كورون ــــــا  :ح ــــــاالت وف ــــــاة
 4 2ا ابـــــــــــة جديـــــــــــدة

منت ـ ـ ـ ـ ـ ـ لبن ـ ـ ـ ـ ــان يرف ـ ـ ـ ـ ــع
م ــــــن اس ــــــتعدادت للق ــــــا
ن ي ــــــر الجزائ ــــــر

ــــــدا

أعلنــت وزارة الصحة العا ّمــة يف تقريرها اليومي
حول مســتجدات فريوس كورونا امس ،عن «تســجيل
 1452إصابــة جديــدة بكورونــا (  1445محلية و7
وافدة) ليصبــح العدد اإلجاميل ل صابات .»674000
ولفتــت الوزارة يف تقريرها ،إىل تســجيل « 10حاالت
وفــاة جديدة ،وبذلك يصبح العــدد اإلجاميل للوفيات
.»8745

ً
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 12صفحة

اجـــــوا اقليميـــــة ملبـــــدة وعجـــــز عـــــن وق ــــ االنهيـــــار :تح يـــــر مـــــن فوض ــــ امنيـــــة ؟
عـــــون »مســـــتا » مـــــن الشـــــروط الســـــعودية :مطال ــــ تعجيزيـــــة ال يمكـــــن تنفي هـــــا..
اســـــرائيل تـــــرو للحـــــرب مـــــع ايـــــران وتســـــتعد لتد ـــــل حـــــزب الل ــــ »الصارو ـــــي» !

ً
قرداحي :استقيل دعما ملبادرة ماكرون

أكّد وزيــر اإلعالم جورج
قرداحي أمس يف حديث مع
قناةالجديدقرارهباالستقالة،
مؤكدا أنّ «سبب إستقالته هو
إلعطــاء دفع إيجايب ملبادرة
الرئيــس الفرنيس إميانويل
ماكرون ،يف زيارته إىل دول
الخليــج ،خصوصاً اململكة
العربية الســعودية ،ولعلها
تصحح العالقة املضطربة
مع لبنان».
وقال قرداحي« :ســأعقد
مؤمتراً صحافياً غداً ،عند الواحدة بعد الظهر يف وزارة االعالم».
هــذا وكانت ذكرت وكالة «رويرتز» مســاء أمس نقالً عن
مصادر لها أنه من املتوقع أن يعلن وزير اإلعالم اللبناين جورج
قرداحي استقالته اليوم الجمعة.
ويف الســياق ،قالت مصادر مطلعــة عىل جو االتصاالت
الحاصلة داخليا وخارجيا للديار (جويل بو يونس ص ،)2بان
املطلب الفرنيس الذي سمعه ميقايت واسمعه امري قطر لرئيس
الجمهوريــة متهيدا لبحث ازمــة لبنان مع الخليج يف اللقاء
املرتقب االحد بني ماكرون والقيادة السعودية ،هو املبادرة من
الجانب اللبناين والتي تتمثل باستقالة قرداحي.
ويــأيت ذلك يف ظل األزمــة القامئة بني لبنان وبعض دول
الخليج بعد تريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري
بقيادة اململكة العربية السعودية يف حرب اليمن.

ابراهيم نا

الدين

عىل وقع «قلق» قداسة البابا فرنسيس الشديد تجاه األزمة يف
لبنان ،حيث اعلن من قربص ان «الشــعب اللبناين متعب ينهكه
العنف واالمل» ،مل يكن املشهد اللبناين القاتم يحتاج اال اىل اجواء
اقليمية اشــد قتامة ،مصدرها فيينا ،وارسائيل ،ليكتمل املشهد
السوداوي الذي يخنق اللبنانيني املرتوكني لقدرهم بكل ما للكلمة
من معنى حقيقي ال مجازي ،يف ظل ســلطة عاجزة عن تامني
الحد االدىن من تفعيل عمل حكومة مبهمة محدودة تقتر عىل
«فرملة» االنهيار وتلطيفه واجراء انتخابات ترشيعية .لكن حتى
هذه املهمة تبدو مســتعصية حتى االن وسط انسداد املخارج،
وغياب التسويات الداخلية ،معطوفة عىل «عناد» سعودي يحول
دون تفكيك االزمــة املفتعلة مع دول الخليج حيث ازداد رئيس
الجمهورية ميشــال عون احباطا بعد عودته من الدوحة وهو
يشــعر «باالستياء» وبات اكرث ادراكا ان «عقاب» العهد مستمر
حتى «يلفظ انفاسه» االخرية بسبب خياراته السياسية ،وحتى
مع االســتقالة املتوقعة لوزير االعــالم جورج قرداحي اليوم،
متهيدا لزيــارة الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون للرياض ،ال
حــل اال بفك االرتباط مع حزب الله ،وهو امر تعجيزي غري وارد
«بقاموسه» بحسب ما نقل عنه زواره.
يف هذا الوقت ،وفيام تضاعف معدل الفقر يف لبنان من 42
يف املائة يف عام  2019إىل  82يف املائة من إجاميل الســكان
يف عام  2021بحسب تقرير «االسكوا» مع وجود ما يقرب من
 4ماليني شــخص يعيشون يف فقر متعدد األبعاد ،وصلت اىل

(تتمة املانشيت ص)12

رويترز :ورة عسكر لبناني يُنق

نرشتقيادةالجيشاللبناين،عربمواقعالتواصلاالجتامعي،
ً
طفال إبّان أحداث أمن ّية وقعت
صورة «عسكري يف الجيش ينقذ

يــــــران :االوروبــــيــــون يــتــعــا ــون بــمــنــطــق وقــدمــنــا لــهــم مــســودتــي
اتــــفــــاق بــــشــــ ن رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات وااللـــــتـــــزامـــــات الـــنـــوويـــة

يف الجلســة الســابعة ملفاوضات احيــاء االتفاق النووي
االيراين يف العاصمة النمساوية فيينا ،تربز أجواء من التفاؤل
أشــاعتها تريحات أوروبية عن إحراز تقــدم كبري باتجاه
تســوية الخالفات القامئة .وويف هذا االطار ،قدمت طهران
للقوى األوروبية املشاركة يف االتفاق النووي املربم عام ،2015
مســودتني بشأن رفع العقوبات وااللتزامات النووية ،وهو ما
أكده دبلومايس أورويب .ويف هذا السياق ،قال كبري املفاوضني
اإليرانيــني عيل باقري إنه قدم مقرتحا بشــأن رفع العقوبات
األمريكيــة ،والخطوات التي ســتتخذها إيران إلحياء االتفاق
النووي ،وذلك خالل املفاوضات الجارية يف فيينا ،مشــريا اىل
أنــه يجب عىل أطراف االتفاق النووي دراســة مقرتح بالده،
واالســتعداد ملفاوضات جادة بشــأن هذه املقرتحات .وكشف
أن أطرافــا خارج مجموعة االتفاق النووي تحاول التأثري عىل
املفاوضات بهدف إفشالها.

ا ج س ا سابع مل او ا

(التتمة ص)12

يينا

مقتـــد الصـــدر :ال شـــرقية وال ربيـــة ...بـــل حكومـــة ا لبيـــة و نيـــة
عقدت قوى اإلطار التنســيقي يف العــراق ،امس اجتامعاً
تنيســقياً بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،ورئيس
ائتالف دولة القانون ،نــوري املاليك ،واألمني العام لعصائب
أهل الحق الشــيخ قيس الخزعيل ورئيس تحالف قوى الدولة
الوطنية عامر الحكيم ،إضاف ًة إىل عدد من الشخصيات البارزة
يف منزل رئيس تحالف الفتح ،هادي العامري .
وعقب انتهاء االجتامع ،قال السيد مقتدى الصدر ،عرب تغريدة
يف تويرت« :ال رشقية ،وال غربية ،حكومة أغلبية وطنية».
أ ّما اإلطار التنســيقي ،فأعلن يف بيان أنّه خالل االجتامع،
تم مناقشة «اتخاذ الخطوات العملية الالزمة ملحاربة الفساد
ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر املعتمد باملال العام».
كام شــدد البيان عىل «خروج القوات األجنبية وفق الجدول
الزمني املعلن ووضع آليات كفيلة بحر الســالح بيد الدولة»،
مشرياً إىل «حامية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه مبا يعزز

(التتمة ص)12

ور العام

خ ًرا ،وص ّنفت إحدى صور العام ،ونرشتها وكالة
يف بريوت مؤ ّ
«رويرتز» من ضمن  97صورة اندرجت تحت هذا التصنيف».

موسكو في رسالة واضحة :التحاق أوكرانيا بالناتو أحمر
بلينكن :ل ف التصعيد ...وقمة محتملة بين بوتين وبايدن

اجت عا من م ا م وا تعاون

وروبا

انطلقتأمسالخميسيفالعاصمةالسويدية
ستوكهومل اجتامعات منظمة األمن والتعاون
يف أوروبــا ،وعىل رأس جــدول األعامل التوتر
يف إقليــم دونباس (رشق أوكرانيا) بني القوات
الحكومية واالنفصاليني املوالني لروسيا.
يأيت ذلك يف وقت تستعد فيه روسيا لتدريبات
عسكرية مبشاركة أكرث من  10آالف جندي وفق
ما أعلنته قيادة املنطقة العســكرية الروسية

الجنوبية ،وســتجرى التدريبات يف  30ميدانا،
بينها مقاطعات محاذية ألوكرانيا ،وشبه جزيرة
القرم وغريها.
ويفمؤمترصحفيعىلهامشاالجتامعات،
قال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن إن
أي اعتداءات روسية عىل أوكرانيا سترتتب عليها

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

مت

ا

أصدرت محكمة اللــد اإلرسائيلية ،أمس الخميس ،حكام
بالســجن  30شهرا عىل الشابة مي مصاروة ( 27عاما) من
الطيبة ،بعد اتهامها بالتجسس لصالح «حزب الله» اللبناين.
وقالــت املحكمة إن «املدانة نقلت إىل ناشــط يف «حزب
الله» يدعى عيل من جنوب لبنان صورا ملركبات ومعســكرات
تابعــة لجيش الدفــاع ومعلومات عســكرية خالل عامي
 2019 -2018عرب موقع فيسبوك».
وبحســب الئحة االتهام فإن مصاروة «أقامت مدة عامني
يف جنوب لبنــان ،وخالل العام  2018جرى التواصل األول
معهــا عرب فيســبوك من قبل رجل باســم عيل من جنوب
لبنــان ،وبعد معرفة قصرية طلب مــن املتهمة تنفيذ مهام
اســتخباراتية مختلفة داخل إرسائيل لصالح حزب الله».
وأضافــت« :جرى تــداول  12صورة التقطتهــا املتهمة
ملركبات عســكرية ،باإلضافة إىل معســكرات تابعة لجيش
الدفاع ومتحف الســالح البحري يف «حتريم» غرب مدينة
ب الســبع ،وصور أخرى للجدار األمني يف رأس الناقورة،
حدائق البهائيني ومينــاء حيفا ،كام أرفقت صورا ملنظومة

م م ارو

اذا صحت املعلومات عن استقالة وزير
االعالم جورج قرداحي اليوم ،فقد يكون
قرداحي دخــل التاريخ من بابه العريض
 ،عرب تســجيله موقفــاً مبدئيا يف بداية
األزمة مع السعودية  ،ورفض اذالل لبنان
عرب فرض االســتقالة فــوراً عىل وزير
لبنــاين  ،تجرأ وانتقد الحرب العبثية التي
تشــن عىل الشــعب اليمني املظلوم ،ولو
انــه ح باملوقف قبــل توليه الوزارة.

