبنانيني.
ولفت البزري «إىل وجــود بعض املناطق اللبنانية وبعض
الفئات التي ما زالت نسبة التلقيح فيها منخفضة رغم وصول
اللقاحات إليها مام يســتدعي من مختلــف اللجان والهيئات
املشاركة يف عمليات التلقيح تفعيل وإعادة تقييم الخطوات
املتخــذة ،خصوصاً وأننا عى أبواب موســم الشــتاء داعياً
ّ
للتحيل بالوعي اإلجتامعي واملســؤولية الوطنية،
«املواطنني
والتق ّيد باإلرشــادات الصحيــة ،ورضورة التلقيح من أجل
العبور إىل موسم أعيا ٍد آمن».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
عـــــــــيـــــــــد االســـــــــتـــــــــقـــــــــال
و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
تـــــأســـــيـــــس دار الــــــنــــــدوة

فو ى في القضاء والنظام … والنا الى مزيد من الفقر

املحامي عمر زين

فاطمة شكر
منذ ســنتني تقريباً يعيــش املواطن اللبنــاين حال ًة من
جل
اإلســتنفار والقلق بســبب األزمات التي بات عدادها يس ّ
يومياً تطوراً كبرياً ،من ســعر ف الدوالر الذي يرتفع يوماً
بعد يوم من دون رقيب يف الســوق الســوداء والذي يشجع
التجار والسياسيني عى الجشــع والطمع ،اىل ارتفاع أسعار
املحروقات الذي يتغري كل يوم ،اىل ربطة الخبز وأسعار املواد
الغذائية التي تتبدل عند كل ارتفاع يف ســعر الرصف ،ناهيك
عن الوضــع الصحي الخطري وعودة ارتفــاع أعداد املصابني
«ب ايروس» كورونا ألســباب عديدة منها عــدم قدرة وزارة
الصحة عى الحد من هذه املأساة الكبرية ومعالجتها بطريق ٍة
رسيعة.
مصدر سيايس خاص إعترب أن األجواء املأساوية يف لبنان
والتي تنعكس عى كل فئات املجتمع ســوف تأخذ الشــارع
اىل الفلتــان األمني ،وتخوف املصدر من املرحلة القادمة التي
قد تحمل اغتياالت لبعض الشــخصيات اللبنانية حتى موعد
اإلنتخابات الربملانية يف شــهر آذار من العام القادم من أجل
رضب أمن واســتقرار الوطن وتكريس مفاهيم جديدة تحت
عناوين عديدة أبرزها أن اللبنانيني ال يستطيعون إدارة وحكم
بلدهم ،وأن لبنان يدفع ن خياراته وسياســته التي اتبعها
يف املنطقــة ،ويتابع املصدر أن األنظار يف هذه املرحلة تتجه
بشكلٍ كبريٍ عى الوضع األمني اللبناين.
من جه ٍة أخرى ال زالت البطاقة التمويلية تراوح مكانها يف
ظل الحديث املستمر واإلحصاءات التي قدمتها منظامت دولية
تتحدث عن زيادة عدد الفقراء يف لبنان ووصول نسبتهم اىل
ما ال يقل عن  ، 70ويف املعلومــات فإن البطاقة التمويلية
التي يكرث الحديث عنها ووعد بها اللبنانيون لن تبرص النور يف

القريب العاجل يف ظل تباطؤ من يف الســلطة وعدم اإلرساع
لحل األزمة اإلقتصادية واملعيشية.
وأمام هذا التعطيل الذي يطــال كل ما يف الدولة بداية من
عمل الحكومة التي تعطل عملها اىل كل مؤسســات الدولة
قدماً يف
التــي مبعظمها أرضبت ،وإ ار البعض عى امل
التعطيل لتحقيق مصالح الســعودية التي قررت شن الحرب
عى حزب الله ،وأمريكا التي تســعى جاهدة اىل تعرية لبنان
وحصاره من كل الجهات وتتهم الحزب بأنه يشكل خطراً عى
العامل بأرسه ،يقف املواطن اللبناين مكتوف اليدين أمام غاء
األسعار للمواد الغذائية والدواء واملحروقات.
هــذا ويؤكد مصدر إقتصــادي أن هناك جهــات تدير هذا
االنهيار وتتاعب بسعر الرصف من أجل الضغط عى الشعب
اللبناين خدمــة ملصالح معروفة ،يف حــني أن هذا اإلرتفاع
الكبري ينعكس بشكلٍ كبري عى القدرة الرشائية للمواطن الذي
بات عاجزاً عن رشاء حتى السلع الرضورية .ويتابع املصدر أن
اإلرتفاع و اإلنخفاض املفاجىء ضمن مدّ ة زمنية قصري جداً،
ما هو اال تاعب سيايس واضح وال عاقة له باإلقتصاد ،وهو
بسبب الظروف املتوترة يف البلد بني أزمة الحكومة والعاقات
اللبنانية الســعودية والضغوطات املختلفة التي متارس عى
لبنان مــن مختلف الجهات ،ما يرشع الباب أمام انهيار اللرية
وارتفاع سعر ف الدوالر.
يف املحصلــة ما عى الدولــة اللبنانيــة إال التوجه رشقاً
واإلســتفادة من العروض الروســية والعراقيــة واإليرانية
والصينية ،واإلنطــاق للعمل عى إنتــاج إقتصاد منتج يف
املجالني الزراعي والصناعي الغذايئ.
فهل ســتهب الدولة لنجدة الشعب ومساعدته؟ ومساعدة
نفسها؟
أم أن الدوالر سوف يرتفع أكرث وأكرث ما يعني اإلنهيار التام؟

تأسســت دار الندوة يف بريوت بقيادة املناضل
اللبناين القومــي العر املفكر منــح الصلح مع
كوكبة مؤمنة بلبنان واستقاله وسيادته وحريته
وعروبيتــه ،بوقت كانت فيه معظــم الدور مقفلة
او محطمة بســبب الحرب االهلية يف لبنان ،دور
املسارح واالندية والســينام والنوادي عى انواعها
الثقافية والرياضية واالدبية والفنية والسياســية
واالقتصاديــة واالجتامعية ،واعطت الــدار دفعاً
قوياً لنبض االمة بحيث أمست مركزاً ل شعاع لكل
املعرب عن
قضاياها ومنها يصــدر املوقف الصحيح
ّ
االمة ،خاصــة يف القضية الفلســطينية وقضايا
االمة.
انها الدار الجامعــة ،دار اللقاء بني مناضيل االمة
من بريوت اىل طنجة.
انها الدار الحارســة الســتقال لبنان ولحريات
التعبري والــرأي واملعتقد واحرتام حقوق االنســان
ليس يف لبنان فحســب بل عى مستوى االمة .بعد
ان فقدت حرية التعبري ،وغاب الــرأي الحر منها بل
سحقت حقوق االنسان.
دار الندوة شكلت بحق داراً للحوار وهي العروة
الوثقــى بني املفكرين واالدبــاء واملناضلني لبنانياً
عربت تعبرياً صادقــاً عن دور لبنان
وعربيــاً ،كام ّ
يف أمته العربية بعيد اً عــن الحيادية واالنطوائية
باعتباره رسالة انســانية تشكل رضورة عربية ال
بد منها.
ودار الندوة شكلت العصب االسايس لتعزيز امليثاق
الوطني الذي يحاول البعض يف لبنان التنكر له.
ودار الندوة تؤكد دوماً مــا جاء من مواقف لدولة
الرئيس تقي الدين الصلح ومنها قوله« :لقد شــهدنا
ان نشهد االستقال
االستقال كيف يولد ولن نر
كيف يــزول» ،ومن هنــا قاعدة نضــال دار الندوة
ومقاومــة كل من يعمل النهيار الوطن وهي العاملة
بجــد وبإميان ان لبنان ال مربر لوجــوده اذا مل يكن
اســامياً مســيحياً ،وهي مؤمنة بحق بشعار «انا
لبناين ألين عر » الذي حمله وعمل له املفكر منح
الصلح طيلة حياته.
فعلينــا املحافظة عــى دار النــدوة اوالً وتأمني
اســتمرارها ثانياً وتوفري الحصانة لها بكل الوسائل
املتاحة ثالثــاً ،خاصة يف هذه الظــروف العصيبة
التي متر بلبنــان واالمة ،وال بد من توأمتها مع الدور
الباقيــات يف هذه االمــة ليقودوا العمــل الوطني
والقومي للخاص واالنقاذ والنهوض.
ا م ال ام ال اب ال حا ا حام ال ر

عـــــاصـــــمـــــة الــــــشــــــمــــــال نـــــحـــــو االنـــــــفـــــــجـــــــار االجــــــتــــــمــــــاعــــــي ...
ّ
ّ
مــــــول ـــرابـــلـــس بــــالــــســــا  ...وملـــــــا ا ال يـــتـــ تــمــويــلــهــا إن ــم ــائ ــي ــا؟
مــــن

دموع االسمر

كانت مدينة طرابلس مــن املدن املتمتعة
بالحيوية االقتصادية والتجارية واالجتامعية
،ومقصدا للسواح ولجميع ابناء الشامل اىل
حني اندالع الحرب االهلية ،والحقا ما اصابها
من هــزات وزالزل امنية عى مراحل متعددة
تركت اثارها عى املدينــة التي اخذ موقعها
بالرتاجع لعوامل امنية واقتصادية والنكفاء
االهتامم الرســمي بها ولتهميشها وتجاهل
مرافقهــا الحيوية التي لو نالــت حيزا من
الرعاية لكانت اليوم مصدرا رئيســا للخزينة
من خال مرفأهــا واملنطقــة االقتصادية
الحرة ،ومن خال معرضها الدويل املشــهور
بهندسته الفريدة من نوعها يف العامل والذي
يت كله الصدأ واالهرتاء ...
طرابلس التي عرفت بأم الفقري،هي اليوم
أفقر مدينة يف حوض املتوســط،واحياؤها
سجلت رقام قياســيا تحت خط الفقر،وعامة فارقة لشدة
التجاهل والحرمان املتغلغل يف احيائها...
احياء القبة والتبانة واالسواق وغريها ،باتت البؤر املزمنة
ملختلف اشــكال االهامل والحرمان،وحاول اهلها رفع الصوت
يف وجــه الظلم ملا عانته املدينة منذ عقــود ،وبدال من اقرار
مشاريع تســهم برفع مستوى املعيشــة كان البديل ف
مليارات اللريات عى انشاء مجموعات مدعومة باملال والساح
مهمتها زعزعة االمن واالســتقرار ،فزادت االمور سوءا عى
كافة املستويات.
تشري اوساط طرابلســية اىل ان مايني الدوالرات فت
يف طرابلــس لتمويــل مجموعات وخايا ولرشاء اســلحة
وذخائر،وكانــت الجهــات املمولة تجود باملال وبالســاح،
لتسليح الشباب من اجل حروب داخلية عبثية خدمة الجندات
سياسية محلية وخارجية،لكن مل تشهد املدينة امواال ترصف
بحجم ذاك الكرم لتشغيل الشباب العاطل عن العمل ولتشغيل
ودعم املرافق االقتصادية املنتجة ولتنفيذ مشــاريع النهوض
واال اء واالعامر...
وتضيف هذه االوســاط انه حني قررت املدينة الخروج من

تحت عباءة القوى السياســية التي هيمنت عى املدينة دون
بصــامت ا ائية تذكر ،حلت باملدينة ازمــات عديدة وابرزها
موجة كورونا وتبعتها االزمة املالية التي ادت اىل اقفال مئات
املحات واملؤسســات فكان البديل اتجاه العرشات اىل الخارج
بحثا عن عمل جديــد وبرزت ظاهرة الهجــرة غري الرشعية
التي فتحت ابوابهــا وال ميكن اغاقها رغــم توقيف العديد
من املحاوالت ورغم ترصيحــات املهاجرين الرصيحة بانهم
يفضلون خوض مغامرات غري محسوبة العواقب عى البقاء
يف ســجن الباد املنهارة واملنهوبة ،ويرص فئات من الشباب
عــى ركوب زوارق املوت بدال من املــوت جوعا يف البلد الذي
تخى عنهم حسب رأيهم.
ويرصح آخرون ،كأنــه كتب عى فقراء طرابلس البقاء يف
منازل تكاد تتهاوى عى رؤوســهم بســبب تصدعها ،وهوة
كبرية بينهم وبني ســكان املدينة الذين يعيشون يف شوارع
مســتحدثة حيث مولدات الكهرباء تغطــي تغذية الكهرباء
حوايل عرشين ســاعة وحيث اهلهــا يتوجهون اىل املحات
التجارية للتسوق يعمل فيها بعض الشبان من االحياء الفقرية
الذين ملســوا فروقات اجتامعية كبرية حيــث تفوق فاتورة
الشخص الواحد الراتب الشهري الذي يتقاضاه االمر الذي ادى

كـــــلـــــوديـــــن عــــــــــون :الم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن تــنــعــكــس
ع ــل ــى الـــجـــهـــود الـــتـــي ن ــبــ ل ــه ــا ل ــل ــت ــوص ــل إلـــــى املــــســــاواة

اكدت رئيسة الهيئة الوطن ّية لشــؤون املرأة اللبنان ّية
كلوديــن عون ،يف كلمة لها خال مشــاركتها باملؤمتر
الدويل رفيع املســتوى حول «وضع املرأة الفلســطين ّية
عقب هجوم أيار ،»2021الذي نظّمته لجنة األمم امل ّتحدة
اإلقتصاديّة واإلجتامع ّية لغر آسيا (اإلسكوا) ،أن «اآلالم
التي عاشتها النساء يف فلسطني يف الربيع املايض تحملنا
عى النظر إىل أهــداف التنمية املســتدامة التي يتطلع
العامل إىل تحقيقها يف حدود العام  ،2030وإىل القرارات
والتوصيات األممية الرامية إىل تعميم مشــاركة النساء
يف أعامل األمن والسام ،من وجهة نظر مختلفة .ال أحد
ميكن له أن يشــكك بجدوى التنمية املستدامة ،وال أحد
ميكن له أن يفضل حالة الحرب عى حالة السام».
ولفتت إىل أن «آالم الشعب الفلسطيني تنعكس عى

مصداقية الجهود التــي نبذلها يف مجتمعاتنا للتوصل
إىل املساواة يف الحقوق .فصمت الدول أمام الظلم الذي
يقرتف بحق الفلسطينيني  ،يشــجع الشباب والشابات
عى التســليم بأن منطق القوة هو الذي يســود العامل
وليس منطق الحق ،وبأن ال جــدوى من العمل إلحال
حقوق اإلنســان ،ال للرجل وال للمرأة» .ودعت الهيئات
النسائية يف منطقتنا العربية ،ويف جوارنا األورو ،
ويف العامل أجمع ،إىل إدراك تأثري التطورات السياسية
واالقتصادية عى التوجهــات الفكرية يف مجتمعاتنا
وإىل تدارك التأثري الســلبي الناتج عن هذه التطورات.
كام أدعو شــعوب ودول العــامل والهيئات األممية إىل
رفــض الظلم الحاصل يف فلســطني وإىل اإلرساع يف
العمل بجدية إلنهائه».

اىل حالة من التملمــل والغضب يف االحياء
الفقرية الذين اعتــربوا ان املدينة مل تعد كام
كانت وان املطلــوب للخروج من هذه االزمة
ايجاد الحلــول يف ارسع وقت لازمات التي
تتفاقم وتهدد بانفجار اجتامعي حقيقي بات
وشيكا للغاية.
واعتــربت اوســاط طرابلســية ان هذه
الفجوة قســمت املدينة اىل قســمني قسم
يعجــز عن رشاء قوت طعامــه ،بينام فئات
اخرى ال مينعها انهيار اللرية اللبنانية يوميا
من رشاء كافة حاجاتهــا االمر الذي اكدته
االوســاط ان هذه الهوة ميكن ان تؤدي اىل
خلل كبري يف مدينة تعترب العاصمة الثانية
للبنان ،واحياء الفقــراء واالغنياء متاصقة
جنبا اىل جنب اضافة اىل انه بعد رحيل كافة
العامل االجانب اضطرت املؤسسات التجارية
االســتعانة بابناء البلد االمــر الذي ادى اىل
نقمة كبرية يف صفوف هؤالء بعدما ملســوا
انهم وعائاتهم كتب عليهم املوت من الجوع يف كل ســاعة
ودقيقة.
لذلك ترى املصادر ان هذا التفاوت سيكون له تداعيات خطرية
عى االمن االجتامعــي خصوصا بعد حالة االحتقان والغضب
املتنقلة
عند البعض ،لذلك فان منســوب الرسقات والفو
سرتتفع يف االيام املقبلة .ورمبا احيانا ستعود حاالت الفو
االمنية يف ظل تجاذبات القوى السياســية بالعودة اىل توتري
اوضاع املدينة من جديد لتحقيق بعض املكاسب السياسية كام
حصل بني عامي  2008و  2014وليس مســتبعدا ذلك يف ظل
تراجع الحالة الشعبية للقوى السياسية يف طرابلس.
لذلك تكشــف املصادر انه طاملا هناك جهات متنع شــباب
طرابلس من العمل والســفر ودعمها بالساح ساعة الحاجة
فان الكام عن انفجار شــعبي كبري ليس مســتحيا يف ظل
ارتفاع منسوب الفقر حيث يبلغ عدد فقراء طرابلس اكرث من
مليون نسمة يعيشون تحت الحد االد وتعجز العائات عن
تأمني قوت اطفالها .ورغم جهود الحكومة العتيدة العمل عى
االرساع باصدار البطاقة التمويلية فان هذا املرشوع ان ابرص
النور فلن يكون حا يف اسكات الغضب القادم.

