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اال م ـــة السياس ـــية ــــ الق ائي ـــة بانت ـــار معج ـــزة بع ـــد فش ـــل طروح ـــات ب ـــري للح ـــل
اطــــــــالق منصــــــــة تســــــــجيل «االكثــــــــر فقــــــــرا» اليــــــــوم ...وال موعــــــــد للدفــــــــع
القطريـــون م تمـــون بالغـــا وال ربـــاء واملرفـــأ ويعتمـــدون «الديبلوماســـية الصامتـــة»
حقيقة الديار

صمت سالمة بلي
كأمنــا فخامــة الرئيــس العــامد
ميشــال عون يبــرص يف منامه حاكم
مرصف لبنان األســتاذ رياض ســالمة
فيدعــوه اىل اجتامع عنــد الصباح يف
القــرص الجمهوري مع وزيــر املالية ،
وطبعــا بحضور الوزير الدكتور ســليم
جريصايت.
والحديــث كله عــن التحقيق الجنا
 ،مع العلــم ان املرصف املركزي والحاكم
رياض ســالمة ســلّم كل الداتا لرشكة
التدقيــق الجنا بنســبة  0والباقي
عىل الطريق يك تســتلمه رشكة التدقيق
الجنا خالل أيام.
حاكــم مرصف لبنان األســتاذ رياض
سالمة كلّف رشكة عاملية ،ورفع الرسية
املرصفية عنه وســلمها كل حساباته يك
تدقق بها  ،واســتغرق االمر أشــهر وبعد
انتهــاء التدقيــق من الرشكــة العاملية
للحسابات قام ســالمة بتسليم التقرير
اىل رئيس الحكومة وسيسلمه أيضا اىل
القضاء.
الحمالت كبرية جدا عىل الحاكم رياض
ســالمة  ،وكل ذلك لتشويه صورته امام
الرأي العام اللبناين  ،بعدما كان الشــعب
اللبناين يلتف حوله طوال  25ســنة ألنه
حافــ عىل قيمــة العملة الوطنية  ،أي
اللرية اللبنانية رغم الحروب واالغتياالت
والتفجريات واألزمــات املالية الدولية ،
إضافــة اىل الرصاع الســيايس الداخيل
حيث تتداخــل دول املنطقة واالقليم يف
هذا الرصاع  ،واضافة أيضا اىل الفراغات
الحكومية والرئاسية أي بقاء لبنان دون
حكومة ملدة ســنة وسنتني ،وبقاء لبنان
دون رئيس جمهورية ملدة سنة وملدة أيضا
سنتني وشــهرين ومع ذلك كان يحاف
الحاكم رياض ســالمة عىل قيمة اللرية
اللبنانية ومينع عنها الســقوط وارتفاع
سعر الدوالر.
مل يفعل هذا فقط رياض ســالمة ،بل
قــام بضخ األموال عرب مصــارف لبنان
لتزويد الشــعب اللبناين بالقروض عىل
صعيد الســكن ورشاء الســيارات ودعم
الزراعــة ودعم الصناعة ودعم التجارة ،
وكل ذلك عرب دعم مرصف لبنان للقروض
التي قدمها للشعب اللبناين فمنع الجمود
االقتصادي رغم الحالة السياسية السيئة
يف لبنان والخالفات الحزبية التي ال تريد
الخري للبنان  ،بل كل فريق يريد ان يحقق
مصلحته الذاتية عىل حســاب مصلحة
لبنان.
هــذا ومن دون وثيقــة ومن دون اي
برهــان او تهمــة واضحة قــام الوزير
جربان باسيل بدعوة حاكم مرصف لبنان
لالســتقالة  ،وطالب باســيل يف حال
عدم اســتقالة رياض سالمة ان تجتمع
الحكومــة وتعمــل عىل اقالــة الحاكم
سالمة من حاكمية مرصف لبنان.
رياض ســالمة مل يــرد عىل الحمالت
ضــده ،الن الصمت اقوى مــن الكالم ،
وألنــه قام بواجباتــه يف تكليف رشكة
عاملية للتدقيق يف حســاباته  ،وأصبحت
حســاباته يف عهدة القضاء والحكومة
وصمت الحاكم رياض ســالمة اشد قو ًة
من الدعوة اىل اقالته او استقالته.
نحن ننتظر نتيجــة التحقيق الجنا
بفــارغ الصــرب  ،ألن عند ذلك ســتظهر
الحقيقــة التي تقــول ان الحاكم رياض
سالمة شفاف حاف عىل املصلحة العليا
للبنان ومل يســتغل مركــزه ونفوذه الي
مصلحة شــخصية وعىل كل حال األيام
آتية وال أحد يســتطيع إخفاء الحقيقة.
ويبقى صمت الحاكم رياض ســالمة
هو الصوت البلي واالقوى.

شارل أيوب

بوال مراد

مــع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقايت من الفاتيكان وترقب عودة
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون خالل ساعات من قطر ،يُتوقع ان
تتحرك مجددا املساعي والجهود لحل االزمة السياسية القضائية التي
تؤدي لتعطيل عمل الحكومة بعد فشل املساعي االخرية وطروحات رئيس
املجلــس النيايب نبيه بري للحل والتي متحورت حول احالة التحقيقات
مع الوزراء والنواب ورؤســاء الحكومات السابقني اىل املجلس االعىل
ملحاكمة الوزراء والنواب مقابل استكامل املحقق العديل القايض طارق
البيطار تحقيقاته بامللف فيكون الكل ربح من خالل هذه التسوية ،فلم
تتم االطاحة بالبيطار وهو ما يطالب به «الثنا الشيعي» وباملقابل تم
سحب ورقة استدعاءات السياسيني من بني يديه.

كرس «الثنا »؟!

وتقول مصادر سياسية مطلعة عىل النقاشات املستمرة يف هذا امللف
ل»الديار» ان «ســقوط هذه الطروحات يعقد االزمة اكرث فأكرث ويظهر
ان هناك طرفا يسعى لكرس اآلخر من خالل رفضه مالقاته يف منتصف
الطريــق للتصــدي لالزمة التي تهدد باالطاحــة بكل يشء» .وتضيف
املصادر« :من يعول عىل كرس «الثنا » وعودته اىل جلســات مجلس
الوزراء وفق املعطيات الحالية وتحت ضغط الشــارع مخطىء متاما...

(تتمة املانشيت ص)12

مفاوضــــــــات فيينــــــــا الجلســــــــة الثانيــــــــة  :ايــــــــران ترفــــــــ أي التزامــــــــات
جديــــــــدة و»اســــــــرائيل» تحــــــــذر مــــــــن اجتيــــــــا «العتبــــــــة النوويــــــــة»

ما

ا

استأنفت أمس الثالثاء ،الجلسة الثانية من
الجولة الســابعة يف مفاوضات فيينا إلحياء
االتفاق النووي اإليراين .وبينام أكدت طهران
أنها لن تقبل أي التزامات جديدة ،أعلن الجيش
اإلرسائييل ترسيع اســتعداداته ملنع إيران من
اجتياز العتبة النووية.
وقــال املتحدث باســم الخارجية اإليرانية
سعيد خطيب زاده إن بالده لن تقبل أي التزامات
نووية جديدة خارج بنود االتفاق النووي املربم
يف  ،2015وإن تركيزها يف فيينا سيكون عىل
رفع العقوبات.
وأضاف زاده يف إفادة صحفية أن إيران لن
تقبل أي يشء أقل أو أكرث مام جاء يف االتفاق
النووي ،ولن تقبل مبدأ الخطوة مقابل خطوة
أو أي تعهــدات جديدة ،وذلــك ردا عىل دعوة
واشــنطن بأن تعود لاللتــزام ببنود االتفاق
بشكل متزامن مع إيران.

يي ا

وذكر املسؤول اإليراين أن طهران تشارك يف
محادثات فيينا بوفد شامل وإرادة جدية لرفع
العقوبات ،وإذا كانت األطراف األخرى تسعى
أيضا لتحقيق الهدف نفســه بدال من املامطلة
وإضاعة الوقــت ،ميكن القول إن املفاوضات
ستكون يف مسار صحيح.

االجتامعات األوىل

وأعــرب كبــري املفاوضــني اإليرانيني يف
مفاوضــات فيينــا عيل باقري عــن تفاؤله
بعد االجتامعــات األوىل للمحادثات النووية
يف فيينا االثنــني .وأضاف أنه من الضوري
أن يكــون رفع جميع العقوبــات أولوية يف
مفاوضــات فيينا ،معتــربا أن إحياء االتفاق
سيكون صعبا إذا استمرت «سياسة الضغوط
األمريكية القصوى».

(التتمة ص)12

الناتــــــــو يتوعــــــــد روســــــــيا بدفــــــــع ثمــــــــن باهــــــــ إذا تدخلــــــــت عســــــــ ريا
فــــــــي أوكرانيــــــــا وبوتيــــــــن يحــــــــذر مــــــــن تجــــــــاو «الخــــــــط األحمــــــــر»
توعد حلف شــامل األطليس (ناتو) روســيا
بدفــع مثن باه يف حال هاجمت أوكرانيا ،يف
حني ردت موســكو بتحذير الحلف من مغامرة
عسكرية رشقي أوكرانيا.
ففــي كلمة ألقاها يف اليوم األول من اجتامع
وزراء خارجيــة الحلف يف عاصمة التفيا ريغا،
حذر األمني العام لحلف الناتو ينس ســتولتنربغ
روســيا مام وصفه بثمن باه ســتدفعه إذا
تدخلت عسكريا يف أوكرانيا.
وقال ستولتنربغ إن هناك خيارات عديدة ميكن
النظــر فيها حيال هذا األمر ،مؤكدا نرش الحلف
قــوات قتالية رشقي أوروبا ألول مرة بســبب
تهديدات موسكو.
وأكد األمني العام لحلف شــامل األطليس أن
روسيا والصني تعززان قدراتهام العسكرية مام
يشكل خطرا عىل دول الحلف.
وكان أكد قبيل انطالق االجتامع الوزاري للناتو

أهمية الدفاع عام ســامه «قيم الحلف» ملواجهة
النظم االســتبدادية مثل الصني وروسيا ،وفق
وصفه.
وطالب ســتولتنربغ الدول األعضاء يف الناتو
مبواصلة اســتثامراتها لتعزيــز قدرات الحلف
الدفاعية ،وشــدد عىل أن وجود حلف شــامل
األطليس رشق أوروبا ويف كل من بحر البلطيق
والبحر األســود غرضه دفاعي وليس الستفزاز
أحد.
من جهته ،أعرب وزيــر الخارجية األمرييك
أنتــوين بلينكن عن قلق واشــنطن العميق من
تحركات روسيا العسكرية عىل حدود أوكرانيا.
وأضــاف أن أي عــدوان جديد عــىل أوكرانيا
ستكون له عواقب وخيمة ،وأكد أن بالده تراقب
عن كثب التحركات الروسية ،مجددا التزام إدارة

(التتمة ص)12

أوم ــيـ ـ ــرون :أوكــســفــورد تــنــاق ـ م ــودرن ــا حـــول فاعلية
اللقاحات وأوروبـــا تتحد عــن أع ــراض خفيفة للمصابين

وا ر ي

ر ال

م ا كرا يا

عىل طريق الديار
أهم أمرين للمواطن كبداية يف رغباته ان
يحصل عىل الصحة واألمان ،وكان هذا األمر
متوفرا يف لبنان قبل سنتني ،فاملستشفيات
كانــت تعمل بصورة ممتــازة  ،ولدينا اهم
األطبــاء وعنارص الجهــاز الطبي ،كام ان
االستقرار واألمان كانا منترشين عىل كامل
األرايض اللبنانية.
اليوم ال يســتطيع املواطن العادي الذي
دخله متوسط  ،وال الفقري أن يتعالجا يف أي
مستشفى  ،وهاجر قسم كبري من اصحاب
األدمغــة والخــربة  ،وهاجــر ممرضون
وممرضات من لبنان  ،وأصبح اليوم دخول

الواحد اىل املستشــفى يكلف  6ماليني لرية
عالجا.
هــذا عىل صعيد الصحة  ،اما عىل صعيد
األمان فكل يوم يســقط قتيالن او ثالثة ،
اما بطلق ناري او جثة هامدة يف شــقة ،
اوشــخص مصاب بطعنات سكني  ،وهكذا
فقدنــا األمان وفقدنا العالج للصحة  ،ولن
نذهــب بعيدا عندما نقول ان اســعار املواد
االســتهالكية واألدوية اصبحت فوق قدرة
املواطن  ،وبدأت الهجرة بشكل كبري ويصح
القول «هاجر أهيل».

«الديار»

العراق :إعالن النتائج الن ائية لالنتخابات البرملانية
قــال االتحاد األورويب أمــس إن حاالت اإلصابة
مبتحــور كورونا الجديد «أوميكــرون» أعراضها
خفيفة ،يف حني قال رئيس رشكة مودرنا األمريكية
إنــه ليس من املرجح أن تكــون اللقاحات املضادة

لكوفيد  1فعالة مع أوميكرون بنفس قدر فعاليتها
مع املتحور «دلتا».

(التتمة ص)12
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األردن :الرئيس االسرائيلي يست تر بمشاعر املسلمين 12
مواج ات بين فلسطينيين وقوات االحتالل في نابلس
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االربعاء  1كانون األول 2021

للرؤوس الساخنة في ايران

نبيه الربجي

«لقــد باعنــا ،يف
سوق األمم ،مثلام تباع
املوايش»!...
متى مل يكن «االخوان
املســلمون» أحصنــة
الشيطان منذ تأسيس
الجامعة ؟ ذاك الشبق
الفرويدي (الدموي) اىل
السلطة أنتج رجاالً من
طراز أيب بكر البغدادي،
وأيب مصعب الزرقاوي ،وأيب محمد الجوالين...
ال نتصور وجود زعيم ســيايس أكرث زبائنية ،وأكرث
مكيافيلية من رجــب طيب اردوغــان« .االخواين»
املحرتف ،الجاهز لبيع طربوش حسن البنا يف «سوق
العتيق» .حمل عىل األمري محمد بن ســلامن ،ثم جثا
بني قدميه .أهان اميانويل ماكرون ،ثم تذلل أمام أبواب
االليزيه .دعا اىل القضاء عىل عبد الفتاح السييس ،ثم،
عىل طريقة نعيمة عاكف يف هز البطن ،راح يتوســل
ويتسول ،مصافحته.
اآلن ،السلطان العثامين الذي اضطلع بدور الثعبان،
ال بدور الثعلب ،بني البيت األبيض والكرملني ،استشعر
بعد تلك الســنوات من الرقص بــني جاذبية التاريخ،
وجاذبية االيديولوجيــا ،أن املطرقة األمريكية تقرتب
من رأســه بالهبوط املر ّوع للــرية الرتكية .للتو اتصل
بنفتايل بينيت ،ول ّوح بخطوات وشــيكة لـ»االقرتاب
من ارسائيل».
الرجل الذي أوحى باحياء السلطنة العثامنية ،تعهد
لقادة فلسطينيني بأنه سيكون أول املحاربني من أجل
استعادة املسجد األقىص ،هو من دعا حركة «حامس»
اىل اقامة مراكز تدريب عند الحدود مع ســوريا ،ومن
كان وراء تســليم مخيم الريموك ،قرب دمشــق ،اىل
تلك الفصائل الهمجية ،من أجــل تقويض الدولة يف
سوريا....
لواله هل كان ميكن لسيناريو الحرب أن يبقى ليوم
واحد مع ادراكه« ،كاخواين» محرتف ،ويرفع شــعار
«االســالم هو الحل» (اي طراز من االسالم ؟) ،أن ذلك
السيناريو أعدّ للقضاء عىل الدور السوري يف مؤازرة
املقاومة ،ومن جنوب لبنان اىل جنوب فلسطني...
هل هي املصادفــة أن يتحدث اىل «رئيس الحكومة
االرسائيلية» عشــية معاودة مفاوضات فيينا ،واعداً
بزيارة لوزيــر خارجيته اىل «تل أبيــب» ،ورمبا اىل
«اورشــليم» ،بعدما كان قد رصح بــأن التواصل بني
األجهــزة الرتكية و»األجهــزة االرسائيلية» مل يتوقف
يوماً؟
أكرث من مرة ،حاول أن ميد يــده ،بعيداً من الضوء،
اىل بشــار األسد الذي رفض الدخول يف لعبة األقنعة.
األولوية لرحيل آخر جندي تريك عن األرض السورية.
بعــد ذلك لكل حادث حديث .ها أنه يختار «ارسائيل» ال
ســوريا .اذا أتاكم حديث املطرقة األمريكية وويالتها
عىل حلفائها...
لهذا نقول ألصحاب الرؤوس الساخنة يف ايران ،يف
ظل رصاع األمرباطوريــات ،ال جدوى من الرهان عىل
«الجرنال زمن» ،وقــد بات عبئاً ثقيالً عليكم .كثريون
حول ايران ،مبا يف ذلك اذربيجان ،باألكرثية الشيعية
واالتنيــة الرتكية ،يلعبــون ضدكم ألنهم يخشــون
من تداعيــات االيديولوجيا العاصفــة ،االيديولوجيا
الحديدية...
مثلام ال مجال أمام األتراك الحياء السلطنة ،ال مجال
أمام االيرانيني الحياء األمرباطورية .العامل ليس فقط
يف التاريــخ اآلخر ،بل يف ما بعــد التاريخ .باألحرى،
ليس فقط يف الزمن اآلخر ،بل يف ما بعد الزمن!
بطبيعــة الحــال ،نــدرك رضاوة جنــون البعــد
األمرباطوري يف السياســات األمريكية حيال الرشق
األوســط ،أكان ذلك عقب مؤمتر يالطا عام  1945أم
كان يف ظــل «مبدأ ايزنهاور» عام  ،1957كام ندرك أن
الرحيل اىل الباسيفيك ال يعني ترك حقول النفط والغاز
مرشعة أمام التنني...
لكن ايران متكنــت من أن تفرض نفســها كدولة
مركزية يف املنطقــة .األمريكيون أقــ ّروا بذلك علناً.
العودة اىل اتفاق فيينا (بالتايل اعادة ترتيب العالقات
مــع الواليات املتحــدة) ال بد أن تــؤدي اىل الحد من
الحصار األمرييك القاتل عىل لبنان ،وعىل سوريا ،كام
قد يحد من ذلك التبعرث ،أو التصدع ،الكاريث يف العراق.
ابراهيــم رئييس أعطى األولويــة لتوثيق العالقات
مع بلدان الجــوار .اذاً ،لتكن الخطوة األوىل من اليمن
(وحيث العقدة الســعودية) .هذا البلــد العريق الذي
تحول اىل أرض يباب.
اذ ال جدوى من االستمرار يف اللعب الجيوسيايس،
أو اللعب الجيوسرتاتيجي ،هناك ،ال مجال لزحزحة أي
نظام خليجي ،وبقرار من القوى الكربى دون استثناء،
ملاذا ال تكون سياسة غســل األيدي ،وغسل القلوب؟
هكذا ال تبقى األبواب عــىل مرصاعيها ال أمام الثعبان
العثامين ،وال أمام األخطبوط االرسائييل...

التقى سفير ســــــلطنة عمان ودرويش

م ــي ــق ــات ــي عـــــرض األوضـــــــــاع مــــع وفـــد
ال ــب ــنـــك األوروبــــــــــي إلعــــــــادة اإلعـــمـــار

إســتقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت سفري لبنان
لدى سلطنة ُعامن ألبري سامحة.
كام إســتقبل ميقــايت النائب عيل درويــش حيث تطرق
البحث اىل تفعيل عمل اإلدارات واملؤسســات العامة متاهيا
مع األزمات املتتالية التي متر بهــا البالد وصوالً اىل مرحلة
التعايف اإلقتصادي واألمان اإلجتامعي ،باإلضافة اىل شؤون
تتعلق مبدينة طرابلس.
وإجتمــع ميقايت مع وفد البنــك األورويب إلعادة اإلعامر
والتنمية « »EBRDحيث تناول البحث الربنامج املشرتك بني
لبنان والبنك من أجــل دعم اإلصالحات املتعلقة بسياســة
التعايف اإلقتصادي للبنان.

رشـــــدي بــحــثــت بـــرامـــج األمـــــم املــتــحــدة
فـــــي لــــبــــنــــان مـــــع بـــــــري ومـــيـــقـــاتـــي

زارت نائبــة املنســقة الخاصة لألمم املتحــدة يف لبنان
منسقة الشؤون اإلنسانية نجاة رشدي ،رئيس مجلس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة ،حيث تم
عرض لألوضاع العامة والربامــج التي تضطلع بها املنظمة
األممية يف لبنان.
كام التقت رشدي عىل رأس وفد من مكتب املنسقية رئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقايت ،حيــث جرى عرض لألوضاع
العامــة يف لبنان والربامج التي تضطلع بها املنظمة األممية
فيه.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ً
ُ
ّ
البابا فرنســــــيس في قبــــــرص غدا ومن ثــــــم اليونــــــان… والراعي يواكــــــب الزيارة
مصدر كنســــــي  :لبنان في قلب البابا ...وعلى املســــــؤولين إبقائه بلد العيش املشترك
دوليل بشعالين
تتجه أنظار شــعوب لبنــان واملنطقة اىل قربص
يحل الحرب األعظم البابا فرنسيس ضيفاً
واليونان ،إذ ّ
كبرياً عليهام يف رحلة يبدأها اليوم ،هي الخامســة
والثالثني له منذ انتخابه يف العام  ، 2013وتستغرق
خمسة أيّام (من  2اىل  6كانون األول الجاري) ،حيث
ســ ُيثري قضية املهاجرين والالجئني مجدّ داً ،والحوار
بني األديان ،ويزور خاللها جزيرة «ليســبوس» التي
تُعترب رمزاً ألزمة الهجرة .وتــأيت الزيارة التاريخية
للبابا فرنسيس اىل بلدين جارين للبنان ،وسط مت ّني
اللبنانيني بأن تكون زيارتــه التالية لبلدهم الذي ينئ
و ُيعاين من أزمة إقتصادية ومالية ومعيشية خانقة
غري مسبوقة .فهل ســيكون لهذه الزيارة التاريخية
للبابا اىل منطقة الرشق األوســط أي تأثري إيجايب
عىل لبنان ،ال ســيام بعد الزيارة األخرية التي قام بها
رئيس الحكومة نجيب ميقــايت اىل الفاتيكان حيث
التقى قداســته؟ وهل من زيــارة متوقّعة له للبنان
خالل العام 2022؟!
مصدر كنيس يرى يف زيارة البابا فرنســيس اىل
قــربص (من  2ك 1اىل  4منه) حيث ســيطلق «نداء
من أجل الوحدة والســالم» لتوحيد الجزيرة التي تبدأ
ثم اىل اليونــان حيث يُثري أزمة
غــداً الخميس ،ومن ّ
ككل ،يحصل منها
حربية للمنطقة ّ
املهاجرين ،بَ َركة َ
لبنان عىل مباركة الحــرب األعظم من خالل مواكبة
الكاردينــال مار بشــارة بطرس الراعي لزيارة قداســته اىل
نيقوســيا .ففي قربص ،يرأس البابا فرنسيس الجمعة يف 3
كانون الجاري ،الذبيحة االلهية التي يُشــارك فيها البطريرك
الراعي ،ثم يعقد لقاء مع اإلكلريوس الكاثوليك يف كاتدرائية
«ســ ّيدة النعم» ،يليه لقاء مع املهاجرين الكاثوليك يف كنيسة
الالتني ،عىل أن يستقبله كبار املسؤولني القربصيني ،ويلتقي
خالل زيارته الرئيس القربيص نيكوس أناستاسياديس.
ومــن هنا ،يضيف املصدر الكنيس ،فــإنّ البطريرك الراعي
ســيلتقي مع اإلكلريوس الكاثوليك قداســة البابا الذي يضع
لبنان دامئاً يف قلبه ،وســيحمل منه بركته للبنانيني ورسالة
اىل هذا البلد الحبيب الذي ينوي زيارته بالطبع ،من دون تحديد
أي موعد لهذه الزيارة حتى اآلن .وقد سبق وأن أعلن إثر زيارته
التاريخية األخرية اىل العراق أنّ زيارته التالية ستكون للبنان.
فالبابا حريص عىل زيارة لبنان ،ويُرســل إليه يف شباط من
العام املقبل وزير خارجية الفاتيــكان املطران بياترو كاليغر
للقاء املســؤولني واإلستامع منهم عىل تفاصيل األزمة .ولكن
عىل املســؤولني اللبنانيني أن يقوموا بالتحضري لزيارة البابا،
ظل عدم اجتــامع الحكومة ،ويف
ميكــن حصولها يف ّ
إذ ال ُ

ظل اإلنقسامات السياســية التي تشهدها البالد .لهذا عليهم
ّ
ثم دعوة قداسته لزيارة لبنان ،ال سيام وأنّ
التوافق أ ّوالً ،ومن ّ
للحرب األعظم جدوالً يلتزم به.
ويقول املصــدر بأنّ البابا فرنســيس يذكر لبنــان دامئاً
خصصه بعد الزيــارة األخرية مليقايت اىل
يف صلواتــه ،وقد ّ
الفاتيكان بصالة قال فيها« :أيّها الرب اإلله ،خُذ لبنان بيده وقُل
له :إنهض ،قُم»!  ،كام فعل يســوع مع إبنة يائرييس .فالبابا
يدعــو للبنان دامئاً ليك يقوم من أزمته ،ويتغلّب عىل محنته.
كذلك فإنّ البابا دائم اإلطالع عىل ما يجري يف منطقة الرشق
األوســط ومنها لبنان ،والقلق األول لديــه هو معاناة الناس
اليومية واملعيشــية واإلقتصادية واســتقرار لبنان والعيش
املشــرتك وكيفية صونه والحفاظ عليه كنموذج للتعايش بني
األديان والطوائف يف املنطقة.
وأوضح املصدر نفســه ،أنّ كلمة قداســته مسموعة لدى
حكّام دول العامل أجمع ،ولهذا فالرسائل القويّة التي يُطلقها
خالل زياراتــه التاريخية غالباً ما تلقــى الصدى اإليجايب.
وبحســب املعلومات فإنّ البابا ســ ُيك ّرر يف قربص واليونان
دعوته اىل العــامل للتنديد بأزمة الهجرة ،بعــد التوتّرات بني

اإلتحاد األورويب وبيالروســيا ومأساة بحر املانش
التي قىض فيهــا  27مهاجراً .علامً بأنّ لبنان دخل مع
األســف ،يف موجة املهاجرين ،من خالل لجوء بعض
العائالت اىل الهجرة غري الرشعيــة يف القوارب مع
جنســيات أخرى ،كام من خالل طلب اللجوء من قبل
بعض اللبنانيني املســافرين الذين توقّفوا يف إسبانيا
أخرياً .ويعلم البابا فرنسيس ،بأنّ لبنان يستضيف عدداً
كبرياً من الالجئني الفلسطينيني والنازحني السوريني
يُوازي نصف عدد ســكانه ،ويُث ّمن له استضافته هذه
لهم.
ويريد البابا الذي يقيم قدّ اســاً كبرياً يف أثينا خالل
زيارته اىل اليونــان (مــن  4ك 1اىل  6منه) ،القيام
برحلة خاطفة اىل جزيرة ليســبوس الواقعة يف بحر
إيجه ،عىل بُعد أقل من  15كلم من الســاحل الرتيك،
وإرسال رســالة قوية اىل دول العامل ،ال سيام الدول
األوروبية منها حول أزمة املهاجرين .وقد سبق أن زار
هذه الجزيرة يف العام  2016وأطلق شعار «نحن كلنا
مهاجرون» .ومن خالل إصدار إعالن إنســاين ،يرغب
قداســته يف توعية املواطنني األوروبيني أمام قضية
تهتم بها الكنيســة ســيام وأنّ البحر
الالجئني التي
ّ
ّ
سيحث
األبيض املتوسط بات مليئاً بالغرقى منهم .كام
الدول األوروبية عىل اإلعــرتاف بالثقل الذي تتح ّمله
اليونان ،و ُيذكّرها بأنّها مسؤولية مشرتكة.
وأشار املصدر اىل أنّ للبابا فرنسيس أجندة سنوية
جل بعضاً منها
تتض ّمن زياراته لــدول العامل ،كان قد أ ّ
بســبب جائحة «كورونا» خالل الســنتني األخريتني
ومنها زيارة قربص واليونانّ ،إال أنّه عاد الســتئناف رحالته
جه قداســته نحو الدول األكرث فقراً ومعاناة،
البابوية .ويتو ّ
فبعد زيارته للعراق ،زار سلوفاكيا وبودابست يف أيلول الفائت،
واليوم يزور قربص واليونان رغــم أنّهام بلدان تغلب عليهام
الطائفة األرثوذكســية ،وال يقيم فيهام سوى عرشات اآلالف
من الكاثوليك .ويرغب البابــا يف تعزيز الروابط مع الطائفة
األثوذكسية التي ضاعف تجاهها أخرياً بوادر األخوة ،إذ طلب
من البطريرك القســطنطيني برثلاموس أن يُباركه ،كام يو ّد
تعزيز الحوار مع ســائر الطوائف والديانات .وينوي مواصلة
رحالته خالل العام املقبل ( )2022وسيزور أوالً أوقيانيا.
وذكر املصدر الكنيس عينه أنّ البطريرك الراعي سيبقى يف
قربص بعد مغادرة البابا اىل اليونان ،حيث يرأس قداســاً يف
كنيسة «ســيدة النعم» ،ويجري اتصاالت مع عدد من القادة
السياســيني واملســؤولني الروحيني قبل أن يعود اىل بريوت
وتصــب محادثاته بالطبع يف إيجاد الحلول
يف اليوم التايل.
ّ
للمشاكل التي يعاين منها لبنان واللبنانيون ،ويف إطار بحث
تهم شعوب املنطقة.
القضايا التي ّ

اعترب مصدر ســيايس معارض بأنها مل تأت من عدم ،امنا من
مسؤولني دوليني افادوه بها قائلني »:بلدكم يتنقل بني األلغام»،
فكانت مبثابة جرس إنذار اراد إســامعها للحكام الذين وعىل
ما يبدو مل يتمعنوا جديّاً مبا قاله ســ ّيد بكريك ،وإال لشهدنا
تحركات سياسية عىل مستوى واسع ،لكن لالسف مل يتلقف
هؤالء معاين تلك الرسائل.
ورأى املصــدر بانّ عظــات ومواقف البطريــرك املاروين،
تأيت دامئا ضمن إطار حث املســؤولني إلنقاذ لبنان ،عرب ترك
مصالحهــم الخاصة وخالفاتهم حول تقاســم كل يشء يف
الوطن ،الذي شــارف عىل النهاية ،فيام يبقى الصمت ســ ّيد
مواقفهــم ،عىل الرغم مــن النداءات الداخليــة والخارجية،
ودعــوات املجتمع الدويل اىل إنقاذ بلدهــم املهدّ د بزواله عن
الخارطة الدولية ،ويف عظاته يوم االحد يك ّرر الراعي دعوته
الدولة اىل التح ّرك وااللتفات حول الشعب ،الذي مل يعد يحتمل
القهــر واإلذالل والجوع وتركه ملصــريه ،وكأن ال دولة ينتمي
اليها او ســلطة تتوىل امور مواطنيهــا يف اصعب الظروف.
معترباَ بأنّ السكوت املد ّوي والدائم من قبل اهل السلطة ،دفع
بالبطريرك الراعي اىل نقل مواقفه من الدين اىل السياســة،
بسبب إستشــعاره الخوف الكبري عىل مصري لبنان ،وتدهور
االوضاع فيه عىل كل املستويات ،يف ظل غياب أي بارقة امل
بالحل ،اذ يبدو سياســيوه يف مكان آخــر بعيدين عن هموم
الشعب املحبط واليائس ،خصوصاً الشباب املنتظر عىل قارعة

طريق الســفارات ،طالباً الهجرة مهــام كان مثنها وتبعاتها،
النها لن تكون أســوأ من العيش يف هــذا الجحيم ،اذ مل يرتك
الراعي مناشــدة إال واطلقها ،خصوصــاً اىل الدولِ الصديقة
لنجدة لبنان ،واىل منظَّمة األمــم املتحدة للعمل عىل تطبيق
القرارات الدوليــة وإعالنِ حياده ،الذي هــو ضامن وحدته
بالتغريات.
ومتوضعه التاريخي يف هذه املرحل ِة املليئة
ّ
وعن سبب دعم االحزاب املســيحية ملواقف الراعي بالكالم
فقط وليس باالفعال ،إســتغرب املصدر غيــاب تلك االحزاب
عــن لعب أي دور يف هذا االطار ،بحيــث نراهم غري مهتمني،
رمبا بســبب طموحاتهم البعيدة املدى ،او بســبب خالفاتهم
التي تطغى عىل كل يشء ،فيام نرى بعضهم يناقض نفســه،
اذ ينادي بتقويــة القرار املســيحي ،ويف الوقت عينه نجده
بعيــداً عن ذلك ،كــام انّ بعضهم قام بركــوب موجة الثورة
والحراك املــدين ،للتباهي بوقوفه اىل جانب الشــعب ،وذلك
لتضليل الرأي العام والحصول عىل مكاســب مل تعد متوفرة،
بعد ان فُضحت مرسحياتهم  .امــالً العمل عىل تقوية القرار
املســيحي ،والوقوف اىل جانب بكريك يف وساطتها إلنقاذ
لبنان ،وفتح كل الدروب املقفلة بدءاً من وســاطات مسيحية
واسالمية مشرتكة ،للوصول اىل حلول ،واشار اىل ان الراعي
لقي تشجيعاً من املجتمع الدويل وبصورة خاصة فرنسا ،فيام
هوجم من قبل البعض النه يتدخل يف السياســة ،عىل الرغم
من ان غرضه معروف وهو إنقاذ لبنان من هذا الجحيم.