ر

االحتـــــال يحكـــــم بالســـــجن شـــــهرا لشـــــابة مـــــن
الطيبـــــة بتهمـــــة التجســـــس لصالـــــح »حـــــزب اللـــــ »

(التتمة ص )9

ً ُ ّ
فا نف حد

وسوف يسجل للوزير قرداحي انه رفض
االستقالة دون ضامنات بحل الخالف مع
دول الخليــج العريب ،حيث يبدو ان لبنان
حصل عليها من الفرنســيني والقطريني
حســب ما نقل يف االعالم .وبهذا يكون
قرداحي حفــظ كرامتــه وكرامة لبنان
وتعاىل عن املنصب عندما تأكدت مصلحة
لبنان يف ذلك.

«الديار»

متحور »أوميكرون» يتفش  ...والعالم يتج لتشديد القيود
تعتــزم إدارة الرئيــس
األمرييك جو بايدن تشــديد
قواعد السفر ملكافحة متحور
أوميكرون ( ،)Omicronوذلك
عقــب تســجيل أول إصابة
مؤكدة بالساللة الجديدة يف
والية كاليفورنيا.
وبينام بدأت عدة دول يف
العامل اتخاذ إجراءات جديدة
عقــب مخاوف من اتســاع
رقعــة املتحــور الجديد من
فريوس كورونا أعلن رئيس
املكسيك «سيطرة» بالده عىل
الوباء.
ونقلت وكالــة بلومبريغ
لألنباء عن مصدر مطلع مل
تسمه أن اإلدارة األمريكية
تعتزم مطالبة املســافرين
جــوا إىل الواليــات املتحدة

(التتمة ص )9
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انـــقـــاب أم ــي ــرك ــي فـــي لــبــنــان
نبيه الربجي
يف اعتقادنــا ،ويف
اعتقــاد اآلخريــن عىل
امتداد الكــرة األرضية،
أن الحلــف الثاليث الذي
تم اســتحداثه ،أخريا،
بــني الواليــات املتحدة
وبريطانيا واوســرتاليا
(لوكوس) ،امنا يتوخى
حصار دولــة عمالقة،
بامكاناتهــا الجغرافية،
والدميوغرافية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،مثل الصني ،ال
حصار حزب يف دولــة (ميني دولة) هي ،اآلن ،يف القاع
السيايس واالقتصادي...
ال نظــن أن الغاية من االجــراءات ،واملواقف األخرية
املربمجــة أمريكياً ،تهدئة أعصــاب «االرسائيليني» الذين
يرون يف حزب الله القنبلــة البرشية األكرث خطورة من
القنبلة النووية االيرانية ،والذين يتوجســون من العودة
اىل اتفاق فيينــا .بالتايل رفع العقوبات التي متكّن ايران
من تفعيل دورها الجيوسيايس يف أرجاء املنطقة.
يف هذا الســياق ،ال ندري مدى دقة معلومات أوساط
ديبلوماســية خليجية من أن األمريكيني أبلغوا حكومة
نفتايل بينيت بأن اندماج ايران يف الســوق الدولية ال بد
أن يحدث تبدالً يف مفهومها (الفلســفي) للعالقات بني
الدول .الرتكيز سيكون عىل معالجة األزمات الداخلية التي
اقرتبت كثرياً من حدود االنفجار .وهذا ما يساعد واشنطن
عىل اعادة ترتيب األوضــاع يف بعض بلدان املنطقة .يف
هذا االطار استعادة لبنان من أيدي آيات الله...
السفارة األمريكية يف عوكر أمام مهمة بالغة الدقة.
الســفرية دورويث شــيا التي من بقايا دونــاد ترامب،
وكانت مهمتها اســتدراج لبنان اىل صفقة القرن ،تعترب
األكــرث براعة ،حتى مــن جيفري فيلتــامن ،يف اللعب
داخــل تلك األدغــال اللبنانية .من هنــا كان عليها ادارة
االنتخابــات النيابية تحــت عنوان باألحمــر العريض:
انقالب برملاين كمدخل اىل تغيري املسار السيايس للبنان.
الحديث عن مئــات ماليني الدوالر ســتنفق يف البازار
االنتخايب للخروج بأكرثية نيابية ساحقة ،ومناوئة ليس
فقط لتوجهــات حزب الله ،وامنا أيضاً لوجود هذا الحزب
يف الحلبة السياسية اللبنانية.
يف هذا الجو ،انتخابات الربيع لن تكون انتخابات التغيري،
بل انتخابات لوردات املال ،ولوردات الطوائف .بعيداً من الضوء
تنشط سياسة االثارة الغرائزية .السامرسة يف حال تأهّب.
وأسعار الصوت االنتخايب ترتاوح ما بني األلف دوالر والعرشة
دوالرات .هكذا يرتاوح سعر الكائن البرشي عندنا بني قنطار
الحطب و ...كيس البطاطا!
املعلومات تقول ان شيا وضعت خارطة طريق القامة
ائتــالف «جبار»يضم القوى املعادية لحــزب الله .وهي
واثقة من أن األكرثية النيابية (الســاحقة) ســتنتقل
اىل الضفــة األخرى ،ومع اعتبار أن الســاحة اللبنانية،
رشعة أمام كل اشكال التبعية
كام الســاحة العراقية ،م ّ
والزبائنية.
املجلس العتيد من ينتخب رئيس الجمهورية ،ومن يشكل
الحكومة ،ومن ينتقل بلبنان من حال اىل حال .ولكن متى
كان السفراء األمريكيون ،من جيفري فيلتامن اىل دورويث
شيا ،مروراً بديفيد هيل وديفيد ســاترفيلد ،يدركون مدى
االلتباس الســيايس ،وااللتباس الطائفي ،وحتى االلتباس
التاريخي ،يف الرتكيبة اللبنانية؟
ولكــن كل يشء ينتظر نتائج مفاوضــات فيينا ،وان
كانت شــيا ترى أنه مهام كانت تلك النتائج ،مثة فرصة
ذهبية لدفع حزب الله» اىل الزاوية»...
كنــا ،وال نزال ،نتمنى ،أن يبقى الحــزب ،كظاهرة فذة
نجحــت يف اجتثاث كل الحاالت الرببرية التي شــهدها
لبنان ،بعيداً عن هــذا الطراز (الرببري) من الساســة،
وهو الذي يعلم أنه يف ظــل التداخل بني البعد الطائفي،
والبعــد القبيل ،يف الفسيفســاء اللبنانية اذ يســتحيل
التغيري ،يستحيل أيضاً اجراء الحد األدىن من االصالحات
الهيكيلية.
ماذا لو قرر حزب اللــه أالّ يخوض االنتخابات النيابية
ليقود املقاومة الشعبية ضد نظام قد يكون األكرث فظاعة
يف القرن ،ان من خالل البنية التوتاليتارية للســلطة أو
من خالل استرشاء الفساد كفلسفة للحكم؟
هوذا املوقف الــذي يحتاج اليه الناس ،كام الســبيل
لزعزعة التغطيــة األمريكيــة للســتاتيكو ،بالتعاقب
امليكانييك عىل السلطة لتلك املنظومة الرثة...
الســيناريو األمرييك عىل الطاولة .مــكان حزب الله
حيثام يكون التصدي لهذا الســيناريو .عىل األرض وبني
الناس .من األقرب منه اىل األرض واىل الناس؟!

ال ــب ــاب ــا فــرنــســيــس ع ـ ّـب ــر عـــن قلق
شـــــديـــــد لـــــأزمـــــة فــــــي ل ــب ــن ــان

أفادت» وكالة الصحافة الفرنســية« ،بأن» البابا فرنسيس
عرب عن قلق
 ،يف لقاء مع الكنيســة املارونية يف قــربصّ ،
شــديد ،لألزمة يف لبنان» ،الفتة إىل أن «البابا فرنسيس ،يف
أول محطة من زيارته اىل قربص ،دعا أوروبا اىل التغلب عىل
االنقسامات ،وتحطيم الجدران واالندماج».

جــــنــــبــــاط :الــــفــــاتــــيــــكــــان كــــان
ً
ّ
دائـــــــمـــــــا يُـــــشـــــجـــــع الـــــحـــــوار

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
قــرداحــي »عــم بيفكر يزيح مــن الــطــريــق»» ...لكن الــهــديــة» لــن تــقــدم مليقاتي!
ّ
االســـتـــقـــالـــة تـــتـــقـــدم  ...هــــل تــعــلــن فــــي الـــســـاعـــات ال 24املــقــبــلــة؟
جويل بويونس
فيام ال تزال الجلســات الحكومية معلّقة عىل حبال الحل
التوافقي للملف القضايئ الذي ال يزال مفقودا حتى اللحظة،
باعتبار ان ال توافق بعد عــىل احالة ملف املدعى عليهم من
رؤساء ووزراء ونواب اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء
والوزراء عرب قرار او اجــراء يتخذ من باب املجلس النيايب ،
نظرا لعدم ضامن التصويت املطلوب لالحالة او تشكيل لجنة
لهذه الغايــة ،تتوجه كل االنظار اىل قضيــة وزير االعالم
جورج قرداحي وســط حديث عن ليونة وحلحلة قريبة قد
يعلن عنها قرداحي نفسه ،اذا حسم قراره باتجاه االستقالة.
مصــادر مطلعة عىل جــو االتصاالت الحاصلــة داخليا
وخارجيا ،كشــفت ان املطلب الفرنيس الذي سمعه ميقايت
واســمعه امري قطر لرئيس الجمهورية متهيدا لبحث ازمة
لبنان مــع الخليج يف اللقــاء املرتقب االحــد بني ماكرون
والقيادة الســعودية ،هو املبادرة من الجانب اللبناين والتي
تتمثل باستقالة قرداحي.
هذه املســألة كان ســمعها وزير االعالم يف اللقاء الذي
جمعــه الثالثاء مع ميقــايت ،الذي عاد وطالــب قرداحي
باالستقالة كمطلب فرنيس لفتح باب الحوار مع اململكة.
واشــارت مصادر متابعة لجو اللقاء الذي حصل ،اىل ان
قرداحي مل يحسم عند ميقايت قراره بشكل نهايئ ،بل اكتفى
بالقول« :اذا تأمنت الضامنات عرب فرنســا بان االزمة تحل
باســتقالتي فانا جاهز ،لكن اريد ان اتشــاور مع حلفايئ
والداعمــني يل ،وعىل رأســهم رئيس تيار املردة ســليامن
فرنجية ،فاستقالتي مل تعد مليك ،عىل كل حال خلينا ندرسا
ونشوف«.
املعلومات تفيد بان قرداحي غادر من عند ميقايت الثالثاء
بال حســم الي قرار ،وهو كان ال يــزال حتى االمس يدرس
كل الخيارات ومل يتخذ قــراره النهايئ بعد ،علام ان مصادر
جحت اتجاه قرداحي لالســتقالة بالساعات ال48
متابعة ر ّ
املقبلة ،باعتبار ان «الحمل بات ثقيال عليه ال ســيام انه تم
تحميله كل مشاكل لبنان».