هـــــيـــــلـــــدا خـــــــــــــوري :الـــــــو ـــــــع الـــــعـــــام
ال ي ــس ــمــ بــــالــــعــــودة لــلــتــعــلــ عــــن بــعــد
رأت مديرة اإلرشــاد والتوجيه يف وزارة الرتبية والتعليم العايل هيلدا
خوري ،يف حديث تلفزيوين« ،أنه يف ظل ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات
بفريوس كورونا يف لبنان ،من الواجب إعادة تطبيق اإلجراءات الوقائية»،
مشــرية «إىل أن غالبية إصابات الطاب بالفريوس نتيجتها اإلحتفاالت
واإلختاط خارج نطاق املدارس».
وللحد من اإلنتشــار والعدوى بفريوس كورونا ،نوهت ب»أهمية أخذ
اللقاح املضاد للفريوس ومسؤولية األهل عدم إرسال أوالدهم إىل املدارس
يف حال ظهور أي عارض من عوارض الرشح أو اإلنفلونزا».
واعتربت خوري «أن حمات التوعية مهمة ورضورية يف هذه املرحلة.
كام يجب إلغاء كل اإلحتفاالت واألنشطة التي ال تراعي اإلجراءات الوقائية
كاألنشطة الرياضية داخل املدرسة وخارجها».
وشددت «عى أهمية التلقيح ل ستمرار وحامية العام الدرايس» ،الفتة
«إىل أن الوضع الصحي الحايل يف لبنان يســمح بفتح املدارس والوضع
العام يف البلد ال يسمح بالعودة للتعلم عن بعد».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
ّ
الــــدوالر تــخــطــى ك ــل الــحــدود  ..الــحــكــومــة فــي غيبوبة عــن املــعــالــجــة السريعة
العوامل املـ ثــرة فــي ارتــفــاع الـــدوالر والــحــق دائــمــا على «التطبيقات ا لكترونية
جوزف فرح
هذا االسبوع كان اسبوع
الــدوالر بكل امتياز محطام
املزيد من االرقام القياسية
بعد ان تخطى حدود 25الف
لرية لبنانيــة ليحطم قلوب
اللبنانيــ الذيــن وصلت
نســبة الفقر لديهم اىل80
يف املئة والحبل عى الجرار
 ،يف املقابــل مــا يف حدا
ال تندهــي وســط صمت
رهيب من املســؤولني الذين
مل يقومــوا بــأي ردة فعل
لضبط ســعر الــدوالر بعد
ان استســلموا للمواقع التي
تصول وتجول دون ان يقال
لها محا الكحل بعينيها .
ال ميكــن ان تكــون «طلعــات «الدوالر بريئة
فهناك مســتفيدون من ارتفاعه رغم قساوته عى
اللبنانيني وارتباطه بكل مقومات الحياة وشــحه
بحيث اقل «خربية»مهام كان نوعها تؤثر ســلبا
عى وضع اللــرية اللبنانية وتحلق بالدوالر عاليا
مام يؤدي اىل تحويل االقتصاد اىل اقتصاد مدولر
مبعيــة الحكومة اللبنانيــة التي ا ت عى بيع
املــازوت بالدوالر واملشــتقات النفطية بالدوالر
وخصوصــا االجــراء الذي اتخذه مــرصف لبنان
بالطلب من رشكات استرياد املحروقات تسديد الـ
10يف املئة من فاتورة االسترياد بالدوالر االمري
وبوالص التأمني والتوقعات باستمرار ارتفاعه من
خال رفع سعر الدوالر الجمر حيث سرتتفع كل
الســلع واملواد املستوردة  ،كذلك االمر كأن العملية
هي جذب الدوالرات التي ما تزال مخزنة يف املنازل
وتقدر بـ 8مليارات دوالر
االسباب كثرية الرتفاع الدوالر . :
-1كرثة الطلب عليه بشكل توحي به الحكومة
ان االســتغناء عن اللــرية للتعامل والتداول اصبح
قريبا
-2انســداد االفق الســيايس الي حل يف ظل
اســتمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء وعدم اتخاذ
القرارات التــي وعدت الحكومة بأتخاذها واهمها
االرساع يف املفاوضــات مع صندوق النقد الدويل

الــذي من خاله ميكن تأمــني الدوالرات ويكون
مدخا الي مســاعدات قد تــأيت من منظامت او
دول وتطبيق االصاحات التي بورش بها مثل الغاء
الدعم عن الســلع واملحروقات وغريها اضافة اىل
ان الحكومة مل تفعل اي ء لضبط هذا االرتفاع
للــدوالر مام ادى اىل قفزاته الرسيعة وتخطيه كل
االرقام .رغم ان وزير االقتصاد يبرشنا بني ترصيح
واخر اىل ان سعر الدوالرسيرتاوح بني  9االف لرية
و 12الف لرية.
-3اســتمرار عمل التطبيقات املتعلقة بتحديد
ســعر الدوالر وقد هاجمها مــرصف لبنان بعنف
عندما قال انها تطبيقات مشــبوهة وغري رشعية
تعربعن واقع الســوق
وهي تقود األســواق وال
ّ
وحجمه الحقيقي.
كل أ ّيام
وهي تح ّرك أســعارها ليا نهارا ويف ّ
األســبوع وخال العطل وبشكل آين ،وكأنّ سوق
القطــع املوازية هي ســوق منظ ّمة عى شــكل
بورصة .ووراء هذه التطبيقات مصالح سياســية
وتجاريــة وكون الكثري منها موجود خارج لبنان،
قام مرصف لبنان مبطالبة رشكات االنرتنت العاملية
بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها.
وســيتابع مرصف لبنان هذا األمر يف الخارج
وسيح ّمــــــل املســوؤلية لشـــــــركات كـ
Google
و  Facebookوغريهــا ملا لهذه التطبيقات من

رضر عى لبنان ،ويطالبها
بنرش السعر الرسمي
لكن املســتغرب كيف ان
حاكــم مرصف لبنــان هو
القوة القاهرة املمســك بكل
مفاصل الحياة االقتصادية
غــري قادر عى لجم ســعر
الدوالر رغــم انها من اوىل
مهامتــه النقدية حســب
قانون النقد والتسليف حتى
انــه يتبع الســوق املوازية
عرب منصاته وليس العكس
فمتى يعود مرصف لبنان اىل
لعب دوره عى هذا الصعيد
ويريــح الناس من التاعب
املستمر بسعر الرصف.
-4قــرار اململكة العربية
الســعودية وبعــض الدول
الخليجية مبنع ادخال االنتاج اللبناين اىل اراضيها
ســؤثر عى حركة الصادرات الصناعية والزراعية
وسيخفف من ادخال العملة الصعبة رغم محاوالت
وزارية اليجاد اســواق جديــدة تؤمن البدائل مع
العلــم ان  75يف املئة كانت تتجه اىل دول الخليج.
 5اضطــرار معظم املصــارف اىل اللجوء اىل
السوق املوازية لتســديد الـ  400دوالر للمودعني
حسب التعميم 158
يؤكد الخبري املايل واملرصيف نسيب غربيل ان
هذا السعر اصطناعي ولكن ال ميكننا تحديد السعر
الحقيقي للدوالر الن هناك اجراءات يجب ان تتخذ
،فهناك الية يجب ان يضعها مرصف لبنان ووزارة
املالية لتوحيد اســعار الرصف يف السوق اللبناين
هــذه االلية تكون ضمن الخطــة االنقاذية التي
تعــرض عى صندوق النقــد الدويل ويتم االتفاق
عــى اساســها ويتم االتفاق بــني الطرفني عى
جدول زمني لتطبيق الية توحيد سعر الرصف لكن
بعــد توقيع اتفاق متوييل اصاحي مع الصندوق
يعطي مصداقية للربنامج االصاحي للســلطات
اللبنانيــة ويؤدي اىل االنضباط يف تطبيقها .
ال ميكــن معرفة االتجاهات التي سيســلكها
الدوالر يف الســوق املوازية واىل اي رقم قد يصل
اليه مع استمرار تصفري الحلول وغياب الحكومة
ومرصف لبنان عن املعالجة .

«الــــــعــــــمــــــل جــــــــــار عـــــلـــــى عـــــقـــــد جـــــلـــــســـــة فــــــــي أســـــــــــــرع وقــــــــ »
ّ
بــــــوشــــــكــــــيــــــان :ســــيــــتــــ إقـــــــفـــــــال كــــــــــل مــــعــــمــــل غـــــيـــــر مـــــرخـــــ
أكد وزيــر الصناعــة جورج
بوشــكيان أن «الحكومة بخري
وان العمل جار عى عقد جلســة
لهــا يف أرسع وقــت وإزالة كل
املعوقات التي تحول دون ذلك».
وعــن قــراره إقفــال جميع
املصانــع الغذائية غري املرخصة،
قال« :هنــاك الكثري من املصانع
غــري املرخصة يف البلــد تعمل
مــن دون أطر تتعلق بالســامة
والقانــون ومن دون أي ضوابط
واالمر يتعلق باالســتفادة املالية
فقــط وأصبحــوا مضاربني غري
رشعيــني واملوضــوع عبارة عن
تهريب داخيل» ،رافضا «مضاربة
املعامــل غــري الرشعيــة عى
اولئــك الرشعيني الذيــن لديهم رخص ويدفعون
الرضائب ويعملون بشــكل قانــوين ،بينام غري
الرشعيــني أغلبيتهم من غــري اللبنانيني الذين ال
ميلكون االقامــات وال الرخص ويقومون بتقليد
املنتجات» ،كاشــفا عى انهم «يستخدمون مواد
غــري صالحة لاكل البرشي كحليب يباع عى انه
طازج وطبيعي يف حني انه عبارة عن زيت نبايت
مهجن تضاف اليه بعض املواد».
ووصــف ما يجــري يف تلك املعامــل بأنها
«نصب واحتيال وأكرث من إجرام وهذا خط أحمر،
وكل معمــل غري مرخص من قبل الدولة ووزارة
الصناعة ســيتم اقفالــه وإذا ارادوا الدخول اىل
االسواق عليهم تقديم طلبات والسري وفق االطر
القانونية الســليمة فواجبنا الحفا عى صحة
االنسان».
وحول فكرة املدن الصناعية التي حيك عنها

قال بوشــكيان« :الفكرة هي إنشاء تلك املدن يف
منطقــة واحدة معينة تســتخدم البنى التحتية
التــي تؤمنها الدولة للقطــاع الصناعي كتدوير
امليــاه واالنرتنت واملجاريــر وغريها ،وبدال من
تشــتت القطاعات الصناعية تصبــح مجتمعة
ومرتبــة ضمــن خارطة واحدة تكــون إدارتها
أســهل من تشــتتها» ،الفتــا اىل أن «املرشوع
وضعــه االتحــاد االورو وفيــه مواصفات
اوروبية وفق أســس مدروسة ومعايري عالية
بعيدة عن الفو ».
وكشف ان «املنتجات التي تنتجها املصانع غري
املرخصــة هي بأغلبيتهــا منتجات ألبان وأجبان
وطحينــة مع تقليد أســامء معامــل محرتمة
ولهــا تاريخها يف البلد خصوصــا كلمة تعنايل
بأســامء مختلفة» ،داعيــا املواطنني «لانتباه
اىل أسامء املاركات ورشاء تلك االصلية واالنتباه

ي ــاس ــي ــن زار مـ ــشـ ــروع ال ــك ــوم ــب ــوســ الــــــ ي ي ــدي ــر
ق ــســ الــبــيــئــة والـــــزراعـــــة فــــي ب ــل ــدي ــة ال ـ ــبــيــري
زار وزيــر البيئــة نا
ياسني يرافقه من UNHCR
الســامية
املفوضيــة
ل مــم املتحــدة لشــؤون
الاجئــني واالونــروا عدد
مــن االختصاصيــني يف
معالجــة النفايات مرشوع
الكومبوست الذي يديره قسم
البيئة والزراعــة يف بلدية
الغبريي وكان باســتقبالهم
رئيس اتحاد بلديات الضاحية
الجنوبية املهنــدس محمد
درغام ورئيس بلدية الغبريي
معن خليل ومدير املرشوع املهندس حســني
ابراهيم.
وتحدث رئيــس بلدية الغبريي عن أهمية
تدويــر النفايات يف هــذا املرشوع من خال
جمع ناتج تشحيل األشجار ومحات الخضار
والعصري والحلويات حيث يتم جمعها ثم تفرم
لتحول اىل كومبوســت لوضعــه يف الجزر
الخــرضاء املوجودة يف الغبــريي حيث تزيد
تلــك املواد من قدرة الرتبة عى إذابة العنا
املغذية للنباتات.
بعدهــا ،توجه ياســني والوفد املرافق اىل
ســوق الخضار املركزي بالقــرب من املدينة

الرياضية لاطاع عى نفايات الســوق التي
تنقل اىل املكبات دون أي اســتفادة او ترمى
عى جوانب الطرقات.
وأشار ياسني اىل أهمية نقل هذه التجربة
اىل كافة البلديات السيام بريوت والضواحي
التي تنتج كميــات ضخمة من هذه النفايات
وبقايا االشــجار ميكن االستفادة منها عى
الصعيــد البيئي وتأمني دخل تســتفيد منه
البلديــات .وانتقل ،عى االثــر ،الجميع اىل
سوق اللحم يف صربا لاطاع عى الواقع غري
الصحــي يف كيفية التخلص من هذه النواتج
ورميهــا يف املكبات والتي ميكن االســتفادة
منها وتحويلها اىل كومبوست.

مــن البضاعــة الرخيصــة الن
محتوياتهــا لن تكون فيها فائدة
للناس وتشكل رضرا لصحتهم»،
مهــددا بـــ «معاقبــة املزورين
بالسجن».
وأعلن بوشــكيان أن «العمل
يجــري مــن قبــل وزارته عى
طباعة شــعار معــني يعتمد من
قبل الرشكات واملصانع املحرتمة
كدليــل عى جودة وصحة املنتج،
اىل جانــب إطــاق الرخصــة
الصناعيــة الذهبيــة للمعامل
الغذائية التي تعتمد أعى املعايري
وأهم املواصفات لتشــكل حافزا
لباقي املصانع لتعمل وفق االطر
الصحية واملعايري العالية».
وعــن موضوع املحروقات والكهرباء أشــار
اىل «مــرشوع يجري العمل عليه مع االمم املتحدة
لتأمــني الطاقة املســتدامة والبديلة وان االقفال
الحايل واملســتجد يف أوروبا أدى اىل تأخري زيارة
كان املفرتض القيام بها اىل فيينا لبحث هذا االمر».
وأعلن أن «اجتامعا ســيعقد اليوم يف غرفة
التجــارة والصناعــة لفتــح معــرض كبري يف
العراق لخلق أســواق جديدة ،وإن معرضا كبريا
ســيفتتح مطلع العام املقبل يف العراق للمنتجات
اللبنانية» ،مناشــدا كل املصانع «املشــاركة يف
هذا املعرض».
وختم وزيــر الصناعة« :الصادرات اللبنانية
ارتفعت وخف االســترياد نتيجة االزمة ،والكثري
من املصانــع اللبنانية أدخلــت خطوطا جديدة
وهناك الكثري مــن الطلبات لفتح مصانع جديدة
غالبيتها صناعات غذائية».

تــوقــيـ كلي ملعمل ش ــارل الــحــلــو...

أعلنت املصلحة الوطنيــة لنهر الليطاين يف بيان ،التوقف
الكيل ملعمل شارل حلو ملدة  15يو ًما ابتدا ًء من  29ترشين الثاين
الحايل ،وجاء فيه« :حيث أنه تبني وجود ترسب مياه من داخل
نفق اويل -جون الذي ينقل املياه اىل معمل شارل حلو لتوليد
الطاقة الكهرومائية ،والذي تم إنشــاؤه العام  ،1967وحيث
ان هذا االمر يشــكل خطراً مبارشاً عى النفق وقســاطل املياه
املضغوطة ومعمل شــارل حلو ،لذلك قررت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاين بالتنســيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ،توقيف
كيل ملعمل شارل حلو ملدة  15يو ًما ابتدا ًء من  29ترشين الثاين
 ،2021وتقرر تفريغ حوض االويل ونفق اويل -جون ليك تقوم
املصلحة بالكشــف الفني عى النفق وب التوازن cheminée
 d›équilibreوتنفيذ اشغال الصيانة املطلوبة الصاح االعطال.
كام تؤكد املصلحة استمرارية االنتاج الكهرومايئ يف معميل
عبد العال وارقش كاملعتاد».

فــــــيــــــاض بـــــحـــــ مـــــــع الـــــســـــفـــــيـــــر املـــــالـــــيـــــزي
فــــــي تــــــوريــــــد الــــــ ــــــاز الـــــســـــائـــــل إلــــــــى لـــبـــنـــان

فيا

م تق

ال ف ا اليز

اســتقبل وزيــر الطاقة وامليــاه وليد
فياض ،الســفري املاليزي لدى لبنان أزري
بــن مات يعقوب ،وتناول الجانبان ســبل
التعــاون بني البلدين الســيام يف مجال
التنقيــب عــن النفــط والغــاز يف املياه
البحريــة اللبنانيــة من خــال الرشكة
الوطنية املاليزيــة  ،Petronasوإمكانية
املشــاركة يف دورة الرتاخيــص الثانيــة
التــي أعلن عن املوعد النهايئ إلســتقبال

العروض يف  15حزيران .2022
كام تنــاول البحث إمكانية التعاون يف
مجال توريد الغاز الســائل اىل لبنان ،وبناء
معامل توليد الكهرباء ،ومشــاريع املياه.
وأبدى الجانب املاليزي اســتعداد باده
لتدريــب الكــوادر اللبنانيــة يف مجاالت
الطاقــة والنفط واملياه .واتفــق الجانبان
عــى آليــة املتابعة للمواضيع املشــرتكة
والبنــاء عى العاقة املميزة بني البلدين.

<لـــــــجـــــــنـــــــة املــــــــــــ شــــــــــــر تــــــنــــــتــــــظــــــرهــــــ ..
تعترب مصــادر مواكبة
الجتامعــات لجنة املؤرش
برئاســة وزيــر العمــل
مصطفى بــريم ان التاجيل
الحاصــل اكرث من مرة يعود
اىل ســفر املعنيني وبعض
اعضــاء اللجنة اىل الخارج
فمــرة او اكرث ســافر وفد
الهيئــات االقتصادية الذي
يضم بــني اعضائه عضوي
اللجنــة نائب رئيس جمعية
الصناعيني زياد بكدا اىل
عامن واالمــارات العربية
ونائــب رئيس غرفــة التجــارة والصناعة
والزراعة يف بــريوت وجبل لبنان نبيل فهد
اىل عامن او ســفر االتحاد العاميل العام اىل
تركيا من خال رئيس االتحاد بشارة االسمر
ونائبة حسن فقيه اللذين ميثان االتحاد يف
لجنة املؤرش .

ويتوقع ان تعــاود اللجنــة اجتامعاتها
بصورة جدية اكرث الن املواطن اللبناين ينتظر
ما ســتقرره ان بالنســبة لريادة الحد االد
لاجور او بالنســبة لتعويضات النقل واملنح
املدرســية او غريها من االمور وطالبت هذه
املصــادر تامني بدالء لهؤالء يف حال تغيبهم
عن حضور هذه االجتامعات.