َ
الراعي أطلق تحذيراته من ّ
تغير جذري لصيغة وهوية لبنان ...وصرخته لم تلق اآلذان
ّ
ت من عدم ...بل من مســــــؤولين دوليين « :بلدكــــــم يتنقل بين األلغام»
مخاوفه لم تأ ِ

صونيا رزق
تتفاقــم املخاوف يومــاً بعد يوم لــدى البطريرك املاروين
يتحض للصيغــة اللبنانية ،مام
ّ
تغيري
بشــارة الراعي ،من
ّ
يعطي الفوز للبعض عىل حســاب الفئات األخرى ،فينتج عن
ذلــك إلغاء تعددّية املجتمع اللبنــاين ،وبالتايل صياغة نظام
سيايس جديد ،ســيكون عىل حساب املســيحيني ،وما قاله
معرب عن
خالل الحلقة التلفزيونية يــوم االحد املايض ،خري
ّ
تلــك الهواجس التي اطلقها ،فكانت ميثابــة جرس إنذار اراد
إسامعه للمسؤولني ،لكن وكام جرت العادة مل يتلق هؤالء تلك
الرصخات املد ّوية  ،فتنلقوا بني االلغام السياســية التي ح ّذر
ســ ّيد بكريك من إنفجارها املرتقب ،فإســتمروا يف صمتهم
وسباتهم العميق ،عري آبهني للمخاطر التي تحدث عنها.
اىل ذلك ميكن ان تخترص مواقف الراعي ببضعة جمل قالها
 ،ابرزها ذلك التحذير مــن «االتجاه نحو تغ ّيري جذري لصيغة
لبنــان تختلف كل ّيا عن هويته ،والخــوف من افراغ البالد من
االبطال الذيــن يقوم عليهم البلد ،من اجــل اجندات تقتيض
بأي يشء والسيطرة عليه ،فيام املطلوب
تركيع الشعب ،للقبول ّ
الحفاظ عىل لبنان الجوهرة والرســالة ،اذ ال ميكن التضحية
بلبنان لسواد عيون حدا».
يتحــض للبنان مــن الداخل
ّ
هذه املواقــف إخترصت ما
والخارج ،والراعي قالها لتصل بوضوح اىل املسؤولني ،بحيث

دعا لجنتي املال واإلدارة لجلســــــة مشتركة اليوم

شــــــارك في «منتدى االتحاد من أجل املتوســــــط»

ّ
التمويلية
بري تابع مشــــــاريع البنك الدولي والبطاقة
ّ
ّ
كومارجاه  :نتطلــــــع إلطالق املنصــــــة إبتداء من ك2

ّ
بــــــو حبيــــــب  :نتمنــــــى علــــــى املشــــــاركين
ُ
مواصلــــــة دعــــــم لبنــــــان فــــــي ظروفــــــه الصعبة

دعا رئيس مجلس
النــواب نبيه بري،
لجنتي املال واملوازنة
واإلدارة والعدل إىل
عقد جلسة مشرتكة
يف متــام الســاعة
العــارشة والنصف
من قبــل ظهر اليوم
يف مجلــس النواب،
وذلك لــدرس إقرتاح
(حسن ابراهيم)
قانــون معجل مكرر بري مستقبالً كومارجاه
يرمــي إىل وضــع
اآلمــان اإلجتامعي وتوافقنــا مع الرئيس
ضوابط إســتثنائية
بري عىل إطالق حملة لتشــجيع التسجيل
ومؤقتة عىل التحاويل املرصفية .
من جهة ثانية ،استقبل الرئيس بري يف عــىل املنصــة للعائــالت التــي ميكنها
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة ،املدير اإلستفادة من هذا الربنامج».
واضــاف« :الرئيــس بري داعــم لهذا
اإلقليمــي لدائرة املــرشق يف البنك الدويل
ســاروج كومار جاه ،حيث تم البحث يف املرشوع وأقدر له هــذا الدعم .وأكد رئيس
مشاريع البنك الدويل يف لبنان ومن بينها املجلــس أن التصديــق عــىل التعديالت
الجديدة التــي يتضمنها قانــون البطاقة
مرشوع البطاقة التمويلية.
بعد اللقاء قــال كومارجاه« :كان اللقاء التمويلية ســوف يصدق عليها يف القريب
جيدا مــع الرئيس بري حــول برامج البنك العاجل».
وختم «نحن نتطلــع اىل إطالق املنصة
الــدويل يف لبنــان ،وكام تعلمــون البنك
الــدويل يعمل عىل مشــاريع وبرامج يف اليوم .وهذا يســاعدنا كام نأمل اىل توفري
لبنان خاصــة يف املجــاالت االقتصادية املساعدة املالية الضورية يف هذه الفرتة
وتطوير شبكات األمان اإلجتامعي وقدمت هذا ما ســيتيح تأمني هذه املساعدة امللحة
للرئيس بري ملخصا حول هذه املشــاريع والضورية إبتداء من شــهر كانون الثاين
وأهمها مــرشوع الطوارئ لدعم شــبكة املقبل».

وزيــر
شــدد
الخارجية واملغرتبني
عبدالله بو حبيب ،يف
مداخلــة يف «املنتدى
االقليمــي الســادس
لالتحــاد مــن اجل
املتوسط « واالجتامع
الثالث لوزراء خارجية
االتحــاد االورويب
ودول الجوار العريب،
عــىل «أهمية تطوير بو حبيب خالل لقاءاته
االندماج بني شــامل
لتحقيق التعايف االقتصادي ولعب دورا اساسيا
املتوسط وجنوبه يف
يف املنطقة املتوسطية كام متنى بو حبيب عىل
كل املجاالت».
ومن ضمــن اجتامعاتــه الجانبية ،التقى املشاركني يف االجتامع «مواصلة دعم لبنان يف
بو حبيب نظريه االســباين خوســيه مانويل ظل الظروف الصعبة التي مير فيها حاليا».
عىل هامــش االجتامعات ،التقى بو حبيب
الباريــس ،وبحثــا يف العالقــات الثنائية
واملســاعدات التي تقدمها اســبانيا اىل لبنان وزير خارجية هنغاريا بيرت سيارتو ،وتم تأكيد
بخاصة يف املجال الرتبوي .كام تم التطرق اىل رضورة تطوير العالقات الثنائية والتنسيق يف
اليونفيل والزيارة املرتقبة للوزير االسباين اىل املحافل الدولية .ووقع الوزيران مذكرة تفاهم
بريوت اوائل العام املقبل وامكان افتتاح مكتب يف املجال الرتبوي عن املنح الجامعية.
كام التقى نظريه املونتنيغري ،وتم البحث يف
للوكالة االســبانية للتعاون الدويل ما قد يزيد
من مساهامت اسبانيا يف املشاريع والربامج كيفية تفعيل العالقات الثنائية.
وعقد بو حبيب لقاء مع االمني العام لالتحاد
االمنائية».
واعترب بو حبيب ان «هناك مواضيع مشرتكة من اجل املتوســط السفري نارص كامل ،ومتت
عدة منها الهجرة واملنــاخ والتبادل التجاري» ،مناقشة سبل تطوير انخراط لبنان يف االتحاد
مشــريا اىل ان «الحكومة اللبنانية تسعى اىل من خالل االســتفادة من مشــاريع اضافية
الوصول اىل برنامج مع صندوق النقد الدويل ورسيعة ومن فرص العمل املتاحة».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
سعد الحريري يترش بالئحة في بــيــروت ...واحمد الحريري في صيدا
عـــودة رئيـــس «املســـتقبل» ُمتأخـــرة الـــى شـــبا  ...وا متـــه املاليـــة ُمســ ّ
ـتمرة
عيل ضاحي
بقــي ملــف التحــرك
يف الشــارع ،ال ســيام
يف املناطــق الســنية يف
الشــامل والبقاع االوسط
وبــريوت (الطريق الجديدة
واملدينــة الرياضية) وصيدا
واالوتوسرتاد الساحيل يف
دائرة التســاؤالت والتداول
امس ،ومــع تضارب تقارير
االجهــزة االمنية عن هوية
املتظاهرين الحقيقية.
ويف حني غمــز البعض
وفــق املعلومات مــن قناة
الرئيــس ســعد الحريري
ومســؤولوه يف بــريوت
والطريــق الجديدة ،يؤكــد املســؤول املذكور ان
«املســتقبل» مل يتحــرك يف اي منطقة ،بل بعض
االفراد ممن كانــوا ينارصون ســعد الحريري و
«تخلوا» عن ذلك ملصلحة بهاء الحريري ،ويس ّمون
يف الشارع السني اليوم بالـ «املنشقني».
كام تكشــف املعلومات ان املمول االســايس لـ
«تيار املســتقبل» يف بريوت احمد هاشمية عىل
«زعل» مع ســعد واحمد الحريري ،ويرتدد انه لن
يرتشح عىل الئحة «املستقبل» ،وبالتايل زج اسمه
يف تظاهرات اليومني املاضيني غري دقيق.
وترتافق هذه املعلومــات مع تأكيدات ملرجعيات
دينية ســنية وقريبة من دار الفتوى ،ان الحريري
ال يحتــاج اىل اي تحــرك يف الشــارع الثبات انه
الرقم الصعب ســنياً ،وهو اصالً يعيد كل حساباته

السياسية وحتى املالية.
وتؤكد اوساط علامئية سنية انها اتصلت اخرياً
بالحريــري للوقوف عىل حقيقة ما يتم تداوله من
معلومات عن عزوفه االنتخــايب ووجود «فيتو»
سعودي عليه ،وتشري االوســاط اىل انها سمعت
منه ان ازمته املالية مستمرة وصعبة ،وان عودته
اىل بريوت ستكون متأخرة ،رمبا بني أواخر كانون
الثاين وشباط ،وقد تكون االمور قد حسمت لجهة
بت الطعــن يف قانون االنتخابات وايضاً حســم
مصري االنتخابات ككل .وبالتــايل هو يهدف اىل
توفري املال ومنع االستنزاف الداخيل ملا تبقى معه،
وحتى املاكينــات االنتخابية لـ»تيار املســتقبل»
متوقفة لهذا السبب.
وتكشف االوســاط ،ان ســعد الحريري يتجه
انتخابياً اىل الرتشح يف بريوت بالئحة مكتملة،

واىل ترشــيح ابــن عمته
احمد الحريــري يف صيدا
مكان والدته ،وتشــري اىل
ان الحريــري ميــال اىل
ترشــيحات يف مختلــف
املناطق اللبنانيــة لحلفاء
واصدقــاء ،وهو مســتعد
ألن يتبنــى يف كتلتــه كل
مــن يفــوز الحقــاً ،لكنه
لن يرشــح لوائح مكتملة
ويتحمــل مســؤوليتها
املاليــة والتنظيمية وحتى
السياســية لجهة الخسارة
الســباب مالية وسياسية،
لكنه ال ميانع ان يكون لديه
تحالفات قوية يف الشامل
مثالً مــع الرئيــس نجيب
ميقــايت والنائب الســابق
ســليامن فرنجيــة وغريهام .وقد تســمح هذه
ســنة .وبالتايل
التحالفات بفوز مرشــحني غري ُ
يكرر ما كان يقوم به والده الرئيس الشهيد رفيق
الحريري عندما كانــت لوائحه االنتخابية وكتلته
تضم نواباً من مختلف الطوائف.
يف املقابل ،يؤكد نائب رئيس «تيار املســتقبل»
النائب السابق مصطفى علوش لـ «الديار» ،انه لن
يدخل يف اجتهادات او تحليــل ،وهناك الكثري من
املداوالت والسيناريوهات وحتى املعلومات .ويشري
علوش اىل انه اتصل منذ ايام بالحريري ،وفهم منه
ان االمور مل تحســم بعد وانه يف صدد دراسة كل
االحتامالت ،ويؤكد املعلومات ان عودة الحريري لن
تكون قريبة اىل لبنان وقد تكون متأخرة اىل شباط
رمبا!

مخــــاو امنيــــة فــــي طرابلــــس ...أمــــن ممســــوك ...أم امــــن متــــروك
جهاد نافع
يف غمــرة االعتصام يف
ســاحة عبد الحميد كرامي
(النور) ،يــوم االثنني ،ويف
وقــت كان املحتشــدون
يتظاهرون استنكارا لتدهور
االوضاع ،كان احدهم يحاول
تصفية حســابه مع آخر،
يطلق الرصاص ويفر هاربا
لتالحقه عنارص الجيش.
هــذه آخــر حادثة يف
سلســلة حــوادث امنيــة
تحصل يف شــوارع واحياء
طرابلــس ،ويكاد ال ينقيض
يوم دون حادثة امنية تقع
هنا وهناك واطالق رصاص
عشوا ليل كل يوم...
املطلعون عىل خفايا االحياء واالزقة يف طرابلس
يل ّمحون اىل االوضاع االمنية يف عاصمة الشامل
املثرية للقلق واملريبة ،وليست بنت وقتها يف بعض
االحيان ،بل يذهب احد املصــادر اىل القول ان اياد
خفية تلعب بأمن املدينة وتجهد ألن تبقيها ساحة
حروب عبثية وصندوق بريد.
منذ ايام قليلة كانت حادثة تبادل الرصاص بني
شــخص من آل املوري وآخر من ال حمد ادت اىل
مقتل حمــد ،اعقبها ظهور مســلحني ملثمني ،
وتلتها شائعات عن تصفيات لعنارص كانت ناشطة
يف رسايــا املقاومة ،ثم غلفتهــا بحديث عن ثأر
شخ ...
يف طرابلس ،بات حدثا شــبه
الثأر الشــخ
يومي ،وهي مؤرشات لعــودة الفلتان االمني اىل
املدينة ،وكأن ما يجري مقدمات لهذا الفلتان.
صحيح ان االمن ممســوك جيدا ،والدليل عىل ان

ّ
قدمت هبة ملستشفى
عين و ين و ارت املختارة

وحــدات الجيش تكاد ال تهدأ وال تســرتيح لحظة
واحــدة ،فيالحــ املواطن الطرابلــيس ان هذه
الوحدات تتنقل من حي اىل آخر ،وتداهم وتالحق،
ومــا إن تنتهي من حدث يف شــارع حتى ترسع
اىل حدث يف شــارع آخر ،ويبدو ان املقصود الهاء
وإنهاك الجيش وعنــارصه باحداث عبثية ،يخ
ان يكون لهذا االلهاء واالنهاك اهداف اكرث خطورة،
ابرزها ابعاد النظر واالهتامم عن مخططات ترسم
يف الزوايــا الخفية لخاليا نامئــة ،ورمبا لذئاب
منفردة ،ترســم اهدافا امنية لوقــت تنتظر فيه
االشارة.
وحسب مصادر مطلعة ،ان الوضع يف طرابلس
حتى اليــوم ميكن وصفه بالهاديء واملمســوك،
لكن قبــل هبوب عاصفة محتملــة ،وان املخاطر
كامنة يف كمية االســلحة والذخائر املنترشة بني
ايادي املواطنــني ،والداللة عىل ذلك ان الســالح
رسعان ما يظهر علنا مبناســبة او غري مناسبة،
وميكن هنا االشــارة اىل نزعــات دينية متطرفة

تكفــر معظم النــاس لدى
فئات عمرية حديثة السن،
اشارة اىل حاضنة تكفريية
لهم ،وان هذه النزعات بدأت
تستعيد حيويتها يف غياب
االدارة الدينيــة الرســمية
التي يفــرتض بها ان تكون
حاضنة ،وتصون الشــباب
مــن االنجرار مجــددا نحو
منظامت ارهابية تكفريية..
وتشــري املصــادر اىل
ان االوضــاع املعيشــية
واالقتصاديــة الســائدة
تجعــل هــؤالء الشــباب
فريســة ســهلة لقــوى
تســعى لالمســاك مبسار
الفتية والشباب باغراءات
ماليــة ،ويســهل حينها
تجنيدهم يف مشــاريع تحمــل عناوين طائفية
جه يف
ومذهبية ،ويســهم بعض االعــالم املو ّ
غسل ادمغة ،عرب بث افالم عىل مواقع التواصل
االجتامعي تح ّرض وتشــحن النفــوس خدمة
لغايات خارجية.
بعض املراجع يــرى ان طرابلــس باتت تحتاج
اىل خطة امنية جديدة متســك جيدا بالســاحة
الطرابلسية وتحزم امرها يك يبقى االمن ممسوكا
وحتــى ال نصل اىل مرحلة فلتان امني ،ال ســيام
وان الســاحة الطرابلســية خصبة جدا ،والعبون
من اجهزة خارجية كرث ينشــطون عىل ساحاتها،
لكن الرهان عىل وعي الطرابليس يك تعود مدينته
واحة ســالم واطمئنان ،بعــد ان اصبحت بعض
شــوارعها الغارقة بالعتمة غري آمنة ،وبعد تفاقم
عمليات السلب والنهب حتى يف وضح النهار ،وقد
سجلت حوادث عديدة لعمليات سلب متكررة مثرية
للقلق والخوف...

غـــريـــو :فــرنــســا ســتــبــقــى الــــى ج ــان ــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي
ُ
جنبال  :لــســت مــع رف ـ التحقيق لتسيير عمل الح ومة

التقــى رئيــس الحــزب
التقدمي االشــرتايك وليد
جنبالط وعقيلته الســيدة
نــورا ورئيــس «اللقــاء
الدميقراطي» النائب تيمور
جنبالط يف قــرص املختارة
امس ،السفرية الفرنسية يف
لبنان آن غريو.
وجاءت زيــارة املختارة
يف ختــام جولــة قامــت
بها غريــو عــىل منطقة
الشــوف ولقاءاتهــا مــع
رؤســاء إتحادات البلديات
يف املنطقــة ،وعــدد من
املؤسسات الرتبوية والبيئة
والصحية واإلجتامعية.
اىل
فرنسا
ولفتت سفرية
ج بال مستقبالً ر و ا تار
أن «الجولة تــأيت يف إطار
اســتعراض واقــع منطقة
يف االنتخابــات ،فقد يلغى تصويــت املغرتبني،
الشوف وكيفية تقديم املساعدات اإلنسانية لعدد من وهذا اذا ما حصل والذهــاب إىل انتخاب  6نواب
املؤسسات الرتبوية والبيئة واإلجتامعية» ،مثنية يف الخارج فلســت أعلم كيف ســتوزع القارات
عىل ما «يقوم به رئيس الحزب التقدمي االشرتايك عىل هؤالء ،سيكون يف االمر طعن أيضا للعملية
يف الحفاظ عىل هذه املنطقة النموذجية» ،مؤكدة الدميقراطية .لكن هذا ال يلغي أن تجتمع الحكومة
أن «فرنسا ستبقى دامئا إىل جانب الشعب اللبناين
مجددا .اما يف مسألة التحقيق يف انفجار املرفأ،
وخاصة يف هذه الظروف الصعبة».
بدوره ،قال جنبالط« :لقد أكدنا عىل استمرارية فلست مع رفض التحقيق لتسيري عمل الحكومة،
الصلح الذي عقدنــاه يف املختارة عام  2001مع بل مع اجتامع الحكومة يك تستطيع أن تقوم مبا
غبطة البطريرك الراحل نــرص الله صفري ،وثانيا تســتطيعه من خالل املحادثات مع البنك الدويل
كيف نســتطيع أن نستفيد من مساعدات السفرية ومع املؤسســات الدولية من فرنسا وغريها ،من
غريو وفرنســا من أجل البقــاء يف هذه األرض ،أجل وقف اإلنهيار .
واستبقى جنبالط ضيوفه اىل مائدة الغداء يف
فاملوضوع موضــوع وجود بغــض النظر كيف
سنبقى يف هذه األرض» ،مضيفا «بالنسبة للطعن املختارة.

وكانــت غريــو زارت
املؤسسة الصحية للطائفة
الدرزية «عني وزين مديكال
فيليدج» يف الشوف ،يرافقها
فريــق عمل من الســفارة.
وكان يف اســتقبالها يف
املؤسســة ،رئيس مجلس
أمنــاء املؤسســة الصحية
للطائفــة الدرزيــة وزير
الرتبية عباس الحلبي الذي
رأى يف زيــارة غريو «قيمة
مضافة للمؤسسة التي لها
أهمية إنســانية كبرية عىل
الصعيد الوطني بشكل عام
ولهذه املنطقة بشكل خاص،
وهــذه الزيارة تجســد مرة
أخرى الدور الرئييس لدولة
فرنســا التي كانت وال تزال
تقف إىل جانــب لبنان يف
كافة الظروف التي مير بها».
من جهتها ،أبــدت غريو رسورها لزيارة منطقة
الشــوف ،موضحة أن «هدف الزيارة هو اإلطالع
عىل املشاريع التي تقوم بدعمها الدولة الفرنسية
يف املجــاالت التعليميــة والثقافيــة ويف مجال
التنمية املحلية» ،مؤكدة أن «قطاع الصحة هو من
القطاعات األساســية للتعاون الفرنيس اللبناين،
ففي هذا القطاع ،كام يف القطاع التعليمي ،ميكن
مالمسة االحتياجات األساســية للشعب اللبناين
وتحديــد وتلبيــة احتياجاتــه بطريقة رسيعة
ومفيدة».
ثم تسلمت غريو درعا تقديرية من رئيس مجلس
أمناء املؤسسة ومن مديرها العام.

رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــ ـــــوريّـــــة شـــــــــــارك فـــــــي ح ــف ــل
افــــتــــتــــا بـــطـــولـــة كــــــأس الـــــعـــــر لــــ ــــرة الـــقـــدم
شــارك رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون يف حفل افتتــاح بطولة كأس العرب
فيفا  2021التي تستضيفها الدوحة.
ووصل الرئيــس عون اىل اســتاد ملعب
«البيت» عرص امس بتوقيت قطر ،وجلس يف
املنصة الرئيســية اىل جانب امري دولة قطر
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،ورؤساء وفود
الدول املشــاركة يف فعاليات هذه املسابقة،
ومســؤولني رســميني ورياضيــني تابعني
لالتحاد الدويل لكرة القدم «الفيفا».
وجرى االحتفال عىل ارض ملعب «البيت»
حيث اقيمــت املباراة االفتتاحيــة للبطولة
والتي جمعت منتخبي بلدي قطر والبحرين،
واثنى رئيس الجمهورية عــىل تأمني قطر
كل ما يلزم من اجل استضافة هذه البطولة
ونجاحهــا ،.متمنيــا «التوفيــق للمنتخب

اللبنــاين يف مبارياتــه ،ولــكل املنتخبات
العربية املشاركة».
وكان حفــل االفتتاح قد بدأ عند الســاعة
الســابعة اال ربعا مســاء بتوقيت الدوحة،
وتخلله ملحــات من شــخصيات افرتاضية
ومحطات موســيقية ،وافالم عن الطبيعة
وقطر ،واغان موســيقية للســيدة فريوز،
ومقاطع من النشيد الوطني لكل بلد مشارك
يف البطولة.
وكانــت ايضا كلمة المري قطــر ،واخرى
لرئيس «الفيفا» جياين انفانتينو تحدث فيها
باللغة العربية ،ليختتم بااللعاب النارية التي
اضاءت سامء الدوحة.
ومســاء ،اختتم رئيس الجمهورية والوفد
املرافــق ،زيارته اىل قطر والتــي اتت تلبية
لدعوة رسمية من االمري الشيخ متيم.

قــائــد الــجــيــش تـــرأس اجــتــمــاع «لــجــنــة اإلشــــرا العليا»
عـــلـــى بــــرنــــامــــج املـــــســـــاعـــــدات ل ــح ــم ــاي ــة الــــحــــدود

ا ال ي
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ترأس قائد الجيش العامد جوزاف عون يف
الريزة ،اجتامع «لجنــة اإلرشاف العليا» عىل
برنامج املســاعدات لحامية الحدود الربية،
يف حضور الســفرية األمريكية دورويث شيا
والســفري الربيطاين ايان كوالرد والسفرية
الكندية  ،CHASTENAY Chantalإىل جانب
أعضاء فريق العمل املشرتك.
وأشاد الســفراء ب»أداء الجيش اللبناين
يف مكافحــة أعامل التهريــب ومحاوالت

التســلل ودوره يف مواجهــة التنظيامت
اإلرهابيــة حفاظــا عــىل أمــن لبنــان
واســتقراره» ،مؤكديــن «التــزام بالدهم
االســتمرار بدعم الجيش لتعزيــز قدراته
عىل مختلف األصعــدة وبخاصة يف مجال
مراقبة الحدود وضبطها».
من جهته ،شــكر العامد عون السلطات
األمريكيــة والربيطانيــة والكنديــة عىل
دعمها املستمر الجيش.

ســــلــــيــــم عـــــــــرض مـــــــع خـــــــبـــــــراء أوروبــــــيــــــيــــــن
وأمــــيــــركــــيــــيــــن بــــرنــــامــــج مـــ ـــافـــحـــة االرهـــــــــا

يم م ت اً م ال
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عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم ،مع
وفد مشرتك من خرباء بعثة االتحاد االورويب،
برئاسة مديرة برنامج مكافحة االرهاب ألجل
أمن لبنان ACTانغــربغ زورن ،وفريق خرباء
املؤسسة الدولية واأليبريية األمريكية ل دارة
والسياسات العامة FIIAPPبرئاسة خيسوس

آريــاس ،لواقع التعاون بــني الربنامج ووزارة
الدفاع الوطني يف سبيل دعم لبنان ومساعدته
يف عمليــة االعداد لالســرتاتيجية الوطنية
ملكافحة االرهــاب ،وما ميكن ان يقدمه خرباء
الربنامــج من خدمات استشــارية يف مجال
تحديث عمل املحكمة العسكرية.

ّ
إســـتـــقـــصـــائـــيـــة»
املــــــولــــــوي عـــــــرض مـــــع «بــــعــــثــــة
مـــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي الــتــحــ ــيــرات لــالنــتــخــابــات

اســتقبل وزير الداخلية
والبلديات القايض بســام
املولــوي يف مكتبه« ،بعثة
اســتقصائية» من اإلتحاد
األورويب برئاســة جيان
فرانكــو بوشــيكيو ،وتم
عرض للتحضريات االدارية
واللوجستية التي تقوم بها
وزارة الداخليــة والبلديات
إلجراء االنتخابات النيابية
املقبلــة وذلــك متهيــداً
لحضور البعثة األساســية خالل ال قاء
للمشــاركة يف مراقبــة
االنتخابات.
وعرض مع النائبني حســني الحاج حسن
وامني رشي ،شؤونا امنائية وخدماتية.

والتقى املولوي رئيس لجنة الصحة النيابية
النائب عاصم عراجــي يرافقه النائب محمد
القرعاوي ،وتم البحــث يف التدابري املتخذة
للوقاية من وباء كورونا ،كذلك تم البحث يف
شؤون امنائية بقاعية.

فـــــ ـــــل الــــــــلــــــــه :ال يـــــــجـــــــو رهــــــــــن الــــبــــلــــد
بـــــــ ـــــــامـــــــلـــــــه ملـــــــــخـــــــــاضـــــــــات الــــــــــخــــــــــار
أكد العالمة الســيد عيل فضــل الله ،يف
درس التفسري القرآين ،أنه «ال يجوز رهن بلد
بكامله لتطورات تأيت من الخارج» ،مشــريا
إىل أنــه «من الســابق ألوانــه الحديث عن
متغريات رسيعة يف املنطقة».
وردا عىل ســؤال عن إمــكان انعكاس ما
يجري يف املنطقة إيجابا عىل لبنان ،قال فضل
الله« :قد يكون من السابق ألوانه الرهان عىل
متغريات قريبــة يف املنطقة تنعكس إيجابا
عىل لبنان ،ولكننا نــرى أن مرحلة االنتظار
التي تكاد ترمي بثقلها عــىل معظم ملفات
املنطقة ،ســواء طالت أم مل تطل ،ال يجوز أن
تجمد الوضع يف لبنــان ،ألن البلد ال يتحمل
نتائج هذا االنتظار».

أضاف «ندعو املسؤولني مجددا إىل الخروج
من دائرة التخاطب من بعد وعرب الشاشــات
والجلوس رسيعا إىل طاولــة حوار قد تعيد
األمل للبنانيني من خــالل اجرتاحها لبعض
املخــارج التي اعتدنا عليهــا يف لبنان والتي
مترس فيها السياســيون ،وخصوصا أولئك
الذين يشــعرون بالخطر الــذي قد يداهمهم
ويطاول مستقبلهم يف املرحلة القادمة .لقد
ضاقت الســبل عىل اللبنانيني الذين ســيقوا
بأغلبيتهم الساحقة إىل ميادين الفقر والعوز
والبطالة والهجرة وبات السكوت أو الصمت
أو االنتظار حيال كل ما يجري جرمية كربى
وكارثة وطنية وإنســانية بــكل ما تحمله
الكوارث من معان وتداعيات».

االربعاء  1كانون األول 2021

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
صيغة التســــــوية تت اوى ...ولم تسقط بعد

االنـــــتـــــخـــــابـــــات والـــــــدوامـــــــة
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة املـــــالـــــيـــــة

هيام عيد

غالب قنديل

يسري الحراك السيايس عىل خطني متوازيني ،األول خارجي
باتجاه الدوحة التــي قصدها باألمس رئيــس الجمهورية
ميشــال عون ،والثاين داخيل عىل خط التواصل ما بني عني
التينة والرساي الحكومي ،يف ضوء اللقاءات التي شــهدها
مق ّر عني التينة ،والتي كانت قــد ركّزت يف العمق عىل فتح
ك ّوة يف جدار األزمة السياســية الحادة ،والتي باتت تحارص
مجلس الوزراء ،وتحول دون اجتامعه منذ أكرث من شهر.
ويف هــذا املجال ،تتحــدث مصادر نيابيــة مطلعة ،عن
عراقيل عدة ما زالت متنع تحقيق أي تقدم عىل هذا الصعيد،
يف ظل غياب الوساطات الفاعلة من جهة ،وعىل الرغم من
التحذيرات الخارجية التي كانت وصلت إىل أكرث من مسؤول
يف اآلونة األخرية من خطورة استمرار األزمة الحكومية من
جهة أخرى.
وتقول هــذه املصادر ،أنه ،ومنذ اللقــاء الرئايس الثاليث
يف قرص بعبدا األســبوع املايض عىل هامــش احتفال عيد
للحل،
ّ
اإلســتقالل ،بدأ البحث بشــكل جدي بصيغة معينة
ولكنها تســتدرك بأن هذه الصيغة وإن مل تالقِ ر ً كامالً
من املعنيــني ،فهي ما زالت مطروحة عــىل طاولة النقاش
وتحديداً يف عني التينة ،حيث شكّلت محور اإلجتامع ما بني
الرئيس نبيــه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقايت قبل ظهر
أمس ،بداللة امتناع ميقايت عن الحديث يف اإلعالم عن هذه
الصيغة ،والحظوظ التي ما زالت متلكها إىل اليوم.

األزمة السياســية التي يتخبط فيهــا النظام اللبناين
تفاقمــت واشــتدت مخاطرهــا مــع االنهيــار املايل
واالقتصــادي ويف ظل انعدام األفــكار الجديدة وقحط
الرؤى اإلبداعية املؤهلة البتكار الحلول الواعدة وبلورتها
يف مشــاريع جاذبة لقوى البالد الحية يف حني يندفع
اتهامات
املناخ الســيايس نحو تأزم واحتــدام وفو
واشتباكات بني ســائر املؤسسات والســلطات بصورة
قياسية غري مســبوقة تضيع فيها املسافات واملفاهيم
عىل السواء.
كأن البلــد يف دوامــة حلزونية لولبيــة من األزمات
املتناسلة ومحفزات االنهيار الشامل واالختناق املتامدي
يف ظل االنهيار االقتصادي واملايل والعقم املؤسســايت
بينام تتفاقم مظاهر نضوب وشــح خانقني عىل صعيد
املوارد واألفكار أو املشــاريع املنعشة آلمال الخروج من
املأزق فيام الجهات املســؤولة التــي يفرتض بها ابتكار
الحلول وطــرح املشــاريع تلتئم يف جوقــات الندابني
والبكائني وتجرت الذرائع وقد سئم الناس تكرار ردحياتها
واتهاماتها عىل مســمعهم لتربئة هذا وذاك وتنصله من
التبعات بينام رشع الجميع يف تحضري منصات خطابية
وعدة شغل إعالمية لخوض االنتخابات النيابية يف هذا
املناخ املريض فمن أين تأيت األفكار واملشــاريع الخالقة
التي قد تحرك اآلمال وســط املعمعة الدائرة؟ وماذا يؤمل
من حصيلة انتخابــات ال يبدو أنها قابلــة إلنتاج واقع
ســيايس جديد مع تجذر الزعامات التي تصيدت الكارثة
لتوســع دوائر الرشاء املتاحة لألصوات يف حني ال تلوح
يف األفق والدة قوى وتكتالت خارجة عن السياق املعتاد
والنســق التقليدي إذا مل تتبلور مبادرات سياسية جدية
وخالقة لتوليد ديناميــة مختلفة تفتح نوافذ امل جدية
بتخطي الكارثة.
حتى تاريخه تستمر االنتظارية والتامهل يف سلوك
ونهج ســائر القوى واألحزاب الوطنيــة املهيأة لبلورة
مــرشوع تغيريي إنقاذي وصيغة حلــف عابر للطوائف
واملناطــق ميكن ان يقلــب الصورة ويكــــرس جدران
االنسداد ويرفع من سوية املنافسة بارتقاء الرتشيحات
كام ونوعا اللتقاط فرصة ســانحة يــؤرش إليها ارتباك
ّ
وتخبط قــوى وازنة ومهمــة يف املعســكر التقليدي
املحاف .
امللح الراهن هو اطالق مشورة واسعة ما امكن وطنيا
للبحــث يف خطة مشــرتكة لخوض معــارك انتخابية
تضمن ايصال غالبيــة عابرة للطوائف واملناطق بربنامج
انقاذي موحد وبالتايل انتقال الحياة السياســية وواقع
املؤسسات الدستورية إىل مرحلة جديدة ورشط الوجوب
لتحقيق الهدف املرتجى هو توسيع نطاق املشورة الوطنية
بحيث ال تستثني أي قوة أو شخصية فاعلة ومؤثرة قابلة
للتفاهم عىل مضمــون الربامج والخطط والشــعارات
الوطنية العامة ومبرونة الجهد االستقطايب يف بناء مثل
هذه الجبهة الوطنية ميكن تخطي االشكاالت والتباينات
والتقدم بلوائح تعزز الثقة الشــعبية وتحسن نوعيا من
ســوية املجلس املنتخب وفاعليــة الجبهة الوطنية يف
العمل الربملاين والسيايس.
التحــدي الناشــ عن الخطــط األمريكيــة ميكن
صده وتهشــيمه وحرص قدرات الخــرق املتاحة للقوى
والجامعات املنخلعة املرتبطة بالخارج بجميع مصنفاتها
وألوانها يف حال استطاع الحلف الوطني توحيد جهوده
يف إدارة املعركة السياسية واالنتخابية واذا أحسن اختيار
الشخصيات والرموز من جميع األطراف املشاركة يف مثل
هذا االئتالف بعيدا عن التشــبث بخيــارات ال متلك امليزة
التفاضلية وال تعزز فرص الفــوز بأكرب عدد من املقاعد
يف املجلــس املنتخب وينبغي مبارشة العمل من اآلن عىل
خطي صياغة الربامج والشــعارات واختيار األســامء
وتدقيق الخيــارات يف جميع الدوائر االنتخابية ولجميع
املقاعد بأفضلية الفوز بأكرب عدد ممكن من نواب املجلس
الجديد.