ويف هذا السياق ،تشــري املعلومات ان اتصاال سجل يوم
االربعاء بني وزير االعالم ورئيس الجمهورية  ،اذ بادر وزير
االعالم اىل االتصــال بالرئيس عون لتشــكّره عىل موقفه
تجاهه والذي اعلن عنه من قطر .الكالم بني عون وقرداحي
بحســب العلومات كان طيبا ووديا ،حرص قرداحي خالله
عىل تثمني عاليا موقف رئيــس الجمهورية الذي مل يطالبه
باالســتقالة ،بل جدد موقفه عىل مســمع قرداحي قائال :
«ادرس املوضوع وقم مبا تراه مناســبا ملصلجة لبنان»  ،فرد
قرداحي بالقول» :رح اعمل مصلحة لبنان»!
وفيام رســالة حزب الله لقرداحي واضحة« :اتخذ القرار
الذي تريــد ونحن معك» ،وهو ال يزال عىل موقفه هذا  ،فكل
االجواء توحي بان اســتقالة وزير االعالم قد تسلك طريقها
بقرار من قرداحي نفســه الذي ابلغ بعض من تواصل معه
بانه يفكر جديا من «انو يزيح من الطريق»!
وباالنتظار ،تختــم مصادر مواكبة بالقول« :اســتقالة
قرداحــي باتت واردة ،لكن ال حســم ال باملوعد وال باملخرج،
علام ان اي اســتقالة محتملة ستسبق موعد زيارة ماكرون
للسعودية بني السبت واالحد.
وبحســب املعلومات ،فان قرداحي الــذي لن يرىض بان
يحمل كل مشاكل البالد ،بات اقرب اىل اتخاذ قرار االستقالة.

لكن السؤال من اين وكيف سيعلن قرداحي هذه االستقالة؟
ال سيام ان الســيناريو الذي حيك عنه سابقا بتأمني انعقاد
جلســة ملجلس الوزراء يحرضهــا قرداحــي فيفتح ملف
االســتقالة ويناقش قبل ان يخرج وزير االعــالم ويعلنها
من الخارج ،مل يعد يصلــح اليوم نظرا لضيق الوقت الفاصل
بني اللقاء املرتقب الســبت او االحد بــني ماكرون والقيادة
الســعودية ،وعدم ايجاد الحل بعد للملف القضايئ واملحقق
العديل طارق البيطار الذي عطل جلسات الحكومة.
وعليه ،فان ما يفكر فيه قرداحي قد يكون حال وســطا ،
تكشــفه اوساط متابعة  ،اذ تشري اىل انه اذا قرر االستقالة
فهو لن يقدمهــا اىل بعبدا ،علام ان عالقــة جيدة تجمعه
برئيــس الجمهورية ،لكن «الرجل املغضــوب عليه» ال يريد
القيــام باي خطوة تزعج فرنجية الــذي زكاه ملنصب وزارة
االعالم ،ال سيام ان فرنجية كان تحدث من بكريك بانه رفض
ما طرحه ســابقا وزير االعالم عليه وهو ان يضع استقالته
بتــرف رئيس الجمهوريــة كيال «يبيعهــا «الرئيس عون
للسعودية كام قال فرنجية يومذاك ،كام تشري املعلومات اىل
ان قرداحي نفسه لن يبيع استقالته لرئيس الحكومة نجيب
ميقايت الذي مل يتخذ موقفا يحفظ ماء وجه قرداحي ،الذي
يعترب كرث انه مل يخطئ ،وابغــض الحالل ان يقدم قرداحي
اســتقالته للرئيس الفرنيس اميانويــل ماكرون الذي يضع
ملف لبنان يف سلم اولوياته.
لذا فاالتجاه بحســب املعلومات  ،اذا حسم قرداحي قراره
النهايئ باتجاه االســتقالة ،اال يتوجه لتقدميها ال اىل بعبدا
وال اىل الــراي ،بل ان يعلنها مبؤمتــر صحايف يعقد يف
وزارة االعالم يرشح فيه قرداحي كل حيثيات هذا القرار.
عىل اي حال ،فلنرتقب ما قد تحمله الساعات ال 48املقبلة
عىل خــط وزارة االعــالم ،علام ان االكيد ان اي اســتقالة
لقرداحــي حتى لو متت ،فهي لن تغــري يف مقولة ميقايت
باالمس «مجلــس الوزراء مش عم ينعقــد ومش مايش».
فام جرى باالمــس يبقى جاريا وصالحــا كل يوم من هنا
حتى بلوغ »الحل املخرج «للمشــكلة االســاس التي عطلت
الجلسات  :البيطار ال يالحق الرؤساء والوزراء والنواب!

ُ
ّ
قتل الــنــاس مستمر  ...وهياكل الــدولــة مــســؤولــة !؟

عيىس بو عيىس
صحيــح أن لبنان يعيش وســط املاّيس
املتكررة والفقر املدقع بني أبناء شــعبه ،إال
أن املأســاة األكرب يف تاريخ هذا البلد تكمن
يف ما هو بديهي يف «بالد البرش» ،إمنا هنا
ميوت االنســان لحظة عدم إمكانيته رشاء
الدواء لتسكني أوجاعه !!
وتتحدث أوســاط الجمعيــات الخريية،
وعىل رأســها «رابطة كاريتاس» عن كارثة
واقعة بكل املعاين جراء ما يصلها من ويالت
وحاالت إجتامعيــة موجعة ،وآخر ما وصل
اليها أن حاالت االنتحار آخذة باإلزدياد جراء
هذه الويــالت ،واملوجع واألكــرث إيالما أن
كاريتاس وضعت إعالنــا مضمونه التايل:
«اىل كل املعنيني من املواطنني أن تتصلوا بنا
إذا كانت هناك بــوادر إنتحار يك نصل عىل
وجه الرعة» !! وهنا الدولة ومؤسســاتها
مل تكن كعادتها معنية بشعبها أقله يف عدم
تشجيع «املوت الرضايئ» للناس الذين أقفلت
الدنيا يف وجوههم ،وباتوا من فئة الشحادين
لدواء ميلكون مثنه من أموالهم املحجوزة يف
املصارف !!
وتضيف االوســاط بالقول :إن املؤسسات
االنسانية تعيش يف جحيم حقيقي ،إن كان
جراء املشــاهدات اليومية لحاجات الناس أو
التأثري النفيس الذي يطــال املوظفني الذين
ال يصدقون أن محاولة املواطن إلســتعطاء
علبة دواء تتغري «أمنيته» اىل حد طلب بعض
«حبات» الــدواء ! كيف ميكن أن نســتمر،
تضيف االوســاط ،إذا تفاقمت االزمة نحو
الحد الذي ميكن أن نقفل أبواب املؤسســات

عىل خلفيــة إزدياد املــرىض واملحتاجني
يوما بعد يوم ،فيــام املوجود ينفد بصورة
رسيعة ،وماذا ســيفعل النــاس إذا كانت
لديهم هذه النافذة الوحيدة إلسكات اآلالم ؟
إن هذا العمل يجب أن يكون منوطا بالدولة
واملؤسسات الكربى إلدارة صحة الناس ..
لكن أين هي الدولة ؟ بالفعل غري موجودة،
بل هي مجموعة هياكل مرتنحة ال تلبث أن
تقع يف أية لحظة ؟
كيف ميكن ملريض الســكري أن يشرتي
الدواء مع خفض الدعــم حتى وصل مثالً
ســعره إىل نحو  500ألف لــرية لبنانية،
والرع نحــو  600ألف لرية ،وضغط الدم
نحو  300ألــف لرية ،فيام يبلغ الحد األدىن
للرواتــب يف البــالد  675ألــف لرية (27
دوالرا) ،وعــىل فرضية ان الحد االدىن هو
مليوين لرية واكرث ،ما هو االمر املتغري ؟ إن
غالء األدوية زاد من مأساة اللبنانيني ومن
انهيارهــم املعيــي ،وأن أدوية األمراض
املزمنة تعد حاجة أساســية للحياة مثلها
مثل الطعام والرشاب ،والبعض منهم باتوا
يؤجلون تناولهــا ،والعض اآلخر يخففون
من الجرعــات التي هم بحاجة إليها ،وهذا
ما يشــكل خطراً عىل صحتهم وحياتهم،
بحيــث  90يف املئة مــن املواطنني مل يعد
بإمكانهم ذلك ،ولهذا االمر مخاطر صحية
ونفسية كبرية.
إنهم «يعبثون بحيــاة الناس» ويقتلونهم
وأعينهم مفتوحة ،وهذا هو واقع االمر دون
زيادة أو نقصان ،وكيف لدولة أن تقتل شعبها
؟ وعىل من سيعتيل أصحاب الشأن كراسيهم
؟ هل عىل بلــد فارغ من أهله والنصف اآلخر

عـــرض اوضـــــاع مــنــطــقــة ال ــش ــرق مع
الــبــســتــانــي ورئ ــي ــس بــلــديــة ال ــدام ــور

مريــض غري معاىف ؟ وهــل يعلم هؤالء أن
فقدان الطبابة ورشاء األدوية ســيزيد من
نسبة الوفيات ،وهذا هو الخوف االكرب حيث
القدرة الرشائية للمواطنني ال تكفيهم لتأمني
حاجاتهم األساسية ومن بينها األدوية.
وتكشــف االرقام التي تقدمها املنظامت

املحلية وليــس الدولية ،أن شــخصا واحدا
من سبعني ميكن أن «يشــحذ» الدواء ،فيام
الباقون غري قادرين حتى عىل الشــحادة !
كيف تغمض عيون السياسيني يف مخادعهم
حيث الناس يفتشــون فقط عن حاجياتهم
وأدويتهم !!