فـــتـــو يــفــتــت ـ م ـ ـ تـ ــمـ ــرا عــــن األمــــــن الــســيــبــرانــي
يفتتح األمني العام التحاد املصارف العربية
وسام فتوح ،ورئيس الفريق الوطني اللبناين
ل من السيرباين الدكتورة لينا عويدات وممثل
عن معايل محاف البنك املركزي املرصي ،عند
الســاعة التاسعة ( )am 9:00من صباح يوم
الثاثاء يف  30ترشين الثاين  2021يف فندق
موفنبيــك بريوت ،اعامل « امللتقى املرصيف
العر ل من السيرباين (بدورته الثانية)»
سيشارك يف اعامل هذا امللتقى نخبة مميزة
من الخرباء واملتخصصني العرب واألجانب يف
مجال االمن السيرباين.

ت ــج ــم ــع ســــيــــدات ورجــــــــال االعـــــمـــــال الــلــبــنــانــيــيــن
زار غــــــــــرفــــــــــة زحــــــــــلــــــــــة والــــــــبــــــــقــــــــاع
زار وفد من تجمع ســيدات ورجال االعامل
اللبنانيني برئاسة نيكوال بو خاطر غرفة زحلة
والبقاع ،وكان يف استقبالهم الرئيس باالنابة
أنطوان خاطر ونائب الرئيس منري التيني وأمني
املال محمد بكري ورؤســاء لجان الصناعة
واالقتصــاد والعاقات العامة واملشــرتكني
أنطوان صليبــا ،طوين طعمة ،فؤاد صدقة،
يف حضور رئيس جمعية تجار زحلة املهندس
زياد ســعادة ومدير عام الغرفة يوسف جحا
واملستشار القانوين توفيق الهندي.
بداية رحب أنطــوان خاطر بالوفد الزائر
مثمنا «هذا اللقاء ألنه يشكل بداية تعاون مع
التجمع الذي تتطابق أهدافه مع اهداف الغرفة
لتحقيق النهضة االقتصادية املرجوة».
من جهته قال بو خاطر« :نحن متخوفون
من أن الدولة تقرتب من إعانها دولة فاشلة،
ويف ذلك تهديد ملســتقبلنا ومستقبل أوالدنا،
خاصة أننا نشهد محاوالت حثيثة وممنهجة
لتغيري النظام االقتصادي اللبناين من إقتصاد
ليربايل حر اىل نظام آخر ال يشبهه».
وتــا «وثيقة وطنية من أجل لبنان جديد»
متت مناقشــتها من قبل الحارضين ،مشرياً
اىل أن «الوضع ســيىء ما حتم عى التجمع
القيام بزيارات للغرف اللبنانية بتوحيد الجهود
من أجل مواجهة االنهيار ،وفق اســرتاتيجية
متكاملة».
وكانت مداخات ملنري التيني الذي دعا اىل
«عقــد اجتامعي جديد أو تطويره مبا يضمن

الحوكمــة والحكم الرشــيد» ،ومحمد بكري
الــذي اعترب ان «املشــكلة تكمن يف الطبقة
السياســية التي ال تحرتم الدستور والقوانني
واملؤسســات» ،فيام ركز طوين طعمة عى
«إقــرار الامركزية االدارية» ،وأنطوان صليبا
دعا اىل «الرتكيز عى الصناعة باعتبارها قوة
محلية وتصديرية» .وحذر زياد ســعادة من
«انهيار شامل للمؤسسات التجارية» ،ورشح
يوسف جحا بنود املذكرة التي وضعتها غرفة
زحلة والبقــاع للتنمية االقتصادية منذ العام
.2017
وشــدد أعضاء التجمع ،جومانا دموس
ســامة ،فادي صوايا ،نديــم ضاهر ،روبري
كنعان عى «رضورة توحيد الرؤية االقتصادية
عرب تنظيم مؤمتر وطني للقطاع الخاص للحد
من االنهيار الذي يشهده لبنان».

الـــتـــعـــاونـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي الـــقـــبـــيـــات ت ــركــ
نــــــظــــــامــــــا شــــمــــســــيــــا بـــــــقـــــــدرة  0أمـــــبـــــيـــــرا
اعلنــت التعاونيــة
الزراعيــة يف القبيات يف
بيــان ،تركيب نظام طاقة
شمسية بقدرة  20أمبريا
(ليــيل نهــاري) ملبنى
التعاونية ،مبســعى من
مجلــس االدارة الســابق
وبدعــم مــن الســفارة
البولندية يف لبنان.
ولفتــت اىل أن «هــذا
املرشوع ســيوفر كهرباء مستدامة للربادات
والثاجــات املوجودة ،حفاظــا عى التربيد
املناسب وسامة الغذاء ،فأي مصنع أو منتج

ملواد غذائية بحاجة اىل براد أو
إىل ثاجــة لعرض املنتوجات
ميكنه ذلك».
ودعت التعاونية اىل زيارة
املعــرض الدائــم للمنتوجات
الزراعية والحيوانية ،يف مبنى
التعاونية ،الطابق األريض ،من
الثامنة صباحــا حتى الثالثة
بعد الظهر.
إشــارة اىل أنه بإمكان أي
مــزارع أو منتج مونة ،ألبان وأجبان ،كحول،
معكرونــة أو أي مصنع إلنتاج محيل وضع
منتجاته يف املعرض.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات عــــــــــــــــلــــــــــــــــى صـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــاء
ومـــــــعـــــــارك عـــنـــيـــفـــة عــــنــــد املــــــدخــــــل الــــجــــنــــوبــــي ملــــــأرب
معلومــات
أفــادت
صحافيــة بــأنّ طائرات
التحالف الســعودي ش ّنت
سلســلة غــارات عــى
العاصمة اليمنية صنعاء.
كــام أضافت أن «معارك
عنيفــة تــدور يف محيط
املطل عند
ّ
الجبل األوســط
املدخل الجنــو الرئي
ملدينــة مــأرب» ،مشــرياً
إىل أنّ «طائــرات التحالف
السعودي ش ّنت غارات عى
مناطــق عديدة بني مديرية
واح ومديريــة مدينة
مأرب».
وكانت مصادر عسكرية
ميدانية تحدث األســبوع
املايض ،عن ســيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية عى
عدة مناطق يف جنوب مأرب ،وإحباط عدة محاوالت تســلل
لقوات التحالف السعودي يف جنوب الحد يدة وأجبارها عى
الرتاجع.
وأفــادت املعلومات عن مقتل وجرح العرشات يف صفوف
قوات التحالف الســعودي يف الناحيــة الجنوبية الرشقية
ملديريــة حيس بالحديدة ،خال صدّ الجيش اليمني واللجان

هجوماً واسعاً لها.
ني يف بطــن أمه ،وأصيبت
واستشــهد مدين ميني وجن ٍ
األم بجراح خطرة ،إثر غارة جوية للتحالف الســعودي عى
منزلهــم يف مديرية حيس ،جنو محافظة الحد يد ة.
وأفادت مصادر محلية بأن هذه الغارة الجوية استهدفت
منــزل مواطنٍ يدعــى عبدالله رشيان يف منطقة املرير يف
مديرية حيس.

حـــــــمـــــــدوك يــــقــــيــــل مــــــديــــــر عـــــــــام الــــــشــــــر ــــــة ونــــائــــبــــ
أقــال رئيس الوزراء الســوداين ،عبد الله حمدوك مدير عام
الرشطة خالد مهدي ونائبه ،وذلك وســط جدل حول انتهاكات
ارتكبتها الرشطة خال التعامل مع املسريات االحتجاجية التي
انتظمت الشارع السوداين عقب اإلجراءات التي اتخذها القائد
العام للجيش يف الخامس والعرشين من ترشين الثاين والتي
قتل فيها أكرث من  40مواطنا ،وفقا للجنة األطباء املركزية.
ويف بيــان مغتصب أعلن مجلس الوزراء الســوداين إعفاء
مهدي ونائبه وتعيني عنان حامد عمر مديراً جديدا.
ورغم أن البيان مل يحدد أســباب إقالة مدير الرشطة إال أن
مصدر مطلع أكــد أن حمدوك عرب لدى عودته إىل مكتبه يف
الحادي والعرشين من ترشين الثاين عن غضبه حيال الطريقة
التــي تعاملت بها الرشطة من االحتجاجات األخرية ،ومحاولة
إنكار عمليات القتل الواسعة التي متت.
وقــال مدير عام الرشطة املقــال يف مؤمتر صحفي عقده
عقب أحداث السابع عرش من ترشين الثاين التي قتل فيها 15
متظاهرا إن لجان األطباء تعطي تقارير «كاذبة» مشــريا إىل

أنه ال يوجد سوى قتيل واحد.
وأثارت ترصيحات مدير عام الرشطة جدال كبريا يف وسائط
التواصل االجتامعي خصوصا يف ظل االنتشار الواسع ملقاطع
الفيديــو التي توثق العديد مــن حاالت القتل واالنتهاكات التي
متت من قبل وحدات ترتدي ازياء الرشطة.

بعد ا دالء بصوت  ...تبون :االنتخابات املحلية خر مرحلة في بناء امل سسات
أكد رئيس الجمهورية الجزائري عبد املجيد تبون ،أنه إن كانت
جهها الجزائر إىل العامل ،من خال انتخابات
هناك رســالة تو ّ
تجديد املجالــس املحلية والوالئية ،الجاريــة اليوم ،فهي أننا
«سنبني دولة قوية اقتصادياً يف كنف الدميقراطية والحريّات» .
وبــدأ الجزائريون بالتوافد إىل مراكز االقرتاع للتصويت يف
االنتخابات املحلية ،عند الساعة الثامنة بالتوقيت املحيل ،وهي
انتخابات تجديد أعضاء املجالس الشعبية البلدية والواليات.
ويشــارك يف االنتخابات أكرث من  115ألف مرشح موزعني
بني نحو  40حزباً سياسياً والقوائم املستقلة للمجالس البلدية،
ونحو  19ألف مرتشح ملجالس املحافظات (الواليات).
وقال الرئيس تبون يف ندوة صحافية أمام وســائل اإلعام
حــق وواجب عى جميع
عقــب اإلدالء بصوته إنّ «االنتخاب
ّ
املواطنــني ،وإن مل يكــن إجبارياً» ،مذكّراً بــأنّ «البلدية هي
املؤسســة القاعدية يف بناء الدولة» ،ومبدياً تفاؤله بأن تكون
جلة يف
املشــاركة يف اســتحقاقات اليوم أعى من تلك املس ّ
الترشيعيات املاضية.
وعاد الرئيس تبون إىل ترصيحاته خال االنتخابات الربملانية
التي أجريت يف الثاين عرش من حزيران الفائت ،حيث شدد عى
ما قاله حول نســبة املشــاركة يف تلك االنتخابات ،أنه قد تم
تأويلها بشكل خاط .
وأوضح أنه حني تحدث أن «نســبة املشــاركة ليست الهدف
األول مــن عملية االقرتاع ،وإ ا هو بناء مؤسســات رشعية
وفق عملية انتخابية شــفافة ونزيهة ،ال يطعن يف صدقيتها
أي طــرف ،وهو ما حــدث بالفعل» ،وهذا ال يعني «عدم أهمية
نسبة املشاركة».
وتوقع تبون أن تشهد االنتخابات املحلية ارتفاعاً يف نسبة
اإلقبال عى الصناديق ،نظراً ألهمية هذا االســتحقاق بالنسبة
للمواطنني الجزائريني ،اذ يرتبط مبارشة بتســيري شــؤونهم
اليومية.

وعن صاحيات املجالس الشعبية املحلية ،قال تبون« :صحيح
أنه ليســت هناك صاحيات كبرية للمجالس البلدية يف الوقت
الحايل ،لكن س اجع ذلك جذرياً يف  ،»2022مضيفاً« :ستمنح
صاحيات إضافية للمجالس البلدية ،حسب اإلمكانات املتوفرة
لديها».
ويف إجابــة عى ســؤال حول البلديات التــي بقيت بدون
مرتشّ ــحني لانتخابات املحل ّية ،أكد تبون أنّ «عددها محدود»
«ستســري من قبل لجان خاصة حســب ما ينص عليه
وأنها
ّ
القانون».
أما عن لجوء بعض األطراف إىل اســتهداف مراكز االقرتاع،
أو غلق مقار البلديات ،فشــدد الرئيس الجزائري عى أنّ «زمن
هذه الحوادث انتهى ولن يتكرر» ،كاشــفاً أنه «يجري التحضري
ملشاريع قوانني لتحصني املرافق العامة من هذه الحوادث».
وبخصــوص دعوات بعض األطراف ملقاطعة االنتخابات ،أو
الذهاب إىل مرحلة انتقالية ،قال تبون إنّ «املعارضة السياسية
والفكرية السلمية ،مرحب بها ومن حقها أن تعلن عن مواقفها
ومتارس نشاطها يف ظل احرتام سيادة القانون».

واقع البلد ،وتحظى بدعم قوي من الشعب».
وتابع السفريان أنّ «الدميقراطية هي املبدأ األسايس لنظام
روســيا السيايس ،ويرتبط تطوير الدميقراطية ارتباطاً وثيقاً
بالثقافة والتقاليد» يف الباد.
ودعا بايدن نحو  110دول وأقاليم ،بينها أبرز حلفاء الواليات
املتحــدة الغربيني ،إىل «قمة افرتاضيــة حول الدميقراطية»،
بحســب قا ة نرشتها وزارة الخارجية األمريكية  .وغاب عن
كل من روسيا والصني.
الئحة املدعوين ّ
وقــ ّرر بايدن عقد هذه النســخة األوىل من القمة افرتاضياً
يومــي الـ  9والـ  10من كانون األول املقبل ،بســبب جائحة
«كوفيــد ،»19-عى أن تعقد النســخة الثانية يف نهاية العام
املقبل حضورياً.

تــــــواصــــــل املــــــفــــــاو ــــــات بــــيــــن ـــــالـــــبـــــان واالمــــيــــركــــيــــيــــن
يواصــل وفد الحكومة األفغانية برئاســة وزير الخارجية
بالوكالــة أمري خان متقي مباحثاتــه مع وفد أمري يقوده
املمثل األمري الخاص ألفغانســتان توم ويست يف العاصمة
القطرية الدوحة لليوم الثاين عى التوايل.وتركز املباحثات عى
العاقات الثنائية وملفات سياسية ودبلوماسية باإلضافة إىل
املساعدات اإلنسانية.
وكان متقي أكد أنه ســيناقش يف الدوحة مع املســؤولني
األمريكيني رفع الحظر عن األرصدة األفغانية يف الخارج ،وفتح
صفحة جديدة يف العاقات مع واشنطن.
ويف ســياق متصل ،أفيد بأنه يجري الرتتيب لعقد لقاء بني
الوفد وممثلــني عن االتحاد األورو  ،لبحث عدد من القضايا
األساسية بينها اســتئناف العاقات الدبلوماسية األوروبية
والدولية مع أفغانستان ،إىل جانب تقديم املساعدات اإلنسانية
ورفع التجميد عن األرصدة املالية األفغانية بالخارج.

أكــد مصدر ســوداين أن
ضابطني بالجيش السوداين
قتــا إثــر اشــتباكات مع
قــوات إثيوبية عى الحدود.
وكان مصــدر عســكري
سوداين أبلغ الجزيرة باندالع
اشــتباكات بــني القــوات
الســودانية واإلثيوبيــة
مبنطقة ملكامو الحدودية،
يف الوقــت الــذي تخوض
فيه إثيوبيا حربا ضد جبهة
تحرير شعب تيغراي.
وقالت معلومات صحافية
إن الفرتة املاضية شــهدت
انتقــادات إثيوبيــة لعبور
مــن تعتربها أديــس أبابا
«جامعــات إرهابيــة» عرب
الحدود الســودانية إىل إقليم بني شنقول.وأشارت إىل وجود
أزمــة صامتة بــني الجانبني عى الرغم من انشــغال الجانب
الســوداين بأزمة االنتقال السيايس وانشغال الجانب اإلثيو
بأزمة تيغراي.
وأوضحت أن هناك اتهامات غري رســمية توجه للســودان
بترسيب جامعات مسلحة معارضة عرب الحدود السودانية.
وكانت ســلطات إثيوبيا أعلنت أوائل الشــهر الجاري حالة
الطوار يف عموم الباد ملدة نصف عام ،وجاء القرار بعد تهديد

جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف نحو العاصمة.
ويف  4ترشين الثاين  2020اندلعت اشــتباكات بني الجيش
اإلثيو وجبهة تيغراي بعدما دخلت القوات الحكومية اإلقليم
ردا عى هجوم اســتهدف قاعدة للجيش ،واســتطاع الجيش
استعادة السيطرة عى اإلقليم الحدودي مع السودان.
بيد أن جبهة تيغراي استطاعت يف حزيران املايض السيطرة
من جديد عى إقليم تيغراي مبا فيه عاصمته ميكييل ،ووسعت
معاركها ضد القــوات الحكومية ،لتتجاوز اإلقليم وتنتقل إىل
إقليمي أمهرة وعفر املجاورين.

ّ
قي ــس س ـ ّ
داخلي ــة بالتوا ـ م ــع الخ ــارج لض ــرب الدول ــة
ـعيد يته ـ أ راف ــا

أكد الرئيس التون قيس ســع ّيد أن القانون يطبق عى
الجميع ،الفتا إىل وجود عدة قضايا ســيتم إثارتها مستقبا.
واتهم ســع ّيد خال اســتقباله وزيــر الداخليــة ،أطرافا
بالتواطــؤ مع الخــارج لرضب الدولة التونســية.وجاءت
ترصيحات الرئيــس التون يف أعقــاب إحباط الرشطة
محاولة طعن استهدفت رجال أمن قرب مقر وزارة الداخلية،
بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وقالت الداخليــة التونســية يف بيان ،إنــه «مبراجعة
التســجيات واملعاينات الفنية املتعلقة بالحادثة التي جدت
يف شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ،تبني أن تفاصيل
الحادثة تتمثل يف كونه تم االشــتباه يف شــخص ملتحي
ويحمل حقيبة عى كتفه ،أثار ريبة أعوان األمن الذين قاموا
مبتابعته واإلشــعار بشــأنه ،ثم مبطالبته يف مرحلة ثانية
باالستظهار بوثائق هويته».
وأضافــت أن «املعني عمد إىل فتح حقيبته واســتل منها
(شــاقور) وسكّني كبري الحجم ،وحاول االعتداء عى كل من
يقرتب منه ،فتم استقدام الحامية املدنية ومطاردته من قبل
أعــوان األمن وبعض املواطنــني ،فقام بالقفز عى الحواجز
الفاصلــة بني ممر املرتجلني ومبنى الوزارة».
وأشــارت إىل أنه «رغم محاولة التصدي له من قبل أعوان
األمن وتكرار دعوته لاستســام وإلقــاء ما بيديه ،واصل
مواجهة كل من يقرتب منه مشــهرا (الشــاقور)  ،فيام ردد
عبارات (تكفريية)».
وتابع البيان« :واصل الركض ميينا ويســارا ،ثم باقرتابه

نحو مبنى الوزارة أشهر ساحه مرة أخرى ،محاوال االعتداء
عــى رجــل أمن كان يف مواجهته ،مــام اضطر األخري إىل
إطــاق النــار عليه ،فســقط أرضا ومتت الســيطرة عليه
وتجريده مام كان يحمله ،ونقله بواســطة سيارة الحامية
املدنية للمستشفى للعاج».
وكشــفت الداخليــة إىل أن التحريات األوليــة ،أثبتت أن
املهاجــم يبلغ من العمــر  31عامــا ودرس بالخارج ،وأنه
اســتعمل يف تنقله سيارة خاصة ،أوقفها عى مستوى باب
عليوة.
وأوضحــت الداخلية التونســية كذلك أن املهاجم «مصنف
لــدى مصالح وزارة الداخلية كعنرص تكفريي» ،الفتة إىل أن
التحقيقات جارية لكشــف باقي مابسات الواقعة.