ّ
ُ
ســــفــــيــــر كــــــوبــــــا ار مــــــــودعــــــــا
رئــــيــــســــي املــــجــــلــــس والــــحــــ ــــومــــة

وال تقتــرص صيغــة الحل
هــذه عــىل إيجاد الســبيل
النعقاد مجلس الوزراء فقط،
كام تكشــف املصادر النيابية
ذاتهــا ،موضحــة أن الهدف
األســايس هو تأمني ظروف
سياســية مؤاتية للدعوة إىل
جلســة للمجلــس النيايب،
ُخصــص للبحث يف القضية
ت ّ
األساســية املتمثلة بإحالة
الرؤســاء والــوزراء عــىل
املجلس األعــىل ملحاكمتهم،
وليس أمــام املحقق العديل،
وبالتــايل تحقيق الفصل بني
صالحيــة املحقق العديل يف
جرمية انفجــار مرفأ بريوت
طارق البيطار ،وصالحية املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء
جه قد حصد تأييداً من الرؤساء
والوزراء ،مع العلم أن هذا التو ّ
الثالثــة يف اجتامع بعبدا األخري عىل ما نقلت املصادر ،ولذا،
بات من املمكن الحديث عن تسوية تُعيد الحكومة إىل العمل.
ويف الوقت الذي مل يتصاعد فيه الدخان األبيض من الرساي
مــن خالل الدعوة إىل جلســة ملجلس الــوزراء ،فقد ارتفع
الدخان األســود من اإلطارات املشتعلة يف شوارع العاصمة
اول من أمس ،كام تشــري املصادر ،والتي رأت أن هذا التح ّرك

قبالن للراعي  :ما يجري من حصار بقيادة واشنطن
وظيفته دعم «تل أبيب» بلغة اإلنحيا وليس الحياد

ً

زار ســفري كوبا لدى لبنان ألكسندر موراغا ،رئيس مجلس
النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة الثانيــة يف عني التينة،
بعد ظهــر أمس يف زيــارة وداعية ملناســبة إنتهاء مهامه
الديبلوماسية.
كام التقى الســفري الكويب رئيس مجلــس الوزراء نجيب
ميقايت ،يف الرسايا للغاية نفسها.

ّ
ع ــل ــق عــلــى بــرقــيــة الــغــانــم الــــى بــري

رحــــمــــه  :بـ ــيـ ــن لـ ــبـ ــنـ ــان وال ـ ـ ـ ــويـ ــت
أخـــــوة ال تــتــأثــر بــاســتــحــقــاقــات عــابــرة

علق النائب الســابق اميل رحمه عىل الربقية التي وجهها
رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم إىل رئيس املجلس
النيايب اللبناين نبيه بري ملناسبة عيد االستقالل ،فقال« :إن
هذه الرســالة البليغة الناضحة بالعاطفة واملروءة تدل إىل
عمق األخوة بني لبنان والكويت وشعبيهام ،وهي أخوة ال تتأثر
باستحقاقات عابرة مبا تحمل من سلبيات ال تدوم .فالجوهر
الصايف يبقى بال مس ،والغيوم إىل انحســار ،بإذن الله ولك
ايها املرزوق ،ايها الغانم االخ والصديق كل املحبة والتقدير».

طــونــي فــرنــجـ ّـيــه الــتــقــى سفير الــعــراق

وجه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد
قبالن كتابا مفتوحــا إىل البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي «الذي
أحرتم جدا» .وجاء يف الكتاب« :مشــكلة هذا
البلد منذ نشــأته تم تركيبه بطريقة عاجزة
طالت الصيغــة والنظام ومراكز الســلطة
ووظيفتها ،ومنذ تاريخــه األول بقي يعاين
من عقــدة «القيد املكتــوم» ،وكأن هذا البلد
بال نســب أو فاقد األبوين ،ومع العام 1 5
انكشف البلد عن عقلية تنسبه بالتبني لحلف
بغداد مقابل األمن العريب املنقسم عىل نفسه،
فخرس اإلثنني معا ،ومنذ تلك الفرتة صار البلد
جمهوريات عىل طريقة «بدل ضائع» وانفجر
البلــد عام  1 75فقط ألنــه عاجز بالصيغة
والســلطة والنظام وطبيعة القرار السيايس
الطائفي وأحيانا بسبب اإلختالف عىل العدو
والذي تجىل عام  1 2بغزو تل أبيب لبريوت
برشاكــة فريق خاض حــرب  1 75بخلفية
مفهوم العــدو والصديق ،ومعه بــدا لبنان
بال نسب أو ســبب ،وبعد ملحمة أسطورية
استطاعت املقاومة بكل تشكيالتها الوطنية
هزمية تل أبيب وقهر الجيــش الذي ال يقهر
لتتحول معها بريوت عاصمة تعطي شهادات
بالنســب والوطنية والالحياد» بعدما حولها
الحيــاد عاصمة محتلة بســوق ذئاب وعىل
عني األمم املتحدة ومجلس األمن وواشــنطن
واألشــقاء العرب واملســلمني ،لكن املشكلة
يــا غبطة البطريــرك باملــرشوع األمرييك
املرص عــىل تهويد املنطقة والــذي يعترب تل
أبيــب ومصالحها من صميم أمن واشــنطن
ومصالحها.هنا املشــكلة ايها البطريرك وما
يجري اآلن من حصار وخنق ودوالر وأســعار
وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة
وفو
واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة اإلنحياز
وليس الحياد والعني عــىل لبنان .لذلك قلنا ال
حياد مع التهديــد وال حياد مع اإلحتالل ببعد
النظر عن التهديــد «صهيوين أو تكفريي» أو
موزاييك أمرييك بأقنعة مختلفة كـ «داعش»

والتكفري وبعض األنظمــة والجمعيات التي
تترشب كل يوم عقيدة التهويد عىل الطريقة
األمريكيــة ،ألن األوطان بهــذا الغاب تعيش
بقوتها ،وقانون الغاب يقول :ال قيمة لألســد
من دون مخالب.
أما الدستور اللبناين والنظام وعقيدة الدولة
نفســها ايها البطريرك فتقــوم عىل رضورة
حامية لبنــان والدفاع عن مصالحه بوجه أي
احتالل أو عدوان أو تهديد حتى لو كان باملحيط
الهندي ،ونخ ما نخشاه أن يتح ّول الخالف
عىل العدو والصديــق إىل اختالف عىل لبنان
ومفهوم العدوان ،ومهام يكن من أمر فإن َمن
دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم
اإلحتالل وساهم بتكريسه ،ومن يخنق لبنان
اآلن ليس كمن ينجده ،واملســاواة بني هاتني
الجهتــني ظلم بدين املســيح ومحمد ،وعدم
اإلنحياز بني الحق والباطل خطيئة بنص القرآن
واإلنجيل ،واألخالق الساموية والوطنية.كل
ما يف األمــر أن الحياد حني ال يحمي يجب أن
ننحاز لحامية البلد ،وما جرى يف العام 1 43
انحياز وطني كبري تــم عربه إخراج الفرنيس
وتحرير البلد ،لذلــك الحياد بتلك اللحظة كان
مبثابة كارثة وطنية .ولوال انتفاضة  6شباط
لكان الحياد سببا لتهويد البلد .ولوال  17أيار ما
كانت انتفاضة  6شباط الوطنية ،ألن الحياد
وقتها كان مبثابة نحر وطن فيام اإلنحياز كان
مبثابة إنقاذ وطن .أخريا :لغبطته أقول :حني
عجز الحياد كان ال بد مــن اإلنحياز وال ثالث
بينهام ،وما دام الحيــاد عاجزا فإن اإلنحياز
رضورة ألمن وأمان وســيادة واستقالل هذا
الوطن الذي تتســابق إليه السكاكني من كل
حدب وصوب .واملســلم واملســيحي أهل هذا
البلد والعيش املشرتك بيننا كالرأس من الجسد
وال بديل عن الدولة الجامعة سوى أن حامية
لبنان تحتاج قوة أبنائه بوجه األعاصري ،وقد
قدموا ما عليهم وما زالوا ،فشكرا النحيازهم
الوطني ألنّ الحياد زمن الحرائق تضييع للبلد
والشعب واملؤسسات».

«لبنان الــقــوي»  :على مجلس الــنــوا عقد جلسة
ملــســاءلــتـ ــا عــن أســبــا امــتــنــاعـ ــا عــن االجــتــمــاع
رأى تكتل «لبنــان القــوي» يف بيان اثر
اجتامعه الدوري الكرتونيا ،برئاســة النائب
جــربان باســيل ،أن «اســتمرار التعطيــل
الحكومي غري مقبــول وال مفهوم وال مربر،
فالحكومة تبدو يف حال استقالة غري معلنة،
وأي اعتامد للموافقات االستثنائية هو اقرص
طريق العتبارها بحكم املســتقيلة» ،مطالبا
بـ»عقد جلسة خاصة ملجلس النواب ملساءلة
الحكومة عن اســباب امتناعها عن االجتامع
وتبيان ذلك ليبنى عىل ال ء مقتضاه».
وجــدد التكتل رفضــه «ربــط التعطيل
الحكومي بالتحقيق العديل يف انفجار مرفأ
بــريوت» ،مؤكدا أن «حل األزمــة الحاصلة
يكون حرصا عرب الســبيل املؤسســايت يف
مجلس النــواب ويف القضــاء» ،داعيا اىل
«عرض املوضوع بحسب األصول التخاذ الكتل
املوقف املناســب منــه ،دون اختالق حجج
بتســيري القضاء العديل تهربــا من اعتامد
الحلول الدستورية والقانونية».
ولفــت اىل أنه «حتى تاريخه مل تتســلم

رشكة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا
املطلوبة من املــرصف املركزي الذي ما زال ال
يتعــاون معها مبا يكفي ،وعليــه اذا واصل
الحاكــم االمتنــاع او املامطلة يف تســليم
املعلومات فــإن الحكومة مدعــوة التخاذ
االجراء الالزم بحقه نظرا لخطورة األمر اذ ان
التدقيق يف حسابات مرصف لبنان من شأنه
ان يكشــف حقيقة مصري امــوال اللبنانيني
واسباب وقوع االنهيار املايل».
وإذ أثنى عىل «إطالق اجراءات التســجيل
للبطاقة التمويلية اليوم» ،شــدد يف الوقت
عينه عــىل ان «ترتافق هــذه االجراءات مع
تأمــني التمويل الــالزم لها لتبــدأ العائالت
املستحقة بالحصول عىل الدعم املبارش لها».
كام دعا مجلــس النواب اىل «إقرار اقرتاحات
القوانني املتعلقــة بالحاميــة االجتامعية
العائدة للبنك الدويل واقرتاح قانون املساعدة
االجتامعية للموظفــني واللذين تقدم بهام
التكتل ،اذ ال يجوز ترك الهشاشة االجتامعية
تنهش املواطنني من دن تقديم رعاية الدولة».

الــــ ــــتــــائــــب  :نـــــرفـــــ حـــــفـــــالت املــــتــــاجــــرة
الــتــي تــجــري بــيــن أركــــان السلطة عــلــى الــعــدالــة

و

ر ي مستقبالً الس

ال را

استقبل النائب طوين فرنجيه يف دارته يف بريوت ،السفري
العراقي يف لبنان حيدر شياع الرباك ،وجرى بحث يف مجمل
األوضاع والتطورات الراهنة يف البالد.
وتخلل اللقاء «تأكيد عمق العالقات بني لبنان والعراق» ،كام
تم التطرق اىل موضوع النفط العراقي الذي يرسل اىل لبنان،
باالضافة اىل مختلف اوجه التعاون بني البلدين.

هنأ املكتب السيايس الكتائبي يف بيان ،بعد
اجتامعه األسبوعي يف بيت الكتائب املركزي
بالصيفــي برئاســة رئيس الحزب ســامي
الجميل« ،الرفيق الدكتور جو سلوم عىل فوزه
يف رئاســة نقابة الصيادلة ،كام األصدقاء
الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة وصندوق
التقاعد واملجلس التأديبي» ،معوال عىل «هذا
الفريق التغيريي لتحسني الواقع الصيديل».
ودان «تعطيــل انتخابــات نقابــة أطباء
األسنان بتدخل من عنارص حزبية من خارج
النقابة ،مارست فائض القوة الذي تتحصن
به ،فحطمت صناديــق االقرتاع واعتدت عىل
أمام عدســات
املوجودين وزرعت الفو
الكامــريات وعيــون الناس يف مشــهد ال

حضاري ال يبرش بالخري لالنتخابات املقبلة».
ورفض «حفــالت املتاجرة التي تجري بني
أركان الســلطة عىل العدالة والدميوقراطية
والحقيقة ودولة القانون ،فمن مقايضة عىل
إقصاء املحقق العديل وانتــزاع صالحياته،
وصــوال إىل التهجم عىل القضــاء والقضاة
الرشفاء مقابل معاودة الجلسات الحكومية،
توسعت الصفقات لتشــمل غايات انتخابية
فأدخل قانون االنتخاب يف البازار القائم لتتم
التســوية عىل حق املغرتبــني يف التصويت
للنواب الـ  12خوفا من املحاسبة ،بالتوازي
مع مؤرشات لالطاحة باالنتخابات الرئاسية
بذريعة منع الفــراغ وكل الســيناريوهات
مرسحها مجلس النواب».

الشــعبي اإلحتجاجي والعفوي وتزامناً مع رسائل فرنسية
وغري فرنســية وصلت إىل بريوت يف األسبوع املايضّ ،
يدق
جرس اإلنذار من خطورة استمرار الخالف حول التحقيق يف
انفجار مرفأ بريوت .وبالتايل ،تؤكد املصادر النيابية نفسها،
أن املوقف الفرنيس قد ح ّذر من التأخري الحاصل يف العملية
اإلنقاذية ،والتي تبدأ باإلتفاق مع صندوق النقد الدويل عىل
برنامج دعم يكون مبثابة الخطوة األوىل ،ليك تبدأ الحكومة
بتنفيذ التزاماتها بشكل ميداين وعميل ،والعبور نحو مرحلة
جديدة.

التقى ولي ع د أبو ظبي و ار السفارة في أبو ظبي

ّ
ّ
الشخصية
يوحنا الــعــاشــر  :للترفع عــن املــصــالـ
لــالرتــقــاء بالشعب الــلــبــنــانــي ال ــى عيشة كريمة
زار بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم
األرثوذكس يوحنا العارش الســفارة اللبنانية
يف أبو ظبي ،حيث كان يف اســتقباله سفري
لبنان يف دولة االمارات العربية املتحدة فؤاد
دندن ،القنصل يف أبو ظبــي جويل أنطون،
امللحــق االقتصادي يف الســفارة جان كلود
خوري ،رئيس مجلس العمل اللبناين سفيان
الصالــح وعدد من األعضــاء .ورافق يوحنا
العارش األسقف غريغويوس خوري.
وشدد دندن خالل اللقاء ،عىل «الدور املهم
الذي تلعبه الجاليــة اللبنانية يف اإلمارات»،
مؤكدا أن «وحدة الجالية ومتاسكها هي أهم
رســالة تقدمها اليوم للعامل يف ظل األزمات
املتعددة التي تحيط بلبنــان .وط ن اىل أن
أوضاع الجالية جيدة ومســتقرة ،وحضورها
يف دولة اإلمارات وإنجازات أبنائها تشهد لها
بذلك».
مــن جهته ،نوه يوحنا العــارش بـ»الدور
املهم الذي يلعبه الســفري اللبناين يف جمع
أبناء الجالية اللبنانية يف اإلمارات ،وخاصة

بعد هجرة العديد من اللبنانيني خالل السنوات
األخرية» .ودعا املســؤولني اىل «التعاون يف
ما بينهم والتعايل عن املصالح الشــخصية
للرقي بالشعب اللبناين إىل عيشة كرمية ألنه
يستحقها».
وكان البطريــرك يوحنا العارش التقى ويل
عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
رافقــه يف زيارته األســقف غريغوريوس
خوري ورئيس جامعة البلمند الياس الوراق.
وشدد كل من ويل العهد والبطريرك يوحنا
العارش ،بحســب بيان ،عىل «عمق العالقة
بني بطريركية أنطاكية وسائر املرشق للروم
األرثوذكس ودولة االمــارات العربية املتحدة
وكانت فرصة شكر فيها غبطته الشيخ عىل
وقوف دولة اإلمــارات إىل جانب بطريركية
أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس».
والتقى البطريرك يوحنا العارش أبناء رعية
وحض
أبو ظبي يف قاعة اوتيل
الســفري اللبناين فؤاد دندن ،والقائم بأعامل
السفارة السورية السفري غسان عباس.

حمل رئيس لجنــة االدارة والعدل جورج
عدوان،الحكومة وتحديداً حكومة حســان
دياب التأخــري يف إقرار قانــون الكابيتال
كونرتول .
وأكد عــد وان خــالل لقائه وفــدا من
مجموعة «رصخة املودعــني»« ،أن قانون
الكابيتــال كونرتول يجــب أن يكون جز ًءا
ال يتجــزأ من خطــة الحكومة الشــاملة
االقتصادية واملالية والنقدية» ،مشريا «إىل
أن االقرتاح كام درسته لجنة اإلدارة والعدل
املس
يؤكــد يف إحدى مــواده عىل عــدم ّ
باالحتياطــي اإللزامي وال يغطــي تعاميم
مرصف لبنان».
كام أشار عدوان «إىل أنه «يف  17ترشين

 201كان بحوزة مــرصف لبنان  34مليارا
يبق منهــا اليوم إال  14مليارا تشــكل
ومل َ
االحتياطــي االلزامي ،بالتــايل  1مليارا
هُدرت بالجزء األكرب منهــا عىل كارتيالت
التهريــب والبنزيــن واملــازوت والغــذاء
تم وضع
والدواء» ،مشــددا عىل أنه «لــو ّ
خطة مالمئة كان حصل القســم األكرب من
املودعني عىل ودائعهم كاملة والقسم اآلخر
عىل جز ًء منها بدل أن تذهب هدراً».
كام أكد «عىل رضورة اســتعادة األموال
املودعة بالســعر الفعــيل والحقيقي لها
وليــس عىل أســاس ســعر رصف يحدده
مرصف لبنان منذ ســنتني ،يؤدي عملياً اىل
اقتطاع حوايل  0من قيمة الودائع».

ً
ُ
م ــل ــي ــارا م ــن االحــتــيــاطــي هــــدرت
عـــــدوان :
عــلــى كــارتــيــالت الــت ـ ــريــب والــبــنــزيــن واملـــــا وت

خ ـ ــر خــــالل لــقــائــه م ــوك ــو  :لــتــفــعــيــل الــشــراكــة
بــــيــــن «الــــيــــونــــيــــســــ » والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص

خ

م ت اً م موكو الو ا را

استقبل محاف بعلبك الهرمل بشري خض
مبكتبه يف مركز املحافظة يف بعلبك ،ممثلة
منظمة األمم املتحدة للطفولة «اليونيسف»
يف لبنان يــويك موكو يف زيــارة وداعية،
يرافقها رئيــس العمليات امليداين مولد ورفا،
مسؤول مكتب اليونيسف امليداين يف البقاع
وبعلبك الهرمل جريوم كوايش ،خبري الربامج
رودولف غصوب ،وجوزف كنعان من املكتب
التنفيذي ،وبحضور املنســق بني املحافظة
واملنظامت الدولية املهندس جهاد حيدر.
نوه خض بالتعــاون الذي أبدته موكو مع
القضايــا العامة واملشــاريع والخطط يف
محافظة بعلبك الهرمــل« ،ودعمها للربامج
التي من شأنها املساهمة يف تحسني أوضاع
األطفال يف لبنان».
وأشــار إىل «مشــكلة التعليم بشقيها،
مشــكلة األســاتذة الذيــن مل يتمكنوا من
االلتحاق مبدارســهم ،ألن كلفة النقل تفوق
رواتبهم وبدل ســاعات التدريس يف عقود

عملهم ،واملشــكلة الثانية تتعلق بعدم قدرة
األهايل عىل دفع كلفة بــدل النقل ألبنائهم،
يف ظل غياب النقل املشرتك يف املنطقة».
واقرتح خض بعض األفكار للمعالجة بأقل
كلفة ممكنة ،ومنهــا «تفعيل الرشاكة بني
اليونيسف والقطاع الخاص ،وعقد اتفاقيات
مع أصحاب الباصات والفانات لحل مشكلة
نقل التالميذ واملعلمني».
ونبــه خــض مــن «مخاطــر الترسب
املدريس عــىل الصعيد التعليمي واالجتامعي
والســلويك» ،مشــريا إىل أن «إحصــاءات
اليونيســف تبني أن عدد الذيــن ترسبوا من
املدارس يف لبنان بلــ  750ألفا ،من بينهم
نحــو  300ألف تلميــذ لبناين ،وبحســب
املعطيات والدراسات ضمن نطاق املحافظة،
بل الترسب املدريس عام  201بني الطالب
اللبنانيــني  10آالف ،وبالطبــع حالياً أصبح
الرقــم أكرب وأخطر نتيجــة الضائقة املالية
واالقتصادية واملعيشية».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
«الــغ ـ ــب الــشــعــبــي» ف ــي ب ــي ــروت دعــمــه ح ــم ــدان ب ـــ «امل ــراب ــط ــون»
االســــــلو نفســــــه بالحرائق واقفال الطــــــرق دون اهدا ومــــــاذا بعد
كامل ذبيان
الغضب الشــعبي الذي تم
التعبري عنه يف بعض شوارع
بريوت ،ومناطق اخرى ،كان
تعبــرياً عن الجــوع والفقر
والبطالــة ،التــي وصل اليها
الشــعب اللبناين الــذي بات
 2منه عند خط الفقر ،وفق
تقارير دولية ومحلية.
اال ان التحــرك قام به هذه
املرة مواطنون من خارج «تيار
املستقبل» يف بريوت ،وان كان
من بينهــم متعاطفون معه،
لكــن من خرج اىل الشــارع
هــم مــن وجــوه كانت يف
«حركة النارصيني املستقلني
املرابطــون» ،وبعضهــا ما
زال ملتزما بها برئاســة العميد السابق يف الجيش
العميد مصطفى حمدان ،الذي اصدر بيانا عشــية
الدعــوة اىل االرضاب واالقفال وقطــع الطرقات،
ايدّ فيه ،ان يقوم هؤالء بنقل وجعهم اىل الشــارع
بوجه الســلطة ،التي تتعامى عــن حقوق الناس،
وقال حمدان يف بيانه «نحنا مع الناس مواطنون
ومواطنات والقرار للناس بــاالرضاب واالعتصام
ومواجهة منظومة الفســاد واالفســاد املذهبية
والطائفية» وطالب حمدان املواطنني الغاضبني ان
ال يحصل تصادم وال مواجهة مع جيشنا واالجهزة
االمنية وعدم تسكري الطرقات؟
ويف بيانــه ا ّمن العميد حمدان غطاء سياســياً
للتحرك الشــعبي ،حيث مل يخف بعض من شارك
فيه انتــامءه «للمرابطــون» ،اال ان الالفت كانت
يف مطالبة من قدموا انفســهم متكلمني باســم
املتحركني ،ان يقــوم الجيش بدوره ،اىل حد دعوته
اىل اعتقال افراد املنظومة السياســية وزجهم يف
الســجن ومحاكمتهم ،وهذه هي املرة االوىل رمبا،

التي تصدر دعوة للجيش لينقذ الشعب من االنهيار
الذي اوصلت اليه لبنان ،طبقة سياســية حاكمة
منذ عقود ،اذ حاول البعض الغمز من قناة الجيش
ان يكون هو مح ّرك من خرجوا قبل يوم امس االول
االثنني ،بالدعــوة له للقيام بــدور انقاذي تخلف
عنه السياســيون ،وكل من هم يف السلطة ،حيث
اختلفوا داخل الحكومة بعد شــهر عىل تشكيلها،
واللبنانيــون بأمــس الحاجة اليهــا ،ليك توقف
االنهيــار ،وتبدأ باصالحــات يطالبها بها املجتمع
الدويل واملنظامت االممية وصندوق النقد الدويل.
وما يؤخذ عىل مثل ما جرى يف «اثنني الغضب»،
وهو ليــس االول بانه من دون اهــداف ،اذ انتهى
مفعوله او صالحياته ،عند انتهاء الدوام املوضوع
له ،ظهر اليوم نفســه ،يف حركة فوضوية ،كانت
ادواتها مستوعبات النفايات ،والدواليب واشعالها
يف تلويث للبيئــة ،ال يتوقف عنهــا ،من يدعون
اىل االصالح ،وهم ميارســون الفساد البيئي ،كام
يقطعون بارزاق املواطنني املقطوعة من الســلطة
التي افقرتهــم وجوعتهم ،فيأيت مــن يدعو اىل

اقفال الطرق ،ليساعد السلطة
يف فســادها ،ويزيد من فقر
النــاس وجوعهــم وتعطيل
اعاملهــم املتعــرثة ،وفق ما
يقول مواطنون ســئموا مثل
هــذه التحركات العشــوائية،
الشــعبوية
واالســاليب
اللحظوية ،اذ مــا بعد االثنني
ال يوجــد برنامج يصل بالناس
اىل حقوقهم ،الن العفوية قد
تصح يف مرحلة ،للبناء عليها
نحو تنظيم املطالب وصوغها
يف برنامــج ،واطــالق حملة
شــعبية ونقابية وسياسية
واعالميــة للحصول عليها ،اال
ان ما يحصــل منذ  17ترشين
االول  ،2017كانــت عمليات
رد فعل عىل حــدث ،ويتوقف،
اذ يؤكد ناشــطون شــاركوا يف حراك  17ترشين،
بانه جرت محــاوالت لتقوميه ،لكن الخالف حول
الربنامج واالولويات واالســاليب واالهداف ،كان
البند االول عىل جدول اي لقاء او اجتامع.
ومع اقرتاب اســتحقاق االنتخابــات النيابية،
ستشهد شــوارع لبنان وســاحاته ،تحركات هي
اشــبه بـ»بروفــا» انتخابية لقيــاس املؤيدين،
واســتنهاض املحازبني واملنارصيــن ،يف وقفات
هي العنوان الذي
موسمية فولكلورية ،اذ الفو
يتقدم اي حراك ،والتخريب هو الشعار الذي تحته
ينضوي املحتجون.
فان ما حصل يوم االثنني وقبله باعوام ،وما قد
يحصل بعده ليس مقنعــاً للمواطنني بالتغيري ،الن
كل مرشوع او برنامج ال يقوم عىل خطة نظامية
مصريه الفشــل ،اذ ماذا قــدم املنتفضون يف كل
هيئاتهــم ومجموعاتهم ،مــن بدائل عىل االرض،
لصالح املوطنني ،فامذا فعلوا لتحســني اوضاعهم،
فهل تابعوا مثالً النفايات املكدسة يف الشوارع؟

ُ
بعلبك ال رمل  :تحال حز الله و «امل» و «التيار» ...الئحة شبه م تملة
ّ
ُ
الئحة ثانية معارضة من «القوات» واملســــــتقلين الشيعة وقوى تشرين

حسني درويش
رغم ضبابية موعد االستحقاق االنتخايب ،
تربز املواقف بني مؤيد لالجراء وساع لاللغاء
والتأجيل ،عىل وقع األحكام الدســتورية ورد
املهل والطعون.
حــد مــن عقــد
ي
او
يلــ
كل ذلــك،مل
ّ
االجتامعات والتحركات االنتخابية املتنقلة بني
املناطق عىل ساحة محافظة بعلبك الهرمل
والبقاع االوســط من أكرث من جهة ،ومنها
اجتامعــات معلنة عــىل وســائل التواصل
االجتامعــي ،ومنها غري املعلن .مع اإلشــارة
إىل وقوف جهات سياسية منظمة خلف هذه
االجتامعــات واللقاءات ،وهــي تدار عن ُبعد
بدون اي ظهور رسمي او علني.
تتوزع هــذه اللقــاءات واالجتامعات بني
املناطق والقرى يف منــازل مؤيدة ومعروفة
الوالء تحــت عناوين سياســية يف الظاهر،
امــا يف الخفاء ،وان كان ظاهرها سياســيا
اجتامعيــا إقليميا ودوليــا ،اال انها تصب يف
خانة مواكبة وتقييم االســتحقاق االنتخايب
والعملية االنتخابية ،لجهة التحالفات وخلط
األوراق ،ال ســيام مــع تقييــم التحالفات
املاضية بعد غياب وجوه ،وبروز شــخصيات
جديدة عىل الســاحة السياســية بغية رسم
تحالفات جديدة وسد الثغرات.
تأيت االجتامعات املتنقلة يف أكرث من مكان من
أجل تنشيط العمل الحزيب والسيايس ضمن أجواء
توحي وكأن االستحقاق حاصل غدا ،بناء لرغبات
وتوجهــات خارجيــة ،بحيث يســعى كل طرف
للتمسك مبكتســباته وتعزيز وجوده يف املعادلة
املقبلة يف الرصاع عىل االغلبية ،التي عىل أساسها
ستبنى التحالفات مع ظهور بوادر تحالفات جديدة
بني املجموعات املســتقلة والـ  NGOSوالجهات
السياسية والحزبية املعارضة لحزب الله يف حزب
«القوات اللبنانية» و»سوا».
فحزب اللــه الالعب األســايس يف املنطقة،
انطالقا من قاعدته الشــعبية ،قد اطلق تحركاته
منذ اكرث من شهرين موعزا للعاملني واملنارصين
يف صفوفــه واملؤيدين بتحريــك عجلة العملية
االنتخابية ،وكأن االنتخابــات حاصلة غدا ،مبلّغاً
ذلك للمخاتــري الذيــن واكبوه باكــرث من عملية
انتخابيــة ،وقد أصبحت لديهــم الخربة يف ادارة
املعركة االنتخابية باألبقــاء عىل جهوزية كاملة.
فطلب من املخاتري والعاملني بالشأن العام التعجيل
باصدار هويات جديــدة او بدل عن ضائع ،والعمل
عىل تصحيح وتنقيــح لوائح الشــطب ،وادراج
األســامء املغفلة غري املدرجة عىل اللوائح  ،وهو
يقوم بدراســات شــاملة ومعمقة الداء نوابه،
مراجعا مسارات ومحطات النجاح والفشل اللذين
تحققا  ،خالل الســنوات األربع املاضية يك يبني
عىل أساسها تسمية مرشحيه االربعة من كوادره
الحزبية ومــن املنظمني يف صفوفه  ،وهو اليوم
أكرث حرصاً عىل اختيارهم من داخل التنظيم يف ظل
األوقات الحرجة واالســتهداف املبارش بالعقوبات
 ،ناهيك عن الهجمة الرشســة التــي يتعرض لها
عنارصه ومؤيدوه الشيعة أوروبياً ودولياً وعربياً،
وهؤالء املرشحني الحزبيني األربعة سيكونون نواة
الئحة حزب الله من اصل ستة شيعة التي تتألف
منهم الالئحة.
اما املرشــح الشــيعي الخامس ،فهو من ضمن
تحالف «امل» حزب اللــه ،وفيام ال زالت الحركة
تنتظــر كلمة الرس من الرئيس نبيــه بري والذي
مل يقلها حتى الســاعة ،يرتدد اسم الوزير السابق
النائب غازي زعيرت اســتناداً لألرقام التي حصلت
يف االنتخابــات املاضية ،وهــي حاصل انتخايب
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ُ
نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة  :ال م ــشــ ــل ــة ب ــاس ــت ــي ــراد
الـــــدواء االيـــرانـــي بــعــد خ ـ ــوعــه ملــعــايــيــر الــجــودة

لفــت نقيب الصيادلة جو ســلوم ،إىل أن متلتزمون بالقانون ،وال يخلو األمر من وجود
«أكرثيــة الصيدليات ال يوجــد فيها دواء ،ال خلل».
ندّ عي القداسة ،ولكن أؤكد أن النسبة الكبرية
وأكد ســلوم أنــه «إن كان دواء إيراين او
ليس لديهــا دواء ،ودور النقابة التعاون مع غري إيراين ،ما يه ّمنــا أن تكون جودة الدواء
وزارة الصحــة  ،لكن ال يجــب أن نن أن ســليمة ،والنقابة ضد أي دواء ال يتالءم مع
الدواء املنترش يف السوق السوداء ،والتهريب ،معايري الســالمة ،وليس لدينا مشــكلة مع
ووضع املســتوصفات غري الســليم ،فهناك املصدر ،وليس لدي اطــالع إن كانت األدوية
العديد من املســتوصفات تبيع الدواء ،وهذا املوجــودة خضعت للفحوص أو ال» ،معل ًنا أن
أي كان ،بعد
غري قانوين ،ونحن نريــد أن نحمي املواطن «أي دواء نحن مع استرياده من ّ
والصيدليــات ،والتعاون ســيكون مع وزارة خضوعه ملعايري الجودة ،والدور مشرتك بني
الصحة» ،مشــددًا عىل «أهمية دعم املصانع وزارة الصحة والنقابة للتأكد جودة الدواء»،
املحليــة ،لدعم املواد األوليــة ،واالعفاء من الف ًتا إىل أن «الدواء سيكون عىل سعر الرصف
الضائب».
بعد رفع الدعم».
وكشــف ،يف حديث تلفزيــوين ،أنه «يف
وذكــر أن «مكتب الدواء ،مهم وأســايس
أول اجتامع مع وزير الصحة فراس األبيض ،لنتأكد من جودة الدواء ،وميكن انشاء مخترب
وكل الجهــات املختصة ،ســنطرح موضوع مركزي ،وهناك مختربات موجودة يف بعض
البطاقة الدوائية ،لنحول  300مليون دوالر ،الجامعات ،وميكننا يف لبنان أن نستفيد من
من بطاقة متويلية ،لبطاقة دوائية ،كمرحلة املختربات لنتأكد من جودة الدواء ،تحت ارشاف
أوىل ،وهكــذا ميكــن للمواطــن أن يؤمن مكتب الدواء» ،مشريًا إىل «أننا مل نطلع عىل
حــا أن «دور وزارة الصحة قانون سالمة الغذاء ،إال أننا سنكون بجانبه
الــدواء» ،موض ً
والجهات املعنية املراقبة ،والصيادلة أغلبيتهم إذا كان من أجل سالمة املواطن».