عــــون تــابــع ال ــوض ــع الــصــحــي :لــلــتــجــاوب م ــع حــمــات التلقيح
ورفـــــع مــنــســوب الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة وج ــه ــوزي ــة املــســتــشــفــيــات

تابع رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل ظهر
امــس التطــورات املتعلقة بتجــدد إرتفاع عــدد املصابني
بوباء كورونــا بعد الرتاجع الــذي كان تحقق خالل الفرتة
املاضيــة ،مبديًا قلقــه من الواقــع املســتجد ،داع ًيا إىل
اإلرساع يف اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة للحد من انتشــار
الوباء مــن جديد والتجاوب مع الحمــالت املنظمة للتلقيح
ورفع منســوب التدابــري الوقائية الرضوريــة ،وجهوزية
املستشــفيات الحكوميــة والخاصة ملواجهــة أي طارئ.
وكان الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام يف البالد مع
نقيــب أطباء لبنان يف بــريوت رشف أبو رشف الذي أطلعه
عىل الواقع الراهن ،مشددًا عىل رضورة وضع البالد يف حالة
تأهب قصوى ملواجهة تجدد إنتشــار وباء كورونا واملتحولة
الجديدة التي ظهرت يف عدد من الدول ،وال سيام منها الدول
العربية .وقال الربوفســور أبــو رشف أن منظمة الصحة
العاملية دقت ناقوس الخطر ونبهت إىل التطورات املستجدة
يف هــذا الوباء وكذلك الدول الكربى .واضاف« :إذا اســتمر
«امللق فالت» عندنا ،ســنكون أمام خطر كبري يطاول النظام
الصحي وقد يؤدي إىل انهياره ألن ال إمكانية للمجابهة لدى

خصوصا إذا مل يلتزم املواطنون اإلرشــادات
القطاع الصحي
ً
علــام أن اللقاح متوفر بأعداد
وخصوصا التلقيح،
الوقائية
ً
ً
كبرية» .ونصح الربوفســور ابو رشف بعدم اإلستســهال
يف مقاربة هذا الواقع الخطري« ،حتى ال نقع يف املشــكلة
خصوصا وأن
نفســها التي وقعنا بهــا يف العام املــايض
ً

القطاع اإلستشــفايئ الطبي والتمرييض منهك هذه األيام
وال يســتطيع اســتيعاب أعداد كبرية وجديدة من املصابني،
ذلــك أن هجرة األطباء واملمرضــني واملمرضات تتزايد ومثة
مستشفيات أقفلت أبوابها وأخرى عىل الطريق ».لذلك طلبت
من فخامة الرئيــس رضورة التأهب العام يف كل القطاعات
ملواجهة خطــر تفي الوبــاء مع اقرتاب فــرتة األعياد.
اىل ذلك ،اســتقبل الرئيس عــون رئيس لجنــة االقتصاد
والتجارة النيابيــة النائب الدكتور فريد البســتاين ورئيس
بلدية الدامور السيد شــارل غفري ،وعرض معهام مواضيع
اجتامعية وإنســانية تخص منطقة الشوف ،ويف مقدمها
املبارشة بتشــييد مستشفى الدامور الحكومي بعدما رصدت
له االعتامدات الالزمة وتم تلزميه منذ اشــهر ،لكن العمل مل
يبدأ فيه بعد.
وأعطى الرئيس عون توجيهاته اىل الجهات املعنية ملتابعة
هذا االمر ال سيام وان املنطقة الساحلية من الشوف تفتقد اىل
مركز استشفايئ يؤمن حاجات املواطنني.
اىل ذلك ،ابرق الرئيس عون اىل رئيس دولة االمارات العربية
املتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مهنئا بالعيد الوطني.

لفت مدير دائرة املرشق يف «البنك الدويل« ،ســاروج كومار
جاه ،إىل «العمل الوثيق الذي يقوم به البنك الدويل بالتعاون مع
وزارة الصحة العامة«.
حة فراس
وأشار ،خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع وزير الص ّ
التوصل إليها مع «البنك
تم
ّ
األبيض ،الّذي أعلن االتفاق ّية الّتــي ّ
الدويل» ،والّتــي دخلت ح ّيز التنفيذ منذ أمــس ،لدعم تعرفات
حة بنسبة ثالثة أضعاف ونصف
استشــفاء مرىض وزارة الص ّ
الضّ عف ،إىل أنّ «البنك قدّم الدّعم للوزارة يف إطار اإلســتجابة
لجائحة «كوفيد  «19مببلغ فاق أكرث من  58مليون دوالر ،وقد
شــمل متويل رشاء اللقاحات لدعم حملة التلقيح يف مختلف

املناطقاللبنانية».
وأكّد كومار جاه أنّ «البنك الدويل راض بشكل كبري عن برنامج
حة ،وأعلم أنّ هناك الكثري إلنجازه،
الحملة الّذي أطلقته وزارة الص ّ
جــه بال ّنداء للجميع ،ألن يحصلوا عىل اللقاح فو ًرا
لذا فإنّني أتو ّ
ومن دون تردّد ،تحقي قًا لســالمة العائالت واملجتمع» ،معربًا
عن ســعادته لـ»إطالق برنامج جديد لدعــم القطاع الصحي
واإلستشفايئ بقطاعيه الخاص والعام ،ومساعدة العائالت عىل
تح ّمل أعباء ارتفاع األسعار».
وركّز عىل «أنّنا نعيش يف البلد ونعلم ما يحصل عندما يحتاج
فرد من العائلة إىل اإلستشفاء ،كام أنّ املستشفيات تعاين كثريًا

للمحافظة عىل الكادرات الطب ّية والتمريض ّية ومستوى ج ّيد من
ظل األوضاع املال ّية الّتي يعاين منها البلد».
الخدمات ،يف ّ
وعن برنامج شــبكة «أمان» املم َّول من البنــك الدويل ،الّذي
أطلقه أمس رئيس الحكومة نجيب ميقايت ،أعلن أنّ «خالل بضع
حا أنّ
جل أكرث من ألف شخص عىل
ّ
املنصة» ،موض ً
ساعات ،تس ّ
«وزير الشــؤون االجتامع ّية وأعضاء فريق مكتبه ،سيتابعون
التأكّد من إنجاز التسجيل يف نهاية كانون الثاين املقبل ،بهدف
تقديم املساعدة ملن يحتاج إليها» .وشدّد عىل أنّ «الجهود مستم ّرة
مع الحكومة اللبنانية من قبل البنك الدويل والدول املانحة ،إليجاد
أي وسيلة ملساعدة للعائالت الّتي تحتاج إىل ذلك يف لبنان».
ّ

عون مجتمعاً مع ابو رشف

(دااليت ونهرا)

ُ
ّ
ــســتــمــرة م ــع الــحــكــومــة ملــســاعــدة ال ــع ــائ ــات املــحــتــاجــة
م ــس ــؤول بــالــبــنــك الـ ــدول ـــي :الــجــهــود م

جنبالط مع املونسنيور جوزف سيبرتي
شدد رئيس الحزب «التقدمي اإلشــرتايك» وليد جنبالط ،
خالل «اجتامع ودي عائيل وســيايس جمعه مع سفري دولة
الفاتيكان املونسنيور جوزيف سبيرتي» ،عىل أن «الفاتيكان
كان دامئا يشــجع الحوار والتقــارب يف وجهات النظر بني
الحضــارات واالديان ،وكم باالحرى اليــوم يف عاملنا الهائج
واملضطرب يف كل مكان».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ال تعويل عل ماكرون» ..ال نائي الشيعي» :ال هدايا مجانية للرياض
بوال مراد
يع ّول كثريون ،وعىل رأسهم رئيس الحكومة
نجيــب ميقايت عىل الزيــارة املتوقعة نهاية
االســبوع الحايل للرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون اىل الخليج ،وبالتحديد اىل السعودية
لتحريك الوســاطات واملساعي شبه املتوقفة
حاليا العادة بث الروح بحكومته .فهو وان كان
يعي ان التعقيدات التــي باتت تحيط بالوقف
القري لجلســات مجلس الوزراء ال تقتر
عىل االزمة مع الخليج ،وترتكز بشكل اسايس
عىل مطالبة «الثنايئ الشيعي»بكف يد املحقق
العديل القايض طارق البيطار عن التحقيقات
بانفجــار مرفأ بــريوت او اقلــه احالة ملف
رؤســاء الحكومات والوزراء والنواب الحاليني
والسابقني اىل املجلس االعىل ملحاكمة الوزراء
والنواب ،يعتقــد ان حلحلة احدى العقد تؤدي
تلقائيا لحلحلة ما تبقى من عقد.
اال ان التفاؤل «امليقايت»يف جهة والواقع يف جهة
اخرى متاما .ولعل رئيس الحكومة اصال غري متفائل
ويسعى الشاعة «تفاؤل مزيف»،ظنا انه بذلك يحرك
املياه الراكدة .وتقول مصادر سياسية لبنانية مطلعة
عىل الحركة الداخليــة والخارجية املرتبطة بامللف
اللبناين ان «ال أمل بأن يحقق ماكرون اي خرق يذكر
بجدار االزمة اللبنانية خالل زيارته اىل الرياض ،وهو
اصال يعي ذلك متاما ،لكنه سيفاتح ويل العهد بامللف
شعورا منه بأنه معني بالساحة اللبنانية ،وكان وال
يزال يسعى ألن يكون وصيا عليها».
وتشــري املصادر اىل ان «الرئيس الفرنيس يدرك ان
الرياض قررت انتهاج سياســة جديدة بالتعامل مع

لبنان .فبعد ان كانت تقف يف موقع الحياد السلبي،
قررت التصعيد العتبارها انه يف الحالتني بات البلد يف
الحضن االيراين .وهي لذلك لن تهادن او تساير اقله قبل
االنتخابات النيابية املقبلة التي تتخذ فيها رئيس حزب
«القوات»سمري جعجع حصانها الذي تراهن ان يكون
رابحا بعدما بات محسوما طالقها النهايئ مع رئيس
تياراملستقبلسعدالحريري».
ومبقابل تصلب املوقف السعودي ،ميكن الحديث
وبوضــوح عن تصلب مضــاد من قبــل «الثنايئ
الشيعي»وبخاصة حزب الله الذي يرفض تقديم اي
تنازل رغم كل الضغوط التي يتعرض لها من حلفائه،
وعىل رأســهم رئيس الجمهورية و»التيار الوطني
الحر».وتقول مصادر مطلعة عىل جو الحزب ان»لن