لـــوبـــن وزيــــمــــور  ...إلـــ ـــاء «املــــزايــــا االج ــت ــم ــاع ــي ــة» ل ـ جــان ـ

روســـيا والصيـــن ترفضـــان بشـــدة قمـــة بايـــدن «مـــن أجـــل الديمقرا يـــة»
عرب ســفريا روسيا والصني لدى الواليات املتحدة ،يف مقالٍ
ّ
مشــرتك نرشته صحيفة «ناشيونال انرتيست» األمريكية ،عن
رفض موسكو وبكني لقمة الرئيس األمري جو بايدن «حول
الدميقراطية» ،واملزمع عقدها مطلع كانون األول املقبل.
واعتــرب الســفريان أنّ الق ّمة «ستتســبب يف مواجهات
أيديولوجية تتعارض مع تطور العامل الحديث ،فضاً عن خلق
خطوط تقسيم جديدة تهدف إىل «التفريق» بني الدول».
ودعا الســفريان يف املقال بعض الحكومات إىل «عدم القلق
عى الدميقراطية يف روســيا والصني ،وتركيز جهودها عى
شؤونها الداخلية».
وأكــدا يف املقــال أنّ «ما متتلكه الصني هــو دميقراطية
اشــرتاكية واسعة النطاق ،تعكس إرادة الشعب ،وتتناسب مع

اشـــــتـــــبـــــاكـــــات ســـــودانـــــيـــــة ــــــــ إثــــيــــوبــــيــــة فــــــي م ــل ــك ــام ــو

عى صعيد آخر ،اجتمع وفد من دولة قطر برئاســة مطلق
بن ماجد القحطاين املبعوث الخاص لوزير الخارجية ملكافحة
اإلرهاب والوساطة يف تسوية املنازعات مع وفد من حكومة
ترصيف األعامل األفغانية ،برئاسة أمري خان متقي.
وقالــت وكالة األنبــاء القطرية إن االجتامع اســتعرض
املوضوعــات املتعلقــة مبكافحة اإلرهــاب ،وتعزيز حقوق
اإلنســان واملساعدات اإلنسانية ،إذ شدد الطرفان عى أهمية
وصول املســاعدات اإلنســانية إىل مســتحقيها من الشعب
األفغــاين ،خاصة مــع اقرتاب فصل الشــتاء .وأكدت دولة
قطر -خال االجتامع -أهمية ضامن اســتمرار عمل املدارس
يف أفغانســتان ،ورضورة توفري فرص التعليم لجميع فئات
املجتمــع األفغاين ،ال ســيام الفتيات ،كام جــددت التزامها
مبواصلــة العمل مع األطراف األفغانيــة والرشكاء الدوليني
لتعزيز االستقرار يف أفغانستان.

يف خطابهام املوجه للفرنسيني قبل  5أشهر عى االنتخابات
الرئاســية ،يتوسل أريك زميور املرشح املحتمل ،ومارين لوبن
املرشــحة عن التجمع الوطني اليميني املتطرف ،وسائل أقرب
إىل الكراهية منها إىل السياسة.
لوبنتقرتح«إلغاءأوتقييداملزايااالجتامعيةل جانبمنأجلجمع
مايصلإىل20ملياريوروسنوياً» .أ ّمااليمينياملتطرفزميور،يريد
أخذ األموال املدفوعة ل جانب و»إعادتها إىل الفرنسيني» .ويقرتح
تقليصاملساهمةاالجتامعيةالعامة()CSGلتقديم«الشهرالـ»13
للموظفني الذين يتقاضون الحد األد ل جور.
وضعــت مارين لوبان مجموعة مــن التدابري لدعم القوة
الرشائية ،مع التزام «ال رضائب أو دين إضايف ..ولن يؤخذ من
الفرنسيني أكرث من سنت».
يف إحــدى الصيغتني ،كاهام يقــرتح أن «يصبح التضامن
الوطني وطنياً مرة أخرى» ،أي إلغاء أو تقييد املزايا االجتامعية
املدفوعة ل جانب الذين يعيشون يف فرنسا ،مثل دخل التضامن
النشط ( ،)RSAومساعدة اإلسكان ،والعاوات العائلية والحد
األد للشيخوخة .أ ّما إريك زمور ،يريد سحب املزايا االجتامعية
مــن غري األوروبيــني .من جانبها ،تريد ماريــن لوبان حجز
مخصصات عائلية «حرصياً للفرنسيني».
لكــن يف الواقع ،فإن هذا الوعــد وهمي ،ألنه يتعارض مع
القانون الدســتوري ،فالتضامــن مل يكن قط «قومياً» مبعنى
أنه يســتبعد األجانب منذ البداية إنه يتعلق بتضامن األمة مع
جميع سكان فرنســا يف مواجهة املخاطر االجتامعية .وهي
تجد أساســها يف إعان حقوق اإلنسان واملواطن لعام ،1789
الذي يكرس مبدأ املســاواة ،وديباجة دستور  27ترشين األول

 ،1946الذي ينص عى أن «كل إنسان غري قادر عى العمل من
قبل بســبب عمره أو حالته أو وضعه االقتصادي له الحق يف
الحصول من املجتمع عى وسيلة ما ة للعيش».
ويؤكد أستاذ القانون العام يف جامعة باريس ساكاي جان
بول ماركوس ،أنّه «ســيكون متييزاً عى أساس األصل ،مخالفاً
متاماً للســوابق القضائية للمجلس الدستوري» ،متسائاً أنّه
«هــل الوالد الفرن يتحمــل نفقات طفله يف وضع مختلف
عن الوالد األجنبي الذي يتحمل نفس النفقات؟
وتابــع ماركوس أنّه «ال توجد ســوى رشوط الحصول عى
الحقوق ،مثل رشط الحد األد ل قامة القانونية يف فرنسا».
هــذا يعني أن خطأ لوبن وزميــور الفادح هو تجاهلهام أن
األجانب العاملني يف فرنســا يتحملون كغريهم من الفرنسيني
أعبــاء الرضائب وهم كالفرنســيني ،فاعلني يف متوين النظام
الرعاية اإلجتامعي.

مـــــوســـــكـــــو :ادعــــــــــــــــاءات واشـــــنـــــطـــــن حــــــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا
تـــــســـــتـــــهـــــدف إشـــــــــعـــــــــال الـــــــــحـــــــــرب فـــــــــي دونــــــــبــــــــا
نفى مدير جهاز االســتخبارات الخارجية الروسية ،سريغي
ناريشكني ،وجود «غزو رويس» ألوكرانيا ،كام ادّعت واشنطن،
مشــرياً إىل «رضورة ضبط النفس من جانب روســيا وتعزيز
دفاعاتها».
وقال ناريشكني عى قناة «روسيا  »1إن «هذا هراء ،ال ء
من هذا القبيل ســوف يحدث ،فهذه االدعاءات هي عمل دعايئ
خبيــث من قبل وزارة الخارجيــة األمريكية ،وقاموا بتضخيم
فقاعة كبرية حول هذه الكذبة».
ولفت نارشــكني إىل أنّ الهدف هو «محاولة دفع مثل هذه
الحكومــة املتفلتة يف كييف ،للم يف إشــعال فتيل النزاع
الذي يدور أساساً يف دونباس ،بقوة أكرب».

وأضاف« :عــاو ًة عى ذلك ،بالنســبة للواليــات املتحدة
األمريكيــة ،فإنّ أوكرانيــا مثل ذلك يف كل ء ،فهي يف هذا
التاري كله مادة قابلة لاســتهاك» ،متابعاً« :نحن بالطبع
بحاجة إىل الحفا عى ضبط النفس وتعزيز القدرة الدفاعية
لبلدنا».
وكان جهاز االســتخبارات الخارجية الرويس نفى منذ أيام
مزاعم وزارة الخارجية األمريكية بشــأن تحركات روس ّية نحو
أوكرانيا ،واعتربها «ترهيباً للمجتمع الدويل».
وخــال األســابيع املاضية ،أعلن مســؤولون يف الغرب،
وخاصة يف واشــنطن ،مراراً وتكراراً عن «احتامل غزو رويس
ألوكرانيا».

دوريــــــــــــــــــــــــــــات صـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة حــــــــــــــــول تــــــــــايــــــــــوان
أعلنــت الصني أن قواتها الجويــة والبحرية تنرش دوريات
«الجاهزيــة للقتال» حول جزيرة تايــوان التي زارها وفد من
الكونغرس األمري أخريا.
يي ،املتحدث باســم قيادة الجبهة
و ّ ح الكولونيــل
الرشقية لجيش التحرير الشعبي الصيني ،بأن النشاط املعني عدّ
رضوريا ردا عى الوضع األخري يف العاقات الخاصة مبضيق
تايوان.
وأكد املتحدث الصيني أن «تايوان جزء من الصني ،وأن حامية
ســيادتها وســامة أراضيها واجب مقدس عى عاتق جيش
التحرير الشعبي».
وأوضــح أن قيــادة الجبهة الرشقية ســتكون يقظة ضد

تدخل القوى األجنبية وما يســعى إليه االنفصاليون ،وستتخذ
اإلجراءات الازمة ملواجهة ذلك.
وكان معهد تايوان األمري الذي يعمل «كســفارة فعلية»
للواليــات املتحدة األمريكية يف الجزيرة ،قد أعلن أخريا أن وفدا
من  5أشخاص من الكونغرس زار تايوان.
ويف تلك الزيارة التقى أعضاء مجلس النواب الخمسة زعيم
الجزيرة تساي إنغ وين.
وتعــدّ هذه الزيارة الثانية من نوعها خال شــهر واحد ،إذ
قامت مجموعة من السياســيني مــن الكونغرس األمري
بزيــارة مفاجئة إىل تايوان يوم التاســع من ترشين الثاين
الجاري.

األحد  28ترشين الثاين 2021

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
برنام ــــــــج س ــــــــباق الخي ــــــــل االح ــــــــد  8ت  0 1الس ــــــــاعة  1ظه ــــــــرا
الشوط االول  -املسافة  1000مرت
جائزة شــمان للخيل التي مل تربح  3و 4ســنوات الوزن  52كيلو للثاث ســنوات و 55كيلو
لاربع سنوات مع تخفيض لافراس والخيل التي تركض للمرة االوىل
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خيالة ايــام زمــــان ....هــل تذكرونهم ...
مــنــهــم مـــن تـــرك  -مــنــهــم مـــن ســافــر
ومــنــهــم مـــن رحــــل ومــــن تــقــاعــد،
ومــنــهــم اطـــــال الـــلـــه بــعــمــرهــم...
والباقون قريبا ننرش صورهم القدمية للذكرى فقط

 1 12الف مرمح 25-

زمن :تركض الول مرة كممثلة رئيســية الســطبلها ،ففي سباقيها الوحيدين مل تكن اكرث من
كومبارس بعكس سباق اليوم حيث نراها املنافسة الوحيدة لصايف الزمان.
جائــزة الكحالــة للبواين التي مل تربح وعمرها  3ســنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض للتي
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جائزة عيناب للبواين التي ربحت  3-1سباقات وعمرها  4سنوات واكرث الوزن  51كيلو لاربع
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مفيد دبغي
الياس زهرة
الياس زهرة

ابجر

حبيب لبنان

طيب
حلو الرفا
شادن
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2
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مي

ال الحا

 -1صايف الزمان  -زمن  -نيزك
 -2بارود  -كنز حبيب حسونة
 -3فرح العيد  -دنانري  -وحيد العرب
 -4رسور  -مجد عامد  -العقرب
 -5حبيب لبنان  -ابجر  -حلو الوفا

ّ
ّ
ّ
الـــدولـــيـــة عــلــى امل ــح ــك
املــنــاخــيــة
الــقــضـ ّـيــة

معني حدّ اد
استاذ جامعي
كشــف املؤمتر املناخي العاملي األخري يف غاسكو عاصمة
اسكتلندا (  ) Coference of parties 26 copعن اإلخفاق يف
تلبية توصيات املؤمترات الســابقة بشأن اإلنبعاثات الغازية
التي يعزى إليها إشــتداد اإلحتباس الحراري وتشكيل ظاهرة
تغري مناخي
ما يســمى باإلحرتار العاملي مع ما يصاحبه من ّ
عــى األرض بوجه عام  .والحال تكشــف املؤمترات املناخية
العامليــة تباعا أن القضية املناخيــة البيئية بعد تدويلها باتت
تيش مبايبدو وكأنه اســلوب غري معهود يرمي إىل استثامر
هذه القضية يف النزاعات االقتصادية والسياســية بني الدول
يف العــامل  .كيف جرى تدويل القضية املناخية وكيف تطورت
نتائج هذا التدويل ؟

} مسار التدويل }

يف النصــف الثاين من القرن العرشين شــهد موضوع
املنا كمكون اسايس من بيئة اإلنسان عى الكرة األرضية
إهتامما متناميا ومتشــعبا يف مختلف االوســاط العلمية
االكادميية والسياســية  ...اىل أن غصت وســائل اإلعام
وســائر املنابر باملناظرات واالستعراضات الكامية حول
االوزون وثقوبه اللتي تتيح ل شــعة ما فوق البنسفجية
الحاق ااألرضاراملميتة بحياة االنســان من جهة  ،واالحرتار
العاملــي أو ازدياد حرارة الهواء مــن جهة ثانية  .لكن ما
انتهــى القرن العرشين حتى انســحبت ثقوب االوزون من
التغري املناخي الذي يتســبب به
التــداول اإلعامي ليبقى
ّ
االحــرتار العاملي مســتفردا باإلســتحواذ عى اإلهتامم
الدويل .
خرجت مســألة االوزون وتداعياتها إذن يف التسعينات
من القرن العرشين من التداول املثري بعد ان ت حولها يف
الواليات املتحدة شكوك عى صلة مبسائل إدارية وإعامية
خاصة بتمويل البحوث بشــأنها  ،لتعود اىل اإلطار العلمي
التغري املناخي الذي
واألكادميــي البحت  ،بينــام تقدم ملف
ّ
صار تخصص له مؤمترات دورية سنوية يثار فيها نقاشات
مســتفيضة حول املسائل العلمية واإلقتصادية والسياسية
 ،وذلك عى خلفية إشــكالية مربعة األبعاد  :أوال  ،اإلرتفاع
الحراري  ،ثانيا ازدياد نســبة الغازات الدفيئة ال سيام منها
ثــاين اوكســيد الكربون يف جو األرض مبا يتســبب برفع
قــدرة الهواء عى إحتباس الحــرارة وبالتايل رفع درجتها
يف الهواء  ،ثالثا دور أنشــطة املجتمعــات البرشية رابعا
وأخريا مســؤولية الدول يف هذه الظواهر املتمثلة مبا دعي
باإلحرتار العاملي .
هذا وانترشت منــذ انينات القرن العرشين فكرة ارتفاع
الحــرارة جراء الغــازات املنبعثة مــن الصناعات وغريها ،
وتكاثــرت تباعا الســيناريوهات يف وســائل اإلعام مثل
تحــوالت يف الــدورة الهوائيــة العامليــة ومفاعيلها يف
مســارات األعاصري وشــدتها  ،وأثرها يف التيارات البحرية
وإتجاهاتها مع ما ســيؤدي ذلــك إىل تباينات حرارية عى
اليابســة ويف املحيطات ثم إىل ذوبــان الجليد يف القطبني
وعــى الجبال العالية يف العامل وبالتايل ارتفاع مســتوى
املحيطــات وتقدم مياهها ومياه البحار عى اليابســة يف
ســواحل عديدة مكتظة باملدن والســكان يف مختلف انحاء
العامل  ،مع فيضانات تغمر سكان سفوح الجبال  ،فضا عن
تبدّ الت يف املســاحات الزراعية وانعكاساتها عى املحاصبل
الغذائية  ،وحدوث عمليات لجوء العديد من السكان  ،وأشيع
باملناســبة يف تلك الفرتة مفهوم « اللجوء املناخي « كام لو
أن أعــدادا غفرية من البرش ال بــد وأن تتهيأ للقيام بهجرات
واســعة تحت ضغط العوامــل املناخية  ...إىل ما هنالك من
السيناريوهات الكارثية .
أنتجــت مجمل هذه األمور قضية بيئيــة مناخية عاملية
عمدت منظمة األمم املتحدة ازاءها عام  1988إىل تشــكيل
فريــق دويل من خرباء وباحثني  ،وأكادمييني ومهندســني
وتقنيــني من عدة اختصاصات يعملــون يف مراكز بحثية

ر

م

مرعي

التامرين تقدم:

 -1غندورة  -صايف الزمان  -زمن
 -2حبيب حسونة  -ماوكيل  -كنز
 -3وحيد العرب  -فرح العيد  -عريس
 -4العقرب  -تسلم - -
 -5حلو الوفا  -طيب  -شادن

انتظروا الديار صباح
اإلثنني بنتائج
سباق الخيل
مع بعض الصور
الفائزة
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ومعاهد جامعية  ،تجاوز عددهم يف حينه  2500ناشــط
(معظمهم بالتعاقد) من جنســيات مختلفة  ،أما مهمة هذا
الفريق الواســع الذي تتغري اعداد أعضائه من ســنة اىل
أخرى فهي تحليل ومتابعة القضية املناخية تحت إســم «
الهيئــة الحكومية الدوليــة املعنية بتغري املنا « ومركزها
جنيف يف ســويرسا ويع ّرف عنها باإلنكليزية والفرنســية
عى النحو التايل
تعمــل «الهيئــة» املذكورة بإرشاف مؤسســتني تابعتني
ملنظمــة األمم املتحدة هام « برنامج األمم املتحدة للبيئة «
و « املنظمة العاملية ل رصاد الجوية «  ،يتوزع الناشطون
فيهــا عــى ثــاث مجموعــات  :األوىل  ،مهمتها البحث
العلمــي يف القضية املناخية ويشــار إليهــا يف التقارير
)  ،الثانية تتناول إنعكاســات ما تصل
الدوليــة (
بالتغري
إليــه مهمة املجموعة األوىل من خاصات خاصة
ّ
املناخي والتوفيق بينها ويشــار إليها ب  GIIالثالثة تنظر
يف النتائــج اإلجتامعية واإلقتصاديــة ملباحث املحموعتني
األوىل والثانية . GIII
إىل ذلك تصدر « الهيئة « تقارير دورية تشــكل منطلقات
الربامــج والقواعد التي تنبني عليها أعامل املؤترات املناخية
العاملية التي تعقدها منظمة األمم املتحدة سنويا يف مختلف
العواصــم الدوليــة منذ عــام  ، 1991وكان آخرها مؤمتر
غاســكو من اســكتلندا هذا العام وهــي مؤمترات تنتهي
بتوصيــات عى صلة بتقاريــر « الهيئةالحكومية الدولية
بتغري املنــا «  .يتألف كل تقرير عادة من أكرث من
املعنيــة
ّ
الــف صفحة وملخــص من حوايل مئــة صفحة وآخر من
حــوايل عرشين صفحة أو أقل برســم اصحاب القرار يف
الدول الكربى .