هبة عســــــ رية من ال تيبة ال وريــــــة الى الجيش

القبياتــــــي ُ :مبــــــادرة ّ
قيمــــــة ستســــــاهم في دعم
ّ
العمالنيــــــة وتعزيز قدرت ــــــا على املناورة
الوحدات

قدمــت الكتيبــة الكوريــة العاملة يف
اطار قوات االمم املتحــدة املوقتة يف لبنان
«اليونيفيل» ،يف اطار التعاون بني الجيشني
اللبناين والكوري ،هبــة اىل الجيش عبارة
عن  10آليات عســكرية متطورة تســلمها
قائــد قطاع جنوب الليطــاين العميد الركن
مارون القبيايت ممثــال قائد الجيش العامد
جوزف عون من قائــد الكتيبة العقيد دون
سو مون ،يف احتفال اقامته قيادة القطاع
يف ثكنة بنــوا بركات يف صور ،يف حضور
ضباط كبار من الجيشني.
بدأ االحتفال بالنشيدين اللبناين والكوري،
ثم عــرض العميد الركن القبيــايت ثلة من
العسكريني عىل وقع املوسيقى ،والقى كلمة
قال فيها« :قدمنــا  10آليات مدرعة ورممنا
قسم الطوارئ يف مســتوصف صور كهبة
للجيش .إنها مبادرة قيمة ستساهم يف دعم
الوحدات العمالنية وتعزيز حركتها وقدرتها
عىل املناورة وتنفيذ املهامت واالســتجابة

الرسيعة لألخطار .كــام أنّ األعامل املنفذة
يف مستوصف صور متثل تحسينا ملحوظا
ملســتوى الرعاية الصحية التــي يفيد منها
الكثري من العسكريني وعائالتهم».
أضاف «إننا نؤكد حرصنا عىل اســتمرار
التعاون املثمر مــع الكتيبة الكورية ،ونقدر
مبادراتهــا القيمة لدعم الجيش وســكان
الجنوب ،ونتطلع إىل تقوية تلك العالقة يف
املستقبل».
بدوره ،اكد قائــد الكتيبة الكورية العقيد
مــون «العالقــة الوطيدة والتعــاون بني
الكتيبة الكوريــة والجيش ودعم الجيش»،
موجهــا الشــكر اىل قائد القطــاع العميد
القبيايت عىل «حفاوة االســتقبال والتعاون
بني الطرفني».
وتقديرا لدور الكتيبة الكورية يف عملية
السالم يف لبنان ،قدم العميد القبيايت درع
الجيش اىل العقيد مون.
واختتم االحتفال بغداء.

ق اة إداريين أقســــــموا اليمين أمام «شورى الدولة»
ّ
ّ
التجرد والحياد يُعز ان الثقة بالق اء
القاضي الياس :
فاصل مثانية ،ما يدفع «حركــة امل» بإن تتمثل
بنائبني ،وطاملــا ان ال خالف بــني الحليفني ،قد
يتوجه حزب الله إلرضاء حليفه مبكان آخر او يف
دائرة غري دائرة محافظــة بعلبك الهرمل ،وما مل
تصدر كلمة الرس من بري ،سيبقى منارصو «امل»
يعيشــون حالة من الضياع حول االســم الشيعي
الخامس.
اما الشــيعي الســادس ،فهو حكــامً الحليف
االســايس لحزب الله وهو النائب جميل السيد
الذي ازداد الحزب متســكاً به وبتسميته ردا عىل
العقوبــات االمريكية بحقه مع اثنــني من رجال
األعامل واملتعهدين اللبنانيني ،ويبقى اســم االمني
القطــري يف حــزب البعث العريب االشــرتايك
الصحايف عيل حجازي يرتدد ،لكنه مرهون بقرار
مرجعيتــه الحزبيــة ،ويف حال قــررت القيادة
ترشيحه يف بعلبك الهرمل ،فهذا يعني حكام ان
السيد سيكون املرشــح الحليف للمقاومة واالوفر
حظا عىل الئحة تحالف «التيار» حزب الله «امل»
يف دائرة زحلة ،هذا بالنسبة للشيعة الستة.
اما املرشــح للكاثولييك األوحد عىل الالئحة،
فالتوجهات هي ضمن تحالف التيار الوطني الحر
حزب الله.
وتشــري املعلومــات اىل ارتفــاع حظــوظ
املاروين النائب الســابق اميل رحمــة عن املقعد
املاروين ضمن الالئحة.
اما الســنيان ،ومن أجل اكتامل عقد الالئحة،
فاألول ســيكون من ضمن خيارات خط املقاومة،
وتعود تسميته لحزب الله بالتشاور والتواصل مع
القوى الوطنية ضمن التحالف السني حزب الله،
اما االسم الســني الثاين سيكون حكامً من ضمن
تحالف حزب الله «تيار املستقبل» يف حال اتخذ
ســعد الحريري خياراته بالرتشيح والعودة ،امام
ارصار ويل عهد اململكة العربية الســعودية محمد
بن ســلامن مبعاقبته بهدف اقصائــه عن العمل
السيايس ،فهنا حكام سيكون سعد الحريري اىل
جانب حزب الله يف حــال بقي الحال عىل ما هو
عليه مع ويل عهد اململكة  ،خصوصا بعد القطيعة
املتجذرة والتبايــن بني الحريــري وجعحع عىل
خلفية العالقة مع اململكة.
باملقابل ،تجري لقــاءات غري معلنة ومن خلف
االضواء بني مجموعة من املرشــحني املستقلني
الشــيعة الذين سيشــكلون نواة ارتــكاز الئحة

يقودها ستة شــيعة مســتقلني بالتحالف مع
«القوات اللبنانية» ،و»حركة ســوا» ،ومجموعات
الـ  ngosواملســتقلني  ،عىل أن يسموا املرشحني
الشيعة الستة ومنهم الشــيخ عباس الجوهري،
النقايب حسن مظلوم ،وأربعة آخرون من الشيعة ،
بهــدف بلورة الئحة ضمــن تحالف جعجع وبهاء
الحريري ومرشــحان اثنان من السنة املستقلني،
قد يكون أحدهام املرشح سميح عز الدين ،عىل أن
تسمي «القوات» كال من الكاثولييك واملاروين ،ما
يريح الحزب من ثقل الصوت السني الذي استطاع
وبتحالفه مع «القــوات» يف االنتخابات املاضية
من جمع حاصلني انتخابيني اثنني متكن بهام من
إيصال النائبني بكر الحجريي عن «تيار املستقبل»
وطوين حب عن «القوات» إىل الندوة النيابية.
واستشعاراً منه ،أي بهاء الحريري ،من ان يخرج
من املولد بدون حمص ،يعمل سعيد صناديقي املدير
التنفيذي لـ «حركة سوا» بالتواصل مع شخصيات
شيعية مستقلة إلدارة املعركة يف بعلبك ومحافظة
بعلبــك الهرمــل وعــكار والبقاعــني الغريب
واالوسط ،بغية ارباك الساحة بانتظار كلمة الرس
الســعودية التي تبقى لها الكلمة الفصل بالنسبة
للناخب السني ،وهذا ما يراهن عليه سمري جعجع
يف االمتار األخرية من الشــوط ،وبانتظار الكلمة
األخرية التي تعود وحدها ملحمد بن سلامن والذي
وبامكانه من جمع شد العصب السني واملسيحي
من خــالل االدارة والتمويل للوصول إىل اكرث من
حاصلني انتخابيني يف حــال لعب املال االنتخايب
لعبته يف ســاعات املعركة األخرية القادمة عىل
الساحة الشــيعية التي تعاين من الحصار الخانق
وارتفاع رصف الدوالر وحجــز أموال املودعني يف
املصارف بقرار أمرييك .وهذا سيكون عىل عكس
ما يتمناه الثنا الشيعي.
لكن هذه الوقائــع والتطورات تبقى مرهونة
بالشأن الخارجي وانعكاسها عىل الداخل اللبناين،
فيام ترتدد معلومات مــن مرجعيات دينية فاعلة
ان االنتخابات ذاهبة نحو التأجيل الكرث من سنة،
وبأن الرئيس ميشــال عون ســيكون آخر رؤساء
الجمهورية الثالثة.
يف املقابــل ،تجــري فاعاليــات وممثلون عن
العشــائر اجتامعــات لبلورة تحالــف الئحة من
العشــائر والعائالت واملستقلني رفضا الحتكارات
حرصية التسمية لدى االحزاب.

أقســم ســتة قضاة إداريني تخرجوا من
معهد الدوس القضائيــة ،اليمني القانونية
أمام هيئــة رئيس مجلس شــورى الدولة
القايض فادي الياس وأعضاء مكتب املجلس
ومفوض الحكومة لــدى املجلس القاضية
فريــال دلــول ،يف حضور رئيــس هيئة
التفتيــش القضا القايض بركان ســعد
ورئيســة معهد الدروس القضائية القاضية
ندى دكروب وأهايل القضاة الجدد.
ثم أدى القضــاة :أمني رشبل ،نديم جورج
رزق ،مريا سليامن ،سارة ر ّمال ،نيكوال تابت
ووسيم ّ
كالب اليمني.
وألقت القاضية دكــروب ،كلمة توجهت
فيهــا إىل القــــضاة الجدد قائلــة« :إن
اختياركــم القضــاء يجب اال يكــون ممرا
للوصــول إىل مناصب خارجية ،ألن القضاء
هو أســمى من كل املناصب» .ودعتهم إىل
«الدفاع عن استقالليتهم وإىل االحجام عن
مراضاة القوي عىل حــــساب يك ال ييأس

الضعيف من العدالة».
ثم ألقى القايض اليــاس ،كلمة دعا فيها
القضــاة إىل «التجرد والحياد والنزاهة تجاه
املتقاضــني ،مبا يعزز الثقــة بهم خصوصا
وبالقضاء عموما .وشدد عىل رضورة متسك
القايض مبوجب التحفــ يف إبداء الرأي،
يك ال يثري الشــك حول قراره» ،داعيا إىل أن
«يكون القايض صاحب مظهر مقبول سواء
يف مجتمعه أو داخل قصور العدل».
وحذر من «إفشاء رس املذاكرة النه يعرض
القايض للمحاســبة أمام التأديب» .وشدد
عىل «أهمية الحســم يف اتخــاذ القرارات،
عــرب التصميم عىل إحقــاق الحق من دون
تردد ،وإىل التواضع والهدوء ،التي تبقى من
أهم الســامت يف شخصية القايض املميز»،
مؤكــدا أن «الغايــة النهائيــة للقضاء هي
إشــاعة العدالة بني الناس ،وال ميكن إدراك
هذه الغاية إال عىل يد قضاة نذروا أنفســهم
لهذه الرسالة».

أعلنــت اليونيفيل يف بيان ،أنها «ســلمت
أول شــحنة شــهرية من الوقود لرشيكها
االســرتاتيجي ،القوات املسلحة اللبنانية ،يف
حفل أقيــم يف املقر العام لبعثة األمم املتحدة
يف الناقــورة .ويعتــرب التربع بـــ 35 000
ليرت من الوقود هو األول من ســت شحنات
شهرية».
وأشــارت اىل أن «ذلك يــأيت بعد طلب من
مجلس األمن الــدويل يف آب املايض ،اتخاذ
إجراءات موقتة وخاصة لدعم القوات املسلحة
اللبنانية مبواد مثل الغذاء والوقود واألدوية،
باإلضافة إىل دعم لوجيســتي آخر ملدة ستة
أشــهر .وعليه ،فقد بــدأت البعثة يف تقديم
الدعم ،مبــا يف ذلك تقديم  500كيلوغرام من
املواد الطبية والصحية يف  2ترشين األول».
وذكر البيان أنــه «يف تقريره األخري حول
تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل  ،1701الذي
يشــكل جوهر والية اليونيفيل ،أعرب األمني
العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييس عن
مخاوفه من اســتمرار التدهــور االجتامعي

واالقتصادي وعدم قدرة مؤسســات الدولة
اللبنانية عىل تقديم الخدمات األساسية ،مام
يقوض تنفيذ القــرار  .1701وقال :إن تقلص
قدرة القوات املسلحة اللبنانية عىل مواصلة
عملياتها يف منطقــة عمليات اليونيفيل هو
مصدر قلق .ويف هذا الســياق ،يكتيس دعم
املؤسسات األمنية ،وال سيام القوات املسلحة
اللبنانية باعتبارها القوة املســلحة الرشعية
الوحيدة يف لبنان ،أهمية قصوى».
وأشار البيان اىل أن «رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء ســتيفانو ديل كول ،اىل
جانب رئيس عمليات حف الســالم التابعة
لألمم املتحــدة جان بيري الكروا واملنســقة
الخاصــة لألمم املتحــدة يف لبنــان يوانا
فرونتســكا ،قدموا باألمــس إحاطة ملجلس
األمن حول أنشــطة اليونيفيل للحفاظ عىل
االســتقرار عىل طول الخــط األزرق ،ومنع
انتهاكات القرار  1701ودعم القوات املسلحة
اللبنانية يف مامرســة ســلطتها يف جنوب
لبنان».

ّ
ّ
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» ســـلـــمـــت الـــــقـــــوات املــســلــحــة
أول شــــحــــنــــة شـــــ ـــــريّـــــة مـــــــن الــــــوقــــــود
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

االغتــــــرا اللبناني ...رئة الوطن فــــــي قلب العواص
تنقذ عائالت من الجــــــوع والفقر ...ل ن الى متى
زياد العسل
يكاد يجمع الكل مبختلف مشاربهم السياسية واالجتامعية
والثقافية يف لبنان عىل أمر يتمثل بدور االغرتاب الكبري يف
مد لبنان بأوكســجني البقاء يف هذه املرحلة االستثنائية يف
تاريخ الكيان برمته ،يف ظل حاالت الفقر الشــديد والبطالة
واالنهيــار املايل والنقــدي واالجتامعي واألمنــي الذي بدأ
يشــهده لبنان يف اكرث من منطقة نتيجــة تردي االوضاع،
وهنا ال بد من اإلشارة أن مثة دور كبري يضطلع به املغرتبون
الذين ميدّ ون ذويهم مبا يقي هؤالء الفقر املدقع.
حسان مواطن لبناين من البقاع االوسط يقول لـ «الديار»
ّ
أنــه يف ظل توقف عمله ،أ اإلنقاذ مــن أخيه املغرتب يف
أوسرتاليا ،حيث يرسل له بشكل شهري مبل  100أمرييك،
وهذا يكفيه بشــكل كامل نظراً الرتفاع سعر رصف الدوالر،
األمر الذي يجعل من هذا املبل الصغري بالنســبة للمغرتب،
لحســان الذي يعمل بشــكل يومي
مبلغاً مقبوال بالنســبة
ّ
ليقتات ويسد رمق عائلته.
رنا ربة منزل يف البقاع الشاميل ،تؤكد أن أموال ابنها الذي
دفعه القدر للهجرة كانت ســبباً يف نجاتها من املوت املحتم،
نظراً لرفض إحدى املستشفيات استقبالها قبل التأمني سلفا
للمبلــ الذي تحتاجه إلجــراء عمليتها ،وتؤكــد أنها كانت

ســتضطر لالستدانة لوال املبل الذي أرســل لها فلذة كبدها
كــام تصفه ،والذي تدعو له بالبقاء يف الخارج ،النها ال ترى
اي بصيص نور يف وطن تت كله الذئاب واملختلســني من كل
حدب وصوب ،و»ال ينفع فيه علم وال من يحزنون».
الباحث يف «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين قال
لـ «الديار» أنه يقــدّ ر عدد اللبنانيــني املقيمني خارج لبنان
بنحــو مليون وثالمثائــة وعرشين ألفاً ،اي مــا ميثل ربع
اللبنانيني ،وهذه ظاهرة فريــدة ال تعرفها اي دولة من دول
العامل ،ومن هنا أهمية االغــرتاب اللبناين من حيث الحجم
ومن حيث النشــاط االقتصادي ،فاالغــرتاب اللبناين يرفد
االقتصاد الوطنــي مبا ال يقل عن  12مليار دوالر ســنويا،
واألرقام الرســمية عرب التحويالت هي بحدود  7اىل مثانية
مليار دوالر ،ولكن هناك أموال تأيت نقدا من خالل أشخاص،
وهذه ال يرصدها اي اقتصاد .وشــدد عــىل ان االغرتاب هو
رافعة أساسية لالقتصاد الوطني ،ونحن نقدر أن هناك نحو
 220الف ارسة لبنانية تســتفيد من تحويل ابنائها العاملني
يف الخارج ،وهــؤالء اليوم بالرغم مــن األزمة االقتصادية
يتمتعون بحياة اجتامعية واقتصادية مرفّهة نوعا ما ،لذلك
فاالغرتاب رغم انه يشكل خســارة للوطن ،وامنا من ناحية
أخرى يشــكل مصدرا للرثوة والغنــى الوطني ،وإذا وضعت
الهجرة يف امليزان بني السلبيات وااليجابيات نستطيع القول

وعــد وزير الرتبية والتعليم العايل عبــاس الحلبي ،وقال:
كل ما وعدنا به منذ تســلّمي الوزارة ســيتحقّق
«أُطمنئ بأنّ ّ
وهو قيد التنفيذ».
وعن الـ  0دوالراً لكل من املعلمني واملتعاقدين والعاملني
باملدارس ،وقــال الحلبي يف حديث تلفزيــوين« :هذا األمر
مرتبط بحضور األســــاتذة والهيئــة التعليم ّية والعاملني
بنســبة ال تقل عن  0وعملية التنفيذ تأخذ وقتاً وال ميكن
أن تتم بني ليلــة وضحاها وهناك آليــة نتبعها وفق جهود
الجهات املانحة».

املـــــــرتـــــــ ـــــــى تـــــفـــــقـــــد وســــفــــيــــر
مـــــالـــــيـــــزيـــــا قـــــصـــــر األونـــــيـــــســـــ ـــــو

أن ايجابياتها تفوق بعرشات االضعاف ســلبياتها ،وبالتايل
يجب عــىل املعنيني بدول االغــرتاب تنظيم هــذا االغرتاب
وتأطريه ليكون مصدراً لدعم لبنان سياسياً واعالمياً وثقافياً
وسياحياً واقتصادياً.

ّ
ُ
حــــــرائــــــق بـــــشـــــامـــــون تـــــــتـــــــمـــــــدد ...و يــــــــــر الــــبــــيــــ ــــة يــــنــــاشــــد
ُ
خـــطـــار  :ال ــح ــري ــق م ــف ــت ــع ــل ..وسـ ــرعـ ــة الــــريــــا تــمــنــعــنــا مـ ــن ال ــس ــي ــط ــرة عــلــيــه

تجددت الحرائق يف بلدة بشــامون التي كانت قد اشتعلت
ليل أمس االول ،وسط مخاوف من وصول النريان إىل خطوط
الكهرباء واملدارس يف املنطقة.
كام تم تسجيل حاالت اختناق ،بفعل متدد الحريق ،كام ان
طبيعة الطقس ال تساعد عىل اخامده.
وعليه ،توجه وزير البيئة نارص ياسني قبل ظهر امس إىل
املنطقة ملعاينة الحريق املندلع يف أحراج البلدة ،وقد تابع مع
الجهات املختصة عمليات اإلطفاء والجهود املبذولة للحد من
متــدّد النريان .وأكد الحاجــة إىل صهاريج مياه للتوجه اىل
بشامون حي الصحرا لتأمني مياه لسيارات اإلطفاء.
عىل صعيد آخر ،أوضحت وزارة البيئة «أن نظام التنبيه من
خطر الحرائق يف معهد الدراسات البيئية يف جامعة البلمند
مرتفع ويؤرش إىل خطر اندالع الحرائق خصوصا يف أقضية
امل وبعبدا وعاليه وبنت جبيل» ،ودعت الوزارة «البلديات إىل
التن ّبه والجهوزية لتفادي الحرائق ومنع متدّ دها اذا حصلت».
هذا ،وأفادت دائــرة العالقات العامــة يف بلدية بريوت،
أن فوج اطفاء بريوت يناشــد كل من لديه القدرة يف محيط
منطقة بشامون وجوارها تأمني املياه لتزويد سيارات االطفاء
لتتمكن من اخامد النــريان املندلعة بقوة ،حيث زادت رسعة
الرياح يف اتساع بقعة الحريق.
وكان محاف بريوت القايض مروان طلب من فوج االطفاء
التدخل وارسال الفرق العاملة ملؤازرة الدفاع املدين يف اخامد
الحريق املندلع يف أحراج منطقة بشامون.
وبســبب تجدد الحريق يف منطقة بشامون ،طلب عبود
مجدداً من قائد فوج االطفاء التدخل مجدداً ،حيث عمل رجال
الفوج يف ظروف مناخية صعبة عىل مكافحة الحريق ملنع
امتدادها عىل مساحات آمنة مل تصلها النريان بعد.

خطار زار املتط ّوع ربيع فهد عزيز

من جهته ،اكد املدير العــام العميد رميون خطار ،بـ «ان
رسعة الرياح متنعنا من السيطرة عىل الحريق يف بشامون،
واملشكلة أننا موجودين ضمن ظروف مؤاتية إلنتشار الحرائق
ونحــن نع ّمم عىل املواطنني ولكنهــم ال يلتزمون ،كام أن هذا
الحريق مفتعل».
ولفت يف حديث تلفزيوين ،اىل ان الطوافات ال ميكنها العمل
عىل إطفاء الحريق ألنه يوجد خطر عىل سالمة طاقم الطائرة،
وطلبنا تعزيزات باملياه من محاف جبل لبنان ،وميكننا القول
أن الحريق تحت الســيطرة ولكن يوجد خوف من إزدياد رسعة
الرياح».
وكان خطار أرشف عىل عمليات اإلطفاء املســتمرة منذ بعد
ظهر أمس يف أحراج بلدة بشــامون يف قضــاء عاليه ،حيث
اســتقدمت التعزيزات من مراكز متعــددة يف بريوت وامل

فهد عزيز من عديــد مركز عني زحلتا العضوي ،الذي أصيب
بحروق بالغة خالل مهمة إخامد حريق بشــامون ،وأدخل
عىل اثرها إىل مستشفى الجعيتاوي ،فاط ن عىل وضعه
الصحي.

يف املناطق

ويف زحلة ،عمل عنارص مــن الدفاع املدين عىل اخامد
حريق كبري شــب يف جــرود بلديت الفــرزل والنبي ايال،
وقد ا الحريق علم مســاحات شاسعة ،من اشجار اللوز
واشجار مثمرة اخرى.
أما يف عكار ،إندلع حريق يف بلدة قبعيت العكارية ،والتهم
أعشابا يابسة وأشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة .كام
اندلع حريق آخر يف بلدة القبيات العكارية إلتهم أعشــابا
يابسة وأشــجارا مثمرة مختلفة.وقد عملت عنارص الدفاع
املدين عىل تطويق الحريقني وإخامدهام قبل متددهام اىل
األرايض املجاورة ،ومن ثم عملت عىل تربيد مكان الحريقني،
خوفا من إشتعالهام مجددا بسبب رسعة الرياح.

مصلحة األرصاد الجوية

واملناطق املجاورة للتمكن من الســيطرة عىل النريان والحؤول
دون امتدادها اىل املساحات الحرجية املجاورة ،مبؤزارة طوافات
القوات الجوية يف الجيش اللبناين ،ومبساندة عنارص من فوج
اطفاء بريوت.
وقد اطلــع خطار وزير الداخلية والبلديات القايض بســام
املولوي ،الذي يتابع مســار العمليات ،عــىل الصعوبات التي
يواجهها العنارص وأبرزها التحديات املناخية من ارتفاع درجات
الحرارة واشــتداد قوة الهواء ،باإلضافة إىل وعورة تلك البقعة
الجغرافية وتعذر وصول أليات اإلطفاء بسبب شدة املنحدرات.
وأكد خطار أن «العنارص سيتابعون العمل إىل حني االنتهاء
مــن مراحل اإلطفاء والتربيد كافة منعا مــن تجدد الحريق أو
امتداده».
وكان العميد خطار عاد مدير عام الدفاع املدين املتطوع ربيع

عقيقــــــي عــــــن الزحمــــــة أمــــــام دوائر
األمــــــن العــــــام  :نؤكــــــد أن ابراهيم أوعز
بت ثيــــــ الج ــــــود لتأميــــــن الجــــــوا ات
تحدث رئيس تحرير مجلة األمن
العــام العميــد منــري عقيقي يف
مقابلة عــرب «تلفزيون لبنان» ،عن
الزحمة التي تشهدها دوائر ومراكز
االمن العام من قبل املواطنني الذين
يتهافتــون لتقديم طلبــات جواز
سفر ،ملخصا االســباب وراء هذا
التهافت عىل الشكل التايل:
ـ منــذ خمس ســنوات ،اطلقت
املديرية العامة لالمن العام مرشوع
جواز الســفر البيومرتي ،وشاءت
الصدفــة ان تكون مــدة صالحية
معظم تلك الجوازات ،اي  5سنوات،
قد بــدأت باالنتهــاء اعتبارا من آب
 ،2021اي يف عــز فــرتة االزمــة
االقتصادية وانتشــار االشــاعات
بازاء فقــدان اوراق اخراجات القيد
وامــكان ارتفــاع رســوم انجاز
جوازات السفر وسواها.
رست اشاعات كثرية حيال رفع
رســوم انجاز جوازات الســفر مع
العلم ان هذا االمــر يتطالب قانونا
جديــدا .ومفعول تلك االشــاعات
امتــد ايضــا اىل اللبنانيني يف بالد
االغرتاب.
كام تتســبب املناســبات الدينية
يف لبنــان عــادة يف كثافة الطلب
عىل انجاز جوازات الســفر للسفر
اىل الخــارج .وصودف توقيتها هذا
العام خالل شهر آب ،اي خالل فرتة
الزحمة.
واوضح عقيقــي ،انه «خالل كل
السنوات الســابقة لجائحة كورونا

اعتدنا عىل اســتقبال مــا يرتاوح
بني  00و 1200طلب جواز ســفر
يف كل يــوم عمل ،غري ان بدء تزايد
عدد الطلبات وصل اىل  5500طلب
مــن املراكز االقليمية ،واشــار اىل
ان «امكانيــة اصــدار االمن العام
للجــوازات ترتواح بــني الـ 3000
والـ 3500جوازا يف اليوم يف وقت
الذروة وكنا نستقبل اكرث من 5000
طلب يف املرحلة الفائتة .وكشف ان
« 65من الجوازات التي اصدرت مل
تســتعمل و 6000جوازا طبعوا ومل
يتم استالمهم».
ولفت عقيقي اىل ان «املدير العام
لالمن العام اللــواء عباس ابراهيم
اوعــز باتخاذ االجــراءات االدارية
والعمالنية من اجــل تكثيف العمل
والجهد حتى يف ايام االحاد والعطل
الرســمية لتأمني طلبات اللبنانيني
وانجــاز الطلبــات املرتاكمة .وقد
اصدرت املديرية حــوايل  300الف
جواز ســفر خالل االشهر املاضية
باالضافة اىل حواىل  0الف مستند
بيومرتي من بطاقات اقامة وجواز
سفر فلسطيني».
ودعــا عقيقــي «املواطنني اىل
الرتيّــث يف التهافت عــىل طلبات
جــوازات الســفر  ،الن الجوازات
متوفــرة وال لزوم لهــذه الزحمة،
ومن ال يريد السفر عليه فتح املجال
امام مــن هو يف عجلــة من امره
ليحصل عىل جواز ســفره من دون
تكبد مشقة االنتظار».

ّ
الــحــلــبــي  :مـــا وعـــدنـــا بـــه ســيــتــحــقــق

توقعت دائرة التقديرات يف مصلحــة األرصاد الجوية
يف املديرية العامة للطريان املدين ان يكون الطقس اليوم
غامئا مع انخفاض ملحــوظ يف درجات الحرارة وهطول
امطار متفرقــة تكون غزيرة خصوصا فــرتة بعد الظهر
مرتافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب  0كلم س
يف شــامل البالد يرتفع معها موج البحر اىل ما يقارب ال
 4امتــار .يحذر من تطاير لوحات االعالنات ومن تشــكل
السيول يف بعض املناطق .يبدأ تساقط الثلوج عىل ارتفاع
 2000ثم يتد مستوى تساقطها مع تدين درجات الحرارة
ليالمس الـ 1700مرت مســاء شامل البالد .ويستمر تكون
الضباب عىل املرتفعات.
الحــال العامة :طقــس خريفي داف يســيطر عىل
الحوض الرشقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الثالثاء ،حيث يتأثر
مبنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نســبيا ورياح
شديدة تتجاوز الـ  0كلم س تؤدي اىل طقس ماطر ،عىل ان
يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الخميس.
طقس الخميس :غائم جزئيا مع امطار خفيفة يف الفرتة
الصباحية ،يتحول بعد الظهــر تدريجيا اىل قليل الغيوم حيث
يستقر الطقس مع انخفاض بسيط يف درجات الحرارة وبقاء
ظهور الضباب عىل املرتفعات.
اما الجمعة :قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا
اىل غائم بسحب مرتفعة ،مع ارتفاع محدود يف درجات الحرارة
عىل الجبال و يف الداخل ودون تعديل عىل الساحل ،مع استمرار
ظهور الضباب عىل املرتفعات.

سعد  :ما ّ
تتعرض له فلسطين استمرار للمؤامرة على ق ّيت ا

اســتقبل األمني العام لـ»التنظيم الشعبي
النارصي» النائب أســامة ســعد يف مكتبه
يف صيــدا ،وفدا مــن قيادة «حركــة فتح»
يف منطقــة صــور ،ضم القائد العســكري
والتنظيمي للحركة وأمني رس فصائل منظمة
التحرير الفلســطينية توفيق عبدالله ،وعضو
قيادة الحركة يف لبنان أبو أحمد زيداين.
وبحســب بيــان للتنظيم ،تنــاول اللقاء
«التصعيــد الصهيــوين الخطري بحــق أبناء
الشعب الفلســطيني ومقدســاته ،ال سيام
يف مدينتي القــدس والخليل اللتني تتعرضان
لهجمة كبــرية مــن قبل جيــش االحتالل
واملســتوطنني الصهاينة ،كام تناول أوضاع
الفلسطينيني يف لبنان».
وأكــد املجتمعــون «رفــض كل ما يحــاك ضد
القضية الفلســطينية والحقوق الوطنية للشــعب
الفلســطيني» ،واعتربوا أن «ما تتعرض له فلسطني
اليوم هو اســتمرار للمؤامرة التي تحاك ضد الشعب

الفلســطيني من أجــل تصفية القضيــة وإقامة
ارسائيل الكربى».
ويف الختــام ،قــدم الوفد لســعد «درع القدس»
عربون وفاء وتقدير لدعمه القضية الفلســطينية
والوقوف اىل جانب الشعب الفلسطيني ونضاله.