يقدم هدايا للرياض كرأس وزير االعالم جورج
قرداحي يك تريض غرورها وال تقوم بأي خطوة
باملقابل.الحزب يعلم متاما ان السعودية تسعى
لكره ردا عىل خساراته املدوية يف املنطقة،
وبالتايل ولن يقبل بذلك ايا تكن الظروف».
وتضيــف املصادر« :اصــال اثبتت التجارب
ان الســعوديني واالمريكيــني ال تنفع معهام
التنازالت ،واملطلوب خوض املواجهة وكرهام
وحثهام عىل الرتاجــع ،وهذا ما حصل خالل
تجربة تشــكيل الحكومة االخرية .فبعد كل
التشــدد االمرييك ورفع الســقوف ،سارعت
واشــنطن لتلقف التطورات بعدما قرر الحزب
االتيان باملازوت من ايران ،عندها شــعرت ان
االمور تخــرج من بني يديها ،لذلك ســمحت
بتشــكيل الحكومة برشوط مل تكن تقبل بها
سابقا ،كام سمحت باستجرار الغاز املري عن
طريق سوريا رغم قانون قير».
وتعترب املصــادر ان «بعــض اللبنانيني قد
يعتربون االمر مجازفة لجهــة مواصلة املواجهة
املفتوحة مع واشنطن ودول الخليج ،لكنهم بنهاية
املطاف سيكتشفون صوابية خيارات املقاومة كام
دامئا» .ويبدو واضحــا ان الحلول خرجت اصال من
ايدي اللبنانيني وباتت مرتبطة بتســويات خارجية
كبرية ومبلفــات كالنووي االيــراين والوضع يف
سوريا ،ما يجعل الخيارات مفتوحة والبلد مكشوفا
عىل كل الســيناريوهات ،خاصــة واننا عىل عتبة
انتخابات نيابية واخرى رئاســية كــام قرار ظني
بانفجار املرفأ ،وهي كلها ملفات متشابكة قد تطيح
يف حال تعرثت باالستقرار االمني الهش ،رغم القرار
الداخيل والخارجي بالحفا عليه بـ «رمو العني» !

نداء املطارنة ،وعظات االحد «التحررية» ،فضال عن
مواقف املستشارين ،ما قطع خيط التواصل الباقي
بني الطرفني.
زاد من طني كل ذلك ،حمالت التخوين والســباب
والشــتائم والنيل من الكرامة التي تع ّرض لها رأس
الكنيســة املارونية ،من قبل جزء من جمهور  8آذار
تحديدا عىل مواقع التواصل ،ومن يدور يف فلكه عىل
الشاشات ويف الصحف ،مبؤازرة من بعض الضالني
مس
من املغضــوب عليهم من مســيحيني ،والذي ّ
الخطوط الحمر مبحاولــة تصوير البطريرك ،بعدما
صمد يف وجه الحمالت وتهويلها ،كمساوم ومقايض
«باع دم الضحايا» ،يف محاولة انذرت بأزمة «مفتعلة
عن قصد» بني سيد الرح واهايل ضحايا املرفأ ،هو
الذي حمل قضيتهم منــذ اليوم االول ،والذي اعترب ان
عىل كل املسؤولني امام هول الكارثة رفع الحصانات
عن انفسهم ،ورمبا لو كنا «دولة تحرتم نفسها» لكان
استقال الجميع من رئيس الجمهورية «ونزول».
اما البلية ،فكانت يف الحديث عن ضغوط مارستها
مراجــع دينية عىل املحكمة العســكرية يف ملف
احداث الطيونة عني الرمانة ،وما قد ينجم عن ذلك
من ثأر دموي ،وهو ما ال ميكن لبكريك ان «تبلعه» او
تسكت عنه .لتبقى القشة التي قصمت ظهر البعري،
بعد ما حدث يف نقابتي الصيادلة ،لجهة تشــطيب
املسيحيني من قبل فئة معينة ،ونقابة اطباء االسنان
التي «الغيت» بالقوة ،وهي امور بدورها تشــري اىل
طبيعة املرحلة املقبلة.
امور عززتها املعلومات الــواردة من روما ،حيث
تكشف املصادر ان روما كانت تدرس امكان الدعوة
لسينودوس خاص بلبنان ،لكن الجهات املعنية يف
الحارضة البابوية نصحت بالعدول عن الفكرة بعدما
تبني حجم االنقســام املوجود ،حتــى بني الطوائف
املسيحية وقياداتها السياسية ،العاجزة عن االتفاق
فيام بينها ،حتى تتمكن من تسويق طروحاتها حول

الخروج من االزمة ،ما ادى اىل فرملة املبادرات تجاه
لبنان ،والتي بقيت محصورة يف اطار مســاعدات
يف قطاعي التعليم واالستشــفاء ،رغم ان الفريق
البابوي كان انجز مسودة اولية ملبادرة داخلية لبنانية
تتالقى مع مسعى دويل يقوده الكريس الرسويل،
الخراج لبنان من كارثته ،وهــي املرحلة التي بارش
تطبيقها عمليا عرب تواصل حثيث مع عواصم القرار
الدويل الفاعلة ،اال ان ذلك لن يغني عن رضورة تحيل
املسؤولني اللبنانيني بحس املسؤولية واضطالعهم
مبسؤولياتهم ،ما ترجم «اعتكافا» بابويا عن زيارة
بريوت ،رغم انه عىل بعــد دقائق منها ،فهل تفعل
رسالتهفعلها؟
عليه ،تؤكــد املصادر ان الزيــارة امليقاتية للبابا
فرنســيس ،وتواصل االخري مع الرئيس الفرنيس،
حملت اكرث مام تحمل ،وكذلك وعد قداســته بايفاد
وزير خارجيته بياترو بارولني ،املتابع بدقة للوضع
عرب امام
اللبناين ،مطلع السنة القادمة ،ذلك ان االخري ّ
رئيس الحكومة عن رأيه يف وجوب ان يبادر القادة
السياسيون اىل تنفيذ االلتزامات والتعهدات الدولية
التي قطعوها ،كذلك تحسني عالقاتهم العربية ،بدل
خلق مزيد من االزمات وتربيرها ،وهو ما دفع برئيس
الجمهورية ،الذي ســمع من رئيس الحكومة اجواء
فاتيكانية «غري مشجعة» ،اىل ايفاد وزير الخارجية
اىل روما للوقوف عىل حقيقة املواقف ،التي «نقزت
بريوت».
ســؤال واحد يطرحه اللبناين الذي كفر بحكامه
و»لف لفهم» ،بعد كل ما وصلت اليه االمور :من اين
يأيت االنقاذ وكيف؟ يف الحقيقة قالها «من اعطي له
مجد لبنان» براحة ووضوح منذ يومني« ،صحيح
لحــزب الله تأثري كبــري ،ولكن باملقابــل اين بقية
االشخاص وملاذا الخضوع» ؟ فبكريك ال تتدخل يف
السياسة ،ولكنها معنية بالشؤون الوطنية ،لذلك ال
ميكنها ان تسكت.

ً
ُ
ُ
الـــراعـــي  :بــكــركــي مــلــتــزمــة و ــنــيــا وال يــمــكــنــهــا الــســكــوت
ُ ّ
ميقاتي نــقــل الـ ـ بــعــبــدا أجــــوا فاتيكانية » ــيــر مــشــجــعــة»؟

ميشال نر

فتحت مواقــف البطريرك املاروين مار بشــارة
بطرس الراعي ،خالل اطاللته التلفزيونية االخرية،
الباب عىل تســاؤالت كبــرية و»مرشوعة» ،حول
خلفيات سقفها العايل وابعاد ذلك ،وحجم رسائل ما
بني ســطورها ،التي فاقتها بأشواط ،تلك التي قيلت
بوضوح و احة ،ومرات بعفوية ،بينت «ملن ال يريد
ان يفهم» موقع بكريك الطبيعي.
بكريك التي قطعت شــكها باليقني ،بأن اآلمال
يف حدّ ذاتها ما عادت كافية يف ضوء اســتعصاء
الحلول وربط لبنان «غصب عنه» مبفاوضات فيينا
املتأرجحة بني االنفــراج او االنفجار ،ويف الحالتني
«االنفالج» يف بــريوت ،فيام الواقــع املعيي
االقتصادي اىل مزيد من االنهيار و»ما حدا ســائل»،
اما الحكومة فمج ّمدة اىل حني «قبع» املحقق العديل،
او ما يساويه ،اما رئيسها« ،فام باليد حيلة» ،شعاره
«الحكومة ماشــية باملفرق  ،ومجلس الوزرا معطل
بالجملــة» ،يع ّول تارة عىل لقــاء البابا ماكرون،
وطورا عىل الزيارة الفرنسية اىل الرياض ،وما بينهام
عىل الحركة الروسية يف اتجاه طهران ،قررت بكريك
ان «تبق البحصة» و»تبلع امل ّيات ييل بتمها».
فمن حيث التوقيت ،وبعيدا عن تفصيل املواقف التي
اطلقها يف اطاللته والواضحة من عنوانها ،واضح ان
ما اثاره البطريرك املاروين جملة امور تراكمت خالل
حى خطراً ،طابعه
الفرتة املاضية ،وبدأت تأخــذ من ً
طائفي بامتياز ،مغلف بقوة تهديد يصعب عىل الراعي
التغايض عنها ،وهي باالساس تستهدف «قطيعه».
صحيح انه منذ البداية ال «الحارة مغرومة ببكريك،
وال بكريك عاشــقة الحارة» ،لذلك كان شد الحبال
بني الطرفني ،املحكوم «بربط نزاع» امســك عصاه
«الرئيس القــوي» ،خصوصا بعد «ثورة  17ترشين»
الذي اســتعاد معها الرح رونقه السيادي ،فكان

كنعان :لجنة املال ّ
أقرت اقترا قانون ترقية الرتبا با من الدا لي..
ً
ُ
ومـــبـــدئـــيـــا تـــرقـــيـــة أشــــ ــــا وم ــف ــت ــش ــي ــن بــــا مــــن الـــعـــام
أعلــن رئيس لجنــة املال
واملوازنة  ،ا ل ّنائــب ابراهيم
كنعــان ،أنّ «اللّجنــة أق ّرت
اقــرتاح ا لقا نــون املتعلّق
برتقيــة ال ّرتبــاء يف قوى
األمن الداخــيل  ،بعد األخذ
مبالحظــات وردت يف ر ّد
رئيس الجم هور ّي ة للقانون،
بعــد أن تأكّدت مــن كلفته
املال ّية املتوا ض عة وإمكان ّية
تأمينها مــن موازنة وزارة
الداخلية والبلديات«.
ولفت ،بعد جلسة اللّجنة،
إىل أنّ األخرية «أق ّرت مبدئيا
ترقية أشــخاص ومف ّت شني
نعان رت ر اجت ا جن
يف املديريــة العامة لألمن
العــام ،بعد األخــذ مبالحظات
رئيس الجمهور ّية الواردة يف ردود أحيلت باملرســومني رقم
 ،1714 1713وقد طرحتهم مــن خارج جدول األعامل بعد
ريا إىل أنّ «اللّجنة أحالت
موافقة األعضاء الحارضين» ،مشــ ً