} تقارير وإشكاالت }

.الدين
م.عيل
ع.حسيني
م.دبور
م.دبور

عصام
بدر
؟
عدنان
عاء

12
331
144
1
1

54
54
54
51
51

 1 5باب ع ك  28نم
 1 6باب نم  30نم
 1 19الف 25
 1 2باب 25
 1 4باب  28نم

اقدر :ابجر  -طيب  -حلو الوفا
املضامر :حبيب لبنان  -حلو الوفا  -ابجر  -طيب
ابجر :هو الوحيد يف شــوطه الفائز عى نفس مســافة اليوم ،بعكس بقية منافسيه ،والكل
يتذكر نرص السهل باول جريه عى جبل ،نور العيون ،وزمن ،بوقت دقيقة و 8ثوان و 3/5اسطبله
واثق منه جدا رغم قوة منافسيه...

اقدر :فرح العيد  -دنانري  -صخر
املضامر :فرح العيد  -وحيد العرب  -دنانري  -صخر

فرح العيد :قهره مغوار بالرمية االخرية يف ســباقه االخري وكان هو فافوي شــوطه ،ما زال
بحالة تسمح له باضافة نرص ثالث اىل سجله مع العلم بان الفرس «دنانري» ستكون له باملرصاد
رغم عدم ما ة املسافة لطاقاتها.

م.دبور
ع.حسني
فاروق
.الدين
ع.حسني

عدنان
رشيف
فارس
؟
؟

403
210
341
1
044

54
54
54
52
52

 1 9باب نم 25
خفيف
 1 16باب نم  29نم
 1 20الف ع ك 25
خفيف

الشوط الخامس  -املسافة  1000مرت

الدفرت يقدم:

الشوط الثالث  -املسافة1000مرت

خفيف 27
 1 2باب  29نم
 1 11باب نم  28نم
 1 7باب نم
 1 26الف نم 27

جائزة بســوس للخيل التي ربحت  2-1ســباقا وعمرها 4
سنوات الوزن  523كيلو مع بناليتيه

501
502
503
504
505

 1 6باب نم 27
 1 2باب 25
 1 7باب نم  21ع ك
 1 6باب ج 25
 1 4باب 26

اقدر :كنز  -حبيب حسونة  -ماوكيل
املضامر :حبيب حسونة  -بارود  -ماوكيل  -كنز
 كنز :كان بوسعه الفوز بسهولة يف سباقه االخري ،لكن عني خياله «نديم» كانت عى امتاممهمته بايصال «سعيد» اىل الهدف واال لكان تركه عند الوردات ،منافسه الوحيد يف هذا الشوط
هو البوين املشدود «حبيب حسونة» والفوركست محسومة بينهام.

الشوط الرابع ـ املسافة 1400مرت

اقدر :رسور  -تسلم  -مجد عامد
املضامر :رسور  -مجد عامد  -تسلم -العقرب
رسور :يشرتك اليوم عى مسافته املفضلة التي احرز عليها نرصه الثاين حني تفوق بسهولة
عى صايف الزمان ،مجد لبنان ،والحوت ،وال عربة بخسارته يف الحفلة االخرية امام مرعب عى
مسافة االلف مرت غري املناسبة له اطاقا ،ثقوا به وتسلموا.

اقدر :زمن  -صايف الزمان  -نيزك
املضامر :صايف الزمان  -غندورة  -زمن  -غدار

الشوط الثاين  -املسافة 1000مرت

اعداد  :لوران ناكوزي

أصــدرت « الهيئة الحكومية « حتى اآلن خمســة تقارير
ويجــري العمل حاليا عى التقرير الســادس املنوي إنهاؤه
عام  . 2022التقرير األول الذي صدر عام  1991مل يحســم
موضوع تسبب األنشطة البرشية بإرتفاع حرارة جو األرض
حتى أنه أبدى شــكوكا حياله  ،إذ أعترب أن مســألة الحسم
فيــه يف منتهــى الصعوبة  ،وأن املتغريات املناخية مبا فيها
مــا يبدو لنــا إرتفاعا للحرارة ال يعدو كونــه حالة طبيعية
يشــهدها كوكبنا يف سياق ما يجري بينه وبني الشمس عى
مــدى األزمنة وعليه ليس من الرضورة العلمية األكيدة ربط
اإلحرتار العاملي باألنشــطة البرشية  ،األمر الذي سيثري فيام
بعد جداال واســعا حول دور انبعاث الغازات بفعل األنشــطة
اإلقتصادية األحفورية ( اســتهاك الفحم الحجري والنفط
تغــري منــا األرض  .هذا وقد صودف نرش التقرير
 )....يف
ّ
املذكور عشية «املؤمتر الدويل للبيئة « ( غري املؤمتر املناخي
) يف ريو دي جانريو عام  1992حيث عولجت فيه القضية
املناخيــة مــع غريها من القضايــا البيئية األخرى يف ظل
متظهر بدايات « اشــتباك بيئي ســيايس» بني دول الجنوب
الفقرية من جهة  ،ودول الشامل الغنية من جهة ثانية حيث
انشــغلت دول الجنوب يف املؤمتر املذكور باإللحاح عى دول
الشــامل لدعمها يف معالجة مشكاتها البيئة التي تتسبب
بها اســتثامرات الشامل املنجمية وغريها ،األمر الذي اف
إىل اثــارة رضورة التصدي لزيادة نســبة اكســيد الكربون
وســائر الغازات ذات الصلة بهذه االســتثامرات واستطرادا
التغري املناخي .
دورها يف
ّ
التقريــر الثاين عام  1995نحا باتجاه التأكيد عى اإلحرتار
العاملي ومســؤؤلية االنســان فيه أي بخاف التقرير األول ،
مركّزا عى الدور املتعاظم ل غربة واألدخنة وســائر الغازات
الدفيئة ما ادى اىل ارتفاع األصوات ضد األنشطة اإلقتصادية
املسببة لها بإعتبارها تشكل أخطارا جسيمة عى حياة البرش
 .وقد اســتخدمت نتائج التقرير املذكور عى نحو واســع يف
املؤمتر الدويل للبيئة الذي انعقد عام  1997يف كيوتو اليابان
بالحد
 .وصــدر عن املومتر البيئي املذكــور بروتوكول يق
فورا من انبعــاث الغازات الدفيئة عن طريق ادخال تعديات
رضورية عى مختلف الصناعات ذات العاقة بهذا الشــأن .

ويف هذا املؤمتر برزت شــخصية آل غور نائب رئيس الواليات
حينذاك حيث انه القى خطابا ناريا محذرا من مخاطر الغازات
الدفيئــة وانهاه بعبارة « وليكن الله يف عوننا «  ،اما الطريف
يف االمــر فهو عندما حان تحديد موقفــه كممثل الواليات
املتحــدة من بروتوكل املؤمتر حول الغــازات التي يحذر منها
اشــرتط تأييده له مبوافقة الصني والهند وروسيا وهو يعرف
مســبقا أن هــذه الدول ترفضه ألنها تجــد فيه دعوة لوقف
وهــا  ،مــا يعني أن خطاب آل غــور يف املؤمتر مل يتجاوز
االستعراض والشجب اللفظي يف اطار االساليب امللتوية التي
يتبعها السياســيون  .هــذا وقد اصدر آل غور فيام بعد فيلام
وثائقيا عن القضية البيئية مناقضا ملوقفه العميل واإلجرايئ
من بروتوكول مؤمتر كيوتو .
يف عام  2001صدر التقرير الثالث مشــددا عى اإلحرتار
العاملي ودور اإلنســان فيه متضمنا توقعات كارثية يف حال
مل يتخــذ املجتمع الدويل إجــراءات تحد من إنبعاث الغازات
يف الجــو  .اىل ذلــك أعلن التقرير املذكــور أن الحرارة عى
األرض ســتتجاوز  6درجــات مئوية بحلــول العام ،2100
وأن مســتوى ســطح البحر ســريتفع مرتين عام هو اآلن ،
مطلقــا العنان فيام بعد لســيناريوهات مختلفة عن تقلبات
مناخيــة عنيفــة  ،حتــى أن بعض وســائل اإلعام راحت
التغري املناخي
تقــارن انطاقا من التقرير املذكــور مفاعيل
ّ
 ،بالرضبــات اإلرهابية الكيميائيــة  ،التي كرث الحديث عن
احتامل حصولها بعد كارثة الربجني يف نيويورك عام 2001
 .كام شــاعت محاوالت اإلســترشاف ملا ستؤول إليه أحوال
البيئة عى اليابســة ويف البحار واملحيطات وأحوال السكان
هنــا وهناك بعد الفيضانات املتوقعــة  ،وتقدم مياه البحر
عى املدن الساحلية فضا عن إنقابات حرارية تتسبب بها
تبدالت طارئــة عى التيارات البحرية بحيث يؤدي األمر اىل
مفارقــة غريبة تتمثل يف إنخفاض معدل الحرارة يف القارة
األوروبية عرش درجات مئوية أقل مام هي اآلن والسبب هو
عى تيار الغولف
أن إرتفــاع الحرارة عى األرض ســيق
ســرتيم البحري امللطف حاليا ملنــا القارة األوروبية نظرا
اىل أنه يحمل املياه املدارية الدافئة اىل شــواط اوروبا .
التقريــر الرابع عام  2007أكد عــى اإلحرتار العاملي إال أنه
اختلــف عن التقرير الذي ســبقه يف إبداء بعض الشــك يف
مسؤولية األنشطة البرشية عنه  ،كام أنه خلص إىل التخفيف
اذا جاز التعبري ،من كوارثية ســيناريوهات التقرير الســابق .
هذا وقد جاء الشــك املشار إليه يف التقرير يف سياق الشكوك
املتزايدة من قبل علامء منا وخرباء وباحثني مســتقلني من
خارج « الهيئة الحكومية « تناولوا بالنقد العلمي مناهج ونتائج
اعــامل الفــرق البحثية يف « الهيئة « كام جاء وكأنه يربر اىل
هذا الحد أو ذاك رفض بعض املؤسسات اإلقثصادية الكربى ذات
املصالح املنجمية ال ســيام النفطية والغازية منها للتوصيات
التي كانت ترد يف التقارير .
التقرير الخامس عام  2014أعاد بعض اإلعتبار للتقرير الثالث

لجهــة التأكيد عى ربط اإلحرتار العاملي باألنشــطة البرشية
لكنــه خفف من وقع التوقعــات الكارثية متخليا عن رقم ال6
درجات الحرارية امللحو فيه  ،إال أنه جاء مبثابة الرد عى ما
اصطلح عى تســميتهم « باملشككني املناخيني « اي املشككني
پأعامل « الهيئة الحكومية « من باحثني اكادمييني وإقتصاديني
وسياســيني بعد أن ارتفعت أعدادهم بشــكل مقلق  .فكان أن
شــارك يف التقرير املذكور اكرث من  3000باحث كام شــارك
حوايل  800منهم يف تحريره  .وقد أكد التقرير إذن عى اإلحرتار
العاملي ودور البرش فيه وانتهى اىل التوصيات القاضية بالحد
من األنشطة اإلقتصادية ذات الصلة باإلنبعاثات الغازية .
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ر يا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

البط ــــــــوالت األوروبي ــــــــة املحلي ــــــــة ف ــــــــي ك ــــــــرة الق ــــــــدم :
رباعية نظيفة لليفربول وفوز ثمين ألرسنال واالنتصار العاشر لدورتموند
تغلب ليفربول بســهولة
عى ضيفه ساو بتون 0-4
أمس الســبت ،ضمن الجولة
الثالثة عرشة مــن الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وأحرز أهــداف ليفربول
ديوغو جوتا ( 2و )32وتياغو
ألكانتارا ( )37وفريجيل فان
دايك (.)52
وتقــدم ليفربــول بهذا
الفوز إىل املركز الثاين مؤقتا،
برصيــد  28نقطــة ،بفارق
نقطة واحــدة وراء املتصدر
تشــيل الذي يلعب اليوم
األحد أمام مانشسرت يونايتد،
فيام تجمد رصيد ساو بتون
عند  14نقطة يف املركز الرابع
عرش.
وعاد أرســنال لطريــق االنتصارات بفوزه عى
ضيفه نيوكاسل (.)0-2
وســجل هديف أرسنال ،يوكايو ساكا وغابرييل
مارتينييل ،يف الدقيقتني  56و.66
ورفع الغانرز رصيدهم بهذا الفوز إىل  23نقطة،
يف املركز الخامس ،بينام توقف رصيد نيوكاســل
يونايتد عند  6نقاط ،يف املركز العرشين (األخري).
وكان أرسنال قد خرس يف الجولة املاضية أمام
ليفربول برباعية نظيفة ،لكنه متكن من استعادة
توازنــه ،ليحقق انتصاره الســابع يف الدوري هذا
املوسم ،مقابل الخسارة يف أربع مباريات والتعادل
يف اثنتني.
يف املقابل ،تعد هذه الخسارة األوىل لنيوكاسل
بعد تعادلني متتاليني ،ليظل الفريق دون أي انتصار
هذا املوسم ،بينام تلقى الخسارة يف سبع مباريات
وتعادل يف ست.
ويف مباراتــني أخريني ،فاز اســتون فيا عى
كريستال باالس ( ،)1-2وتعادل نوريتش سيتي مع
ولفرهامبتون (.)0-0

} اسبانيا }

فاز فريق ســيلتا فيغو عى مضيفه ديبورتيفو
أالفيــس ( ،)1-2خال املباراة التي جمعتهام أمس
الســبت ،يف الجولة الـ 15من الدوري اإلســباين
املمتاز.

يف األلياف العضلية.
واستطاع إيرلينغ هاالند
صاحــب الـــ 21عامــا أن
يوقع عــى هدفه الـ 50يف
البوندسليغا منذ وصوله إىل
ملعب سيغنال إيدونا بارك يف
كانون الثا .2020
ويف باقــي النتائج ،فاز
بوخوم عــى فرايبور (-2
 ،)1وكولن عى بوروســيا
(،)1-4
مونشــنغادبا
وهوفنهايــم عــى غرويرت
فــورث ( ،)3-6وتعادل هرتا
برلني مع أوغسبور (.)1-1

} ايطاليا }

وتقدم ســيلتا فيغو بهدف ســجله سانتي مينا
يف الدقيقــة  23وتعادل أالفيس عن طريق خويس
ســامارتني يف الدقيقة  ،21قبل أن يســجل إياجو
أسباس هدف الفوز لسيلتا يف الدقيقة .71
ورفع سيلتا فيغو رصيده إىل  16نقطة يف املركز
الثالث عرش وتوقف رصيد أالفيس عند  14نقطة يف
املركز الخامس عرش.

} أملانيا }

قفز بوروسيا دورمتوند إىل صدارة البوندسليغا
مؤقتــا عقــب فوزه خــارج أرضه عى حســاب
فولفســبور ( ،)1-3أمــس الســبت ،يف إطار
منافسات الجولة الـ.13
أســود الفيستيفال حققوا االنتصار العارش لهم
هذا املوسم ،ليصلوا إىل النقطة  30يف صدارة جدول
ترتيب الدوري األملاين.
وأفــادت شــبكة «أوبتــا» ل حصائيات بأن
دورمتوند نجح يف تحقيق فوزه السابع عى التوايل
يف معقل فولفسبور بالبوندسليغا.
وأشارت إىل تســجيل دورمتوند أطول سلسلة
انتصارات خارجية لــه أمام فريق واحد عى مدار
تاري البوندســليغا ،والتي ســقط فولفسبور
ضحية لها.
وشــهدت املبــاراة عودة املهاجــم ال وجي
إيرلينــغ هاالند للظهــور بقميص دورمتوند بعد
غياب دام ألكرث من شــهر بســبب إصابته بتمزق

اقتنــص فريــق إمبويل
فــوزا مثــريا مــن ضيفه
فيورنتينا  1-2أمس الســبت يف املرحلة  14من
الدوري اإليطايل التي شــهدت فوز سامبدوريا
عى ضيفه فريونا .1-3
وعى ســتاد كارلو كاستياين تقدم املهاجم
الرص دوشــان فاوفيتش بهــدف لفيورنتينا
يف الدقيقة  57لكــن إمبويل قلب الطاولة عى
ضيفه بهدفني يف الوقت القاتل.
وأدرك فيليبــو باندينييل التعادل إلمبويل قبل
 3دقائــق مــن النهاية وبعدهــا بدقيقتني فقط
خطــف أندريا بينامونتــي هدف الفوز ألصحاب
األرض.
وتوقــف رصيــد فيورنتينا عند  21نقطة يف
املركز الثامن ورفع إمبويل رصيده إىل  19نقطة
يف املركز العارش.
وعى ستاد مارات  ،قلب سامبدوريا تأخره
بهــدف أمام فريونا إىل فوز بثاثة أهداف.
وتقدم فريونــا بهدف عن طريق أدريان تاميز
يف الدقيقــة  37ثم رد أنطونيــو كاندريفا بهدف
التعادل لسامبدوريا يف الدقيقة  ،51وتكفل ألبني
إيكدال بالهدف الثاين ألصحاب األرض يف الدقيقة
 77وأحرز نيكوال مــورو الهدف الثالث يف الوقت
بدل الضائع.
الفوز رفع رصيد سامبدوريا إىل  15نقطة يف
املركز الخامس عرش وتوقف رصيد فريونا عند 19
نقطة يف املركز التاسع.