صدر عــن نقابة محــرري الصحافــة اللبنانية
البيــان اآليت« :وقعــت نقابة محــرري الصحافة
اللبنانية مذكرة تعاون مــع «الجمعية اللبنانية من
أجل دميوقراطية االنتخابات «( ،)LADEتنص عىل
مراقبة انتخابات نقابة املحررين التي ستجري اليوم
(األربعاء) بني التاسعة صباحا والخامسة مساء يف
مقر االتحاد العاميل العام.
وكان وفــد مــن الجمعية اجتمع امــس ،بنقيب
املحررين جوزف القصيفي وعضوي مجلس النقابة
عيل يوسف وواصف عواضة يف مقر االتحاد ،واطلع
عىل الرتتيبات التي أنجزت إلجراء االنتخابات.
وتقيض املذكرة بتســهيل عمل مراقبي الجمعية
وتأمني التفاصيل اللوجســتية املطلوبة يك تتمكن

الجمعية من املراقبة ،عىل أن يلتزم مراقبو الجمعية
مبدونة قواعد السلوك التي تضعها .وتتعهد الجمعية
بوضع مالحظات عىل قانون النقابة املتعلق بتنظيم
االنتخابــات ،وإصدار تقرير عــن مجريات العملية
االنتخابيــة والحفاظ عــىل رسية هــذه العملية
االنتخابية.
وأكــد ممثلــو النقابــة ولجنــة االرشاف عىل
االنتخابات «االلتزام التام مبضمون النظام الداخيل
للنقابة لجهة املواد املتعلقــة بالعملية االنتخابية.
كــام اكدوا حــرص النقابة عىل نزاهة وشــفافية
االنتخابات لتكــون معيارا ومنوذجــا لالنتخابات
النقابيــة» ،داعــني «جميع املحرريــن اىل االلتزام
بقواعد السلوك النقايب».

ا رت

الس

ا الي ي

تفقد وزير الثقافة القايض محمد وســام املرتىض امس،
يرافقه الســفري املاليزي يف لبنــان أزري مات ياكوب ،قرص
االونيســكو ،يف إطار البحث يف ما ميكن للدولة املاليزية ان
تقدمه إلعادة تفعيل هذا املعلم الثقايف.

مـــاريـــو عــــون  :م ــوقــ عــــون ال ــرافــ
لتنحية الــبــيــطــار هــو مــوق ـ دســتــوري

شــدد النائب ماريو عون يف حديث اذاعي ،عىل أن «موقف
رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون الرافــض لتنحية
القايض طارق البيطار هو موقف دستوري وقانوين».
وأوضح أن «رئيس الجمهورية لــن يقبل بحصول أي خلل
يف هذا الصدد وهنا االختــالف مع حزب الله ،وتحالف التيار
الوطني الحر مع الحزب ال يعني أي مســاومة عىل القانون
والدستور داعيا اىل «احرتام مبدأ فصل السلطات كحل وحيد
لهذه األزمة».
وعن الطعن بقانون االنتخاب ،دعا اىل»انتظار قرار املجلس
الدستوري» ،مؤكدا «احرتامه وامليض به مهام كان سواء أخذ
بالطعن أو مل يأخذ به».

كســــــبار اســــــتقبل مجلس الق اة االعلى
ّ
و «جمعية ّ
«اليسوعية»
خريجي الحقوق» في

كسبار مستقبالً اره
استقبل نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار واعضاء
مجلــس النقابة ،مهنئــني ،بينهم رئيــس مجلس القضاء
االعىل ســهيل عبود عــىل رأس وقد ضمــه ورئيس هيئة
التفتيش القضا بركان ســعد واعضــاء املجلس القضاة
عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداين شــبيل ومرياي الحداد
والياس ريشــا ،واعتذر مدعي عام التمييز غسان عويدات
بداعي السفر.
وشــدد كســبار وعبود عىل التعاون الكامل واملطلق يف
جميــع املجاالت وبــروح املحبة وااللفة .كــام تطرقا اىل
الشوائب التي تعيق عمل القايض واملحامي  ،وطالبا يف بت
الدعاوى وزيادة االنتاجية مع االخذ بعني االعتبار الظروف
الراهنة.
بعدها ،اســتقبل النقيب كســبار رئيس واعضــاء الهيئة
االدارية يف «جمعيــة خريجي الحقوق» يف جامعة القديس
يوســف اليسوعية برئاســة وزير الرتبية القايض عباس
الحلبي للتهنئية ،ولدعوته اىل حفل العشاء الذي سوف يقام
عىل رشفه ملناســبة انتخابه نقيبــاً للمحامني ،كونه عضواً
يف الهيئة االدارية .وكانت مناســبة لعرض سبل التعاون بني
النقابة والجمعية.

وهــا  :هناك أطــبــاء بــال ضمير يتفقون
مع شركات األدويــة على حسا املري

ت

ُ
مــــذكــــرة تـ ــع ـــاون ب ــي ــن ن ــق ــاب ــة املـ ــحـ ـ ّـرريـ ــن و«الــجــمــعــيــة
ال ــل ــب ــن ــان ــي ــة مــــن أجـــــل ديـــمـــوقـــراطـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات»

لفت رئيس»حــزب التوحيد العريب» وئام وهاب ،إىل «أنني
ســمعت أن بعض األطباء منزعجون مــن كالمي ،للتوضيح
أقول ،أن الفيديو قديم ،لكني متمسك مبا ورد فيه».
وأكد ،يف ترصيــح عىل مواقع التواصــل االجتامعي ،أن
«هنــاك أطباء بال ضمري ،يتفقون مــع رشكات األدوية عىل
حســاب املريض ،لكنهم قلة ،وأكرثية األطبــاء عندنا لديهم
رشف ،يف مامرســة املهنة ،هؤالء نحييهم واآلخرون التجار
نحتقرهم».

ّ
الــحــزبــيــة
لـــقـــاء تــن ـ ــيــمــي لـــلـــدوائـــر
فــــي «الــــديــــمــــوقــــراطــــي ال ــل ــب ــن ــان ــي»

عقدت مديرية الداخلية يف الحزب «الدميقراطي اللبناين»،
اجتامعا تنظيميــا للدوائر الحزبية ،ترأســه عضو املجلس
السيايس ومدير الداخلية لواء جابر ،وحضه رؤساء الدوائر
كافــة باإلضافة إىل املكلفني باللجنــة اإلنتخابية ضمن كل
دائرة حزبية.
وتحدث جابر خــالل اللقاء ،فاعتــرب أن «املرحلة تتطلب
منــا التعايل عن صغائر األمور واإللتفــات إىل هموم الناس
ومشاكلهم ويومياتهم ،وال شك أننا أحزاب سياسية تتعاطى
الشأن العام والسياســة إال أن الوقوف إىل جانب أهلنا اليوم
هــو أولوية األولويات ،ولو جاء عىل حســاب عملنا الحزيب
ومصلحتنا الحزبية».
وشــدد عىل «رضورة التكاتف والتعــاون لتأمني أكرب قدر
ممكن مــن متطلبات أهلنا وحاجياتهم» ،مشــريا إىل «البدء
بتوزيع مادة املــازوت اإليراين بالتعاون مع اإلخوة يف حزب
الله خالل األســبوعني املقبلني ،إذ يبقى الهم األســايس قبل
نهاية الشهر الحايل وشهري كانون الثاين وشباط  2022هو
تأمني املنازل كافة مبادة املازوت املدعوم».

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

بـــيـــرم يــــتــــرأس ل ــج ــن ــة املـــــؤشـــــر  :يــــــــادة بـــــدل الــنــقــل
ســتــصــب ـ ســــاريــــة فـــــور ت ــوق ــي ــع عـــــون وم ــي ــق ــات ــي عــلــيـ ــا
تــرأس وزير العمل مصطفى بريم يف
مكتبه يف الوزارة االجتامع الرابع للجنة
املؤرش للنظر يف معالجة رواتب وأجور
العاملني يف القطاع الخاص.
وحــض االجتــامع رئيــس االتحاد
العاميل العام بشارة االسمر ونائبه حسن
فقيه ،رئيس جمعية تجار بريوت نقوال
شامس ،نائب رئيس جمعية الصناعيني
زيــاد بكداش ،نائب رئيس غرفة التجارة
والصناعة يف بــريوت نبيل فهد ،ممثل
وزارة املال رشبل شدراوي ،ممثل الجامعة
اللبنانية انيس ابو دياب وحســن ايوب،
باحث الرشكة الدولية للمعلومات محمد
شمس الدين ،وعن وزارة العمل املستشار
القانوين للوزير عصام اسامعيل ،اميان
خزعل ،عيل فيــاض ،وغاب بعذر ممثل
هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي.
وبعــد االجتــامع قال الوزيــر بريم:
«اجتمعنا يف لجنة املؤرش وكانت هناك
عدة طروحــات تداولنا بهــا ،وتحدثنا
مبســار املرسوم املتعلق برفع بدل النقل
اىل  65000ل .ل .يوميــا يف القطــاع
الخاص وهذا املرســوم لن ينتظر انعقاد
الحكومــة فقد وافق مجلس شــورى
الدولة عليه ،وهو ســيذهب اىل االمانة
العامــة ملجلس الوزراء ،وســريفع اىل

فخامة رئيس الجمهورية ميشــال عون
فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع
رئيــس الحكومة نجيب ميقايت ووقعه
وزير العمل».
وتابــع« :امــا يف ما يتعلــق بباقي
املســارات ،فرصاحة هناك هواجس لدى
اصحاب العمــل يف ما يتعلق بالتغريات
االقتصادية التي أثــرت عىل أوضاعهم
يف ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة،
النهم ممثلــون يف الضامن االجتامعي
وأبدوا حرصا عىل هذه املسألة مبا يؤدي
اىل تســوية منطقيــة تراعي ظروفهم
وتحاف عىل الضامن».
وأضاف بــريم« :أما ممثلــو العامل
فــكان لديهــم ارصار كبــري جدا عىل
مســألة الضــامن االجتامعي ،وبغض
النظر عن الخلفيــة التي أنتمي اليها او
املوجــب القانوين الــذي يوجب عيل ان
اكــون منطلقا من العامل ولكن انا ايضا
واجبي كوزير عمل ان احاف عىل الدورة
االقتصادية وعىل النشــاط االقتصادي
واال ارضب االقتصاد».
ولفــت إىل أن «الطروحات وصلت اىل
مكان حســاس جدا ،قررنا اال نعلن عنها
اآلن ونرفعهــا اىل رئيس الحكومة ألن
من حق اصحــاب العمل ان يدافعوا عن

مصالحهــم ،وكذلك العــامل من حقهم
وواجبهــم ان يدافعوا عــن مصالحهم.
وكوزير عمل عيل ان اوجد التوازن وارى
ما هي سياســة الدولة ،هذه النقاشات
التي تم التداول بها سأرفعها اىل ميقايت
لرنى التوجــه العام يف ظل هذا الظرف
الحســاس يف البلد والذي نأمل ان يكون
انعكاسه ايجابا ليك نحدث خرقا يف هذا
الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه،
فأي نقطة ضوء يف هذا املجال تســاعد
يف هــذا االمــر .ولذلك قررنــا ان نرفع
جوهر النقاشــات اىل الرئيس ميقايت
لرنى التوجــه العام املوجود عند الدولة
لنبني عىل ال ء مقتضاه ،وما سيصدر
عن ميقايت بعد النقاشــات معه سنعود
ونبحثــه يف لجنة املــؤرش ونرى عىل
اساســها املعيار الذي سنعتمده ونعلن
عنه».
وختم بريم« :املسار االستثنا انتهينا
منه ســرنفعه لرئاسة الحكومة ،واذا مل
نصل اىل نتيجة يف هذا املجال ســنذهب
اىل املســار الكالسييك ونعلن عن ارقام
االجور رســميا طبقا لعملية التضخم.
والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف
االقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون
قمنا مبا علينا يف هذا االطار».

ً
الــخــلــيــل ال ــت ــق ــى وفـــــــدا مــــن ال ــب ــن ــك األوروبـــــــــي إلعـــــادة
اإلعــــمــــار والــتــنــمــيــة  ..واطـــلـــع عــلــى املـــشـــاريـــع امل ــق ــررة

اســتقبل وزير املالية يوسف الخليل وفدا من البنك األورويب
إلعادة اإلعامر والتنمية برئاســة املديــرة التنفيذية للبنك يف
منطقة جنــوب ورشق البحر املتوســط ،Heike Harmgrat
وتناول اللقاء األوضاع الراهنة وعمل البنك يف لبنان ،وفق ما
افاد مكتب الخليل االعالمي.
من جهة اخري وقع وزير املالية يوسف الخليل إعالما يتعلق
بتاريــخ انتهاء مهلة اإلعفاء مــن الغرامات والفوائد املتوجبة
عىل التأخر يف تســديد الضائب والرســوم عــن الفرتة من
 201 /10/1ولغاية .2021/12/31
وجاء يف اإلعالم ما ييل:
«إن  2021/12/31هو املهلة األخرية لتسديد كافة الضائب

والرســوم دون أن يتوجــــب عليهم أية غرامات تحــصيل
أو فوائــد عــن الفرتة املمتــدة مــن  201 /10/1ولغاية
.2021/12/31
يف حال التأخر عن التســديد إىل ما بعد التاريخ املبني أعاله،
تفرض عليهم اعتبــارا من  2022/1/1غرامة مبعدل  1 5يف
املائة شــهريا عن الضائب التــي تقتطع عند املنبع والضيبة
عىل القيمة املضافة ،و 1يف املائة شــهريا عن سائر الضائب،
كام تتوجب كامل املبال املقســطة التي استحق أحد أقساطها
خالل هذه الفرتة ومل يتم تسديده.
يتوجب اإللتزام بتسديد األقساط بعد  2021/12/31بتاريخ
استحقاقها تالفيا الستحقاق كامل املبل املقسط».

الـ ــحـ ــا ح ــس ــن خـــــالل ج ــول ــت ــه فـ ــي ط ــراب ــل ــس والـــشـــمـــال :
ُ
الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي مــــرشــــ ل ــيـ ـ ــون االول فــــي لــبــنــان
زار وزير الزراعة عباس الحاج حســن ،محاف الشــامل
القايض رمزي نهرا ،يف مكتبه يف رساي طرابلس ،يف حضور
رئيس مصلحة الزراعة يف الشــامل الدكتور محمد اقبال زيادة
ورؤســاء اتحادات بلديات االقضية الشاملية .وتم البحث يف
كيفية مســاعدة املزارعني وتقديم افضــل خدمة للمواطنني
لتخفيف االعباء عنهم.
بداية ،رحب نهرا بالوزير الحاج حســن شــاكرا له جهوده
وســعيه اىل الوقــوف اىل جانب املواطنــني يف هذه املرحلة
الصعبة من تاريخ لبنان ،واضعا امكانات املحافظة يف ترصف
الوزارة واملواطنني واملزارعني.

الحاج حسن

وأثنــى الوزير الحاج حســن عــىل دور املحاف نهرا «يف
تسهيل عمل املواطنني وشؤون الوزارة والدوائر التابعة لها يف
الشــامل» ،وقال« :ترشفنا اليوم بلقاء سعادة محاف الشامل
القايض رمزي نهــرا ،وكانت هناك جولة افق حول احتياجات
هذه املنطقة العزيزة عىل قلوب اللبنانيني جميعا ،وال شــك ان
لقاءنــا كان مثمرا الن املحاف نهرا لطاملا عود اللبنانيني عىل
الديناميكية والعمل ،وهو موجود عىل االرض ما يســهل علينا
كوزارة زراعة ان نطلع عىل الواقع الزراعي يف منطقة الشامل
بشكل عام».
اضــاف« :كان لنا لقاء مع عدد كبري من رؤســاء اتحادات
بلديات املنطقة ،ما يؤســس ملرحلة جديدة من التعاطي معهم
ومع البلديات كافة ،ولكن ال نعد بأي يشء بل نقول ان املرحلة
اليوم صعبة جدا وعىل الجميع وعلينا ايضا ان نتكاتف وتتضافر
الجهود بالتنســيق مع ســعادة املحاف نهرا ورؤساء اتحاد
البلديات وبالتايل للحد من تدعيات االزمة ،لذا ادعو من الشامل
من عاصمة لبنان الثانية من عروس الشــامل مدينة طرابلس،
اىل التكاتف يف سبيل التخفيف عن كاهل اهلنا يف هذه املناطق
املحرومة واملنكوبة ولالسف بات كل لبنان محروما يف القطاع
الزراعي ويف باقي القطاعات».
وتابع« :جولتنا اليوم تأيت يف اطار الجوالت التي تســتكمل
عىل االرايض اللبنانية كافة ،نأيت اليوم اىل الشــامل ونبدأ من

ال ا حسن

اي راب

مصلحة الزراعة ونستكمل يف عدة مناطق عىل ان يليها خالل
هذا االســبوع جولة اىل الجرد ،ثم يوم الجمعة ســنزور عكار
التي ستشــمل زيارتنا اياها العديد مــن املناطق هناك .فعكار
عزيــزة عىل قلوب اللبنانيــني كافة ،والحرص كل الحرص من
قبل الحكومة اللبنانية بشكل عام وفخامة رئيس الجمهورية
ورئيــس مجلس النواب ،ان تكــون االولوية واالهمية ملنطقة
عكار ،ال ل ء سوى ألن هذه املنطقة محرومة منذ زمن بعيد،
وهي تتقاســمه مع الوجه االخر بعلبك الهرمل .وهذا ال يعني
ان طرابلس ليســت محرومة ،الن االزمة االقتصادية ضاغطة
واصبــح كل لبنان محروما وكل مزارع لبناين يعاين من ازمة
اقتصادية خانقة».
وكان الوزيــر حســن قد عقد اجتامعا مــع الدكتور زيادة
واملوظفــني يف دوائر املصلحة يف رسايا طرابلس ،واســتمع
اىل املشــاكل التي يعانون منها وسبل حلها .وأعطى توجيهاته
لتســهيل أمور املواطنني ومســاعدتهم قدر املستطاع وضمن
االمكانيــات املتاحــة امامهم ،خصوصــا املزارعني وصيادي
االسامك ،وضمن القوانني املرعية االجراء.
وختم الحاج حســن جولته يف زيارة ايل املدرســة الفنية
الزراعية يف البرتون.

هارون :املستشفيات في ورطة كبيرة ...وإم انات «الصحة» محدودة
األكال هائلــــــة وشــــــرو الدفــــــع تعجيزيّــــــة وخياليــــــة

و َي ِ
صــف الوضع بالقول «نحن يف ورطة كبرية جداً ،وت َُرتجم
هــذه الورطة بالرتاجع الكبري يف عدد املر الذين يقصدون
املستشــفيات حيــث مل يَ ُعد يف مقدورهــم تغطية الفواتري
االستشفائية».
ويلفت هارون يف الســياق ،إىل سعي وزير الصحة «إليجاد
حلول تنظّم العالقة ما بني املســتوردين واملستشــفيات ،كون
هذه العالقة أصبحت تشكّل عائقاً كبرياً أمام استمرارية العمل
يف املستشــفيات التي مل يعــد يف إمكانها الدفع «نقداً» مثن
املســتلزمات ،فيام هي تحصل عىل أتعابها املستحقة يف ذ ّمة
الجهات الضامنة الرسمية بفروقات متتد أشهراً وسنوات».
الفروقات من
ويتابع :صحيح أن املستشــفيات تتقــا
املريض ،لكنها ليســت كافية لتغطية العجز الكبري الذي ترزح
تحته جراء ارتفاع األسعار من جهة ،ورشوط الدفع التي تضعها
الرشكات املســتوردة من جهة أخرى .ويوضح يف هذا اإلطار،
أن «بوالص التأمني التي ال تزال ســارية املفعول حالياً ،يتح ّمل
املريــض جزءاً من الفاتورة مبــا يرتاوح بني  15و 20يف املئة،
أما البوالص الجديدة فتتح ّمل رشكات التأمني كامل الكلفة».
األزمة االستشفائية عىل حاموتها ،شكّلت محور اللقاء الذي
ــع أمس وزير الصحــة العامة فراس األبيض مع وفد من
ج َم َ
َ
نقابة أصحاب املستشــفيات الخاصة برئاسة النقيب سليامن
هارون ،وأثري خالله موضوع األكالف «الخيالية» التي تتك ّبدها
املستشــفيات يف ظل االرتفاع الجنوين ألســعار املستلزمات
الطب ّية واألدوية وكل ما يدخل يف صلب العمل االستشفا ...
األمر الذي ينعكس بدوره عبئاً إضافياً عىل كاهل املريض.
ويكشــف هارون عن «املجهــود الكبري الذي يقوم به وزير

الصحــة يك يوازن بني اإلمكانات املحدودة للوزارة واحتياجات
حنا خــالل اللقاء بأن
املستشــفيات وامل َــر  ،وهو قد صا َر َ
اإلمكانــات املادية محدودة» ،الفتاً إىل أن «عمل الوزارة أصبح
أكرث صعوبة نتيجة الشــلل الحكومــي القائم ،فالوزير يعمل
منفرداً فيام الوضع متأزّم جداً».
ويشــري إىل أن «وزارة الصحــة تحتاج إىل  50مليون دوالر
لتأمني الدعم لرشاء املســتلزمات الطب ّية واألدوية يف الشــهر
الواحد ،يف ظل رفع شبه ّ
كيل للدعم عن األوىل وبنسبة مرتفعة
جداً عن الثانية ،وبالتايل مل َسنا ارتفاعاً هائالً يف أسعارهام».
بالنسبة إىل املستلزمات الطب ّية« ،فنعمل كنقابة املستشفيات
مع وزير الصحة يك نؤ ّمن التوازن ما بني :توفري املســتلزمات
الطب ّية يف السوق املحلية أوالً ،وتأمني األموال الالزمة لتغطية
أكالفها ثانياً» عىل حدّ قول هارون ،ويلفت إىل أن «الكلفة زادت
أضعافاً إن بالنســبة إىل املستلزمات الطب ّية ،أو لجهة كواشف
املخترب التي يتم رشاؤها بسعر غري مدعوم ،واألوكسيجني الذي
ندفــع أكرث من نصف مثنــه بالـ « ،»Fresh Dollarإضافة إىل
املازوت الذي يسدّ د مثنه كامالً بالـ «.«Fresh Dollar
و ُيضيف :كل هذه األكالف الهائلة من املســتحيل أن تتح ّملها
املستشفيات وال حتى املر  .هناك مشكلة صح ّية كبرية جداً،
علامً أن الجهود التي يبذلها وزير الصحة جبارة جداً ،إمنا الوضع
ككل ال يسمح بحلحلة أزمة القطاع االستشفا وطاملا الوضع
االقتصــادي يتأزّم يوماً بعد يوم ،طاملا القطاع االستشــفا
ذاهب نحو األسوأ .فارتفاع سعر رصف الدوالر األمرييك بشكل
جنوين أدّى إىل ارتفاع أكالف القطاع االستشفا كافة ،فيام
إمكانات املريض والجهات الضامنة الرسمية محدودة.

االربعاء  1كانون األول 2021

إطالق حملة «كانون االول صفر اشــــــتباك» مــــــن املجلس االقتصادي

ُ
ُ ّ
عربيــــــد  :مبــــــادرة موج ة للجميــــــع ....اعطوا لبنــــــان فرصة
أطلــق رئيــس املجلــس
االقتصــادي واالجتامعــي
شــارل عربيد ورئيسة تحرير
مجموعة «النهار االعالمية»
نايلة توينــي ،حملة »:كانون
االول صفر اشــتباك» مرفقا
بهاشــتاغ اعطــوا لبنان
فرصــة يف خــالل مؤمتــر
صحايف مشــرتك عقد ظهر
امــس يف مقــر املجلس يف
بريوت ، ،حضه  :نائب رئيس
املجلس االقتصادي االجتامعي
سعد الدين حميدي صقر ،نائب
رئيس االتحــاد العاميل العام
حســن فقيه ،نقيب اصحاب خالل ال ح
الفنادق رئيس اتجاد النقابات
السياحية بيار االشقر ،نقيب اصحاب املطاعم واملقاهي طوين
الرامــي وعدد من االعالميــني وفاعليات اقتصادية وتجارية
وسياحية اضافة اىل اعضاء املجلس .
افتتــح عربيد املؤمتر بكلمة ترحيــب قال فيها»:اننا نعيش
اليوم يف ظل أفق مســدود فالقوى السياسية ال تتحاور» وما
بتحيك مع بعض ،بتحيك عىل بعض « .وهذا ليس بدليل صحة
وعافية».
أضاف»:السياســة ليســت فن التحريض وال التخوين وال
تحريك شارع من هنا وشارع من هناك .السياسة هي يف خدمة
النــاس ،هي رشف القيادة الحكيمة ومن أوىل واجباتها تأمني
عيــش كريم للناس والشــعب .أما ملاذا اطالق هذه الحملة من
املجلس االقتصادي واالجتامعي ،فنقول ان املجلس االقتصادي
واالجتامعي هو املكان الطبيعي للتعبري عن مزاج الناس ومزاج
قوى االنتــاج  .ويكون صلة الوصل بني هذه القوى االنتاجية
مجتمعة والسلطة التنفيذية».
وقــال»:ان لبنان تحول وبفعل املامرســات اىل جمهورية
االزمات وجمهورية االشتباكات السياسية الدامئة وطموحنا
تحويله اىل جمهورية الحلول».
وســأل »:كيف لنا ان ندعو املغرتبني لقضاء موســم االعياد
يف وطنهم االم ووسط اهلهم  ...واإلشتباك السيايس مايش.
كيف لنا ان نحاور صندوق النقد الدويل  ...واإلشتباك السيايس
مايش.

كيــف نواجه املتحور الجديد ونتعاون عىل خفض اســعار
الدواء وخفض فاتورة االستشــفاء  ...واإلشــتباك السيايس
«مــايش» .كيف لنا ان نعيد تشــغيل املحــركات االقتصادية
ونصحــح االجور ونكافح الفقر ونحارص البطالة والهجرة ...
واالشتباك السيايس «مايش».
وختــم عربيد »:علينا تحويل لبنان مجــددا اىل جمهورية
الحلول ،ولنبدأ أوال بشهر كانون االول «صفر اشتباك» «اعطوا
لبنــان فرصة» ،انها مبــادرة موجهة لجميع الناس ولجمهور
االحزاب ونقول « :هدو تنهدي» و»خدو نفس تا نتنفس».

تويني

اما تويني ،فأكدت أننا «نحتاج إىل فرصة لتمضية الفرصة،
ومن املعروف أن هذا الشــهر هو شهر األعياد ،يك ننهي السنة
بعيد وضحكة وابتســامة» ،وقالت« :لألســف ،نحن اليوم مل
يعد يف استطاعتنا أن نسأل أي شخص عن حاله ألننا نعلم أن
الجواب لن يكون إيجابيا».
وتابعت تويني قائلة« :قررنا أن نتكاتف لنقول أعطوا لبنان
فرصة ألن لبنان بحاجة لهذه الفرصة يك يستطيع أن يكمل،
ونحن كإعالم سنســلط الضوء عىل كل األخبار اإليجابية وكل
مناضــل يف هذا البلد» ،مشــرية إىل أن «من املمكن أن نغطي
إشــكاال أو خطابا لكننا ســنترصف بطريقة جديدة معها عرب
مانشــيت «النهار» ،وسنسلط الضوء عىل كل مخالف» ،داعية
«كل األشخاص والسياسيني للمشاركة يف الحملة».

الــــــقــــــطــــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــي تــــحــــت وطــــــــــاة اال مــــــــــات

ُ
األشــــــــقــــــــر  :ال مـــــــــــؤشـــــــــــرات ملـــــــوســـــــم أعــــــيــــــاد
وصف رئيس إتحــاد النقابات الســياحية نقيب أصحاب
الفنادق بيار األشقر ما يعيشه القطاع السياحي بـ»اإلحباط
الكبري» ،معتربا أن «الجميع يعملون ضد الســياحة يف لبنان،
وهــو ما تؤكده مواقف وتصاريح السياســيني والعداء الذي
أظهروه تجاه العرب».
وقال االشقر يف بيان «القطاع مرتوك للذئاب بعد فرتة جيدة
نسبيا خالل أشــهر الصيف نشطت فيها السياحة الداخلية،
إال أن الوضع حاليا تراجع بشــكل كبري ،وال تزال  2000غرفة
يف فنــادق بريوت مقفلة منذ انفجار الرابع من آب .«2020
واضاف« :حتى اآلن مل تعلن أي مؤسســة ســياحية عن
حفالت يف األعياد ،فال يشء يشــجع عىل ذلك ،إذ إن ســعر
رصف الــدوالر مقابل اللرية اللبنانية يســتمر باالرتفاع ،وال
كهربــاء ،وال مياه ،وال مازوت ،والتكلفة أصبحت باهظة جدا
عىل أصحاب هذه املؤسســات ،وزادت  3أضعاف عن السابق

من دون أي حلول سياسية أو اقتصادية يف األفق ،لذا ما من
مؤرشات توحي بأننا سنع ّيد هذه السنة».
وأوضح االشقر أن «ما شــهده البلد الصيف املايض عبارة
عن طفرة ســياحية مقوماتها السائح اللبناين مع املغرتبني
ورجال األعامل ،إذ ال ميكن الحديث عن وجود سياحة فعلية».
وكشــف عن أن «هناك قرابــة  650ألف لبناين يزورون تركيا
سنويا حولوا وجهتهم إىل السياحة الداخلية نظرا إىل ارتفاع
تكاليف السفر واألخطار الصحية».
واذ شــدد عىل أنه «لطاملا ل ّبى املغرتبون النداء ويعول عىل
قدومهم يف هذه الفرتة وخالل موســم التزلج» ،أبدى األشقر
«تخوفــه من فرض أي ضوابط عىل حركة الســفر بســبب
املتحــور الجديد ،فاملغرتب هو الوحيد الذي يحمل معه الفرح
اىل وطنــه ،وهو «البحصة التي تســند الخابية» يف ظل كل
ما يحصل».

ّ
وفــد تــجــمــع رجـــال وســيــدات اعــمــال لــبــنــان فــي غــرفــة صيدا

اســتقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا
والجنوب محمد صالح يف مقر الغرفة يف مدينة صيدا ،رئيس
«تجمع رجال وسيدات اعامل لبنان» نقوال أبو خاطر عىل رأس
وفد من التجمع ،ضم ،روفايل دبانة ،نديم ضاهر ،فادي صوايا،
فريد حم  ،جومانا داموس سالمي ،روبري كنعان وريكاردو
حرصي ،يف حضور نائبي رئيس الغرفة عمر دندشــيل وجامل
جوين وعضو مجلس ادارة الغرفة ابراهيم طرياين ،وتم البحث
يف سبل التعاون املشرتك وتطويره ،فضال عن الصعوبات التي
تواجه القطاعات االنتاجية عىل ضوء االزمة االقتصادية.

حول القضايا االقتصادية العالقة واملســتجدة .إننا يف غرفة
صيدا نلتقي متاما مع اهداف تجمعكم ونعترب أنفســنا أمناء
عىل ترجمة هذه االهداف ،ومبا أن لدينا نظرة مشــرتكة عن
امليزات األساســية لالقتصاد ،علينا العمل سويا وبشكل دائم
ومســتمر للمحافظة عليها ملا لها مــن انعكاس ايجايب يف
تفعيل دور القطاع الخاص يف الحياة االقتصادية» ،ومتنى أن
«تتوافر كل الظروف املناسبة الخراج لبنان من االزمة املالية،
لنتمكــن من امناء اقتصاده وخلق فرص عمل والحد من حركة
هجرة ابنائه».

واســتهل اللقاء بكلمة لرئيــس الغرفة ،قدر فيها «زيارتكم
لتمتــني العالقات بينكم وبني الهيئات اإلقتصادية يف مختلف
املناطق اللبنانية ،كام ان زيارتكم ملدينة صيدا ومنطقة الجنوب
عزيزة علينا وهي تتيح لنا فرصة لتبادل وجهات النظر واآلراء

وتحدث أبو خاطر باسم التجمع ،فأعرب عن سعادته للزيارة،
مشددا عىل «اهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق ،خصوصا
يف هذه املرحلة الراهنة التي مير بها لبنان وقطاعاته االنتاجية
واالقتصادية».

صالح

أبو خاطر

أســــــــــــــعــــــــــــــار جــــــــــــــديــــــــــــــدة لــــــــلــــــــمــــــــحــــــــروقــــــــات

ُ
الـــبـــراكـــس  :ارتــــفــــاع س ــع ــر ال ــب ــن ــزي ــن مـــرتـــبـــط بــــالــــدوالر

صدر جدول تركيب أســعار املحروقات عــن وزارة الطاقة
واملياه املديرية العامة للنفط صباحاً ،وباتت أســعار الوقود
وفق الشكل اآليت:
صفيحة البنزين  5أوكتان 316600 :لرية ( .(3600
صفيحة البنزين أوكتان 327000 :لرية ( .(4000
املازوت 32 000 :لرية ( .(5300
الغاز 2 4100 :لرية ( .(3200
الرباكس :وتعليقا عىل االرتفاع يف سعر البنزين الذي شهده
جدول االســعار ،رأى عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات
جــورج الرباكس أن «رغم تراجع ســعر برميــل النفط عامليا،
وتراجع قيمة املحروقات املستوردة بالدوالر االمرييك وتراجع

معدل مثن البضاعة املعتمد يف جدول تركيب اسعار البنزين 17
دوالرا لكل ألف ليرت ،إال أن ســعر صفيحة البنزين ارتفع 3600
لرية بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر يف االسواق اللبنانية».
وأوضح أن «مرصف لبنان اعتمد ســعر  20400لرية للدوالر
عوضا عن  1 500التي كانت معتمدة يف الجدول السابق .ومن
املعــروف ان املرصف املركزي يؤمــن  0من قيمة اعتامدات
استرياد البنزين للرشكات املستوردة .ولكن نعود لنطالب املرصف
املركزي بتأمني كامل قيمة هذه االعتامدات الســترياد البنزين
تفاديــا ألي بلبلة يف توزيع هذه املادة يف االســواق املحلية.
فاملــرصف املركــزي ميكنه أن يكون ضابط ايقاع الســتقرار
توزيعها للمستهلك وحاجزا أمام عودة االزمات».