الجنرال مكفال  :دعم أميركا مع الجي
اشار عضو مكتب الشؤون السياسية والعسكرية األمريكية
الج ال جوزيــف مكفال ،يف رســالة اىل وزارة الخارجية
األمريكية بعد زيارتــه للبنان إىل أنــه «أتيحت يل الفرصة
مؤخ ًرا ملرافقة النائب األول ملســاعد وزير الشؤون السياسية
والعسكرية يف زيارة لرصد التقدم املحرز يف برامج املساعدة
األمنية التي متولها الواليات املتحدة يف لبنان».
ولفت إىل أنــه «خالل زياراتنا امليدانية ،شــاهدت التأثري
اإليجايب الســتثامراتنا يف الجيش اللبناين ،وأعتقد أن التزام
الواليات املتحدة بالرشكة األمنية الثنائية مع الجيش اللبناين
هو استثامر يف استقرار لبنان وأمنه ونجاحه».
وشــدد عىل أنه «نواصل دعمنا القوي للشــعب اللبناين،
سواء يف املساعدات اإلنسانية واإلمنائية ،فضالً عن املساعدة

اقرتاح تصفــري الفوائد املرف ّية عىل القــروض الصناع ّية
والســياح ّية والزراع ّي ة ،عىل لجنة فرع ّية مبشاركة الوزراء
املعن ّيــني ،لوضع ضوابط وآل ّية عادلة ،عىل أن تصدر تقريرها
خالل  15يو ًما».

است مار في استقرار لبنان وأمن

حا أنه
األمنية للجيش اللبناين وقــوى األمن الداخيل» ،موض ً
«يف الســنة املالية  ،2021قدمنا للجيــش اللبناين ما يقرب
من  240مليون دوالر من املســاعدة األمنية األمريكية لدعم
التدريب واملعدات والصيانة من وزاريت الخارجية والدفاع».
واكد انــه بعد جوالت عــىل عدد من الوحــدات الربية
والجوية فقــد اعجب «من أعىل املســتويات التي يقدمها
الجيش اللبنــاين من القيادة إىل الوحــدات التكتيكية يف
امليدان» ،مشــيدً ا بجودة التدريب ألعضــاء الجيش اللبناين
الذي تلقوه يف الواليات املتحدة».
واعرب عن تأثره بشــكل خاص بقدرة الجيش اللبناين عىل
«دمج القوة الجويــة يف عمليات مكافحــة اإلرهاب وأمن
الحدود».

ســلــســلــة لـــــقـــــا ات ل ــب ــوح ــب ــيــ فــــي رومــــا
بــــحــــ ــــ دعـــــــــم الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان لـــلـــبـــنـــان

بو بي

ال ا ا مع م

ا ا ي ان ا ارد نا بيرتو بارو

استهل وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله
بوحبيب زيارته لرومــا ،بلقاء مع أمني رس
دولة حــارضة الفاتيــكان الكاردينال بيرتو
بارولني.
وتناول البحث االزمــة التي مير بها لبنان
عىل كافــة األصعدة ،وكيفيــة حلّها ودعم
الفاتيكان املســتمر للبنان حكوم ًة وشعباً،
مع التأكيد عىل أن يكــون لبنان ،مبنأى عن

الراعات يف املنطقة.
كام التقــى بوحبيــب ،وزيــر خارجية
الفاتيكان الكاردينال بول ريتشــارد غاالغر،
وعرض معه الدعم الــذي يقدمه الفاتيكان
للقطاع الرتبوي وكيفية تطويره ،وتم التطرق
إىل العمل التي تقــوم به الحكومة اللبنانية
يف مجال الطاقــة واملفاوضات مع صندوق
النقد الدويل.

»الــوفــا للمقاومة» :امل ـ ــر لــأزمــة الحكومية
يـ ــبـ ــدأ مــــن احـــــتـــــرام اال ــــــــول الـــدســـتـــوريـــة

رأت كتلــة «الوفاء للمقاومة« ،يف بيان،
أن «األزمة الحكوميــة الراهنة يف البالد،
كشفت املزيد من مواطن الخلل التي تحتاج
إىل معالجة قانونية ووفاقية» ،معتربة أن
«غياب الرؤيــة الوطنية الواحدة ،وتفاوت
النظــرة إىل الثوابت الحاكمة هام منشــأ
أغلــب االختالفات حول مقاربــة القضايا
واملســتجدات اليومية التــي نواجهها يف
حياتنا السياســية والعامة .أما ازدواجية
املعايري فهي ســبب اإلطاحة بالنظام العام
وبالقوانني التي تحكم مبوجبها السلطات.
ومع تنامي الفساد ،وانعدام الثقة وحصول
االنقسام يأيت االســتقواء بالخارج كعامل
إضــايف لتعميــق الرش وتوســيع هوة
التباينات».
واعتــربت أن «أوضح أســباب األزمات
املتواليــة التــي تعصف بالبــالد ،محاولة
التذايك ملخالفة الدســتور تــارة وتجاوز
ثوابت الوفاق الوطنــي تارة أخرى ،وخلف
ذلــك كله تغليــب املصالح الشــخصية أو
الفئوية عىل مصالح العباد والبالد واعتامد
االستنســابية يف تنفيذ ما جرى التفاهم
والتوافــق حوله» ،الفتــة إىل أن «مقاربة
الحــل يف قضية املحقق العــديل يجب أن
تكون تحت سقف الدستور ،كام أن مقاربة
األزمة السعودية املفتعلة ال تصح باملجاملة
وال باالســتخفاف بســيادتنا وكرامتنــا
الوطنية مــع تأكيدنا عىل أهمية ورضورة
تســوية العالقات اللبنانيــة مع الدول ،ال
ســيام منها الدول العربية الشقيقة .وإىل
أن يحصــل تعديل للدســتور ،لن يكون من
صالحيــات املحقق العديل مقاضاة الوزراء
ورؤســاء الحكومات تحــت ضغط قوى
خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول
قوى يف الداخل استثامرها مل رب سياسية
خاصة».
وأشارت اىل أنه «مبعزل عن أداء املحقق

التسيييس واالستنســايب والذي ال يجوز
الســكوت عنه ،أو التغايض عــن اإلجراء
القانــوين واإلداري إزاءه ،فــإن املخــرج
لألزمة الحكوميــة الراهنة يبدأ من العودة
إىل الدستور واحرتام األصول الدستورية».
وأعلنــت الكتلــة مشــاركتها اللبنانيني
«همومهم ومعاناتهــم جراء تفاقم األزمة
املعيشــية وعودة املتحور الجديــد لتهديد
صحتهــم خصوصا مــع تراكــم النفايات
ومشــكلة املطامر التي تتطلب حال نهائيا،
وكذلــك النقص الحاد يف الــدواء والغالء
الفاحش يف أسعار املواد األساسية واألداء
الخائب واملخيب إزاء التالعب بســعر اللرية
اللبنانيــة ،فضال عن الضغــوط الخارجية
التي تحاول ابتزاز لبنــان لتقديم التنازالت
ملصلحة العــدو الصهيــوين يف موضوع
الحدود البحرية واستثامر الغاز يف مياهنا
اإلقليمية واملنطقــة االقتصادية الخالصة.
وتؤكد ســعيها الجــاد وبكل األســاليب
املتاحــة لتخفيف معاناة اللبنانيني وحامية
مصالحهم».
ودعت اىل «تفعيل املســاعي اإليجابية
الهادفة إىل إزالة املعوقات أمام اســتئناف
جلسات الحكومة التي ينتظرها الكثري من
العمل يف مختلف املستويات واالتجاهات»،
مبدية ارتياحهــا «للتحضريات التي ينجزها
بعض الــوزراء يف وزاراتهم وبالتنســيق
الثنايئ بــني بعضهم ويف اللجان الوزارية،
بإنتظــار القــرارات الحكوميــة للعمــل
مبقتضاها».
وأملــت الكتلة أن «يصدر قــرار املجلس
الدســتوري بأرسع ما ميكن ضمن املهلة
املتاحة ،ليحســم األمــر إزاء الطعن املقدم
إليه حول بعض مــواد قانون االنتخاب من
أجــل أن تنطلق فاعليات هذا االســتحقاق
االنتخايب الــذي يجب أن يجري يف موعده
املقرر دستوريا وقانونيا».
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الوق يُــداهــم وزيــر الدا لية لتعيين هي ة االش ــرا عل االنت ابات
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كامل ذبيان

هيئــة االرشاف عــىل
االنتخابات النيابيــة ،هي من
البنود االصالحية ،التي تضمنها
قانون االنتخاب الذي صدر عام
 ،2017وباتت االنتخابات تجري
عىل النظام النســبي مع صوت
تفضييل ،وليس عىل االكرثي.
والهيئة وفق املادة التاســعة
من القانون ،ليســت مستقلة،
او ينــاط بهــا ادارة العمليــة
االنتخابية ،بل هي تنســق مع
وزيــر الداخلية ،مــام يحجب
عنها االستقاللية التامة ،لكنها
تجربــة متطــورة يف العملية
االنتخابية ،ال بدّ من استكاملها،
بتحديث قانون االنتخاب الذي فيه شوائب ،واعطاء
هيئة االرشاف صالحيات اكرب ومهام اوسع.
ويجري تعيني الهيئة قبل ستة اشهر من موعد
االنتخابــات ،وهــذا ما مل يحصل بعــد ،اذا كانت
االنتخابات وفق القانون املعدّ ل ســتحصل يف 27
آذار املقبل ،حيث طلبت وزارة الداخلية من املراجع
التي تشكو منها الهيئة تزويدها باالسامء ،وتقديم
ثالثة مرشــحني لتمثيل الجهــة املعنية ،الختيار
شخص واحد منهم ،وفق القانون ،الذي نص عىل
ان الهيئة تتألف من  11عضواً موزعني عىل الشكل
اآليت :ثالثة قضاة (عديل واداري ومدين) ،نقيب
ســابق للمحامني يف بريوت وآخر من الشــامل
من ضمن ثالثة اســامء لنقباء ســابقني ،وممثل
عن نقابة الصحافة ،وخبري يف شــؤون االعالم
واالعالن يرشحه املجلس الوطني لالعالم ،ونقيب
سابق لخرباء املحاسبة ،وممثل عن هيئات املجتمع
املدين ،وعضــوان من اصحاب الخربة الواســعة
املرتبطة باالنتخابات.
ويــرتأس الهيئــة القايض االعــىل درجة بني
القاضيني العديل واالداري ،ويقدم مجلس القضاء
االعىل اســامء القضاة املقرتحني اىل وزير العدل
الــذي يرفعهم اىل وزير الداخليــة ،وقد تم تعيني