الدوري ا نكليزي :هل تستمر معاناة كريستيانو رونالدو أمام تشيلسي؟
} تاري سلبي }

تشهد الجولة الـ 13من الدوري اإلنكليزي املمتاز
اليوم األحد ،صداما من العيار الثقيل بني تشــيل
ومانشسرت يونايتد عى ملعب ستامفورد بريدج.
ويخــوض مــان يونايتــد أوىل مبارياته يف
الربميريليغ تحت قيادة مدربه املؤقت مايكل كاريك،
الذي خلف ال وجي أويل غونار سولشاير بعد إقالة
األخري من منصبه.
وتذوق «الشــياطني الحمر» مرارة الخسارة يف
آخر جولتني ،حيث هزم عى يد مانشســرت ســيتي
( )2-0وواتفــورد ( ،)4-1ليرتاجع للمركز الثامن
يف جدول الرتتيب برصيد 17نقطة.
وتلقى مان يونايتد دفعة معنوية قبل مواجهة
«البلــوز» املرتقبــة ،وذلك بعدما ضمــن تأهله
كمتصدر إىل دور الـ 16يف دوري أبطال أوروبا بعد
فوزه خارج أرضه عى حســاب فياريال اإلسباين
بنتيجة .0-2

ويعول مان يونايتد بشدة عى أهداف األسطورة
الربتغــايل كريســتيانو رونالدو منــذ عودته إىل
النادي هذا املوسم ،حيث سجل  10أهداف يف كافة
البطوالت حتى اآلن ،منها  4يف الربميريليغ.
ولــن تكون مواجهة تشــيل هي األوىل من
نوعهــا بالنســبة لهداف يونايتــد ،الذي لعب ضد
الفريق اللندين لسنوات طويلة خال حقبته األوىل
عى ملعب أولد ترافورد بني عامي 2003و.2009
رغــم ذلك ،فإن صاحب الـ 36عاما ميلك تاريخا
ســلبيا ضد تشــيل  ،حيث مل يسبق له هز شباك
الفريق اللندين يف الربميريليغ حتى اآلن.
ويعد تشــيل هو الفريــق الذي خاض ضده
رونالــدو مواجهات أكرث من كافة الفرق التي عجز
عن هز شباكها عى مدار مسريته.

وخــاض «الدون»  15مباراة ضد «البلوز» بكافة
البطــوالت ،مل يحقق الفوز خالها ســوى يف 6
مناسبات ،بينام تلقى  6هزائم وحسم التعادل مباراة
واحدة.
رغم ذلك ،ســجل رونالدو هدفا ينا يف شباك
تشــيل  ،ذلك الذي جاء خال مباراة مان يونايتد
ضــده يف نهايئ دوري أبطــال أوروبا عام ،2008
والتي شهدت تتويج الشياطني الحمر بلقبه األخري
يف البطولة.
رغم ذلك ،فإن هناك جانب مرشق قد يفتح الباب
أمام تسجيل رونالدو أول أهدافه ضد تشيل  ،وهو
فشــل األخري يف تحقيق أي فوز عى فريقه خال
آخر  7مواجهات بينهام.
وشــهدت آخــر  4زيارات ملــان يونايتد مللعب
ستامفورد بريدج ،خروجه فائزا يف  3منها.

كشــف رئيس تحرير مجلــة «فرانس فوتبول»
الفرنســية ،رسا أخربه به الربتغايل كريســتيانو
رونالــدو ،نجم مانشســرت يونايتد اإلنكليزي ،قبل
سنوات .وتنظم املجلة الفرنسية حفل جوائز الكرة
الذهبية ســنويا ،والتي ينافس عليها رونالدو هذا
العــام رفقة  29العبا آخرين ،وذلك قبل اإلعان عن
هوية الفائز غداً اإلثنني.
مــن جانبه ،قال باســكال فريي رئيس تحرير
املجلــة ،خال ترصيحات أبرزتها صحيفة «ماركا»
اإلســبانية« :إنها الســنة السادسة يل التي أكون
مســؤوال فيها عن الجائــزة ،وحتى اآلن مل أرتكب
خطأ واحدا».
وأشــار فريي إىل عدم رغبته يف الكذب عى أي
شخص يســأل عن هوية الفائز بالكرة الذهبية قبل

اإلعان عنه بشكل رسمي ،قائا «أجيبهم دا ا بأنني
غري قادر عى اإلفصاح عن االسم ،ألن الفائز نفسه ال
يعرف ذلك ،لذا لن يكون األمر عادال للكشف عن الرس».
وأضاف «نحن نتحى بحذر شديد ،حيث أن هوية
الفائز بالكرة الذهبية تبقى رسا كبريا».
ويف ظــل الرصاع الدائــم بني رونالدو وغرميه
ليونيل مي نجم باريس سان جريمان الفرن ،
عى نيل الجائزة باســتمرار ،أفصح فريي عن هدف
الاعب الربتغايل قبل اعتزاله.
وعن ذلك ،قال «رونالدو لديه طموح واحد وهو
االعتزال ويف جعبته كرات ذهبية أكرث من ليو ،وأنا
عى علم بذلك ألنه أخربين بتلك الرغبة».
ويحمــل «الربغوث» الرقم القيايس بعدما توج
بالجائزة  6مرات ،وهناك أنباء تفيد بفوزه بها للمرة

السابعة هذا العام ،وهو ما سيتم حسمه يوم اإلثنني
املقبل خال الحفل السنوي.
وستكون املهمة صعبة عى رونالدو حال تأكيد
فوز مي بالكرة الذهبية ،حيث ســيكون بحاجة
حينها للفوز بالجائزة مرتني يف الســنوات املقبلة
ملعادلة رقم غرميه ،يف ظل امتاكه  5كرات ذهبية
آخرها عام .2017
وسبق ل سطورة الربتغايل الترصيح يف مقابلة
تليفزيونية بشــأن حلمه يف الحصول عى الكرة
الذهبية  7مرات ،لكون الرقم  7هو املفضل له.
ويف ختام ترصيحاته ،كشــف فريي عام حدث
عام  2018حينام أبلغ الكروايت لوكا مودريتش نجم
ريال مدريد اإلسباين ،بفوزه بالكرة الذهبية ،حيث
قال «لقد ب كالطفل فور إباغي له بالخرب».

هو أم مو ؟« ..فرانس فوتبول» تقر برغبة رونالدو في تحطي ميسي

جوائ ــز « ا بيس ـ » ..ه ــل يس ــير محم ــد ص ــا عل ــى خط ــى ميس ــي؟

شارك األسطورة ليونيل مي نجم باريس
ســان جريمان وقائد منتخب األرجنتني عى
مدار  10ســنوات كاملــة ،يف اختيار أفضل
العبــي العــامل .ويصوت قــادة املنتخبات
الوطنية يف كل عــام لـ 3العبني يف قا ة
مخترصة ،الختيار أفضل العبي العامل ،وهي
الجائــزة املقدمة من االتحــاد الدويل لكرة
القدم «فيفا».
ومن املقرر أن يتم اإلعان عن الفائز بجائزة
ذا بيســت يف  17كانــون الثاين 2021يف
حفل افرتايض مبقــر الفيفا مبدينة زيور
الســويرسية ،وتنص اللوائح عى عدم جواز
تصويت أي مرشــح لنفسه ورقة التصويت
التي سيتم إرسالها عرب الربيد اإللكرتوين.
وللمرة األوىل ميتلك محمد صاح نجم ليفربول
حق املشاركة يف اختيار األفضل ،بعد أن حصل عى
شارة قيادة منتخب مرص يف الفرتة األخرية.
مصــدر يف االتحاد املرصي لكرة القدم ،قال إن
أحمد فتحي العب برياميدز قد يقوم بالتصويت عى
بطاقة القائد ،ال ســيام وأنه حمل الشارة أساسيا
يف مبــاراة مرص ،قبل أن يتنازل عنها لصاح.
وأشار إىل أن اتحاد الكرة سيقوم باالستفسار
عن ذلك ،ال سيام بعدما تم اإلعان مؤخرا عن منح
شارة القادة ملحمد صاح ،وإلغاء مبدأ األقدمية.
ويف الســطور التاليــة ،نتعرف عى اختيارات
ميــ يف جوائز «ذا بيســت» منذ حصوله عى

شــارة قيادة األرجنتني ،علام بأنه شارك يف كافة
عمليات التصويت بني عامي  2011و ،2020عكس
كريستيانو رونالدو الذي تنازل عن الشارة لضامن
حصولــه عى صوت منتخب باده يف نســختي
 2012و.2013

} اختيارات مي

لجوائز األفضل }

 2011كان أول عام يختار فيه ليو مي قا ة
ثاثيــة مخترصة ألفضل العبي العامل ،كونه قائدا
ملنتخب التانجو ألول مرة.
واختار مي وقتها ،كا من تشايف هرينانديز
وأندريس إنييستا زميليه يف برشلونة ،ثم مواطنه
ســريخيو أغويرو مهاجم منتخب األرجنتني الذي
انضم آنذاك من أتلتيكو مدريد ملانشســرت سيتي.
ويف  ،2012اختــار مي نفس الثايث لكنه

وضع إنييســتا قبل تشايف ثم أغويرو ثالثا،
ويف  2013اختار ثنايئ برشــلونة ثم انضم
إليهام الربازييل نيامر دا سيلفا.
ويف  ،2014حــني تأهلــت األرجنتــني
لنهــايئ كأس العامل ،اختار مي زميله يف
األلباسيلســتي أنخيل دي ماريا ثم إنييســتا
وبعدهــام خافيري ماســكريانو زميله يف
برشلونة واألرجنتني وقتها.
ويف  ،2015الذي حقق خلالها برشلونة
ثاثية الدوري والكأس املحلية ودوري أبطال
أوروبا ،اختار مي كا من لويس سواريز
ونيامر وإنييستا ثايث البارسا ،وكرر نفس
األمر يف النســخة التالية ،قبل أن يســتبدل
نيامر بإنييستا يف .2017
يف الفــرتة مــن  2018وحتــى  ،2020ظهر
كريســتيانو رونالدو أخريا بعــد رحيله عن ريال
مدريــد إىل يوفنتــوس اإليطــايل يف اختيارات
مي  ،الذي وضع لوكا مودريتش من «املريينغي»
أيضاً وكيليان مبا بطل كأس العامل مع فرنســا
وقتها ثم «الدون» عى الرتتيب.
ويف عــام  ،2019اختــار ميــ كا مــن
ســاديو ماين من ليفربول ثم رونالدو ،وبعدهام
فرينــيك دي يونغ يف أول  3مراكز ،قبل أن يخرج
كريستيانو من حساباته يف النسخة املاضية بعد
أن وقع اختيار «الربغوث» عى نيامر دا ســيلفا
وكيليان مبا وروبرت ليفاندوفسيك ،الذي فاز
بالجائزة.

صفق ــــــــات مش ــــــــبوهة وفضائــــــــ باملايي ــــــــن..
يوفنتــــــو فــــــي قبضــــــة الشــــــر ة ا يطاليــــــة

يبدو أن نــادي يوفنتوس
اإليطايل عــى أعتاب أزمة
جديدة خال الفرتة املقبلة،
بالتزامن مــع تراجع نتائج
وأداء الفريــق الكروي هذا
املوسم.
وقالت صحيفة «ال غازيتا
ديلو ســبورت» اإليطالية إن
أفراد من الرشطــة املحلية
اقتحمــوا مقــر تدريبــات
يوفنتوس خال الســاعات
املاضية ،بســبب احتاملية
وجود تاعب مايل مؤخرا.
وأوضــح املصدر أن أفراد الرشطة حصلوا
عــى بعض األوراق والبيانات من داخل نادي
يوفنتــوس ،لاســتفادة منهــا يف عملية
التحقيق خال الفرتة املقبلة.
وأشار إىل أن أندريا أنييل رئيس يوفنتوس،
وبافيــل نيدفيد نائبه ،بجانب فابيو باراتيش
املدير الريايض الســابق ،سيخضعون جميعا
للتحقيقات ،فيام يتعلــق بالفرتة بني 2018
و.2021
وزعــم التقرير أن هنــاك تاعب محتمل
بخصوص مبلغ ضخم قيمته  50مليون يورو،
وتحوم الشبهات حول  6أشخاص عى رأسهم
الرئيس أنييل.
وحســب ما ذكرته صحيفة «ال ريبوبليكا»
املحليــة ،فإن لجنة لــ رشاف عى صفقات

الاعبــني يف إيطاليا ،أكدت وجود  62صفقة
مشبوهة بني كافة األندية.
وأوضح املصدر أن يوفنتوس كان له نصيب
األســد بـ 42صفقة مشبوهة ،مببادلة عدد
كبــري من الاعبني تبلــغ قيمتهم  90مليون
يورو ،لكن العائد منهم مل يتجاوز الـ 3مايني
فقط.
يذكــر أن باراتــيش تــرك منصبه كمدير
ريايض لبطل إيطاليا التاريخي ،ويعمل حاليا
يف إنكلرتا من بوابة نادي توتنهام هوتسبري،
لكنه ضمن املتورطني يف القضية.
ومؤخــرا تلقى «بيانكونريي» خســارة
قاســية خارج ملعبــه برباعية دون رد ،يف
دوري أبطال أوروبا عى يد تشيل اإلنكليزي
حامل اللقب ،لكنه ضمن مســبقا بلو الدور
ن النهايئ.

ط ن كارلو أنشــيلويت،
مدرب ريال مدريد اإلسباين،
العبه فينيســيوس جونيور
بشأن مركزه مع الفريق حال
كيليان
التعاقد مع الفرن
مبا .
وتشــري كل التقارير إىل
وصول مبا  ،مهاجم باريس
سان جريمان الفرن  ،إىل
النــادي امللــيك يف صفقة
انتقال حر عقب نهاية عقده
بنهاية املوسم الحايل.
وظهر املــدرب اإليطايل
يف مؤمتر صحايف ،أمس الســبت ،للحديث
لوسائل اإلعام قبل مواجهة إشبيلية املرتقبة
يف الجولة الـ 15من الدوري اإلسباين ،والتي
ستقام عى ملعب ســانتياغو برنابيو اليوم
األحد.
وأقر أنشــيلويت بعدم ظهور فينيسيوس
بأفضل مســتوياته خال الفوز عى شرييف
ترياســبول املولدويف بنتيجة  0-3األسبوع
املايض يف دوري أبطال أوروبا.
وبسؤاله عن املركز الذي سيعتمد فيه عى
الجناح الربازييل حال التعاقد مع مبا  ،أجاب
أنشيلويت« :إنه العب يجب أن يلعب دا ا يف
اليسار ،وسيستمر يف هذه الجهة بغض النظر
عن وجود أي العب آخر».

وأضاف «أنا أحب الاعبني املميزين ،ومبا
وفينيسيوس كذلك».
وفيام يتعلق بحالة البلجييك إيدين هازارد،
أشار أنشيلويت إىل معاناة الاعب من التهاب
يف املعــدة ،مام جعله يخــوض مرانا خفيفا
السبت ،نظرا الستمرار إصابته.
وأثــار مــدرب الريــال الشــكوك حول
مشــاركة املدافع النمساوي ديفيد أالبا أمام
إشــبيلية ،بعدما أشار إىل معاناته من بعض
االنزعاجــات ،مؤكــدا أن موقفه من املباراة
سيتحدد األحد.
يذكر أن ريــال مدريد يحتل صدارة جدول
ترتيب الدوري اإلســباين برصيد  30نقطة،
متقدما بفارق نقطتني فقط عى إشــبيلية،
الذي يأيت يف املركز الثالث.

بقــــــــــرار حاســــــــــ  ..أنشــــــــــيلوتي يتعهــــــــــد
بحمايــــــة فينيســــــيو مــــــن صفقــــــة مبابــــــي

جائـ ـ ـ ـ ــزة جديـ ـ ـ ـ ــدة تنتظـ ـ ـ ـ ــر  ..بيـ ـ ـ ـ ــدري يحف ـ ـ ـ ـ ـ
كبريــــــــــاء برشــــــــــلونة بنجاحــــــــــات اســــــــــتثنائية

يواصل بيدري غونزاليس العب برشــلونة
اإلسباين ،حصد الجوائز الفردية رغم األزمات
التي يعاين منها فريقه عى مدار عام .2021
وتوج بيدري هذا العام بجوائز أفضل العب
صاعد يف «يــورو  »،2020والغولدن بوي أو
الفتــى الذهبي من مجلة «توتو ســبورت»
اإليطالية ،ألفضل العب واعد يف العامل بجانب
تتويجه كأفضل العبي برشــلونة عن املوسم
املايض.
قناة برشــلونة قالــت يف تقرير لها إن
بيدري فاز بجائزة «كوبا» التي متنحها مجلة
«فرانس فوتبول» الفرنسية ألفضل العب تحت
 21عاما.
تلــك الجائزة ســبق وأن فاز بها الفرن
كيليان مبا يف  ،2018ثم الهولندي ماتياس
دي ليخــت يف  ،2019بينــام حجبت العام
املايض بسبب أزمة فريوس كورونا.
يذكــر أن بيــدري ينافس عى الجائزة مع
عدد من الاعبني ،أبرزهم ماســون غرينوود

(مانشســرت يونايتــد) وجــود بيلينغهام
(بوروسيا دورمتوند) وجامل موسياال (بايرن
ميوني ) وبوكايو ساكا (أرسنال).
بيدري الذي جدد مؤخراً عقده مع برشلونة
حتى  2026برشط جزايئ قيمته مليار يورو،
مرشــح للفوز بجائزة أفضل صانع لعب يف
العــامل لعام  2021من االتحاد الدويل للتأري
واإلحصاء.
وكان عام  2021استثنائياً بالنسبة لاعب
الصاعد ،الذي شــارك مع إسبانيا يف رحلتها
نحو نصف نهايئ اليــورو ،ثم نهايئ أوملبياد
طوكيو لكرة القدم ،وحجز مكاناً أساسياً يف
تشكيلة برشلونة.
ورغم أن البارســا عا من أزمات مالية
وفنية كبرية عى مدار العام الحايل ،تســببت
يف رحيــل املدرب الهولنــدي رونالد كومان،
وقبله الثنايئ ليونيل مي وأنطوان غريزمان
إال أن بيدري حاف عى ثبات مستواه ليجني
اره بالجوائز الفردية.