ش ــق ــي ــر دعــــــا «أصــــــدقــــــاء لـ ــبـ ــنـ ــان» الــــــى مـ ــسـ ــانـ ــدة الــبــلــد
ومــــســــاعــــدتــــه عــــلــــى تـــخـــطـــي ا مـــــتـــــه االقــــتــــصــــاديــــة
اســتقبل رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير الســابق محمد
شــقري املفوض التجاري ملرص ولبنان يف الســفارة الكندية
ياسمني وهاب واملفوض التجاري يف السفارة الكندية غريس
ديب اليوم يف غرفة بريوت وجبل لبنان ،وتم البحث يف ســبل
تنمية العالقات اإلقتصادية بني البلدين.
وأكد شقري «إعطاء القطاع الخاص اللبناين موضوع تعزيز
العالقــات اإلقتصاديــة مع كندا أولوية كبرية ،اســتنادا اىل
عالقات الصداقة بني البلدين وألهمية اإلقتصاد الكندي وكذلك
لوجود جالية لبنان كبرية وفاعلة يف كندا».
وإذ رشح شــقري تداعيات األزمة اإلقتصادية واملالية عىل
املؤسسات وعىل الشعب اللبناين ،دعا «أصدقاء لبنان ال سيام
كندا اىل مســاندته ومســاعدته عىل تخطــي أزمته ،عارضا
ملجاالت التعاون الثنا املجدية خالل املرحلة الراهنة».

ق متو

اً ها

ب
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال ــط ــي ــران الـــســـوري اعـــــاد تــدريــبــاتــه بــعــد ت ــوقــ لــعــشــر ســنــوات
أفادت وســائل إعالم إرسائيلية بأن ســالح الجو السوري
يواصل «التعايف» ،وأن طائرات ســالح الجو الســوري (من
طراز  )2 -MiGبــدأت التدريب عىل املعارك الجوية بعد نحو
 10سنوات من الغياب.
وأشــار موقع « »makoإىل أن «الطيارين السوريني يتلقون
تدريبهم من مستشارين يف القوات الجوية الروسية يف قاعدة
.»4-T
ولفت املوقع إىل أنــه «وفقا للتقارير ،فقد أطلق الطيارون
للمــرة األوىل صواريخ جو جو موجهة من طراز «،»73-R
موضحا أنه» مبا أن التنظيامت املعارضة ليس لديها سالح جو
أو مقاتالت عىل اإلطالق ،فإن هذا هو إعادة تأهيل لسالح الجو
الســوري املصمم للتعامل مع االخرتاقات ..للطائرات املقاتلة
اإلرسائيلية واألمريكية والرتكية يف سامء البالد».

البنتاغــون يأمــر ب جــراء تحقيــق جديــد فــي غــارة قتلــت مدنييــن في ســوريا
كشــف املتحدث باســم البنتاغون ،جون كرييب ،أنّ وزير
الدفاع األمرييك ،لويد أوس  ،أمر جرناالً كبرياً بإجراء مراجعة
لهجوم وقع عام  201يف سوريا تســبب يف سقوط ضحايا
مدنيني.
الجيش األمرييك ،الجرنال
ِ
وأكــد كرييب أنّ قائد قيادة قوات
مايكل جاريت ،ســيكون أمامه  0يوماً إلنجا ِز املراجعة بشأن
ســقوط القتىل املدنيني يف ســوريا ،موضحاً أنّ التحقيق «ال
يشمل الضبة فحسب وإمنّ ا الطريقة التي أجري فيها التحقيق
ّ
األويل بشــأنها وكيفية إبالغ التسلســل الهرمي العســكري
بحيثياتها».
ووفقــاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة «نيويورك تاميز» فإنّ
خاصة كانت تعمل يف ســوريا وتحيط عملياتها
ق ّوة أمريك ّية
ّ
أحياناً برس ّية بالغة أغارت  3م ّرات يف ذلك اليوم عىل مجموعة
من املدنيني قرب بلدة الباغوز ،آخر معقل لـ»داعش» يف حينها،
مام أسفر عن مقتل  70شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وبحسب كرييب فإنّ التحقيق الجديد الذي سيجريه الجرنال
غاريت سريكّز خصوصاً عىل ما إذا كانت الضبة قد انتهكت أيّاً
مــن قوانني الحرب ،وكذلك أيضاً عىل ما إذا كانت تدابري حامية
املدنيني املفرتض اتّباعها وفقاً لتحقيقات ســابقة أجريت يف
تم اتّباعها بالفعل.
هذه املأساة قد ّ
«ســيتعني أيضاً عــىل التحقيق الذي
وأوضــح كرييب أنّه
ّ
ســيجريه الجرنال غاريت أن يحدّ د ما إذا كانت هناك عقوبات
ينبغــي أن تُ ّتخذ وما إذا كانــت هناك إجراءات م ّتبعة ينبغي أن
تُعدَّ ل».
وكان تحقيــق أ ّويل أجرتــه القيــادة املركزيّــة األمريك ّية
«ســنتكوم» التي ترشف عىل العمليات العســكرية األمريكية
يف الرشق األوسط خلص إىل أنّ الغارة الجوية التي استهدفت
الباغــوز يف ذلــك اليوم متّت يف إطــار «الدفاع املرشوع عن
النفس» وكانت «متناسبة» و اتّخذت خاللها خطوات مالمئة

ويناقش مؤمتر برملانيون ألجل القدس يف تركيا ،عىل مدى
يومني ،عدداً من القضايا حول تطورات ومســتجدات القضية
الفلســطينية ،مبشــاركة أكرث من  100برملاين من برملانات
الدول العربية واإلســالمية والدولية ،وشخصيات رسمية من
الجمهورية الرتكية.
وتناقش جلســات العمل تفصيال إنجازات الروابط اإلقليمية
ودور لجان فلســطني يف إسناد القضية الفلسطينية ،إضافة
إىل إقامة ندوة عن مستجدات القضية الفلسطينية فيام يخص
حصار غزة والحرب عليها.

صــــــالــــــ  :الـــــــعـــــــراق يـــنـــطـــلـــق مــــــن عــــــالقــــــات مــــتــــوا نــــة
الستبعاد إمكانية وجود مدنيني».
وأضاف التحقيق األويل أنّ بعضاً من النساء واألطفال «سوا ًء
بنا ًء عىل عقيدة تلقّنوها أو عىل خيارهم الشخ  ،ق ّرروا حمل
الســالح يف هذه املعركة وبالتايل مل يكن باإلمكان اعتبارهم
محض مدنيني».
وبحســب «نيويورك تاميز» ،فإنّ الغارة ش ّنتها وحدة الق ّوات
الخاصة «تاسك فورس » بطلب من ق ّوات سوريا الدميوقراط ّية.
ّ
ووفقاً لســنتكوم فإنّ «موقعاً لقوات سوريا الدميوقراطية
كان تحت نريان كثيفة ومع ّرضاً لخطر االجتياح ،ما اســتدعى
غــارات جوية دفاعية عىل مواقع داعش» ،الفتاً إىل أنّ «قوات
سوريا الدميوقراطية وقوات العمليات الخاصة عىل األرض مل
أي مدن ّيني يف املنطقة».
تبل عن وجود ّ
يُشــار إىل أنّ الق ّوات األمريكية يف ســوريا نقلت يف وقت
ســابق من آذار املايض مسلحني من تنظيم «داعش» من سجن
الهول رشق الحســكة ،إىل قاعدتها يف مدينة الشدادي بريف
املدينة الجنويب ،بهدف دفعهم للقتال ضدّ الجيشــني السوري
والعراقي.

اليمن ،كام اســتهدفت مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب
شــاميل رشق اليمن بـ 6غارات جوية ،و  4غارات جوية عىل
مديرية رصواح غــريب املحافظة  ،وغارة جوية عىل مديرية
باقم الحدودية بصعدة شــامل اليمن  ،وطال القصف الجوي
الربح مبديرية مقبنة بتعــز جنوب غرب اليمن بـ 3
منطقــة َ
غارات جوية .
يف اإلطار امليداين ،أكَّد رئيس املجلس الســيايس األعىل يف
اليمن ،مهدي املشــاط ،خالل لقائــه «هيئة رفع املظامل» ،أن
«مــأرب ،يف مديرياتها الـ ،14عادت عملياً إىل حضن الوطن،
يتبق سوى أقل من مديريتني».
ومل َّ
وقال مصدر ميداين إن «هدوء حذر تشــهده مجمل جبهات
القتال يف مأرب شاميل رشق اليمن خالل الساعات املاضية».
وأضاف أن «التحشــيد متواصل من طريف املواجهات مبحيط
مدينة مأرب من الناحية الغربية والجنوبية».

ّ
الـــــســـــيـــــســـــي يُـــــــــوجـــــــــه رســــــــالــــــــة الــــــــــى أمـــــــيـــــــر قـــطـــر

وجه الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس رسالة إىل أمري
دولة قطر ،متيم بن حمد آل ثاين ،تتعلق بالعالقات الثنائية بني
البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
وتســلم الرســالة رئيس مجلس الوزراء ،وزيــر الداخلية
القطري ،الشــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاين ،خالل
لقائــه امــس يف الدوحة وزير الشــباب والرياضة املرصي،
الدكتور أرشف صبحي.
واســتعرض الجانبان خالل اللقاء أوجه التعاون بني البلدين
يف املجاالت الشبابية والرياضية.

ُ
الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر تــــــــــرفــــــــــ مـــــــــــــــبـــــــــــــــادرة جــــــــديــــــــدة
لـــــــــــــــلـــــــــــــــوســـــــــــــــاطـــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــع املـــــــــــــــغـــــــــــــــر

رفضت الجزائر محاولة جديدة للوســاطة برعاية إسبانيا
بني وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة ونظريه املغريب
نــارص بوريطة ،خالل اجتامع االتحاد من أجل املتوســط يف
برشلونة.
وفضل لعاممــرة التنقل إىل العاصمة الســنغالية داكار،
للمشــاركة يف االجتامع الوزاري ملنتــدى التعاون اإلفريقي
الصينــي ،عىل االنتقال إىل مدينة برشــلونة لحضور منتدى
االتحاد من أجل املتوســط ،أيــن كان من املفروض أن تعرض
عليه الوساطة.
وقالت صحيفة «الباييس» اإلســبانية ،إن وزير الخارجية
الجزائري «اعتذر عن املشاركة يف آخر لحظة» لنظريه اإلسباين،
خويس مانويل ألباريس ،وأوضحت الصحيفة نقال عن مصادر
دبلوماســية ،أن لعاممرة قرر عدم التنقل إىل إسبانيا ،لتزامن
اجتامع االتحاد من أجل املتوسط مع منتدى التعاون اإلفريقي
الصيني يف السنغال .
ووصف وزير الخارجية الجزائري ،يف تغريدة عىل حســابه
الخــاص يف «تويرت» ،منتدى التعــاون اإلفريقي الصيني بأنه
«فرصــة لتقييم تنفيذ برامج التعــاون مع جمهورية الصني
وتكييفها لتجاوز مخلفات جائحة كورونا ،وكذا تجديد التزامنا
املشرتك للحفاظ عىل مصالح إفريقيا».

دعا رئيس مكتب العالقات العربية واإلســالمية يف حركة
حــامس ،خليل الحيــة ،الربملانات العربية واإلســالمية إىل
الضغط عىل حكوماتها للحيلولة دون تسلل التطبيع إىل بالدنا،
والوصول إىل س ّن قرارات وقوانني متنع التطبيع وتجرمه.
وأكّــد الحيــة خالل مؤمتــر «برملانيون ألجــل القدس»
أن «القانــون الربيطاين الظامل باعتبار حركة حامس منظمة
إرهابية ليس استهدافاً لحامس فقط ،بل هو عدوان عىل شعبنا
بالكامل لقهره ،ولعزل املقاومة املرشوعة ضد هذا االحتالل».
ودعا الربملانات إىل التصدي ملخططات االحتالل يف القدس
واألقىص املتمثلة يف التهجري والتهويد ،مشرياً إىل أن االحتالل
وضع مؤخراً برنامج زيارة األقىص يف مدارسه ،وهذا يعني أن
مئات اآلالف سيدنسون األقىص كل يوم.
وطالب الحية بالعمل الدؤوب إلسناد القدس واألقىص ،وبكل
أشــكال الدعم املادي واملعنوي ،وحامية املقدسيني من حمالت
التهجــري القرسي التي تحدث يف الشــيخ جراح وبطن الهوى
وغريهام.
وطالب الحية الربملانات العربية واإلسالمية «مبد يد العون
لغــزة ،والعمل عىل فك الحصار عنها بالقانون والفعل» ،داعياً
الربملانيني إىل زيارتها ،ومشــاهدة حجم الدمار الذي ســببه
االحتالل يف قطاع غزة.

ً
مــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال املـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــو الــــــــــــروســــــــــــي

الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــ يــــقــــصــــ مـــــنـــــاطـــــق فــــــــي الـــــحـــــديـــــدة
ؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء حــــــــــــــــــــــــــذر فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــأر

أعلن التحالف تنفيذ رضبات جوية ألهداف عســكرية زعم
أنهــا «مرشوعة تابعة لقوات الجيش واللجان الشــعبية يف
العاصمة صنعاء».
وقال التحالف ،خالل الـ 24ســاعة املاضية ،أنه «استهداف
مراكــز ثقل ألهداف نوعية بقاعــدة الدَّ يلَمي ،مرتبطة مبطار
صنعــاء الدويل ،وتدمري مرافق لتجميــع وتفخيخ الطائرات
املســرية بقاعدة الديلمي الجوية شــاميل العاصمة اليمنية
ّ
صنعاء».
واتهم التحالف السعودي الجيش واللجان «باستخدام مواقع
ذات حصانــة قانونية لتنفيذ هجامت عابرة للحدود» متوعداً
«باتخاذ إجراءات قانونية إلســقاط الحصانــة إذا لزم األمر
لحامية املدنيني» ،عىل حد زعمه .
وأفاد مصدر عســكري ميني ،يف الساحل الغريب ،رصد 74
حدَ يدَ ة خالل
خرقاً جديداً لقوات التحالف الســعودي جنوب ال ُ
الساعات الـ  24األخرية.
وقصفت القوات املتعددة للتحالف مناطق ســيطرة الجيش
حدَ يدَ ة بـ 1 7قذيفة مدفعية.
واللجان جنوب ال ُ
حدَ يدَ ة
وشــملت خروقات العدوان الســعودي التفــاق ال ُ
جبلِية مبديرية
اســتحداث تحصينات قتالية يف منطقــة ال َ
حيتــا ،وتزامنت الخروقات املتعددة مــع تحليق  14طائرة
الت َ
حيتا
حيس والت َ
حربية و 15طائرة تجسسية يف أجواء مديريات َ
حدَ يدَ ة .
ج َّراحي وبيت الفَقيه جنوب ال ُ
وال َ
وشــنت مقاتالت التحالف الســعودي  15غارة جوية عىل
مناطــق متفرقة يف مأرب وتعز وصعدة وحجة اليمنية ،حيث
اســتهدفت الطائرات بغارة جوية مديرية حرض بحجة غرب

«حمـــاس» تطالـــب البرملانـــات العربيـــة بال غـــط للحيلولـــة دون التطبيـــع

وكان وزير الخارجية اإلســباين قد برمج مبادرة للوساطة
بــني الجزائر واملغــرب خالل انعقاد منتــدى االتحاد من أجل
املتوســط ،وقال حينها إن «الجزائر واملغرب رشيكان أساسيان
إلســبانيا ولالتحاد األورويب ،ومعهام نبني العالقة يف البحر
األبيض املتوسط .وخالل يومي  2و  2ترشين الثاين الجاري
ســتحتضن برشلونة اجتامعا التحاد املتوسط ،حيث سنبحث
هذه القضايا .نحن يف اســبانيا سنعمل دامئا من أجل االنفراج
ومن أجل حســن الجوار ومن أجل التعاون لبناء البحر األبيض
املتوسط .الحوار أسايس يف هذا الشأن».

اســتقبل الرئيس العراقي برهم صالح ،نائب وزير الخارجية
الرويس املبعوث الخاص للرئيس الرويس إىل الرشق األوسط
ميخائيل بوغدانوف يف قرص بغداد.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بني البلدين وتعزيزها يف
املجاالت كافة ،والتعاون يف مجال األمن والدفاع واســتعراض
التعاون االقتصادي والتجــاري والثقايف ومبا يعود باملنفعة
لكال البلدين ،واإلشــارة إىل أعامل اللجنة العراقية الروســية
املشرتكة ومتابعة توقيع االتفاقيات والتفاهامت التي تتوصل
إليها.
وتم بحث التطورات يف املنطقة ذات االهتامم املشرتك ،حيث
ّ
أكّــد الرئيس برهم صالح عــىل «رضورة الحفاظ عىل الحوار
والتالقي يف قضايا املنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها،
والعمل املشرتك ملواجهة تحديات اإلرهاب واالقتصاد وامل ُناخ».
وقال صالح إنّ العراق «ينطلق من عالقات متوازنة تدعم أمن
واستقرار املنطقة املرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار العراق
وســيادته ،وإعادته لدوره املحوري الفاعل ،واالنطالق نحو

تعزيــز التعاون االقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية».
من جانبه ،أكّد بوغدانوف دعم بالده ألمن واستقرار وسيادة
العراق ،والتطلع نحو تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ،مشيداً
بالدور اإليجايب الذي يلعبه العراق عىل الساحة اإلقليمية.

شــهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات جديدة
رفضا لالتفاق الســيايس بني رئيس مجلس الســيادة عبد
الفتــاح الربهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقالــت املعلومــات إن املتظاهريــن تجمعوا يف صينية
(دوار) القنــدول بالقرب من القــرص الجمهوري ،يف حني
أغلــق متظاهرون شــارع األربعني يف أم درمان بالحواجز
اإلسمنتية وأحرقوا إطارات السيارات.
وأشــارت إىل أن الرشطة أطلقت الغاز املســيل للدموع
بكثافــة لتفريق املتظاهرين يف محيط القرص الجمهوري،
مام أدى إىل إغامءات كثرية.
ورفــع املتظاهرون الفتات تدين مــا وصفوه باالنقالب
العســكري كام ارتفعــت هتافات تطالب بعــودة الحكم
املدين للســودان .وذكرت املعلومات أن متظاهرين اغلقوا
شارع األربعني يف أم درمان بالحواجز اإلسمنتية وأحرقوا
إطارات الســيارات بالتزامن مع انطــالق املظاهرات .كام
خرجت مظاهــرات مامثلة يف مدينتــي القضارف رشقي
البالد ،وعطربة شامال.
وأظهــرت مقاطع فيديــو بثها ناشــطون عىل مواقع
التواصل االجتامعي توافد متظاهرين إىل منقطة الســوق
العريب اســتعدادا للتوجه نحو القرص الجمهوري.
مواصلة التصعيد
ويف وقت سابق  ،قالت «قوى الحرية والتغيري مجموعة
املجلس املركزي» إنها ستواصل التصعيد الجامهريي مع كل
قــوى الثورة الحية ،حتى متــام زوال «الطغمة االنقالبية
الجامثة عىل صدر الوطن».
بدورهــا ،قالت لجان املقاومة الوطنية يف الخرطوم إنها
«ال تفرق بني حمدوك والربهان وحميديت وبقية الجرناالت،
كلهم انقالبيون ومكانهم املشانق».

وترفــض قوى «الحريــة والتغيري مجموعــة املجلس
املركزي» االتفاق السيايس ،وتقول إنه مل يتطرق إىل جذور
األزمــة التي أنتجهــا «انقالب» الـ 25من ترشين األول يف
االلتفاف املتكرر عىل الثورة ،حســب تعبريها.
وتتهــم القوى الثورية املكون العســكري بوضع عقبات
يف طريق التحول املدين الدميقراطي.
رص أيضا عــىل محاكمــة من تصفهــم بقادة
كــام تــ ّ
االنقــالب ،بتهمة تقويض رشعية العملية االنتقالية وقمع
املتظاهرين.
ولذلك فهي ترفض عودة الربهان إىل منصب رئيس مجلس
الســيادة ،ملا يف ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية.
يف املقابــل ،يرى حمدوك توقيع االتفاق الطريق األفضل
لحقن الدماء ،والحفاظ عىل مكتســبات العامني املاضيني،
ويقول إن التحول الدميقراطي أبرز ما سرتكز عليه حكومة
كفاءات مستقلة.

َ
الــــــســــــودان  :تــــ ــــاهــــرات فــــي الــــخــــرطــــوم رفــــ ــــا ل ــالت ــف ــاق

تـــجـــدد االشـــتـــبـــاكـــات ب ــي ــن الـــخـــرطـــوم واديـــــــس ابـ ــابـ ــا بــالــفــشــقــة
أكدت مصادر عســكرية ســودانية أن االشتباكات تجددت
مع القوات اإلثيوبية يف منطقة الفشقة الصغرى الحدودية،
يف حــني اتهمت إثيوبيا جبهة تيغراي باســتهداف األرايض
السودانية .وأضافت املصادر أن القوات السودانية تقدمت نحو
جبل السقيعة رشق بركة نورين ،لتمشيط املنطقة وتنظيفها
من بعض الجيوب والكامئن التابعة للقوات اإلثيوبية ،بغرض
تأمني موسم الحصاد من أي هجامت مفاجئة.
يأيت ذلك يف حني قال رئيس مجلس الســيادة الســوداين
الفريــق أول عبد الفتاح الربهــان إن الخرطوم ال عداء لها مع
أديس أبابا لكنها لن تف ّرط يف أي شرب من أرض السودان ،وفق
تعبريه.
ترصيحــات الربهان صدرت من الفشــقة الصغرى بوالية
القضارف حيث كان يتفقد يوم االثنني القوات املرابطة مبنطقة
بِركة نورين عىل الحدود مع إثيوبيا.
وأكد الربهان أن الشعب السوداين يقف بجانب قواته املسلحة
ويساندها لبسط ســيطرتها عىل كامل الرتاب الوطني ،داعيا
مواطني منطقة الفشقة إىل االنخراط يف أنشطتهم الزراعية.
وقال مجلس الســيادة يف بيان رســمي إن هذه الزيارة
تأيت عقب اعتداءات إثيوبية أدّت إىل مقتل  6من جنوب الجيش،
وإصابة أكرث من  31من الضباط والجنود.
نفي إثيويب
يف املقابل ،نفى وزيــر مكتب االتصال الحكومي اإلثيويب،
لجيــيس تولــو ،أن يكون الجيش اإلثيويب قــد هاجم نظريه
السوداين يف املنطقة الحدودية بني البلدين.
وأكد تولو يف ترصيحات أن بالده ليست لها أجندة ملهاجمة
دولة ذات ســيادة ،لكنه اتهم جبهــة تحرير تيغراي بالوقوف
وراء أعامل العنف.
وقال الوزير اإلثيــويب إن مقاتيل الجبهة يجرون تدريبات
يف السودان ،ويحاولون إدخال متسللني إىل إثيوبيا يف أوقات

مختلفة.
ويف خضم مســاعي التهدئة وصفت وزيرة الدولة مبكتب
االتصال الحكومي اإلثيويب ســالماويت كاســا األخبار التي
تتحدث عــن مهاجمة الجيش اإلثيويب للســودان بالخاطئة
واملضللة.
وشــددت الوزيرة اإلثيوبية عىل أن أي خالف مع الخرطوم
سيحل مع أخذ التاريخ الطويل للعالقات بني البلدين يف االعتبار.
ّ
ومساحة الفشقة تبل نحو مليوين فدان ،ومتتد عىل مسافة
 16كلــم مع الحدود اإلثيوبية من مجمل املســافة الحدودية
لوالية القضارف السودانية مع إثيوبيا ،البالغة نحو  265كم.
وتضم الفشــقة أخصب األرايض الزراعية يف الســودان،
وتنقسم إىل  3مناطق هي :الفشقة الكربى والفشقة الصغرى
واملنطقة الجنوبية.
ويف كانون األول املايض قالت الخرطوم إن الجيش السوداين
فرض ســيطرته عىل الفشقة ،بعد أن استولت عليها مدة ربع
قرن «عصابات إثيوبية».
يف حني تتهم أديس أبابا جارتها الســودان بالســيطرة عىل
أراض إثيوبية ،وهو ما تنفيه الخرطوم.

مصـ ــر واإلمـ ــارات تبحثـ ــان تطـ ـ ّـور العالقـ ــات العس ـ ـ رية بيـ ــن الجانبيـ ــن

بحــث وزير الدفاع املرصي ،محمــد زيك ،مع وزير الدولة
اإلمارايت لشــؤون الدفاع ،محمد بن أحمد البواردي ،سبل دعم
وتعزيز عالقات التعاون وتبادل الخربات العسكرية بني البلدين.
وناقــش الجانبان عىل هامش فعاليات اليوم األول للمعرض

الدويل الثــاين للصناعات الدفاعية والعســكرية (– EDEX
 )2021املقام يف مرص حاليا آخر املســتجدات عىل الساحتني
اإلقليميــة والدولية ،مؤكد ّين عىل عمــق العالقات والروابط
التاريخية التي تجمع بني البلدين.

دولـــيـات ــ اعالنات مبوبة
الق ي ــــــــة املناخي ــــــــة الدولي ــــــــة عل ــــــــى املح ــــــــك

معني حدّ اد استاذ جامعي

اشتباك علمي مناخي سيايس
بالتــوازي مع أعامل « الهيئة الحكوميــة « كانت منظمة االمم
املتحــدة قد بادرت منذ مؤمتر ريــو دي جينريو الدويل للبيئة حيث
جرى فيه التعرض للمســألة املناخيــة ،إىل التحضري ملؤمترات قمم
دولية ســنوية ( )COP Conference of partiesمخصصة للقضية
املناخية وأبعادها البيئية الطبيعية واإلنسانية .وبالفعل استهلت هذه
املؤمترات يف برلني عام  1 5ليصل عددها فيام بعد اىل  26مؤمترا
) يف غالسكو.تشــابكت عىل مدى هذه املؤمترات
آخرهــا (26
االراء واملواقف مــن املباحث العلمية املناخية ونتائجها املتباينة مع
تضارب املصالح اإلقتصادية والسياســية ملختلف دول العامل ما أدّى
إىل حرف مسار األمور عن االهداف املعلنة لجهة حامية كوكب األرض
وبالتايل تظهري الشــك بالجدوى البيئيــة ملختلف األعامل املتعلقة
بالقضية املناخية التي ترشف عليها األمم املتحدة.
والحال ان الشــك املذكور بدأ منذ التســعينات من القرن العرشين
وتعــزز يف العقد الثاين من القــرن الواحد والعرشين أي بعد تقرير
«الهيئة الحكومية» الرابع الصادر عام  2007والتي اقرت الهيئة فيام
بعــد انها ارتكبت أخطاء علميــة عديدة فيه ،فكان هذا اإلقرار كافيا
ألن يدفــع األمم املتحدة اىل تشــكيل مجلس اكادميي من  15خبريا
للنظر فيها ،ومن هذه األخطاء التي أعلنت الهيئة اســفها بشأنها ما
يتعلق باملبالغات التي نرشتها حول الكتل الجليدية يف جبال الهاماليا
حيــث توقعت الهيئةأن تتــال هذه الكتل نهائيا عام  2035لتعلن
فيام بعد ان هناك خطأ مطبعيا ألن املقصود هو  2350وليس 2035
كام تراجعت الهيئة عن العديد من التوقعات املتعلقة بارتفع مستوى
البحار وتقلــص غابات االمازون وغريها ...غري أن األخطر جاء من
الترسيبات التي كشــفت عنها الرســائل االلكرتونية بني اعضاء من
فرق يف « الهيئة الحكومية» حيث ظهر يف الرسائل املتبادلة تضارب
مصالــح بني من يريد إضفاء نربة من التضخيم عىل اإلحرتار العاملي
وربطــه باألنشــطة البرشية من جهة ومــن ال يريد ذلك من جهة
مقابلة ،األمر الذي أثار ردود فعل سلبية وعنيفة ال من قبل االوساط
العلمية وحسب وامنا أيضا من قبل اللويب النفطي املتضر الكبري من
ربط األحرتار العاملي بأألنشطة الصناعية واملنجمية والذي سارع اىل
تحويل الترسيبات اىل حدث فضائحي ،شاع معه لقب «بوابة املناخ»
) )climate gateيف إشارة اىل ووتر غيت التي أطاحت نيكسون رئيس
الواليات املتحدة السابق يف السبعينات من القرن العرشين.
اما عىل الصعيد اإلقتصادي والســيايس فــإن املؤمترات العاملية
املناخية الخمســة تنتهي بشكل أو ب خر بتوصيات تلزم دول الشامل
بتقديم مساعدات مالية وتقنية وإقتصادية إىل دول الجنوب ملواجهة
التحديــات التي تقام هذه املؤمترات من أجلها ،مقابل ما تحاول دول
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الشامل إمالءه عىل دول الجنوب بشأن إجراء تعديالت أساسية عىل
رص
وســائل انتاجها لتخفيف أثر اإلحرتار العاملي ،هذا اإلحرتار التي ت ُ
بعض دول الشامل ال سيام األوروبية الغربية منها عىل إرجاعه اىل
األنشــطة البرشية ،مبا يعني وجــوب تبني منوذجا تنمويا صناعيا
اقتصاديا يختلف عن النموذج الســائد واستبداله بنموذج يؤدي اىل
التخفيــف من انبعاث الغازات الدفيئة ،والذي ســيكون حكام اكرث
تطورا واكرث كلفة من النموذج االول ،االمر الذي من شــأنه ان يفقد
قدرة دول الجنوب الناهضة صناعيا ،اإلحتفاظ بقدراتها التنافســية
مع دول الشــامل .ذلك انه حتى الثامنينات من القرن العرشين كانت
املبادالت بني دول الشــامل ودول الجنوب إقتصاديا ،لصالح األوىل،
بعد ذلك راحت بعض من دول الجنوب تســجل تقدما مضطردا جعل
املبادالت اإلقتصاية تنقلب لصالحها عىل حساب دول الشامل وهذا ما
جرى مع تايوان ،كوريا الجنوبية سنغافورة ثم مع ماليزبا والهند...
الربازيل واألرجنتني وخصوصا وعىل نحو تصاعدي مع الصني.
امــا يف الواليات املتحدة فتختلف األمور عنها يف اوروبا الغربية
فاللويب النفطي مل يستســ يومــا اعامل الهيئة الحكومية كام ان
املج ُمعــات الصناعيــة فيها ال تبدي حامســة لتوصيات املؤمترات
املناخيــة التي تؤدي يف حال األخذ بهــا اىل كبح النمو اإلقتصادي
لصالح الشأن البيئي بينام الرتكيز يف املجال االقتصادي السيايس
للواليــات املتحدة ينحو باتجــاه تزخيم الجهد التنافيس إزاء اقتصاد
الصني املقلق بالنســبة لها .من هنا يتميز املوقف األمرييك بالتأرجح
حيال مايدور حول اإلحرتار العاملي ومضاعفاته وذلك وفقا ملستلزمات
التنافس املشار إليه.

مالحظات ختامية

تــويص املؤمترات املناخية العاملية ( كــام البيئية ) عموما عىل
ما أرشنا ســابقا بأن تقدم دول الشــامل الغنية مســاعدات مادية
ونوعية يف ســبيل القضية املناخية البيئية حتى أن املؤمتر املناخي
يف هــذا اإلطار مبئة مليار دوالر
مــا قبل األخري يف باريس أو
لكــن املئة مليار مل تجد طريقها اىل التنفيذ كام هو حال التوصيات
املشــابهة ،لذلك تجد دول الجنوب نفســها دوما يف موقع املرتقب
حل من اإللتزامات املعنية
يف هــذه املؤمترات ويف الوقــت عينه يف ّ
بإيجاد امناط جديدة يف اإلنتاج تخفّض انبعاث الغازات الصناعية ما
دامت دول الشامل ال تف مبا عليها من متوجبات يف هذا الشأن .يف
مختلف األحوال لقد م ّر عىل القضية املناخية اكرث من ثالث عقود وقد
جل أي
اختلطت فيها االمور العلمية ،اإلقتصادية والسياسية ومل يُس ّ
جل
س ّ
تقدم نوعي يف املجال البيئي عىل مستوى الكوكب األريض إمنا ُ
املزيد من ضغوط متارســها دول الشــامل عىل دول الجنوب دون أن
تبادر إىل إتخاذ تدابري عملية تفيض إىل معالجة ما تراه من إشكاالت
خاصة بالقضية املناخية البيئية.
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انا لله وانا اليه راجعون
آل الحسن وآل حداد
ينعون اليكــم مبزيد من الر
والتســليم بقضاء اللــه تعاىل وفاة
فقيدهم املرحوم

املهندس
محمد فؤاد الحسن

والــده :املرحوم القايض خالد بك
الحسن
والدته :املرحومة هند عارف بشا
الحسن
زوجته :الســيدة ســعاد الياس
الحداد
ابنــاؤه :املهنــدس خالد زوجته
املهندسة ريغا يونس
املهندس راغد زوجته االســتاذة

االربعاء  1كانون االول 2021

وفيـــــــــــــــــــــــــات
منال فارس
اشــقاؤه :الدكتــور فهد صائب
والدكتور بالل واملحامي عامر الحسن
عمه :املرحوم االستاذ حسني حمد
الحسن.
عامته :املرحومات نجالء وعزيزة
وفاطمة ووصال وسعاد الحسن
خاله :املرحوم االستاذ اكرم عارف
باشا الحسن
اشــقاء زوجته :املهندس داوود
والدكتور جان الحداد
الذي وافتــه املنية وتم دفنه يوم
االثنني يف  2ترشين الثاين 2021م
التعزيــة اليــوم االربعاء يف 1
كانون االول  2021يف قاعة الربغوت
مسجد الخاشــقجي يف بريوت بني
صالة العرص والعشاء.