القايض نديم عبد امللك ،رئيساً لهيئة االرشاف عىل
االنتخابات يف عــام  ،2018وفقاً للقانون ،بحيث
شكل قيام هذه الهيئة ،اول مامرسة لها يف مراقبة
االنتخابات يف شــقني اساسيني االنفاق واالعالم
االنتخايب حيث متكنت الهيئة برئاســة عبد امللك،
من ان تبني هيكالً لها ،يف ان يكون لها مقر ،ويف
التعاقد مع افراد ،شــكلوا الجسم االداري ،اضافة
اىل اشخاص تولوا متابعة االعالم ،وآخرين االنفاق
االنتخايب الذي حدده القانون بـ 150مليون لرية،
وتم ادخال تعديالت عىل القانون الساري املفعول.
وعــن تجربتــه يف الهيئة يكشــف عبد امللك
لـ«الديار» بانها كانت غنية ،واجرينا تقومياً لها،
وســجلنا املالحظات ســواء القانونية واالدارية
واللوجستية ،كام اوردنا اراءنا ملا ميكن ان يساهم
يف تطوير عمل الهيئــة ،من كل النواحي االدارية
واملالية والفنية ،واالتجاه بها نحو االســتقاللية
اكرث.
وتســتمر الهيئة الحالية بعملهــا ،حتى تعيني
اخرى جديدة ،وكان عىل الحكومات املتعاقبة ،ان
تقوم بصالحياتها ،بعــد انتهاء العملية االنتخابة
بســتة اشهر ،فلم يحصل ذلك واســتمر عبد امللك
بتســيري مرفق عام مبا هو متاح له ،دون اي بدل

مايل مــع انهاء عقــود الفراد
اســتعانت بهم الهيئة يف اثناء
االنتخابات املاضية.
وكان عــىل وزارة الداخليــة
ان تقــدم يف  21ترشين الثاين
املايض اسامء الهيئة الن املهلة
تقر مع اقرتاب االســتحقاق
االنتخايب ،لكن تعطيل جلسات
مجلس الوزراء حال دون ذلك اذ
كشفت معلومات قضائية ،بأن
مجلس القضاء االعىل برئاسة
ســهيل عبود اختــار القايض
املتقاعد رشــيد مزهر لرئاسة
هيئــة االرشاف وتم ابالغ وزير
الداخلية اال ان مزهر اعتذر عن
تســلمه هذا املنصب وقد لقي
اجامعا داخــل القضاء وترحيبا
من مراجع رســمية وسياسية اعتربت انه اختيار
جيد يف املكان املناسب ولقي عدم قبول مزهر يف
تويل املسؤولية نوعا من النكسة النه كان يف هذا
املوقع ســيحصن االرشاف عىل االنتخابات ويزد
من نزاهتها بتطبيق القانون وفق ما تؤكد املصادر
القضائية ،التي فوجئت بجواب مزهر الرافض الذي
قد يكون من القلة الذين ال يبحثون عن مراكز حيث
جرت محاوالت معه للرجوع عن قراره لكنه متسك
به الســباب تتعلق باالجواء السياسية العامة يف
لبنان واالنقسامات فيه بحيث سيكون االستحقاق
االنتخايب رمبا االصعب يف لبنان للتدخالت الكثرية
فيه والراع عليه.
ومع اعتــذار القايض مزهر عن تويل رئاســة
هيئــة االرشاف عىل االنتخابات فــإن البحث عن
قاض اخر يقوم بــه مجلس القضاء االعىل ليقوم
وزيــر الداخلية مبهامه برفع اســامء املقرتحني
اىل مجلس الوزراء الذين يعينهم مبرســوم يتخذ
فيه وتقســم الهيئة الجديدة اليمــني امام رئيس
الجمهورية اذ يداهم الوقت وزير الداخلية القايض
بسام املولوي اذا مل يصدر املرسوم قبل ستة اشهر
من موعد االنتخابات التي يعرضها للطعن.
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ابتسام شديد
مع بلوغ التأزم السيايس مستويات
قياسية ربطا بتوقف عمل الحكومة
واملناكفاتالداخليةواألزمةاملستجدة
مع اململكة السعودية ودول الخليج
عىل خلفيــة عدم اســتقالة وزير
اإلعــالم جــورج قرداحــي ،عادت
نغمة إحيــاء  14آذار اىل التداول يف
الصالونات السياســية انطالقا من
معطيني بارزين حدثا مؤخرا ،ومتثال
اوال بدعوة رئيــس الحزب التقدمي
االشــرتايك وليد جنبــالط حليفه
السابق سعد الحريري للعودة وخوض
اإلنتخابات النيابية اىل جانبه ،وثانيا
يف مواقف «اإلشرتايك» و»املستقبل» و»القوات» التي
صارت تتامهى مع بعضها يف امللفات الساخنة كتلك
املتعلقة بقضية الوزير قرداحي او املوقف من حادثة
الطيونة  ،هذا املشــهد دفع املتابعني اىل توقع عودة
 14آذار اىل الحياة او والدة حالة سياسية مشابهة
لتلك التي قامــت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
خصوصا بعد ان أطلق جنبالط صفارة اإلنتخابات،
معلنا التحالف مع «املستقبل « و»القوات» ،مام أعطى
انطباعا بتشكل جبهة سياسية تعيد النبض اىل روح
 14آذار.
لكن الصورة ،كام تقول مصادر سياسية ،ال تزال
حتى اآلن غامضة وملتبســة يف غياب الحريري
الذي مل يصدر إشارات تؤكد عودته بعد ،مع تسجيل
تناقضات يف صفوف «تيار املســتقبل» .فهناك من
ينقل عن الحريري رغبة يف تخصيص املرحلة للعمل
و»البيزنس» بدل السياســة ،فيام يؤكد آخرون ان
الحريري عائد الســتنهاض تياره ،اما الشق الثاين
فيتعلق بعالقة القوى السياسية ببعضها التي ال تبدو

عالقة حلفاء يف خندق سيايس واحد بقدر ما هي
عالقة مصلحة وتحالفات عىل امللف.
قوى  14آذار يف الشــكل والخطاب الســيايس
متجانســة ،تضيف املصادر،لكن أمورا كثرية تف ّرق
قيادات هذا الفريق ومتنعه ان يعيد استنسا تجربة
«ثورة األرز»  ،فالعالقــة بينهم متلونة وأحادية او
ثنائية ،وكل طرف «فاتح عىل حســابو» ،وان كانت
األمور سالكة عىل خط املختارة وبيت الوسط اكرث
مام هي بني «املستقبل» و»القوات».
فالنائب تيمور جنبــالط يرافقه الوزير وائل ابو
فاعور قصد لقاء الحريري قبل أســبوعني للوقوف
عىل خاطره انتخابيــا ،تزامنا مع دعوة جنبالط له
اىل قيادة «املســتقبل» من لبنان ،وهذه الدعوة ،كام
حاملة أوجه بني من يقول ان جنبالط
تقول املصادرّ ،
«مزنوق « انتخابيا وسياســيا ويحتــاج اىل دعم
«املستقبل» يف اإلنتخابات ،وال يستسهل خوضها يف
دوائر محددة يحتاج فيها اىل الصوت السني ،كام ان
خصوصية الجبل املسيحية والتجارب اإلنتخابية مع

«القوات» يف االستحقاقات
املاضية تستدعي التحالف مع
معراب ملواجهة التيار الوطني
الحــر يف الشــوف وعاليه،
بعد ان اســتطاع العونيون
يف انتخابات  2018فك أرس
املقاعد املسيحية .
يتوقــف املراقبــون عند
مالحظاتعديدةلعدمتجانس
القــوى األساســية املك ّونة
ل  14آذار منــذ  17ترشيــن
وبعد استقالة الحريري حيث
تفرق العشاق ،اال ان الظروف
حد
السياسية واإلنتخابية تو ّ
الفريق اليوم سياســيا حيث
يجتمع الثالثة عىل فكرة مواجهة املحور الســوري
واإليراين ،وانتخابيا فان قانــون االنتخاب الحايل
يجربهم عىل التحالف حتى ال تصيبهم الخسارة.
وتضيف املصادر ان كالم جنبالط يعرب عن نفسه
بدعوة الحريري اىل العودة من اجل املقاومة السلمية
 ،وينطلق من كونه ال يزال الراعي والحليف السيايس
األسايس للحريري ،ومن قدم له نصائح يف املايض
لالبتعاد عن التسوية واإلعتذار عن تأليف الحكومة،
وهو عىل ما يبدو اليوم يقوم بنصح الحريري ان ال
يبتعد أكرث عن الساحة ،حيث هناك من يجهز نفسه
ليكون بديال جاهزا ويسعى لوراثة زعامة الحريري
عىل الساحة السنية.
احياء  14آذار ليس واقعيا ،فكل شــيىء معلق
بإنتظار ان يحســم الحريري قراره املشاركة يف
اإلنتخابات ،اذ يرتدد انــه ينتظر وضوح الصورة
اإلنتخابيــة ،ومصــري الطعن املقــدم بقانون
االنتخاب .

ترأس اجتماع لجنة التفاوض مع ندوق النقد

مــــيــــقــــاتــــي بــــحــــ مــــع ســــفــــيــــرة فـــرنـــســـا
تــــطــــورات ا وضــــــــاع فــــي ل ــب ــن ــان واملــنــطــقــة
عرض رئيــس الحكومة
نجيب ميقايت مع ســفرية
فرنســا آن غريــو اخــر
املســتجدات السياســية
وتطورات األوضاع يف لبنان
واملنطقة.
واجتمع ميقايت مع وزير
ياســني الذي
البيئة نا
اكــد البحــث يف موضوع
«النفايــات الصلبة والخطة مي ايت مجتمعاً مع ر و
التي نعمل عليهــا من اجل
إدارة اكــرث اســتدامة لهذا
السابقة منال عبد الصمد.
عامل
ارضاب
أزمة
امللف ،ونحن نعمل لتفادي
وكان ميقــايت تــرأس اجتــامع اللجنة
مشــكلة
هناك
الن
رشكات جمع النفايات،
الوزارية املكلفة التفاوض مع صندوق النقد
االمناء
ومجلس
الــرشكات
يف العقــود بني
الدويل ،عر امس يف الراي الحكومي.
واالعامر ،تناقشنا يف كيفية حلها ،والتفكري
وشــارك يف االجتامع نائب رئيس مجلس
يف إدارة مستدامة لهذا القطاع».
الوزراء الدكتور سعادة الشامي ،وزير املالية
واجتمع ميقايت مع وزير الرتبية والتعليم الدكتور يوســف خليل وحاكم مرف لبنان
العايل عباس الحلبي وتم خالل اللقاء البحث رياض ســالمة ،وتغيب عضو اللجنة وزير
يف شــؤون الوزارة .واستقبل رئيس املجلس االقتصاد والتجارة أمني سالم لوجوده خارج
االقتصادي االجتامعي شارل عربيد ،واستقبل لبنان.
ايضاً وفدا من مجلس رجال األعامل اللبناين
وخالل االجتامع ،اســتكمل البحث ،الذي
العراقي برئاسة عبد الودود نصويل.
بدأ يــوم االثنني ،يف شــأن الخطة املتعلقة
ومن زوار الراي الحكومي ،وزير اإلعالم بالقطاعني املايل واملريف.