يســعى نادي برشــلونة اإلسباين جاهدا
لتلبيــة طلبــات مدربــه الجديد تشــايف
هرينانديز ،بشأن الصفقات التي يريدها يف
سوق االنتقاالت الشــتوية .وتوىل تشايف
تدريب الفريــق مطلع ترشين الثاين الحايل
بعــد إقالة املدرب الهولنــدي رونالد كومان
بسبب سوء النتائج ،ليقود الفريق للفوز يف
أوىل مبارياته عى إسبانيول  0-1يف الدوري
اإلســباين ،قبل التعادل ســلبيا مع بنفيكا
الربتغايل سلبيا يف دوري أبطال أوروبا.
وتشــري التقارير إىل سفر ماتيو أليامين،
املدير الريايض للنادي الكاتالوين ،إىل مدينة
مانشسرت األســبوع املايض ،للتفاوض مع
مانشسرت سيتي اإلن ليزي بشأن التعاقد مع
جناحه اإلسباين فريان توريس.
ويرغب تشايف يف تعزيز قوة خط هجوم
برشــلونة بجناح فالنسيا اإلسباين السابق،
الذي انضم إىل الســيتيزنز مقابل  25مليون
يورو يف .2020
ووفقــا ملــا ذكرتــه صحيفــة «موندو
ديبورتيفــو» الكاتالونية ،فإن صاحب الـ22
عاما أبدى رغبته يف االنتقال إىل البارســا،

حيث أبلغ مدربه اإلســباين بيب غوارديوال
بذلك.
مــن جانبه ،مل يقف مدرب املان ســيتي
حائا أمام رغبة الاعب الدويل اإلســباين،
حيث أبــدى مرونة يف التعامــل مع األمر،
مؤكــدا عدم وقوفــه يف طريق العبه ،رغم
الفــرتة القصرية التــي أمضاها داخل ملعب
االتحاد.
واشــرتط غوارديــوال يف الوقت ذاته أن
يتقدم برشــلونة بعرض مايل مناسب ،يلبي
مطالب إدارة النادي اإلنجليزي ،وذلك للسامح
للجناح الشاب مبغادرة ملعب االتحاد.
ويتوافق موقــف غوارديوال مع ما أعلنه
قبل بضعة أســابيع لدى ســؤاله فور تعيني
تشايف مدربا للفريق الكتالوين ،عن موقفه
بشــأن احتاملية تحرك برشــلونة نحو أحد
العبيه.
وأعلــن غوارديوال حينهــا أنه لن يقف
يف طريــق أي من العبيــه حال أراد ارتداء
قميــص البلوغرانا ،وهو مــا نفذه بالفعل
مبجرد إبداء توريس رغبته يف الذهاب إىل
ملعب كامب نو.

نج مانشستر سيتي يطل الرحيل إلى برشلونة
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مخرج مرصي راحل .أول فيلم أخرجه بابا أمني ،وذلك
العــام  1950وأول ظهور له يف الســينام كممثل كان
يف فيلم إســامعيل ياسني يف الطريان ،وكانت مشاهد
قصرية.
إسمه مؤلف من تسعة حروف .إذا جمعت:
 -6+9+1+8+4عاصمة دولة أوروبية.
 -7+4+9+6بلدة يف الشامل.
 -6+7+3غفل عن.
 -9+7+2ضعف.
 -3+2+6من أسامء الذئب.
 -8+7+5لذيذ الطعم.
 -9+5هجم.

الحل السابق ميغيل دي أونامونو
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ دولة آسيوية ،شخصية
عاملية.
2ـ تحذر وتتج ّنب ،معجم
لغوي.
3ـ السيول الجارية من كل
جانب اىل مســتنقع واحد،
راحة اليد ،للندبة.
4ـ يشــتدّ يف معالجــة
األمور ،طعــم الحنظل ،نوع
من السمك.
5ـ فصل يف األمر ،شــاعر
إيطايل ،حــرف جزم ،إحدى
القارات.
6ـ كاهن عشرتوت وملك
صور ،قــل وجــوده ،جبال
أوروبية ،نحاس.
يل،
7ـ أصلح العمل ،عتبوا ع ّ

اسطول ضخم وصف بأنه ال
يقهر فأغرقته العواصف.
8ـ ذئب ،من شعراء املهجر،
جزيرة ايطالية.
9ـ مد ّرب ،عملة آسيوية،
متشابهان ،قميص من الحديد
املتشــابك يلبس للوقاية من
ساح العدو.
10ـ رجــع الفــيء ،يعلو
الجسم ،يهدّد ويخ ّوف ،طبيب.
11ـ رتبــة عســكرية،
مســامر ،من ملــوك صور
قدميا.
12ـ فنان وملحن لبناين،
من األلوان.
13ـ صوت القوس ،قريب،
قايضك ،حمل اليشء.

الحل السابق

عموديا:

افقيا:

1ـ توماس مور ،دواال

8ـ سند ،جالس ،الينع ،ويا

جي ،يارينغ
3ـ نيل ،ر ّ
4ـ ساٍ ،
آت ،قابوس ،اب

10ـ حك ،ماتيس ،لسم ،يس،

2ـ وليد توفيق ،أنار

5ـ ألي ،مالت ،ولّت ،نافع

1ـ تتثاقل يف امليش ،دولة
أمريكية ،يف القميص.
2ـ فريق كرة اسباين.
3ـ يرمي بنفسه باألمر ،ال
يباح به ،نهض.
4ـ فريــق كــرة إنكليزي،
نرغب.
5ـ ظهر ووضح األمر ،أ ّول
اليشء.
6ـ نطرد ،من الفراعنة ،أكل
الطعام.
7ـ وضع خلســة ،ارخبيل
يعرف بأســامء متعددة ،علم
وعرف.
8ـ أردّد ،صاح التيس ،يج ّر.
9ـ يف الوجه ،االسم الثاين
لوزير لبناين راحل ،عاد.

9ـ فيلق ،نا ،ادبار ،باسل

هس

يدسون ،مل ،بيت شباب
6ـ ّ
7ـ وي ،الثعالبي ،ربرب

11ـ منح ،لوبٍه ،ليامسول

12ـ أرتقي ،صام ،قانا

13ـ داريوس ،مر ،نرس ،وليم

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ تونس ،يوسف حمود
2ـ ويل الدين يكن
3ـ ميل ،اس ،دل ،حا ّر
4ـ اد ،ايوا ،قم ،ري
نرج ،التو
5ـ سرتتّ ،
6ـ موج ،ثانت ،قس
7ـ وفيق العاييل
8ـ ري ،أملاس ،سو
9ـ ق ّيبت ،برص

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23 -متوز)

ســتضطر اىل املغامرة بــكل ما متلك وقد
وضعك املايل ســيتغري نحو األفضل اذا كنت
يقظا يف اســتثامر الفــرص الثمينة املتاحة تصل اىل بعض أهدافك .عاقة صداقة قدمية
للكسب .ال تســتخف باألمور العاطفية وابق ستتجدد وستكون مفيدة لك يف تسيري أمورك.
متنبها.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

اترك نفســك تعيش براحة تامة واستمتاع.
تنعــم بأفكار ذكية هامة .بالرغم من بعض
املشــاكل التي تعرتض طريقك ،فأنك ســعيد اعمل املســتحيل لتحقيق جــو عاطفي داف
بحدوث ما كنت تتوقعه من نجاحات يف العمل .وســعيد يف العائلة ،وكل ء سيسري عى
ما يرام.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

تجد نفســك متفائــا اىل درجة كبرية مبا
املواقف التي اتخذتها مؤخرا كانت نابعة عن
شعور صادق واحساس باملسؤولية .يبدو انك تحققه من مكاســب يف عملك .ركز نشاطك
عى موعد قريب مع الح فاستغل الفرص .عى األشــياء املفيدة واعلــم انك يف الطريق
السليم.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

قد تتوصل اىل نتيجــة واضحة اذا اتخذت
قــوة جاذبيتك تثري االعجــاب من حولك.
تتمتع بذاكرة حادة فتدون كل كبرية وصغرية .املبادرة بحكمة ،واتكلت عى قدراتك وجهودك.
الطموح الكبري والركض وراء الرثوة أســاس ال تعــط الرشيك فرصة النتقــادك وابق عى
هدوئك .
ترصفاتك.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ او ،أبادلها
11ـ وارسو ،يلبس ،من
12ـ آين ،لب ،يأمل
13ـ النا ترينر ،يق ّر
14ـ أرغب ،تبع ،سام
15ـ نرش ،بيانو
16ـ أ ّببوا ،سال
17ـ فا ،يسهو
18ـ عبد السام النابل

2 1

1

4

3

5

2
3
4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ مدينة باكستانية.
2ـ وقود السيارات.
3ـ مدينة يف السودان.
4ـ منزل.
5ـ نحاف عى سامته
وأمنه.

1ـ دولة آسيوية.
2ـ مدينــة أرمينيــة
تاريخية.
3ـ أسود شديدة.
4ـ االســم الثاين ملمثل
أمري .
5ـ أدامت النظر إليه.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ اياف.

1ـ أساف.

2ـ سليا.

2ـ يلتوي.

3ـ لت ،سد.

3ـ يل ،رس.

4ـ أوسلو.

4ـ السلو.

5ـ فريوز.

5ـ فادوز.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ توفيق بركات.
2ـ محمد عبد الوهاب.
3ـ طوين حنا.
4ـ عيل حليحل.
5ـ مايا يزبك.
6ـ سنة .1959
7ـ الشاعر محمد حمزة.
8ـ محاها عيشة الفاح.

من انية حروف:

هناك ايجابيات ســتزيد من نجاحاتك .انظر
تتلون أيامك هذه الفــرتة بأجواء عاطفية
جميلة ،وقد تعرف لقاءات مهمة تنال االعجاب ،جيــدا اىل ما يدور حولك بطريقة تســمح لك
تغري بعض املفاج ت السارة مسريتك .باســتخاص العرب .العطاء هــو ما تحتاجه
ورمبا ّ
اليوم.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

10ـ للنهــي ،أرق ،يصلح
الصدع.
11ـ نوع من الزجاج ،أعام،
ضمري متصل.
12ـ أتســاوى مــع ،وزير
لبناين راحل.
13ـ قمــح ،حاممة برية،
تعب.
14ـ كاتب مرسحي نروجي
كبري ،نوتة موسيقية ،بلو
النضج.
15ـ تغيــري ،صحيفــة
إسبانبة.
16ـ بلدة يف الشوف.
17ـ بحر ،قطن ،ألة طرب.
18ـ االســم األول ملمثــل
مرصي راحل صاحب الصورة.

1ـ ما إســم األديب والشــاعر املرصي الــذي ولد يف
االســتانة وجيء به اىل القاهرة رضيعا ،وقد تويف والده
بعد سنوات قليلة .فكفله ع ّمه وعلّمه .كتب يف الصحف
وذاعت شهرته؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو النحات واملهندس االيطايل الذي ولد ســنة
 1447وأرشف عى بناء وتزيني دير بافيا ،وتويف ســنة
1522؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إسم الكتاب املشهور الذي وضعه ملك إنكلرتا وليم
الفاتح قبل نسعة قرون؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ من هو املر ّ واألديب اللبناين الذي لقّب بـ شــاعر
املدرسة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية ســنة انزلت الورقة النقدية خمسامية لرية
لبنانية اىل التداول؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم وزير الخارجية األمري الذي أعلن إستعداد
باده للحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ أي شعب من الشعوب أطلق عى إسبانيا هذا اإلسم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم أول رئيس للجمهورية اللبنانية أيام االنتداب
الفرن ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما هو إسم حصن السموأل املشهور؟

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

خيال خاق وح وافــر .الفرصة متاحة
الخــوف عــدوك فحاول أن تتغلــب عليه.
سيكون صعبا عليك تجنب املناقشات الحادّة .أمامك اليوم للربهان عى حســن نواياك تجاه
تريث قليا وهد من نفسك لتتمكن من تلبية من تحب .فرتة ممتازة ملامرسة إحدى هواياتك
املفضلة.
ما يطلب منك.

دولة أوروبية
السنيغال
انديانا
استمرار
احاديث
ابحاث
العراق
أفغانستان
أنان
الحازمية
انتصار
باكستان
بغداد
بطرام
بريق
بكاسني
بوذا
تنسيق
جحافل
جريدة
جسور
جمهور
جنود
جيو
جرداق
خس
خبز
خمر
خرز
خد
دهر
داروين
درك

S U DO K U

فجر
فلك
قش
كوستاريكا
كرز

كتب
كوكب
كف
لبنان
لوزان

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

مهرجان
م
مستنقع
منشار
يريفان.

الحل السابق

الحل السابق
نيبال

االحد  28ترشين الثاين 2021

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

محاول ـــة االس ـــبوع املقب ـــل لح ـــل ازم ـــة البيط ـــار عب ـــر املجل ـــس بع ـــد س ـــقوط املخ ـــرج القضائ ـــي
ّ
ميقاتــــــــي لــــــــن يتســــــــرع بالدعــــــــوة الــــــــى مجلــــــــس الــــــــوزراء وال يفكــــــــر باالســــــــتقالة
اجــــــــواء تشــــــــدد ســــــــعودي تســــــــبق زيــــــــارة ماكــــــــرون ولبنــــــــان فــــــــي االنتظــــــــار
(تتمة ص(1
لـ»الديار» حيث اعرب عن اســتعداد التكتل النيا الذي
يرأســه عن حضور جلسة مجلس النواب لبحث موضوع
محاكمة الرؤســاء والوزراء يف حال «متت الدعوة وفق
االصــول» موضحا يف الوقت نفســه ان التكتل لن يبدّ ل
موقفه بأنه ضد الفكرة.
وينتظــر ان يزور الــرىئس ميقايت بعد عودته اىل
بــريوت الرئيســني عون وبري يف اطــار تحريك هذا
الخيــار لكن املراجع املطلعــة مل تؤكد ما اذا كان هذا
الحل قد بات محســوما ام ال لكنها قالت انه يبدو الحل
املرجــح بعد ان فقد االمل تقريبا من الحل عرب الجهات
القضائية.

} جلسة للمجلس }

ويف الســياق نفســه علمت «الديار» ان الرئيس بري
بصدد الدعوة اىل جلســة عامة للمجلس يف االسبوع
االول مــن كانــون االول املقبل او رمبا يف االســبوع
الثاين منه .وســتخصص الجلســة ملناقشــة واقرار
سلسلة من مشــاريع واقرتاحات القوانني املهمة منها
قانــون الكابيتال كونرتول الذي ســيكون عى جدول
اعــامل اللجان املشــرتكة يوم االربعــاء املقبل وكذلك
القانون املتعلق بشــبكة االمــان االجتامعي باالضافة
اىل البطاقة التمويليــة التي طالبت الحكومة بإضافة
بعض التعديات عى قانونها.

} مصادر عني التينة }

ويف هــذا االطار اكدت مصــادر عني التينة ان موقف
الثنــايئ الوطني امل وحزب الله من القايض بيطار ليس
موقفا من شخصه وا ا انسجاما مع املواقف الثابتة التي
اكد عليها الرئيس بري يف كثري من االوقات واملناســبات
وتنطلق من «ان الحقيقة والعدالة هام من املقدسات لكن
املدخل او املسلك يبقى يف اطار احرتام الدستور واالصول
الدستورية والقانون».
واضافــت املصادر ان ال احد يســتطيع ان يزايد عى

الرئيــس بري يف منا ة ودعم القضاء ،وان الجســم
القضــايئ يعرف ذلك جيدا ،الفتة اىل عبارته الشــهرية
«اعطونا قضاء عادال وخذوا دولة» ،لكن املسار القضايئ
يجــب ان يكون وفق االصول والدســتور الذي هو االول
واالخري ،فاملســألة ليست تطيري هذا القايض او ذاك كام
يصور البعض ،بل تتعلق بالحفا عى مســار صحيح ال
يتجاوز الدســتور ويؤدي اىل تحقيق العدالة وكشف كل
الحقيقة حول الجرمية الكــربى املتمثلة بانفجار مرفأ
بريوت.
وحــول ما ألت اليه االمور قالت مصادر عني التينة «ال
ء جديدا حتى االن» ،لكنها اشارت اىل ان هناك كاما
عن اســتئناف املساعي يف االيام القليلة املقبلة.

} ميقايت لن يستقيل }

مــن جهة اخرى قال مصدر مطلع لـ «الديار» مســاء
امــس ان الحديث عن ن ّية الرئيس ميقايت االســتقالة
بســبب انســداد افاق الحلول امام عودة مجلس الوزراء
اىل االنعقــاد هو كام غري صحيح وليس يف محله ،وان
الرئيس ميقايت ال يفكر يف االستقالة ومستمر يف تحمل
مســؤولياته والعمل بكل جهده ليس من اجل استئناف
جلســات مجلس الوزراء فحسب بل من اجل تفعيل عمل
الحكومــة يف كل املجاالت ملواجهة التحديات ومعالجة
امللفات املهمــة والحيوية والتصدي لازمة االقتصادية
واملالية واالجتامعية التي ترضب الباد.
ويف هذا املجال نفى وزير الصناعة جورج بوشــكيان
ما يشاع عن استقالة الرئيس ميقايت «الن الحكومة اتت
مبهمــة معينة عليها تنفيذهــا وهي الحفا عى البلد
وتحريك االقتصاد وبناء اطر جديدة له».
وقال «ان الحكومة بخري والعمل جار عى عقد جلسة
لهــا يف ارسع وقت وازالة كل املعوقات التي تحول دون
ذلك».