التعزية هاتفيا:
زوجتــه ســعاد - 23237/70
املهنــدس خالــد - 053 /7
املهندس راغد 313552/03
اشــقاؤه :د.فهــد صائــب
د.بــالل
0015 656767
00447767440200
املحامي عامر 442042/76
اآلســفون :آل الحسن الحداد
يونس فارس ســنو عبدالله
زيادة حمود سعادة.
مديــر عامــادارة حــرص التب
والتنباك اللبنانية
املهندس ناصيف سقالوي
أعضاء لجنة االدارة
نقابة املوظفني والعامل

مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية
رابطة القدامى
يتقدمون بأحر التعازي من رئيسة
مصلحة مؤسسة الشامل املهندسة
مرياي فرح
بوفاة شقيقها املرحوم
املطــوب الذكر واملثلــث الرحمة
قدس األرشمندريت

بندالميون فرح

رئيس دير رقاد السيدة حامطورة
ورئيــس اســقيط القديــس
دميرتيوس جبل آثوس
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه
فســيح جنانه  ،وألهم عائلته الصرب
والسلوان.

األربعاء  1كانون األول 2021

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بـــــــطـــــــولـــــــة لـــــــبـــــــنـــــــان فـــــــــــي الـــــــــــ ـــــــــــرة الــــــــطــــــــائــــــــرة:
تـــــنـــــوريـــــن والــــــبــــــوشــــــريــــــة والـــــجـــــيـــــش مـــــــن دون خـــــســـــارة
حقــق كل من الشــبيبة
تنورين والشبيبة البورشية
والجيــش اللبنــاين فوزه
الثالــث عىل التــوايل يف
بطولة لبنان للرجال(درجة
أوىل) يف الكــرة الطائرة،
االول عــىل الريــايض
مشــمش  0-3والثاين عىل
الريــايض املتني  ،0-3فيام
لقي الزهراء امليناء طرابلس
خسارته االوىل امام فريق
الجيش اللبناين الذي حقق
هو ايضً ــا فوزه الثالث عىل
التوايل.
وحقق ســبيد بول شكا
(حامل اللقب) فوزه الثاين
يف مباراتني عىل حســاب
جاره القلمون .0-3
.يف قاعــة مجمع فؤاد شــهاب الريايض يف
جونيــة ،فاز الشــبيبة تنورين عــىل الريايض
مشمش  11-25( 0-3و 15-25و )17-25بقيادة
الحكمني الدويل بســام الجميل واالتحادي عامد
ابو فرحات ،واملســجل مارك طراد ،وراقبها طوين
غانم.
وهــو الفوز الثالث لتنورين عىل مشــمش من
دون خسارة يف تاريخ مبارياتهام ضمن البطولة.
ويف قاعة حامات ،حقق ســبيد بول شكا فوزه
الثاين عىل التوايل يف مباراتني ،وجاء عىل حساب
الريايض القلمــون  0-3كاآليت 14-25( :و-25
 16و )22-25بقيــادة الحكميت الدوليني جوزيف
خرما وشــبل رضغام ،واملســجل مجد رضغام،
وراقبها سامر رسور.
وهو الفوز الثالث لســبيد بول عىل القلمون من

دون خســارة يف تاريخ مبارياتهام يف البطولة.
ويف قاعــة امليناء الرياضيــة ،خرس الزهراء
املينــاء امام الجيــش اللبناين  3-2يف واحدة من
اجمل مباريــات الدوري حتــى االن انتهت فيها
االشواط ملصلحة الجيش كاآليت 21-25( :و-25
 1و 26-24و 25-14و )14-16بقيادة الحكمني
الــدويل مصطفى جراد واالتحادي طوين جريس
واملســجلة دانيا كبارة ،وراقبها ابراهيم فياض.
وهو الفــوز االول للجيش عىل الزهراء مقابل
 14خســارة يف تاريخ مواجهاتهام يف البطولة.
ويف قاعــة انطوان الشــويري نادي غزير،
لقي فريق السفارة االمريكية خسارته الثالثة عىل
التوايل هذا املوســم وجاءت امام الطالئع دلهون
 3-0وانتهت االشــواط للفائــز كاآليت23-25( :
و 16-25و )1 -25بقيــادة الحكم الدويل الياس
الطايع والحكم االتحادي جويل القوبا ،واملسجلة

جويل ضو.
وهــذا الفــوز الثالــث
لدلهون عىل السفارة مقابل
خســارة واحدة يف تاريخ
مواجهاتهام يف البطولة.
ويف قاعة مجمع ميشال
املر ،فاز الشبيبة البورشية
عىل ضيفه الريايض املتني
 ،0-3وانتهــت االشــواط
للفائــز كاآليت15-25( :
و 23-25و )21-25بقيادة
الحكم الــدويل حنا الزيلع
والحكــم واالتحادي جورج
صعب ،واملســجلة شــفاء
رسحــان وراقبها يوســف
الخوري.
وهو الفوز الرابع للبورشية عىل املتني من دون
خســارة يف تاريخ مبارياتهام يف البطولة.
ويف نفــس القاعــة ،حقق االنــوار الجديدة
فوزه االول ،وجاء عىل حســاب الرسالة الرصفند
 ،1-3وانتهت االشواط كاآليت 1 -25( :و17-25
و 27-25و )25-27بقيــادة الحكــم الدويل حنا
الزيلع واالتحادي جورج صعب ،واملســجلة شفاء
رسحان ،ورافبها يوسف الخوري.
ويتصدر تنوريــن والبورشية والجيش ترتيب
الفرق من دون خســارة ،امام ســبيد بول شكا
والزهــراء امليناء ،ثم االنعاش قنــات والقلمون،
يليهام الطالئع دلهون واالنوار الجديدة والريايض
مشــمش ،ثم الرســالة الرصفند والريايض املتني
وأخريًا السفارة االمريكية.
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كان إنجــاز اســتثنا نــادر وراء فوز
األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم باريس ســان
جريمــان الفرنيس ،بجائزة الكــرة الذهبية
ألفضل العب يف العامل .2021
ونجــح مييس يف الحصــول عىل جائزة
الكــرة الذهبية للمرة الســابعة يف تاريخه،
خالل الحفل الذي اســتضافه مرسح شاتليه
يف العاصمة الفرنسية باريس مساء اإلثنني.
مييس حصل عىل الجائزة رغم أنه مل يحصل
عىل لقب الدوري اإلســباين أو دوري أبطال
أوروبا مع برشلونة ،وهو ما أثار سلسلة من
االنتقادات بني جميع نجوم كرة القدم.
غري أن ترصيحات مييس بعد الفوز بالكرة مي
الذهبية قد تكشــف عن السبب الرئييس وراء
حصولــه عليها ،حيث قــال« :أعتقد أن هذه جائزة
اســتثنائية ،واإلنجاز الذي حققناه يف كوبا أمريكا
كان استثنائياً أيضا».
وقــاد مييس منتخــب األرجنتني للحصول عىل
بطولــة كوبا أمريكا  2021للمرة الـ  15يف تاريخه،
بعدمــا فاز بجائــزيت الهــداف وأفضل العب يف
البطولة.
بطولة كوبا أمريكا  2021التي أقيمت يف الربازيل
أنهت صيامــاً أرجنتينياً عــن التتويج بالبطوالت
الكربى استمر  2عاماً ،ليكون هذا هو اللقب األول
التانغو».
ملييس مع «راق
وقــال مييس عن كوبا أمــريكا« :هذا حلم طال
انتظــاره ،وهو إنجاز للفريق ككل ،وأود أن أشــارك
جائــزة الكرة الذهبية مع زمــال يف األرجنتني
وبرشلونة وباريس سان جريمان ،وكذلك لزوجتي
وأبنا وإخويت ووالدي ووالديت».
ومــع نهاية حديث مييس ظهر عىل شاشــة
العــرض فيديو احتفال مييس بلقــب كوبا أمريكا
وحمله للكأس التي حققتها األرجنتني بالفوز 0-1
عىل الربازيل ،منظم وحامل لقب البطولة وقتها ،يف
 11متوز املايض ،يف إشــارة إىل دورها يف تتويج
مييس بالكرة الذهبية.
وتضمــن الفيديــو احتفــال نجــوم املنتخب
األرجنتينــي بـ «الربغوث» ،وكذلك فرحة الشــعب
األرجنتيني وتحديداً مدينة روساريو باللقب.
ويف النهاية ،وجه ديدييه دروغبا ،مقدم الحفل
وأسطورة تشــيليس وكوت ديفوار ،رسالة ملييس
قائال« :هــذه املرة األوىل التي تتــوج فيها بالكرة
الذهبية بفضل إنجاز مع منتخب األرجنتي».
ُيذكر أن مييس نجح أيضا يف قيادة برشــلونة
للحصول عىل بطولة كأس ملك إسبانيا  ،2021كام
حصل عىل لقب هداف الدوري اإلســباين الذي حل
فيه الفريق الكاتالوين ثالثا.
كيف انتقم مييس من رونالدو دوليا يف 2021؟
كانت الكرة الذهبية واحدة من  5مشاهد منحت
األرجنتيني ليونيل مييس شعور االنتقام من غرميه
الربتغايل كريستيانو رونالدو خالل عام .2021
وإذا كان رونالدو تفوق عىل مييس دولياً قبل 2021
بلقبني هام كأس أمم أوروبا «يورو  »2016ودوري أمم
أوروبا  ،201فإن الوضع اختلف يف .2021
وال يتوقــف األمر عنــد تتويج األرجنتني بكوبا
أمــريكا ألول مــرة منــذ  ،1 3ولكــن ميتد إىل
مشــاهد أخرى آخرها كان تتويــج ليونيل مييس
بكرته الذهبية الســابعة ،ليبتعد بفارق كرتني عن
كريســتيانو رونالدو ،وذلك بعدمــا منحت املجلة
الفرنسية الشهرية «فرانس فوتبول» الكرة السابعة
ملييس مساء اإلثنني.
يورو 2020

م ال ر ال هبي
يف السابع والعرشين من حزيران املايض أقصت
بلجيكا منتخــب الربتغال من مثن نها كأس أمم
أوروبا.
يف تلــك املباراة جردت بلجيكا ،منتخب الربتغال
بقيادة الدون رونالدو من لقب كأس أمم أوروبا الذي
حمله قبلها بـ 5سنوات يف فرنسا .2016

كوبا أمريكا

ويف الحادي عرش من متوز املايض ،حقق مييس
أول لقب يف مسريته الدولية مع منتخب األرجنتني.
يومها فــازت األرجنتني بهدف أنخيل دي ماريا
عــىل الغريم األزيل الربازيل يف ملعب ماراكانا يف
نها كوبا أمــريكا  ،2021لتحرز اللقب الـ 15يف
تاريخها ،وتصبح األكرث تتويجاً مع األوروغواي.
مييس تُــوج بجائزيت أفضــل العبي البطولة
والهــداف بـ 4أهــداف ،وأنهى نحس األرجنتني يف
البطوالت الكربى منذ لقب كوبا أمريكا .1 3
تصفيات كأس العامل أوروبا
كان هذا املشــهد هو األكرث قسوة عىل رونالدو
ورفاقه ،حني فشــلت الربتغــال يف التأهل املبارش
لكأس العامل  ،2022وأُجربت عىل خوض امللحق.
وخرست الربتغال  2-1أمام رصبيا يف ختام دور
املجموعات يف تصفيات املونديال ،لتضطر لخوض
امللحق يف آذار املقبل ضد تركيا ،ولو هزمتها ستلعب
ضد إيطاليا بطلة أوروبا أو مقدونيا الشاملية.
الربتغال تلقت هدف تأجيل التأهل أو رمبا اإلقصاء
عرب ألكســندر ميرتوفيتش العب فولهام اإلنكليزي
يف الدقيقــة األخرية من عمر اللقاء ،لتفقد الصدارة
وتهبط للمركز الثاين.
تصفيات كأس العامل أمريكا الجنوبية
يف املقابــل ،تأهلــت األرجنتني إىل كأس العامل
 2022مبكــراً يف  17ترشين الثاين ،يف الجولة الـ
 14من تصفيات أمريكا الجنوبية.
التأهل جاء بعد تعادل سلبي مع الربازيل ،لينهي
رفاق ليو مييس العام بشكل استثنا .
مييس شارك ألول مرة يومها منذ قرابة شهر يف
لقاء كامل مع منتخب بالده ،ونجح يف االبتسام يف
نهاية اليوم بالتأهل للمونديال.

الكرة الذهبية

أعلنــت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنســية عن
منح مييس جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة يف
تاريخه.
الجائزة التي جعلت مييس يبتعد بفارق جائزتني
عن كريســتيانو رونالدو اعتــربت آخر االعرتافات
الدوليــة العامليــة يف  2021بتفــوق مييس عىل
رونالدو.
وقبل ســاعات قليلة مــن إعالن تتويج مييس
بالجائــزة كان رونالدو ينتقد املجلة املانحة للجائزة

ورئيس تحريرها باســكال فرييه ،بســبب
ترصيحاتــه بأن «الدون» يطمح للتفوق عىل
مييس يف عدد مرات التتويج.
ملاذا تســلمت زوجة محمد صالح الجائزة
رغم وجوده؟
اىل ذلــك ،خطفــت زوجة املرصي محمد
صالح ،نجــم ليفربول اإلنكليــزي ،األضواء
مســاء اإلثنني ،بعدما تســلمت جائزة القدم
الذهبية بدال منه رغم حضوره.
وحصــل محمد صــالح عىل جائزة القدم
الذهبيــة كأفضل العب يف العامل لعام ،2021
خالل الحفل الذي اســتضافته إمارة موناكو
الفرنسية مساء اإلثنني.
ومتُ نح الجائزة لالعبني األفضل عىل مستوى
العامل ،والذين حققوا إنجازات عىل املستويني الفردي
والجامعي ،رشيطة أال تقل أعامرهم عن  2عاما.
وعىل الرغم من أن صالح حض الحفل الذي أقيم
يف إمارة موناكو الفرنســية ،إال أن زوجته هي التي
تسلمت جائزة القدم الذهبية بدال منه.
وأثار اســتالم زوجة محمد صالح للجائزة بدال
منه رغم حضوره العديد من التســاؤالت يف أذهان
مشجعي كرة القدم حول السبب يف ذلك.
صحيفــة «املرصي اليوم» املرصية قالت إن هذا
التــرصف جاء بناء عــىل قرار من محمد صالح من
أجل تكريم زوجته.
وعنونت الصحيفة املرصية« :محمد صالح يكرم
زوجته ويقرر تســلمها جائزة القدم الذهبية نيابة
عنه».
زوجــة محمد صالح ظهرت رفقته يف أكرث من
مناسبة ،ال سيام يف الجولة األخرية من منافسات
الدوري اإلنكليزي يف املواسم املاضية.
كــام ظهرت زوجة محمد صــالح معه خالل
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام  ،201عقب
الفوز عىل توتنهام هوتســبري اإلنكليزي  0-2يف
املباراة النهائية.
يُذكــر أن صالح حصد جائزة القدم الذهبية يف
نفــس الوقت الذي حصل فيــه األرجنتيني ليونيل
مييس ،نجم باريس ســان جريمان الفرنيس ،عىل
جائــزة الكرة الذهبيــة كأفضل العب يف العامل من
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

ترتيب أفضل العبي العامل...
كلوب ينتقد الصحافيني

عىل صعيد آخر ،انتقد األملاين يورغن كلوب ،املدير
الفني لفريق ليفربول اإلنكليزي ،الصحفيني بسبب
مركز العبه املــرصي يف ترتيب أفضل العبي العامل
يف .2021
وكانــت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنســية قد
منحت األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم باريس سان
جريمان الفرنيس ،جائزة الكرة الذهبية كأفضل العب
يف العامل لعام  ،2021خالل الحفل الذي اســتضافه
مرسح شاتليه يف العاصمة الفرنسية باريس.
مييس تفوق عىل البولندي روبرت ليفاندوفسيك،
مهاجــم بايــرن ميونيخ األملاين ،الــذي حل ثانيا،
واإليطايل جورجينيو ،العب تشــيليس اإلنكليزي،
صاحب املركز الثالث ،فيام جاء املرصي محمد صالح
يف املركز السابع.
وقال كلوب يف املؤمتر الصحايف ملباراة إيفرتون،
املقــرر لها األربعــاء ،يف الجولة الـ 14من الدوري
اإلنكليــزي املمتاز ،إن محمد صالح كان يســتحق
الحصول عىل مركز أفضل ،معتربا أن هذا خطأ كبري
من قبل الصحافيني.

مــاتــيــوس يــدعــو نــاغــلــســمــان لــلــرهــان عــلــى الــفــتــى الــذهــبــي بــالـ ــالســيـ ــو

طالب لوثار ماتيوس ،أســطورة بايرن ميونيخ،
املدرب األملــاين جوليان ناغلســامن بتجربة أحد
الالعبني يف مركز العب الوســط املدافع ،لتعويض
جوشــوا كيميتش يف الكالسيكو .ومن املقرر أن
يحل بايرن ضيفا عىل غرميه بوروســيا دورمتوند،
السبت املقبل ،مبلعب ســيغنال إيدونا بارك ،ضمن
منافسات الجولة الـ 14من الدوري األملاين.
ولن يتمكن ناغلسامن من التعويل عىل كيميتش
يف املباراة ،نظرا الســتمرار غيابه بســبب إصابته
مؤخرا بفريوس كورونا.

وبعدمــا عوض ناغلســامن غيــاب كيميتش
بالفرنيس كورينتني توليسو يف املباريات املاضية،
أكد ماتيوس ،خالل ترصيحات عرب شبكة «سكاي
سبورتس» عىل حاجة الفريق لوجه آخر.
وقــال نجم الكرة األملانية «بايرن ال يفتقد جودة
كيميتش فحســب ،بل لدوره القيادي وتأثريه الهائل
عــىل الفريق ،فضال عن متيــزه يف تنفيذ الركالت
الثابتة».
وفيــام يتعلــق بتعويض توليســو لكيميتش،
قال «إنه يتميز بجودتــه يف التمرير وااللتحامات

الثنائية ،لكنه يتسبب يف إبطاء إيقاع املباراة ،وكذلك
يبحــث يف أغلب األحيان عن القيام بتمريرات آمنة
بدون مجازفة».
ودعا ماتيوس مدرب بايرن لتجربة األملاين جامل
موسياال يف مركز العب الوسط املدافع ،مضيفا «هذا
الفتى كالذهب ،وأود رؤيته يف التشكيلة األساسية
إىل جوار ليون غوريتسكا أمام دورمتوند».
وأتم «وجوده رفقة غوريتســكا سيجعل الفريق
أكــرث اندفاعا نحو الهجوم ،ولقد أظهر بالفعل أمام
أرمينيا بيليفيلد أنه خيارا مثاليا».

الــــــ ــــــرة الــــــطــــــائــــــرة :الـــــقـــــاصـــــو وخ ــل ــي ــف ــة
يـــشـــاركـــان فـــي «ع ــم ــوم ــي ــة» اتـــحـــاد غــــر ســيــا

يغادر رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة
وليد القاصوف ونائب رئيس االتحادين العريب
واللبنــاين للعبة املهندس عــيل خليفة اىل
العاصمة القطرية الدوحة بعد ظهر الخميس
 2كانون األول  2021للمشاركة يف الجمعية
العمومية التحاد غرب آســيا التي ســتنعقد
الجمعــة  3كانون األول والتي تشــارك فيها
الدول التالية:لبنان،العراق،ســوريا،األردن،
فلسطني،قطر ،السعودية،الكويت ،البحرين،
االمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن .
وعىل جدول أعــامل الجمعية العمومية
العديد مــن البنود وعىل رأســها انتخابات
مجلس ادارة جديد التحاد غرب آسيا .
وعىل هامش االجتامع االقليمي ،سيلتقي
القاصوف وخليفة العديد من املســؤولني يف
االتحــادات الوطنية يف محادثــات تتناول
العالقات الثنائية.

عـــلـــى هــــامــــش بـــطـــولـــة ســــيــــا فـــــي الــــجــــودو
دورة لـــــنـــــيـــــل شــــــــ ــــــــادة حــــــ ــــــم قــــــــاري

عىل هامش بطولة آسيا
وأوقيانيا يف الجودو للذكور
واالناث (تحت ال 21ســنة
وتحــت ال  1ســنة) التي
ينظمهــا االتحــاد اللبناين
للعبة يف  2و 3و 4و 5كانون
األول  2021يف مج ّمع نهاد
نوفــل(ذوق مكايل) برعاية
رئيــس الجمهورية العامد
ميشال عون ،انطلقت الدورة
التحكيميــة لتخريج حكام
آسيويني ونيل شهادة حكم
قــاري ويحارض فيها رئيس
لجنة الحكام يف االتحاد اآلســيوي تاكاوو
كاواغوت (ياباين الجنســية) ومساعده
كويش كاموهارا(ياباين الجنســية ايضاً) ،
اللذين وصال األحد الفائت اىل لبنان ،وتستمر
ثالثة ايام .وحــض جانباً من الدورة رئيس
االتحــاد اللبنــاين للجودو ورئيــس اللجنة
املنظمة للبطولة املحامي فرنســوا ســعادة
ومدير البطولة فرنســوا جونيور ســعادة
اضافــة اىل عدد من أعضاء االتحاد اللبناين.
واعترب املحامي سعادة ان «الدورة التحكيمية
هامة جداً عشــية انطالق البطولة القارية
خاصة انها تشــهد مشاركة عدداً من الحكام
اللبنانيني».

وتقــام الــدروس النظريــة يف فنــدق
«رســ »(املعاملتني) بينام تجري الدروس
التطبيقية يف نادي «بودا»(أدما).
تشارك يف البطولة اكرث من عرشين دولة
وهي قطــر ،األردن،منغوليا،الكويت ،العراق،
سوريا،اليمن ،تايالندا،كوريا الجنوبية ،هون
كونــ  ،بنغالدش،تركامنستان،باكســتان،
قرغيزستان،كازاخستان،طاجاكســتان،
اوزباكستان،فلســطني،اليابان  ،نيوزيلنــدا
ولبنان.
وســيقام حفــل االفتتاح الرســمي عند
الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس الواقع
فيه  2كانون األول .

كــــــــــــأس الـــــــــعـــــــــر فـــــــــي كــــــــــــرة الــــــقــــــدم
فـــــو تـــونـــس  -وتــــعــــادل الــــعــــراق ( -
ولــــــــبــــــــنــــــــان يــــــــــواجــــــــــه مـــــــصـــــــر الـــــــيـــــــوم
أمطر منتخب تونس شباك
موريتانيا بخامسية مقابل
هــدف ،أمــس الثالثاء ،يف
افتتاح بطولــة كأس العرب
بقطــر ،ضمــن املجموعة
الثانية.
وســجل خامسية تونس،
ســيف الديــن الجزيــري
(هدفني) وفراس بن العريب
(هدفني) ويوسف املساكني،
ا ها ي
فيام جاء هدف موريتانيا عن م ر م ت ب لب ا
طريق موالي أحمد بسام من
ركلة جزاء.
املجموعــة تضم منتخبني مرشــحني لحصد
ملثله
بهدف
اإليجــايب
التعــادل
وحســم
لقــب البطولة وهام مرص والجزائر ،موضحا
مواجهة منتخبــي العراق وعامن يف بطولة أن فريقه يخوض املسابقة يف غياب عدد كبري
كأس العرب ،بســتاد الجنــوب يف العاصمة من الالعبني.
القطرية الدوحة.
وأضــاف أن لديه فكرة كافية عن منتخب
تقــدم منتخب عــامن عرب الالعب صالح مرص ومدربه الربتغــايل كارلوس كريوش،
اليحيا مــن ركلة جــزاء يف الدقيقة  ،7مشــريا إىل أن البطولة تعــد فرصة لالعبني
فيام جاء هدف منتخب العراق عرب حسن عبد املنضمــني حديثــا إلثبات جدارتهــم باللعب
الكريم يف الدقيقة السادســة من الوقت بدل ملنتخب األرز.
الضائع من ركلة جزاء أيضا.
وواصل« :لبنان جاهز لتقديم أفضل ما لديه
وحصد كل منتخب نقطة ضمن مشــواره
يف كأس العرب».
باملجموعــة األوىل التي تضــم معهام أيضا
بينــام أكد نور منصور العب منتخب لبنان
البحرين وقطر.
أن كأس العرب بطولة عامة ولبنان مل يحض
مدرب منتخب لبنان
إىل قطر ليكون ضيف رشف ويسعى لتحقيق
اىل ذلك ،وجه إيفان هاشــيك املدير الفني مفاجأة.
وأضاف أن منتخب لبنان يعرف ما يريده من
ملنتخب لبنان الشكر إىل الجهاز املعاون له عىل
مواجهة منتخب مرص والفريق يسعى لتقديم
دوره معه خالل الفرتة األخرية املميزة.
وقــال إيفــان يف املؤمتر الصحايف أمس أفضل ما لديه رغــم أن غياب بعض العنارص
الثالثاء قبــل مواجهة مرص ولبنان اليوم ،إن مؤثر جدا.

ب ــوك ــي ــت ــي ــن ــو :ال أبــــحــــ عـــــن بــــديــــل لــــــ نــيــمــار
اختلطت مشــاعر ماوريسيو بوكيتينو،
مدرب باريس ســان جريمــان ،بني فرحته
بعودة ســريجيو راموس للمالعب بعد غياب
طويل ،وإصابة نيامر جونيور التي ستبعده
لشهرين.
وقال بوكيتينــو يف مؤمتر صحفي أمس
الثالثاء« :أنا حزين إلصابة نيامر ،ألنه العب
يحب كرة القدم ،ولكن ســيبقى الفريق كام
هو ،وســنواصل ما نعمل عليــه منذ بداية
املوسم ،لتطوير أداء الفريق».
وأضاف املدرب األرجنتيني« :لدينا مرونة
تكتيكيــة وخيارات عديدة ،تســاعد الفريق
عــىل تقديم أداء أفضل ،وهذا هو هدفنا».
وتابع ماوريســيو« :لن أبحث عن بدائل
لنيــامر ،أنا حزين إلصابته وخســارة العب
بقدراته ألســابيع ،ولكــن نعمل للبحث عن
حلول تضمن تــوازن أداء الفريق يف امللعب
عىل املستويني الدفاعي والهجومي».
وبســؤاله عن تصنيف سريجيو راموس
وإمكانية أن يأخذ مــكان زميله كيمبيمبي
يف خط الدفاع ،رد مدرب يب إس جي« :دفاع

باريــس يضم عنارص مميــزة مثل راموس
وكيمبيمبــي وماركينيــوس وكريير وعبدو
ديالــو وحتــى العنارص الشــابة ،ال توجد
منافســة بني العب محــدد وزميله ،بل لكل
مباراة اختياراتها ،وينتظرنا مشوار طويل».

إجهاد راموس

وأوضح« :راموس مل يلعب مباراة كاملة
منذ فرتة طويلة ،لذا البد من متابعة حالته،
لقد تحدثت معه عقب مباراة سانت إيتيان،
وكان ســعيدا مبشــاركته بعد غياب ،لكنه
شــعر باإلجهاد آخر ربع ســاعة ،وهذا أمر
طبيعي ،ألنه كان بعيدا منذ فرتة ،وســرنى
إمكانيــة مشــاركته يف مبــاراة نيس من
عدمها».
وأشــار املدرب األرجنتيني« :بالتأكيد عدم
ثبات التشكيل األســايس ،مشكلة ال يريدها
أي مدرب ،ولكن نتعامل معها بشــكل إيجايب
عىل أنها تحد ،يساهم يف تطوير عمل الجهاز
الفني ،ليكون كل العبــي الفريق عىل درجة
واحدة من األهمية والجاهزية».

األربعاء  1كانون األول 2021

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــبــ ــة الــصــغــيــرة

من هو
من هي

2 1

1

4

3

5

2
عاملة وأديبة إشــتهرت يف العرص األموي .كانت من
أجمل نساء زمانها ،وجليلة محرتمة ال ُير ّد لها طلب.
إسمها مؤلف من  12حرفا .إذا جمعت:
 2+6+10+11بلدة يف الشامل.
 11+10+6+2بلدة يف البقاع.
رغب وأرادَ.
3+2+4
َ
 10+6+آلة طرب.
 6+7+1من الفواكه.
 5+10+هضبة.
 12+10+1مرض وداء.
َ
َ
وهبط.
نزل
+11

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ أحــد امللــوك ،مادة
تعاكــس اثر الســم ،غري
ناضج.
الدب،
ولــد
َ،
يك
ــ
ح
2ـ ُ
ّ
مقهى لييل.
أصلــح العمل ،بيتك،
3ـ
َ
الوجع.
4ـ امكنة فســيحة بني
البيوت ،مرفأ يف ايرلندا.
5ـ كــرثَ وطــاب حمل
الشجر ،تابعهُ  ،ي ّتكل عىل،
ندى.
َ
نشط بعد فتور ،دعاهُ،
6ـ
أمرييك راحل.
قص
7ـ كبري آلهة السومريني،
املالح ،كامل وناجز.
ـ تعرث ،شحذ السكني،

الذي يقوم بأعامل الخري،
متشابهان.
ســحب ،أحد
ـ يرغب،
َ
جب.
الوالدين ،سطل ،ع َ
10ـ للتمنــي ،ســك َن
بعد حــدة ،فكَّ  ،حرف جر،
مدينة أمريكية تحمل إسم
موسيقي منساوي.
11ـ ارخاءهم الســتار،
ممثلة أمريكية راحلة.
12ـ أمــرية بريطانية
راحلة ،نوع من الســمك،
صب املاء ،بان من بعيد.
َّ
13ـ يســتعمل مع ال ،
عاصمة آسيوية ،من لوازم
الخياطة ،شبيه.

الحل السابق
1ـ فرنسوا ميرتان
2ـ يل مارفن ،نفيدها
3ـ ون ّية ،غضنفر ،رام
4ـ رميون إده ،اب ،ين
5ـ يهــت ، ،ســن ،الفرح،
راشيا
6ـ دكها ،سم ،وجدوه ،نص
7ـ أو ،ماتهيسون ،ينالها
ـ تايالند ،هزيل ،ليال

ـ ميسلون ،أح ّر ،أودي ،له

عموديا:

10ـ ّ
يلط ،أفالطون ،ليون
11ـ مارون كنعان ،قنص
12ـ رد ،زبون ،نابويل
13ـ نباهــة ،تنيســون،
رسمني

االبراج

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

دون ســابق انــذار عىل ،خدم
الضيافة.
10ـ ط نينة وهدوء ،دخان،
حرف نداء للبعيد.
11ـ عنده ،ظهر الباخرة.
12ـ ما ِ
هر ،شكرنا.
13ـ عاصمــة مالطــا ،نزل
باملكان ،لسان النار.
14ـ ذنب ،امرباطور ياباين.
15ـ طالء ،محطة تلفزيونية.
نفطي.
16ـ و َ  ،منتج
ّ
17ـ طلع شــاربه ،يك ّرران
القول.
1ـ االســم األول ملمثلــة
لبنانية صاحبة الصورةِ ،
فاصل.

1ـ دولة كربى ،رئيس لبناين
راحل.
2ـ والية مكســيكية ،دولة
كربى.
3ـ يخصنــي ،دكّاين ،لفظة
هجاء.
4ـ إسم موصول ،حيطان.
5ـ مطلع قصيدة مشــهورة
لكعب بن زهري ،قول.
6ـ طع َن بالرمح ،يابس ال َيد،
والد والده.
7ـ تغ ّنجت ،من الطيور ،كبري
يف العمر.
ـ ممثل أمرييك راحل ،نوتة
موسيقية.
ـ مسحوق للتنظيف ،دخلت

افقيا:
1ـ فلوريدا ،متمرن
2ـ رينيه كويت ،ادب
3ـ منيمته ،أسري
4ـ ساتو ،إميل لوبِه
نس ،الوطن
5ـ ورّ ،
6ـ أفغانستان ،ك ّر
7ـ منضد ،مهن ،أنّبت
ـ نها ،يدافعون
تنف ،ملسّ ،
حالين
ـ ّ

الثور
) 21نيسان  21أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23متوز)

تابع السري عىل الطريق الذي رسمته لنفسك
دافع عن حقوقك بشجاعة وجرأة .التحديات
مل تخفك يوما فال تدعها تؤثر فيك هذه اآلونة .من البداية واعلم ان النجاح ســيكون حليفك
اتكل عىل حدســك ألنه مصيــب رغم تخوف يف فــرتة قريبة .حبك للعائلة يقربك كثريا من
الرشيك.
الطرف اآلخر.

االسد
) 24متوز  23آب)

العذراء
) 24آب  23أيلول)

ســوف تتفهــم ســلبيات أمــورك املالية
تفضــل أن تعمل يف أجواء هادئة نســبيا
وتكــره الضغوط التي تتعرض لها .تكتمك يف وايجابياتهــا بكل فطنــة وحذر .ال ترتدد يف
محلــه اذ ال يشء مضمون يف هذه الفرتة قبل ابراز صفاتك الحميدة ،وجعل أفكارك الخالقة
موضع احرتام وتقدير.
أن يصري يف اليد.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 23ت21 1ت(2

ال تبالــ يف رصف األمــوال كيفام كان،
انجز أعاملك الحالية بهمة ونشــاط وابدأ
التحضري ملهمة جديدة مناسبة .املحبة تغطي خصوصــا يف هذه الفرتة الحرجة .اعمل عىل
كل نشــاطاتك واتجاهاتك ،والزيارات الودية تنمية موهبة اكتشــفت مؤخرا انك متتلكها
وستكون من املتفوقني.
ستكون ممتعة.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

تشعر هذه الفرتة مبعنويات عالية ،وبصفاء
ان خيالــك الخصب ميكن أن يجعلك تتخطى
الحواجز والصعوبات بسهولة .ال تعتمد كثريا ذهني كبري قد ساعدك عىل تغيري وضع شائك
عىل املايض النه قد يكشــف أشياء غريبة ال ومربــك .ال تبــق وحيدا بل اخــرج اىل زيارة
األقرباء واألصدقاء.
ميكن حرصها.

الدلو
) 21ك 1 2شباط)

10ـ رفراف ،وهران
11ـ اي ،برونز ،نو
12ـ ندر ،حج ،يأويان
13ـ هان ،ديلون
14ـ كامريون ،صور
15ـ أهاليل ،لس
16ـ يل ،يقيم
17ـ ينهالون
1ـ أصاله نرصي

1ـ ما إســم الــروا الرويس الذي إبتكر شــخصية
ضابط املخابرات ايساييف ـ سرتليتز لرواياته البوليسية
املشهورة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبقي
2ـ أكرب غواصة يف العامل إختفت ســنة ،1 42
َ
هذا الحدث أكرب ألغاز الحرب العاملية الثانية .ما إسم هذه
الغواصة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اسم املدينة التاريخية التي تقع عىل بحر قزوين،
و ُعرفت قدميا باسم باب األبواب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هي املمثلة الفرنســية التي ولدت عام .1 12
مثلــت حواىل مئة فيلم طوال تاريخها الفني ،واســمها
األصيل جنفياف مينو؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي تتواجد فيها غابة
حمر ،وأيضا
األنهار الســ ّتة ،ويقطنها قبائل من الهنود ال ُ
مشهورة بـِ الغزالن والدببة والذئاب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اســم الطائر االفريقــي الصداح الذي الذكر منه
يتميز بذيله الطويل املقســوم اىل قسمني ،وطوله ثالثة
أضعاف جسمه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مــن هو العب كرة الســلة املشــهور الذي هوايته
املفضلة حل الكلــامت املتقاطعة ،واختري كأفضل العب
للدوري األمرييك لكرة الســلة للمحرتفني ملوسم 1 7ـ
1؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5
افقيا:

عموديا:

1ـ عاصمــة دولــة
أوروبية.
2ـ يقدر ويظفر.
الربي،
3ـ فرخ الحامم َ ّ
ن َعام.
ووصل الينا.
َ
ض
ح
4ـ
َ
5ـ ولد الوعل.

1ـ جبــل بــركاين يف
أوروبا.
يتــم تصفيتــه من
2ـ
ّ
الشوائب.
3ـبحر،هذابلهجةعربية.
4ـ العب كرة كامريوين
دويل.
عدة واغاثة.
5ـ مسا َ

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ زرياب.

1ـ زغلول.

2ـ غاندي.

2ـ رامبو.

3ـ ملا.

3ـ يناير.

4ـ وبيال.

4ـ اد ،ال.

5ـ لوران.

5ـ بيسان.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ فنلندا.
2ـ محمد جامل.
3ـ فورت نوكس.
4ـ أم القيوين.
5ـ أوسلو.
6ـ دين مارتن.
7ـ سنة 1 6
ـ قي برلني.
ـ قاعة بولس السادس ،يف الفاتيكان.

من ستة حروف:

والهم.
ال يجوز أن ترتك نفسك فريسة القلق
انها فرتة مناسبة للعطاء .موقفك االنساين
ّ
يجعلك يف مرتبة حســنة بني الناس .استفد ال تقتصد يف مشــاعرك الصادقــة ،فالحب
مــن الوضع الحايل وحقق الهدف الذي تطلبه والبخل ال يتفقان .كن كريم األحاســيس مع
الحبيب.
وتسعى اليه.

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

نعوم مكرزل

3

الحوت
) 20شباط  20آذار)

يف يــدك أوراق رابحــة لالحاطة بالوضع
تعمل عىل اســتعادة نشــاطك وحيويتك
يف كافة املجــاالت ،وخصوصا عىل تصفية بشكل ممتاز .تتمتع بجاذبية كبرية وبحضور
الحسابات .صديق حميم يقف دامئا اىل جانبك ،رائع يلفت االنظار .موقفك االنســاين يجعلك
محط العناية اإللهية.
استمع بتمعن ما يقوله لك.

دولة أمريكية
الفاتيكان
األرجنتني
االسكا
براغ
بريطانيا
بولونيا
بلزاك
بنغالدش
بتار
تروتسيك
توماس
جز
جندل
ديوان
ذهب
رينوار
روايات
رجاء
زيارة
زرياب
ستوكهومل
عز
عقيد
فرح
فخ
فوز
قانا
قربص
كوبنهاغن
لييل
منازل
منصور

S U DO K U

مكسيكو
معلومات
نرباس
نابويل
هولندا

هنادي
هنيبعل
يد
يراع
ياسمني

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

يوم.

الحل السابق
هاواي
الحل السابق

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء  1كانون االول 2021

اال مــــــــة السياســــــــية الق ائيــــــــة بانت ــــــــار معجــــــــزة بعــــــــد فشــــــــل طروحــــــــات بــــــــري للحــــــــل
(تتمة ص(1
فاما ُيقدّ م الجميع التنازالت ويتم وضع التحقيقات التي تُجمع
القوى التي تشــكل الحكومة بطريقة او بأخرى عىل ان هناك
شــوائب كثرية تشوبها ،عىل السكة الصحيحة ،واال فسنبقى
يف هذه املراوحة القاتلة التي قد تســتمر اىل موعد االنتخابات
النيابية املقبلة مع كل ما يعني ذلك من مخاطر محدقة بســعر
الرصف وتحليق االســعار ما ينعكس كله عىل الحياة اليومية
للمواطــن اللبنــاين الذي بات غري قادر عــىل مواصلتها وفق
الظروف الحالية».
وتنبــه املصادر مــن ان محاولة احد الفرقاء السياســيني
اقحام خالفاته الشــخصية مع الرئيس بري يف هذا امللف تهدد
مبفاقمة االزمة ،مشــرية اىل انه «عليه ان يعي انه بذلك يطلق
النار عىل رجليه باعتباره صاحب االولوية بانجاح العام االخري
من العهد الحايل».
ومبا يؤكد ان التعقيدات التي تحول دون عودة مجلس الوزراء
لالنعقاد ال تزال قامئة ،قال وزير الزراعة عباس الحاج حســن
املقــرب من حزب الله يوم أمس« :كــم أمتنى أن تعقد يوم غد
جلسة ملجلس الوزراء ،ولكن االمور مل تنضج بعد ويعمل عليها
املعنيــون يف الغرف املغلقــة ،الن يف الحقيقة يجب أن تكون
هناك دراسة وتأن للعودة اىل عقد جلسات ملجلس الوزراء ،وهذا
االمــر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات ،وبالتايل أجزم ان
املسؤولني الذين يعملون يف هذا امللف قادرون عىل اخراج االزمة
من عنق الزجاجة».

اال ان املوقف الذي سجل يوم امس للمفتي الجعفري املمتاز
الشيخ أحمد قبالن والذي توجه فيه بشكل مبارش اىل البطريرك
املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أوحى بأن االمور
تتجه للمزيد من التصعيد ،بقوله ان «املشكلة يا غبطة البطريرك
وما يجــري اآلن من حصار وخنق ودوالر وأســعار وفو
وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشــنطن وظيفته دعم
تل أبيب بلغة اإلنحياز وليس الحياد والعني عىل لبنان .لذلك قلنا
ال حياد مع التهديد وال حياد مع اإلحتالل ببعد النظر عن التهديد
«صهيوين أو تكفــريي» أو موزاييك أمرييك بأقنعة مختلفة
كداعــش والتكفري وبعض األنظمــة والجمعيات التي تترشب
كل يــوم عقيدة التهويد عىل الطريقة األمريكية ،ألن األوطان
بهذا الغاب تعيش بقوتها ،وقانون الغاب يقول :ال قيمة لألسد
من دون مخالب» .وتابع قبالن «أما الدستور اللبناين والنظام
وعقيدة الدولة نفســها يا غبطة البطريرك فتقوم عىل رضورة
حاميــة لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتالل أو عدوان
أو تهديد حتى لو كان باملحيط الهندي ،ونخ ما نخشــاه أن
يتحــ ّول الخالف عىل العدو والصديــق إىل اختالف عىل لبنان
ومفهــوم العدوان ،ومهام يكــن من أمر فإن َمن دعم التحرير
وســاهم بإنجازه ليس كمن دعم اإلحتالل وساهم بتكريسه،
ومن يخنق لبنان اآلن ليس كمن ينجده».

الدبلوماسية القطرية الصامتة!

يف هذا الوقت ،وصفت مصادر شاركت باللقاءات التي أجراها
الرئيس عون يف الدوحة الزيارة بـ»املوفقة» ،سواء لجهة تفعيل
العالقات الثنائية بني البلدين والتعاون مع قطر او لجهة طلب

مفاوضات فيينا الجلسة الثانية  :ايران ترف

أي التزامات جديدة

(تتمة ص(1

العودة لالتفاق.

وقال باقري أيضا «أثبتنا التزامنا بتعهداتنا ،ونؤكد عزمنا عىل
التوصل التفاق عادل يضمن مصالحنا».
ويف الســياق نفســه ،قالت وزارة الخارجية الروسية إن
املشاركني يف مفاوضات فيينا قرروا استئناف عمل مجموعتي
الخرباء بشــأن العقوبات واملسائل النووية .وأضافت يف بيان
أن كل املشــاركني يف املفاوضات أكدوا سعيهم لتحقيق نتيجة
إيجابية يف أقرب وقت.
مــن جانبه قال ميخائيــل أوليانوف مندوب روســيا لدى
املؤسســات الدولية يف فيينا وممثلُها يف املفاوضات بشــأن
االتفق النووي اإليراين ،إن واشــنطن تؤكد اســتعدادَها لرفع
جميع العقوبات غري املتوافقة مع االتفاق النووي مقابل عودة
طهران لالمتثال الكامل باالتفاق.
وأضاف املســؤول الرويس أن القامئة امللموسة للعقوبات
التي سيتم رف ُعها هي موضوع املفاوضات.

ويف سياق متصل ،قال املتحدث الرسمي للجيش اإلرسائييل
رسع الخطى ملنع إيران من أن تُصبح
ران كوخــاف إن الجيش ي ّ
دولة ذات عتبة نووية .وردا عىل استئناف املفاوضات النووية
يف فيينا ،قال كوخاف «ال أتدخل يف الشؤون السياسية ،ولكن
كام قلنا من قبل ،نحن نستعد لكل االحتامالت».
ودعا رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت ،االثنني ،املجتمع
الدويل إىل عدم تقديم تنازالت إليران يف مفاوضات فيينا ،وقال
يف رسالة للمجتمع الدويل «تصل إيران إىل طاولة املفاوضات
يف فيينــا ،ولديها هدف واضح وضع حد للعقوبات املفروضة
عليها مقابل عدم تقديم أي يشء تقريبا».
وذكر موقع «أكســيوس» اإلخباري األمرييك عن مصدرين
أمريكيني أن إرسائيل تبادلت مع واشنطن معلومات استخبارية
عن برنامج إيران النووي.
وأضاف املوقع أن معلومات إرسائيل تشري إىل أن إيران تحض
لتخصيب اليورانيوم بنســبة  ، 0ما يعترب كافيا إلنتاج سالح
نووي ،ونقل املوقع عن مصادر استخبارية إرسائيلية وأمريكية
أن طهران تحتاج ســنة أو سنتني لتوفري متطلبات إنتاج سالح
نــووي .وتجري الجولة الجديدة مــن املفاوضات بني طهران
ومجموعة ( 1+4أملانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصني)،
والتي تشارك فيها الواليات املتحدة بشكل غري مبارش ،إذ ال تعقد
لقاءات مبارشة بني الوفدين اإليراين واألمرييك.
وأجريــت  6جوالت من املحادثات بني إيران والقوى الدولية
الكربى ،يف فيينا بني نيســان وحزيــران املاضيني ،وذلك يف
محاولة إلحياء االتفاق النووي.
وتهــدف املفاوضــات ،التي تعقدت تحــت رعاية االتحاد
األورويب ،إىل عودة الواليات املتحدة لالتفاق الذي انســحبت
منه إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب ،يف أيار  ،201كام
تهــدف إىل دفع إيران التــي ترص عىل رفع كامل للعقوبات
األمريكيــة أوال للعــودة لاللتزام بتعهداتهــا املتضمنة يف
االتفاق.

تفاؤل أورويب

مــن جانبه ،قال منســق االتحــاد األورويب يف املحادثات
إنريــيك مورا إن إيران مصممة عىل رفع العقوبات األمريكية،
مؤكدا أن لجن ًة خاصة ســتبدأ العمل اعتبارا من الثالثاء بشأن
هذا املوضوع.وأضاف املنســق األورويب أنه يشعر بتفاؤل إزاء
ما شــاهده يف اجتامع االثنني ،مشــريا إىل أن هناك رغبة لدى
الحكومة اإليرانية الجديدة يف الحوار بجدية.
وأوضح مورا أن الجولة الســابعة ملفاوضات فيينا ستدوم
أليام دون تحديد ســقف زمني لنهايتها ،وأنها ستكون مزيجا
بني املفاوضات يف فيينا والتشــاور مــع العواصم ،مؤكدا أن
مفاوضــات إحياء االتفــاق النووي بفيينــا تواجه مصاعب
سياسية وأخرى تقنية.
من جهــة أخرى ،قال البيت األبيض إن الدبلوماســية هي
السبيل األمثل للتعامل مع إيران ،وهدف واشنطن ما زال العودة
املشــرتكة لالتفاق النووي ،فيام قالت الخارجية األمريكية إن
استمرار إيران بالتصعيد النووي ليس ب ّناء ،ويتعارض مع هدف

استعدادات إرسائيلية

أومـــيـــ ـــرون :أوكـــس ــفـــورد تــنــاق ـ م ــودرن ــا
حــــــــــــول فـــــاعـــــلـــــيـــــة الـــــلـــــقـــــاحـــــات
(تتمة ص(1
وذكــر رئيس املركــز األورويب للوقاية من
األمراض ومراقبتها أندريا أمون يف مؤمتر عن
بعد أن  10دول يف االتحاد األورويب سجلت حتى
الساعة  42إصابة مؤكدة باملتحور أوميكرون،
الذي قالت عنه منظمة الصحة العاملية إن خطره
مثري للقلق بســبب كرثة الطفرات املوجودة يف
املتحور الجديد .وأضاف أمون الذي يرتأس املركز
التابع لالتحاد األورويب أن األخري يحلل بيانات
 6حاالت يحتمل إصابتها باملتحور الجديد ،مشريا
إىل أن الحاالت املؤكدة تعرض أصحابها ألعراض
خفيفة أو ال توجد أعراض باملرة .ومل تسجل حتى
الســاعة أي وفاة جراء املتحور الجديد يف الدول
التي ُرصدت إصابات فيها.
وقال رئيــس رشكة مودرنا لصناعة األدوية
ستيفانبانسل يفترصيحلصحيفة«فايننشال
تاميــز» ( )Financial timesالربيطانيــة إنه
يعتقد أن اللقاحــات املتوفرة املضادة لفريوس
كورونا لن تكون بالفاعلية نفسها التي سجلت
ضد حاالت اإلصابة باملتحور دلتا الذي ظهر العام
املــايض ألول مرة يف الهند ،وانترش برسعة يف
كافة أرجاء العامل .وأضاف بانسل متحدثا عن
فاعليــة اللقاحات املتوفرة يف محاربة املتحور
الجديد «أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري.
ال أعــرف مقدار ذلك ألننا بحاجــة إىل انتظار
البيانات ،لكن جميع العلامء الذين تحدثت إليهم
ذهبوا إىل أن األمر لن يكون جيدا».وأضاف رئيس
رشكةمودرناأنهبسببالعددالكبريمنالطفرات
عىل الربوتني التاجي الذي يستخدمه أميكرون
إلصابــة الخاليا البرشية ،فإنه يرجح أن يكون
من الضوري إجراء تعديلعىل اإلنتاج الحايل من
اللقاحات ،مشريا إىل أن األمر سيستغرق شهورا
حتى تتمكن رشكات األدوية من تصنيع لقاحات
جديدةعىلنطاقواسعتركزعىلاملتحورالجديد.

رأي أكسفورد

غري أن جامعة أكسفورد الربيطانية الشهرية

شارل ايو رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــو
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

خالفت ترصيحات رئيس رشكة مودرنا ،وقالت
اليوم إنه ال دليل حتى الساعة بشأن عدم فاعلية
اللقاحات املتوفرة يف منع ظهور إصابات حادة
باملتحور الجديد ،مرجعة األمر إىل قلة البيانات
املتوفــرة حاليا عن أوميكرون ،و»بالتايل يجب
الحذر عند تقييم تأثري اللقاحات عىل املتحور».
وذكــرت الجامعة يف بيان أنها مســتعدة
لــ رساع يف تطوير اللقــاح املضاد لفريوس
كورونــا الــذي أنتجته بالتعــاون مع رشكة
أسرتازينيكا ( )AstraZenecaالربيطانية.
) و»جونسون
وقالت رشكتا «فايزر» (
آنــد جونســون» ((Johnson & Johnson
األمريكيتني االثنني إنهام بدأتا مثل منافستهام
مودرنا العمل عىل نسخة جديدة من لقاحهام
املضاد لكوفيد  1تستهدف املتح ّور أوميكرون،
وذلــك يف حال مل يكــن لقاحاهام ف ّعالني يف
الحامية من الساللة الجديدة.
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الخميس املايض
اكتشاف املتحور الجديد أوميكرون ألول مرة ،ثم
تواىل يف األيــام التالية إعالن العديد من دول
العامل عن تســجيل إصابات باملتحور الجديد،
وهــو ما دفع الحكومات إلعــادة القيود عىل
حركة السفر الدويل.

خطاب بايدن

وقال الرئيس األمــرييك جو بايدن أمس إنه
يرى أن مواجهة أوميكرون تكون من خالل مزيد
من اللقاحات املعززة دون الحاجة إلعادة فرض
إجراءات اإلغالق عىل األقل حاليا ،ودعا بايدن يف
خطاب ألقاه يف البيت األبيض إىل عدم الهلع من
انتشار املتحور ،وحث األمريكيني غري املطعمني
عىل أخذ التطعيم أو تلقي جرعاتهم املعززة.
تجدر اإلشارة إىل أن فريوس كورونا تسبب
منذ ظهور أول إصابة يف آخر عام  201بالصني
يف وفــاة ما ال يقل عــن  5ماليني و 1 7ألف
شخص يف العامل ،وتبقى الواليات املتحدة أكرث
دول العامل تضرا من الجائحة ،سواء من ناحية
الوفيــات (أكرث من  776ألفا) أو اإلصابات ( 4
مليونا و  22ألفا).

الوســاطة القطرية لحل املشكلة مع الخليج .وقالت املصادر
لـ»الديار« »:ملسنا كل الدعم والتفهم من امري قطر واملسؤولني
القطريني .وســيتم تفعيل للجنة املشرتكة بني البلدين عىل ان
يــزور وزراء قطريون لبنان قريبا فاالهتاممات القطرية ترتكز
بشكل اسايس بقطاعات الغاز والكهرباء واملرفأ»».
وعــن االزمة مع الخليج ،اوضحــت املصادر ان قطر تعتمد
«الديبلوماســية الصامتة» للمساهمة بحل االزمة ،الفتة اىل
ان «الرئيس عون عرض وقائع ما حصل علام ان القطريني اصال
ملمني بها» .واضافت« :لن يظهر يشء قريبا عىل االرجح للعلن
فاملعالجة ســتتم بهدوء خصوصــا ان املوضوع متصل بدولة
خليجية اخرى».
ورجحت املصادر ان «يتحــرك هذا امللف مع الزيارة املرتقبة
للرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون اىل املنطقة والتي ستشمل
قطر والسعودية» .وكشفت عن تعهد قطري بتقديم
«مســاعدات دورية للجيش واملؤسســات االمنية يف اطار
التعاون القائم بني البلدين».

اطالق منصة «االكرث فقرا»

ومبحاولــة للتخفيــف من االحتقان الشــعبي الذي تجىل
بوضوح من خالل حركة قطع الطرقات مطلع االســبوع والتي
من املتوقع ان تُستعاد قريبا ،تطلق وزارة الشؤون االجتامعية
اليوم االربعاء بالتعاون مع الوزارات االخرى املعنية من الرساي
الحكومي عملية التسجيل عىل املنصة الخاصة بشبكة «دعم»
للحامية االجتامعية ،والتي يرص املســؤولون يف البنك الدويل
عــىل متييزها عن البطاقــة التمويلية التي مل ولن تبرص النور

قريبــا .وكان املدير اإلقليمي لدائرة املــرشق يف البنك الدويل
ســاروج كومار جاه واضحا خالل لقائه رئيس املجلس النيايب
يــوم امس باعالنه «العمل عىل مشــاريع وبرامج خاصة يف
املجاالت االقتصادية وتطوير شبكات األمان اإلجتامعي» الفتا
اىل ان «التصديق عىل التعديالت الجديدة التي يتضمنها قانون
البطاقة التمويلية سوف يحصل يف القريب العاجل» ،مضيفا:
«نحن نتطلع اىل إطالق املنصة .وهذا يساعدنا كام نأمل لتوفري
املساعدة املالية الضورية يف هذه الفرتة هذا ما سيتيح تأمني
هذه املساعدة امللحة والضورية إبتداء من شهر كانون الثاين
املقبل».
وبحســب معلومات «الديار» فانه «ومع اطالق عمل املنصة
اليوم االربعاء ستكون هناك اقله مهلة شهر ونصف للتأكد من
ان من تقدموا للحصول عىل املســاعدة هم ممن يســتحقونها
اي من االكرث فقرا ،عىل ان تحف اســامء كل املتقدمني ملرحلة
الحقة ليك يستفيدوا من البطاقة التمويلية يف حال امن البنك
الدويل التمويل الالزم لها».
ويف سياق متصل ،والستيعاب النقمة الشعبية املتصاعدة،
ترأس وزير العمل مصطفى بريم االجتامع الرابع للجنة املؤرش
للنظــر مبعالجة رواتب واجــور العاملني يف القطاع الخاص.
وط ن الوزير ان املرســوم املتعلق برفع بدل النقل اىل  65ألف
لرية يوميا يف القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة« ،فقد
وافق مجلس شــورى الدولة عليه ،وهو ســيذهب اىل االمانة
العامة ملجلس الوزراء ،وســريفع اىل رئيس الجمهورية العامد
ميشــال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس
الحكومة نجيب ميقايت وقد وقعه وزير العمل».

الناتو يتوعد روسيا بدفع ثمن باه إذا تدخلت عس ريا في أوكرانيا
خط أحمر

(تتمة ص(1
الرئيس جو بايدن تجاه حلفائها يف الناتو.
وجاءت ترصيحات ستولتنربغ وبلينكن وسط توتر متصاعد
بني الغرب وروسيا ،يف ظل اتهامات لروسيا بحشد قواتها لغزو
أوكرانيا ،وهو ما نفته موسكو.
ويف ترصيحات متزامنة ،قال وزير الخارجية األملاين مايكو
هاس إن االجتامع الوزاري لدول الناتو سيوجه رسالة واضحة
للحكومة الروســية تشــدد عىل دعم الناتو لسيادة أوكرانيا
واستقاللها ووحدة أراضيها.

اجتامع وزاري

وقد انطلق أمس اجتامع وزراء خارجية حلف شامل األطليس
يف التفيا مع نظرائهم من دول رشيكة للحلف وســط تراشق
كالمي بني روسيا والناتو.
ويبحث االجتامع الذي يعقد الثالثاء واألربعاء الحشــود
العســكرية الروســية بالقرب من الحدود األوكرانية ،وأزمة
طالبــي اللجوء عىل حدود بولندا ،ومســألة إعادة النظر يف
األهداف اإلسرتاتيجية للحلف.
ومن غري املتوقع أن يسفر اجتامع الناتو يف التفيا عن إجراء
فوري ملواجهة التحركات الروسية ما مل تقدم القوات الروسية
عىل توغل جديد يف األرايض األوكرانية.
وكان وزيــر الخارجية األوكراين دميرتو كوليبا دعا االثنني
حلفاء بلده إىل اإلرساع يف التحرك ملواجهة الحشود العسكرية
الروسية عىل الحدود األوكرانية ،محذرا من أن روسيا قد تشن
هجوما يف أي لحظة.
وتتحــدث كييف عن انتشــار ما يصــل إىل  115ألف جندي
رويس عىل حدودها معززين بعدد كبري من اآلليات ،كام تؤكد
واشنطن وعواصم غربية أخرى وجود قوات روسية كبرية عىل
الحدود ،ولكن تتباين التقديرات بشــأن إذا كان ذلك يشــري إىل
عملية عسكرية وشيكة.
ونفت موسكو أن تكون لديها نية ملهاجمة أوكرانيا ،ووصفت
التقارير عن هجوم محتمل بأنها دعاية غربية ضدها.

ويف موسكو ،حذر الرئيس الرويس فالدميري بوتني أمس من
تبعات الوجود العسكري للناتو عىل حدود روسيا.
وخــالل مقابلــة تلفزيونية ،قال بوتني إن توســيع البنية
التحتيــة للحلــف األطليس يف أوكرانيا خط أحمر بالنســبة
لروسيا.
وأضاف أن تطوير روسيا صواريخ فرط صوتية يعد ردا عىل
إجراءات الحلف قرب حدودها.
بدوره ،حذر وزير الخارجية الرويس رسغي الفروف أوكرانيا
وحلــف الناتو من اإلقدام عىل ما وصفها مبغامرة عســكرية
رشقي أوكرانيا.
وقــال الفروف يف ترصيحات صحفية إن تحركات كييف
والحلف قرب حدود بالده تشــكل تهديدا ألمن روسيا ،وسرتد
عليه عند الضورة.
واستنكرت الخارجية الروسية تحركات الناتو ضد ما وصفته
بالخطر الوهمي الذي متثله روسيا.
وقالــت الــوزارة يف بيان لها إن تركيز الحلف عىل ما يراه
خطرا روســيا يعطي انطباعا كأنه ليســت هناك أي تهديدات
إرهابية وأمنية عىل الحلف يف مناطق أخرى.
وشــددت الخارجية الروسية عىل أن ما سمته التوسع غري
املنضبط للحلف وضمه املزيد من األرايض يتزامن مع نرش بنيته
العســكرية التي يستخدمها لتعزيز خطابه العدواين ،وفق ما
جاء يف البيان نفسه.
ويف عام  ،2014تدهورت عالقة روسيا وحلف الناتو بعد ضم
موسكو شبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من أوكرانيا ،ويتهم
الحلف روسيا بأنها وراء اندالع الرصاع رشقي أوكرانيا يف العام
نفسه بني كييف واالنفصاليني املوالني ملوسكو.
وتتهم روســيا الناتو مبحاولة تطويقها عسكريا بعد نرش
الدرع الصاروخية األمريكية رشقي أوروبا يف بولندا ورومانيا،
وأيضا نرش الواليات املتحدة صواريخ متوسطة وقصرية املدى
يف اليابان ،وتوســيع البنية التحتية للحلف يف دول البلطيق
وبلغاريا.

العـــــراق :إعـــــالن النتائـــــج الن ائيـــــة لالنتخابـــــات البرملانيـــــة

أعلنت املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات بالعراق ،مســاء أمس الثالثاء،
النتائج النهائية لالنتخابات الترشيعية التي جرت يف العارش من ترشين األول
املايض ،وقالت إن نســبة املشاركة يف االنتخابات بلغت  44من أصل أكرث من
 22مليون ناخب يحق لهم اإلدالء بأصواتهم.
وقالــت املفوضيــة إن إعادة الفرز اليدوي التي جرت يف األســابيع األخرية
أســفرت عن تغيري  5مقاعد فقط يف كل من محافظات بغداد وأربيل واملوصل
والبرصة وكركوك.
وســبق إعالن نتائج االنتخابات أن ذكرت املفوضية يف بيان لها «بعد إكامل
اإلجراءات القانونية ،ســتعلن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات هذا اليوم
الثالثاء النتائج النهائية النتخابات مجلس النواب العراقي».
ويأيت إعالن النتائج بعد حســم مئات الطعون املقدمة عىل النتائج األولية،
وإعادة فرز األصوات املطعون يف صحتها يدويا.
ووفق النتائج األولية املعلنة ســابقا فقد احتلــت الكتلة الصدرية بزعامة
مقتدى الصدر املرتبة األوىل بـ 73مقعدا من أصل  ،32فيام حصلت كتلة تقدم
بزعامة رئيس الربملان السابق محمد الحلبويس عىل  3مقعدا ،تليها كتلة دولة
القانون بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك بـ 34مقعدا.
وواجهت النتائج األولية اعرتاضات واسعة من قوى وفصائل شيعية متنفذة،
إثر خســارتها الكثــري من مقاعدها الربملانية .ويقــول املعرتضون إن النتائج
مفربكة ومزورة ،وطالبوا بإعادة فرز جميع األصوات يدويا.
لكن املفوضية رفضت ،وقالت إن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان املطعون
يف صحة أصواتها ،إذا كانت الشكاوى مثبتة باألدلة.

عــىل صعيد آخر ،قالــت كتائب حزب الله العراق ،أمس الثالثاء ،إنّ «أمنيني
وسياســيني وســفراء دول كربى يعلمون أنّ عملية استهداف منزل الكاظمي
ُمفربكة» ،مضيفاً أنّ «الكاظمي مل يكن موجوداً يف املنزل عند حدوث االنفجار
املفــربك» .وطالبت يف بيان لها بـ»إثبات وجود الكاظمي يف املنزل عند حدوث
االنفجــار املفربك عن طريق الكامريات ،من خالل عرض  10ثوان إضافية فقط
قبل االنفجار بالكامريات نفسها التي عرضته من الخارج ،وطالب بعرض مشاهد
 6كامريات من داخل املنزل لحظة سقوط الصاروخ داخله».
وأشــار البيان إىل أنّ «مستشــار األمن القومي العراقي ،قاســم األعرجي،
أكّد اســتخدام الـ ، 4وأن التقنيني يعلمون أنّها ال تســتعمل يف هذا النوع من
الصواريخ» ،مســتفرساً عن شهادات السكان املجاورين للمنزل ،وأضاف« :هل
هــم ثقة؟ وأين صــور رادارات الطائرات األمريكية التي كانت موجودة وترصد
فوق الخضاء لحظة االنفجار؟».
وســأل البيان« :أين جرحى عامل الخدمة واملرافقون ومستشارو الكاظمي؟
وأين رقد الجرحى؟ ومن هم؟ وأين بقايا شظايا الصاروخ املزعوم؟ وأين صورة
جرح املجني عليه».
ُ
كام طالبت الكتائب عرب بيانها بـ»إطالق رساح الضباط املكلفني بالتحقيق،
ليتحدثوا علناً عام توصلوا إليه من حقائق» ،الفتاً إىل أنّ الرســائل املشفّرة من
محيط «املجني عليه» ،ومن خلفه سيده ،لن تُرهب حتى أطفال رجال املقاومة.
وشدد البيان عىل أنّ «ما حدث يف االنتخابات الترشيعية األخرية هو أكرب عملية
احتيال وخداع يف تاريخ العراق» ،مؤكداً أنّ «حقوق شــهداء وجرحى ساحات
االعتصام الرافضة للتزوير لن تذهب سدى».

األردن :الـــرئـــيـــس االســـرائـــيـــلـــي يــســت ـ ــتــر بــمــشــاعــر املــســلــمــيــن
مـــواجـــ ـــات ب ــي ــن فــلــســطــيــنــيــيــن وقـــــــوات االحــــتــــالل فــــي نــابــلــس

دانت وزارة الخارجية وشــؤون املغرتبني األردنية ،إقدام الرئيس اإلرسائييل
يتســحاق هرتســوغ عىل اقتحام الحرم اإلبراهيمي يف مدينة الخليل بالضفة
الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول ،يف بيان إن «هذه الخطوة
املدانة واملرفوضة متثل انتهاكا للقانون الدويل ،ودعام للتطرف ،واستفزازا غري
مربر ،واستهتارا مبشاعر املسلمني».
وأضاف أن «اليونسكو أقرت عام  2017بأن الحرم اإلبراهيمي الرشيف موقع
من مواقع الرتاث الفلسطينية» ،ودعا لوقف مثل هذه «املامرسات االستفزازية
فورا».
ويف وقت ســابق ،اقتحم الرئيس اإلرسائييل ،يتســحاق هرتســوغ ،الحرم
اإلبراهيمي يف مدينة الخليل يف الضفة الغربية ،تحت حراســة مشــددة من
قوات الجيش اإلرسائييل.
وأفادت وسائل إعالم فلسطينية بأن القوات اإلرسائيلية منعت دخول املصلني

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

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

إىل الحرم ،كام اعرتضت طريق األهايل املتوجهني إىل منازلهم الواقعة يف شارع
الشــهداء يف محيط الحرم اإلبراهيمي ،فيام رافق الرئيس اإلرسائييل مجموعة
من قادة املستوطنني.هذا وتصدّ ى فلسطينيون لقوات االحتالل االرسائييل التي
اقتحمت مدينة نابلس شامل الضفة الغربية املحتلة.
واقتحمت عرشات اآلليات العســكرية ،ترافقها جرافــة ،املنطقة الرشقية
يف نابلس ،متهيداً لوصول املســتوطنني إىل قرب يوسف ،بحجة أداء طقوسهم
التلمودية.
وتصدى عرشات الشــبان لقــوات االحتالل ورشــقوها بالحجارة وقنابل
املولوتوف ،بعدما أغلقوا شارع الحسبة وشارع عامن باإلطارات املشتعلة.
وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع بكثافة.
إىل ذلك ،أصابت قوات االحتالل  6مواطنني فلســطينيني بالرصاص املعدين،
وأصيب العرشات باالختناق خالل تصدّ يهم لعملية ردم قوات االحتالل اإلرسائييل
ب اً زراعية يف بلدة نعلني شامل غرب رام الله.

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