} تشدد سعودي يسبق زيارة ماكرون }

عــى صعيــد آخر ،مل يطــرأ اي جديد عــى صعيد
االزمة مع الســعودية ،وقال مصدر وزاري لـ «الديار»

ان الرئيــس ميقايت تنــاول هذا املوضوع يف اتصاالت
اجراهــا مؤخرا عــى غري صعيــد ،وان هناك جهات
ودوال تهتم يف املســاعدة عى حلحلة هذه االزمة ويف
مقدمها فرنسا.
ولفــت اىل ان الجهات اللبنانية املســؤولة تع ّول عى
زيــــارة الرئيس الفرن ماكرون اىل الســــعودية،
مشــــرية اىل انه مهتم يف الســــعي لــدى القيادة
الســعودية اىل فتح جدار يف االزمة القا ة والرتاجع
عــن القرارات الديبلوماســية واالقتصادية التي اخذتها
تجاه لبنان.
وكشــف املصدر ان ما كرون ابلــغ الرئيس ميقايت
انــه يــوىل اهتامما خاصــا يف هذا املوضــوع نظرا
النعكاســاته وتداعياته،مؤكدا انه ســيكون من بني
املواضيع التي ســيبحثها مع القيادة السعودية خال
زيارته للريــاض.
ووفق للمعلومات املتوافرة فان القيادة الســعودية ما
زالت تبدي تشددا يف موقفها ،وانها ال يبدو انها ستعدل
هذا املوقف يف الوقت الراهن.
ورغم العاقات القويــة التي تربط الرياض بباريس،
فانه من املستبعد ان تسفر مساعي الرئيس ماكرون عن
نتائج ايجابية.

} هل يضبط املركزي فلتان الدوالر؟ }

عى صعيد آخر بقي الدوالر محلقا بعد موجة الصعود
الجنوين التي سجلت يف االيام االخرية ،لكنه سجل امس
تراجعا طفيفا ليبقى دون ســقف الـ  25الف لرية الذي
كان تجاوزه يوم الخميس.
وقــال مصدر مطلع انه بعــد كام االمني العام لحزب
الله الســيد حســن نرصالله ومطالبة الدولة ان تتحمل
مســؤولياتها تجاه انفات الــدوالر ،ينتظر من الجهات
املســؤولة ان تقدم باجراءات وتدابري من شــأنها العمل
عى وقف هذا االنفات وتخفيض سعر الدوالر خصوصا
بعد بيان مرصف لبنان الذي اكد بان الســعر املتداول عرب
املنصات االلكرتونية هو ســعر غــري حقيقي ويخضع

للغايات السياسية والتجارية.
ومل يستبعد املصدر ان يكون ملرصف لبنان تحرك وتدخل
معني ملكافحة هذا الفلتان وضبط الســوق قدر االمكان،
لكنه اشار يف الوقت نفسه اىل انه لن يتدخل يف السوق
او خارج املنصة الرسمية التي يرعاها.

} التيار الوطني }

وعى صعيد املواقف السياسية ،دعا التيار الوطني الحر
يف بيان له بعد اجتامع الهيئة السياسية فيه اىل «فك ارس
الحكومــة وتحريرها من االعتبارات التي تعطل عملها»،
مجددا املطالبة بعقد جلسة ملجلس الوزراء «وفقا لاصول
الدستورية تأخذ القرارات املطلوبة لتسيري مرافق الدولة
وتســهيل حياة الناس من البطاقــة االنتخابية املتعرثة
اىل موازنــة ســنة  2022اىل حالــة التعايف املايل اىل
االوضاع املعيشــية واالجتامعية الكارثية نتيجة التفلت
املقصود يف سوق الرصف واسعار املحروقات فضا عن
القرارات املتعلقة بالعملية االنتخابية .كل ذلك يتطلب من
الحكومة ان تجتمع وتتحمل مسؤوليتها ،واال فان التيار
يدعو املجلس النيا اىل جلســة مساءلة للحكومة عن
اسباب عدم اجتامعها».
ورأى « ان املكان االنسب ملعالجة اي مشاكل يف قضية
التحقيــق العديل يف انفجار املرفأ هــو مجلس النواب
والهيئات القضائية املعنية».

} جنباط }

وقال رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنباط
يف كلمــة له يف اقليــم الخروب «انه بالرغم من العقبة
املصطنعة واملخربة التي صدرت بعد ترصيح احد الوزراء
حول حرب اليمن ،لست ادري ملاذا يغ ّيب االصاح ومل نعد
نسمع شيئا عن البطاقة التمويلية؟ هل هناك اوساط يف
الحكومــة ال يريدونها ام ان ليس هناك متويل؟».
وحول موضوع االنتخابات قال انه «ال ميكن ان نخرج
مــن التحالف التاريخي مع املســتقبل ،وبالرغم من كل
ء نقول للشــي سعد الحريري ان لبنان بلده ،وغيابه
عن الساحة ال يفيد».

مــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــور كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــعـــــــــــــــزل جـــــــــــــــنـــــــــــــــوب أفـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــا
«أومـــــــيـــــــكـــــــرون» عــــلــــى أبــــــــــــواب أوروبــــــــــــــا و<بـــــيـــــونـــــتـــــك» تـــخـــتـــبـــر فــــعــــالــــيــــة ل ــق ــاح ــه ــا
(تتمة ص(1
أثبت فعالية يف معالجة كورونا وال ســيام ملن ظهرت عليهم
أعراض خفيفة أو متوســطة الخطورة .ومن املقرر أن تجتمع
لجنــة خرباء الثاثاء املقبل للنظر يف إجــازة العقار للحاالت
الطبية الطارئة.

} إرجاء مؤمتر }

ويف أحدث التطورات ،أرجــأت منظمة التجارة العاملية يف
اللحظات األخرية أول مؤمتر وزاري لها منذ  4سنوات إثر ظهور
سالة «أوميكرون».
وبعد اجتامع طار عقد أمس الجمعة ،اتفق أعضاء املنظمة
البالــغ عددهم  164عى تأجيل املؤمتر الوزاري الـ 12إىل أجل
غري مسمى يف أعقاب انتشار أوميكرون «الذي دفع حكومات
كثرية إىل فرض قيود مشــددة عى السفر ،مام سيمنع العديد
من الوزراء من التوجه إىل جنيف» ،وفق ما أعلنته املنظمة.
وكان مفرتضا أن يشــارك يف مؤمتر منظمة التجارة -الذي
كان مقررا انعقاده يف الفرتة من  30ترشين الثاين الجاري إىل
 3كانون األول املقبل -حوايل  4آالف شخص.

} تحذيرات وتوتر اجتامعي }

وتســارعت التطورات بعدما أعلنت منظمة الصحة العاملية
أمس الجمعة تصنيف املتحور الجديد بأنه «مقلق».

وقالت مجموعة الخرباء املكلفة مبتابعة تطور الجائحة لدى
املنظمة إنه «تم إبا منظمة الصحة العاملية عن املتحور «
 ) 1 1 529( 1 1 529ألول مــرة من قبل جنوب أفريقيا يف
 24ترشيــن الثاين  2021يحتوي هذا املتحور عى عدد كبري
من الطفرات ،بعضها مقلق».
من جهتــه ،قال املركــز األورو للوقاية مــن األمراض
ومكافحتهــا يف تقريــر لتقييم املخاطر إن «املســتوى العام
للمخاطر املرتبط مبتحور «ســارس-كوف 2-أوميكرون يف
االتحاد األورو املنطقــة االقتصادية األوروبية تم تقييمه
عى أنه مرتفع إىل مرتفع جدا».
وجاء هذا التحذير يف وقت تواجه فيه أوروبا موجة خامسة
من الوباء ،وقد أعلنت دول القارة سلســلة من القيود اإلضافية
الحتواء الوضع املتدهور.
واكتشفت ســالة أوميكرون يف خضم توترات اجتامعية
تســببها القيود الصحية ،فيام يتواصل لدى فئات من الجمهور
عدم الثقة يف التطعيم.
وقد تم رصد الســالة الجديدة لدى  22شــابا مصابا يف
جنوب أفريقيا ،ثم اكتشــفت تباعا يف هونغ كونغ وإرسائيل
وبلجيــكا ،وال تزال فعالية اللقاحات ضد هذه الســالة قيد
الدراسة.

} قيود السفر }

ويف تلك األثناء ،تتواىل قرارات إغاق الحدود أمام املسافرين

اثيوبيـــــا ...تقـــــدم للقـــــوات الحكوميـــــة
وواشـــــنطن تشـــــدد علـــــى انهـــــاء الحـــــرب
(تتمة ص(1
وقالــت الحكومة إن قواتهــا تتقدم باتجاه
مدينة بايت وصوال إىل كومبلشا يف عمق رشق
إقليم أمهرة ،لكن جبهة تحرير شــعب تيغراي مل
تعلّق عن هذه املستجدات.
مــن جانبهــا ،أعلنت قوات إقليــم عفر أنها
اســتكملت مع القوات الحكومية سيطرتها عى
جميع مديريات اإلقليم.
ويف أول ظهــور له من جبهــات القتال ،قال
رئيس الوزراء اإلثيو آ أحمد إن الجيش حقق
انتصارات كبرية عى جبهة تيغراي.
ويف صور نرشها تلفزيــون أوروميا تحدث
آ أحمــد باللغتني األورومية واألمهرية ،وقال
إن قــوات الحكومة ستســتمر يف القتال حتى
القضاء عى ما وصفه باإلرهاب.
يف املقابل ،قال املتحدث باســم جبهة تيغراي
غيتاشيو رضا إن الفرصة الضئيلة إلحال السام
يف البــاد قد أضاعها رئيــس الوزراء آ أحمد
عندما اختار الحرب.
قلق أمري
ويف السياق ذاته ،قال املتحدث باسم الخارجية
األمريكية نيد برايــس إن الوزير أنتوين بلينكن
يشــعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العســكري يف

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــ رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

إثيوبيا.
وأضاف برايس -بعد اتصال هاتفي بني الرئيس
الكيني أوهــورو كينياتا وبلينكــن -أن الوزير
شــدد عى الحاجة إىل التحــرك العاجل إلجراء
مفاوضات.
وعى صعيد متصل ،رأت الســفارة األمريكية
يف أديس أبابا أن الوضع األمني يف الباد يستمر
يف التدهور.
وحثــت الســفارة رعاياهــا يف إثيوبيا عى
املغادرة الفورية وباستخدام الخيارات التجارية
املتاحة.
عى صعيد آخــر ،قال برنامج األغذية العاملي
التابع ل مم املتحدة إن عدد املحتاجني ملســاعدة
غذائية يف شــامل إثيوبيا ارتفع إىل أكرث من 9
مايني شخص مقارنة بنحو  7مايني يف أيلول
املايض.
وأضــاف الربنامج أن نحو  4مايني شــخص
يحتاجون إىل مســاعدات إنســانية ،يف إقليم
أمهرة وحده.
ويواجه مئات آالف األشخاص خطر املجاعة،
وارتفعت مخاطر ســوء التغذيــة بني األطفال
يف أقاليم تيغــراي وأمهرة وعفر .وأفادت األمم
املتحــدة بأن املعارك د ّمــرت أكرث من  500مرفق
صحي يف أمهرة.

الوافدين من دول يف جنوب القارة األفريقية عقب الكشف عن
هذه السالة التي يخ الخرباء أن تكون عدواها أشد أو أرسع
مــن دلتا ،لكن منظمة الصحة العاملية تقول إن تحديد خطرها
وشدته يتطلب أسابيع من البحث والتحليل.
وأعلنــت الواليات املتحدة إغاق حدودها أمام الوافدين من 8
دول يف جنــوب القارة األفريقية ،وكذلك أعلنت كندا والربازيل
وتايلنــد ورسيانكا واليونان والســعودية وقطر واإلمارات
والبحرين وســلطنة عــامن واألردن واملغرب إجراءات مامثلة
لتقييد دخول املســافرين أو تعليــق الرحات الجوية من دول
أفريقية عدة.
ويف وقت سابق ،حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحات
الجويــة من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها ،كام دعا االتحاد
األورو الدول األعضاء إىل القيام بذلك عى الرغم من توصيات
منظمة الصحة العاملية بعدم فرض قيود عى الســفر يف هذه
املرحلة قبل الحصول عى معلومات كافية بشــأن الســالة
الجديدة.

} استياء بجنوب أفريقيا }

من جهتها ،أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن أسفها لقرارات
بعض البلدان بتعليق الرحات معها وإغاق الحدود.
وقــال وزير الصحة الجنــوب أفريقي جو فاها يف مؤمتر
صحفي عقد مســاء أمس إن «بعض ردود الفعل غري مربرة»،
مضيفا أن «بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحل مشــكلة

عاملية».
ورأت جنــوب أفريقيا أن اإلجراءات «الصارمة» التي اتخذتها
دول عدة وتؤثر عى االقتصاد والســياحة قد تدفع البلدان إىل
عدم اإلبا عن اكتشــاف أي متحورات جديدة خشية التعرض
إلجراءات عقابية مامثلة ،وفق قولها.
وقالــت وزيرة خارجية جنوب أفريقيــا ناليدي باندور يف
بيــان إن «قلقنا اآلين هو الرضر الذي ســتلحقه تلك القرارات
بالقطاعات السياحية والرشكات».

} نداء من بايدن }

ويف الواليات املتحدة ،دعا الرئيس جو بايدن الدول التي كان
من املقرر أن تجتمع يف منظمة التجارة العاملية هذا األســبوع
للموافقــة عى التنازل عن حقــوق امللكية الفكرية للقاحات
«كوفيد »19-يف أعقاب ظهور سالة أوميكرون.
وقــال بايدن قبل أن تعلــن املنظمة تأجيل هذا االجتامع -إن
«هذه األنباء بشــأن هذه السالة الجديدة يجب أن توضح أكرث
كيف أن هذه الجائحة لن تنتهي حتى تكون
من أي وقت م
لدينا لقاحات عاملية».
قدما يف هذا
وأضــاف أن هذه األنباء «تؤكــد أهمية امل
(التنازل عن حقوق امللكية الفكرية) برسعة».
يف تلك األثناء ،أعلنت حاكمة والية نيويورك كايث هوشــول
حالة الطوار القصوى بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس
كورونا والحاالت التي تتطلب العاج يف املستشفيات.

وصــــــــــــــــــول الـــــــــــوفـــــــــــد االيــــــــــــــرانــــــــــــــي الــــــــــــــى فــــيــــيــــنــــا
الــــــلــــــهــــــيــــــان  :اخـــــــتـــــــرنـــــــا الــــــــتــــــــفــــــــاوض وهـــــيـــــأنـــــا
(تتمة ص(1
ويف تلــك األثناء ،أفادت وكالة األنباء اإليرانية
«إرنــا» بأن عيل باقري مســاعد وزير الخارجية
للشؤون السياسية وصل عى رأس وفد إيراين إىل
العاصمة النمساوية فيينا ،للمشاركة يف الجولة
السابعة من محادثات إحياء االتفاق النووي.
مــن جهته ،أكــد وزير الخارجيــة اإليراين أن
باده لديها عدة خيارات لكنها اختارت التفاوض،
فيه بجدية للتوصل إىل اتفاق.
وستم
و ح عبــد اللهيــان قائــا «موقفنا واضح
و يح بشــأن مفاوضات فيينــا وهو أنه يجب
ضامن مصالح وحقوق الشــعب اإليراين يجب
رفع العقوبات ،ونأمل أن نتمكن من اتخاذ خطوات
أساسية وناجحة خال هذه املحادثات».
وتابع «لسنا مكتويف األيدي ولدينا عدة خيارات
لكننا اخرتنــا التفاوض جادون يف املفاوضات
والتوصل إىل اتفاق ونأمل أن نشهد موقفا مامثا
مــن األطراف الغربية» .وأضاف «أكدنا لهذه الدول
أننــا حكومــة براغامتية ونســعى إىل تحقيق
النتائج».
وجاءت ترصيحات وزير الخارجية اإليراين إثر
اتصاالت وتحركات دبلوماســية ،أبرزها اتصاله
الهاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد

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

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

األورو جوزيب بوريل أمس الجمعة.
وتهــدف املحادثات غري املبــارشة بني الواليات
املتحدة وإيران مبشــاركة القــوى الكربى -التي
تســتأنف االثنني -إىل إحياء االتفاق النووي املربم
عام  .2015وكانت واشــنطن قد انســحبت من
االتفاق عام  2018وأعادت فرض عقوبات شديدة
عى إيران.

} منشأة كرج }

ومع االســتعداد الســتئناف املفاوضات ،يربز
خاف حول منشأة كرج اإليرانية املختصة بتصنيع
أجزاء من أجهــزة الطرد املركــزي املتطورة التي
تخصب اليورانيــوم ،إذ رفضت طهران التهديدات
األمريكية بشأنها.
وشــدد رئيس هيئة الطاقــة الذرية اإليرانية
محمد إســامي عى أن املنشأة مرتبطة باالتفاق
النووي ،و»ال يحق ملن انســحب من االتفاق إبداء
وجهة نظره بشأنها».
وقــد نقلت وكالة «رويــرتز» عن بيان أمري
موجه ملجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقةالذرية -تهديد واشنطن مبواجهة إيران يف الوكالة
الشهر املقبل إذا مل تبد تعاونا أكرب.
وأشار البيان -عى وجه الخصوص -إىل إعادة
تركيب كامريات الوكالة الدولية يف منشأة كرج.
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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

رافائيــل غرويس قال -األربعــاء املايض -عقب
زيارتــه طهران إنه مل يتم إحراز أي تقدم يف عدد
من القضايا ،أشــدها إلحاحا مسألة الوصول إىل
ورشة يف مجمع «تيســا» يف كرج بعد شهرين
من تقديم إيران وعودا بالسامح بذلك.
وتتخصص الورشة يف تصنيع أجزاء من أجهزة
الطرد املركزي ،التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم،
وتعرضت -فيام يبدو -لعملية تخريب يف حزيران
املايض ،دمرت واحدة من  4كامريات تابعة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية هناك.
وأزالت إيران فيام بعد جميع الكامريات .وعاوة
عــى ذلك ،فإن اللقطات التــي صورتها الكامريا
املدمرة مفقودة.
مــن ناحية أخرى ،قال قائد البحرية يف الجيش
اإليراين األدمريال شــهرام إيــراين إن العقوبات
املفروضــة عى القطاع العســكري لن تؤثر عى
القوات البحرية كونها تســتطيع إنتاج الســفن
مبختلف أحجامها.
وأكــد أن قواته مســتعدة للرد عى أي تهديدات
تتعــرض لها الباد وأن «خطوط الدفاع لن تقترص
عى الحدود اإليرانية» .وبشــأن أمن املاحة ،قال
األدمــريال إيراين إن بحرية الجيش تقوم بحامية
الســفن ومرافقتها يف املحيــط الهندي والبحر
األحمر.
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