قاسم :ليس لدينا حت ا ن أ ّ
الجمهورية
لرئاسة
سم
ً
ُ
وتفاهمنا مع ّ
وم ّ
ستمر وسينعكس انت ابيا
التيار امد

اعتــرب نائب األمــني العام لحــزب الله
الشــيخ نعيم قاسم  ،أن مســألة استقالة
وزير اإلعالم جــورج قرداحي ،مرتبطة مبا
يقدره قرداحــي واملعطيات التي قد تحصل،
ولبنان مل يفتعل مشــكلة سياسية ،وهناك
أشــخاص يف لبنان لهم حرية بالتعبري عن
رأيهم الســيايس ،وبأي دولة يكون هناك
مواقف ألشخاص ،أما موقف الحكومة هو
متاميش مع السعودية».
ولفــت يف مقابلة تلفزيونيــة ،اىل أن
«املبــادرة بالقطيعة اتخذته الســعودية و
الخليج ،واملشــكلة ليســت يف حزب الله
بل بعقلية الســعودية التي ترغب بتسيري
سياســاتها يف لبنان ،وهــم يريدون بدل
ســيايس ل نفــاق املــايل الــذي قدموه
ألصدقائهم هنا ،املســأل ة ليســت بوجود
حوار ،بل يجب أن تكون نظرة الســعودية
اىل لبنان كبلد سيد وحر ومستقل ،وهي ال
تســتطيع أن تفرض أجندتها الخاصة عىل
لبنان».
وعن مســألة عدم اجتــامع الحكومة،
أوضح الشيخ قاسم أن «نقاشا حصل داخل
مجلــس الوزراء يقول بــأن عىل الحكومة
أن تقوم بــدور معني لتوقف املحقق العديل
يف قضيــة انفجار مرفأ بــريوت القايض
طارق البيطار  ،كام أنه ال يستطيع أن مينع
مجلس النواب من اســتالم ملف ا لتحقيق
مع الرؤساء والوزراء».

وأضاف الشيخ قاسم« :حلفاء حزب الله
اســتهدفوا من البيطار سياسيا بوضوح،
وهو اختــار أفرادا ومســؤولني من جهة
معينــة تنا نا ،وح ّيد أشــخاصا آخرين،
واملربرات التي ســاقها الختيــار املتهمني
واهيــة ،وهو يحــاول أن يفتعــل قضية
جرمية كبرية جدا ملســألة غــري واضحة،
فليقل للناس أنها إهــامل إداري أو تفجري
مقصود أي ســبب التفجري وكيفيته ،وهو
حيد القضاء وجعــل محاكمة القضاة عند
القضاء ،فكيف يحاســب القضاة لدى قسم
مختص يف القضاء لكنه مل يقبل أن يحاكم
الوزراء والرؤســاء لدى املحك مة الخاصة
بهم ،وعــىل الحكومــة معالجة تســلّط
البيطار بالتحقيقات».
وعن بعض األصــوات يف التيار الوطني
الحــر التي تهاجم حــزب الله من حني اىل
آخــر ،أكد أن «هنــاك أصــوات من بعض
عنا التيار يشــتم منها بأنها تشكل مع
حزب الله ،ونحن نعتربهــا جزئية ،وهناك
مساحة دامئة ل ختالف بني أي حليفني ،اال
أننا نحن ال نعرب إعالميا عن هذا اإلختالف،
فيــام غرينا يقــوم بذلك ،وأنــا أقول بأن
التفاهم بني التيار والحزب صامد ومستمر
وسينعكس باإلنتخابات النيابية ».
وكشف نائب األمني العام لحزب الله ،أنه
«ليس لدينا حتى اآلن إســم محدد لرئاسة
الجمهورية».

الــــــــحــــــــريــــــــر  :مــــــــبــــــــرو لــــــــ مــــــــارات
السابق سعد الحريري
بارك رئيس الحكومة ّ
 ،ل مارات عيدها الخمسني ،يف تريح عىل
ً
قائال« :مربوك
مواقع ال ّتواصــل االجتامعي،
ل مارات شــع ًبا وقياد ًة ومقيمني 50 ،سنة
اتّحاد وتطــ ّور وعمران وتنمية» ،مشــريًا

الســهل املمتنع
إىل أنّها «إمارات زايد ،دولة ّ
الكل
ومنوذج الحداثة العرب ّيــة ،الّذي يجمع ّ
عىل نجاحــه يف تكريس مفهــوم الدولة
العريّة املزدهرة ،مــع املحافظة عىل روح
إمارات ّية خليج ّية عرب ّية أصيلة».

الراع ــي :املش ــكلة االساس ــية ف ــي لبن ــان سياس ــية
ّ
وكلنــــا رجــــا أن و ننــــا ســــينه مــــن كبوت ـــ

ُ
لبنان فــــــي جولة ماكــــــرون ال ليجية  ..دون رهانات مســــــبقة !!!

هيام عيد

 48ســاعة ميضيهــا
الرئيــس الفرنيس إميانويل
ماكــرون يف جولتــه يف
منطقــة الخليــج ،حيــث
يلتقي مسؤولني يف اململكة
العربية الســعودية وقطر
واإلمــارات العربية املتحدة،
ومن املفرتض ووفق أوساط
ديبلوماسية يف بريوت ،أن
يشكل امللف اللبناين عنواناً
بارزاً إىل جانــب العناوين
التــي يحملهــا الرئيــس
الفرنــيس يف جعبته ،حيث
تعترب هذه األوســاط ،أن الساحة اللبنانية ترتقب
بحذر نتائج املحادثات الفرنســية مع املسؤولني
الخليجيني ،يف ضوء معلومات متداولة عن تواصل
حصل ما بني جهــات مقربة من اإلليزيه وأطراف
حكومية لبنانية ،تناول روزنامة فرنسا يف الخليج
ودورها يف املنطقة ويف أكرث من ســاحة ،تشهد
توترات سياســية وغري سياســية ومن ضمنها
بالطبع الساحة اللبنانية.
ومن هنا  ،فإن طبيعة اللقاءات التي ســتجمع
الرئيس الفرنيس يف جدة مع العاهل الســعودي
امللك ســلامن بن عبد العزيــز وويل عهده األمري
محمد بن ســلامن ،ويف أبو ظبي مع رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة خليفة بن زايد آل نهيان،
ويف الدوحة مع أمري قطر الشــيخ متيم بن حمد

آل ثاين ،سوف ترسم املســار الذي سوف تسلكه
املبادرة الفرنسية بشــأن لبنان والتي مل تنته بعد
وما زالت مستمرة وبوجه مختلف ،وفق ما تكشف
األوساط الديبلوماســية ،وعىل وجه الخصوص
من خالل املتابعة الدقيقة لفريق الرئيس ماكرون،
لكل تطورات الساحة املحلية اللبنانية وتحديداً يف
اآلونة األخرية وغداة األزمة الحكومية.
لكن األوساط نفسها ،ال تضع الكثري من اآلمال
جلت
عىل نتائج هذه الجولة ،خصوصــاً وأنها تأ ّ
مرات عدة يف السابق وألسباب غري واضحة ،وإن
كان من الواضح أنها تتصل بتطورات األزمات التي
عاشــتها املنطقة ،وبالتايل فإن حصولها اليوم،
يحمل الكثري من الدالالت وأبرزها ،نضوج الظروف
السياســية يف املنطقة للذهاب نحو اتفاقات مع

الجانــب الفرنيس تشــمل
التعاون يف مجــاالت عدة،
باإلضافة إىل الدور الفرنيس
يف املنطقــة والتنســيق
ما بــني باريــس وأكرث من
عاصمة عربية ،وعىل وجه
الخصــوص يف العاصمة
اللبنانية.و تؤكد األوســاط
الديبلوماســية نفسها ،ان
ماكرون ســيختار التوقيت
واإلطــار املناســبني خالل
لقاءاته يف عواصم الخليج،
من أجــل مقاربة املســألة
اللبنانيــة  ،ولكن قد يقتر
هــذا األمــر عــىل اإلطار
اإلنساين واإلجتامعي ،عىل
االقــل يف التوقيت الراهن ،وذلك نظراً للتشــابك
ّ
الحاصل اليوم عىل صعيد عالقــة لبنان مع هذه
الدول واألزمة األخرية .وتنقل األوســاط يف هذا
الســياق عن مق ّربني من اإلليزيــه ،أن املدخل إىل
الحل ،ما زال عــىل طاولة الحكومــة اللبنانية،
ّ
وبالتايل ،قد تكــون من املبالغة تكوين رهان عىل
نجــاح الرئيس الفرنيس يف تذليل الشــوائب يف
العالقات بني لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي،
والــذي قد يواجــه مبوقف خليجــي وعىل وجه
الخصوص سعودي بالدرجة األوىل ،يضع مسألة
العالقات مع لبنان يف إطار امللعب اللبناين وليس
الخليجي ،والوساطة عىل هذا الصعيد يجب أن تبدأ
من خالل تهيئة ظروفها من بريوت أوالً.

أكــد البطريرك املــاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي ،أثنــاء لقائه رئيس
أساقفة قربص خريسوستوموس الثاين يف
نيقوســيا ،خالل زيارة لجزيرة قربص ،عىل
رأس وفد ،أن «املشكلة االساسية يف لبنان
هي سياســية تتبعها االزمات االجتامعية
واالقتصاديــة ،ومكمــن الحــل ليس بني
ايدينا ،فالشــعب يف مكان والسياسة يف
مــكان آخر ،وبالتــايل ما زلنــا نؤمن بأن
وطننا هو بلد الحريــة واالنفتاح والتعايش
والدميوقراطية ،وكلنا رجاء أنه ســينهض
من كبوتــه» ،طال ًب ا من رئيس االســاقفة
«الصالة عىل نية لبنان وقربص».
كام جرى الحديث عن «واقع الكنيســتني
االورثوذكسية واملارونية يف القرى الواقعة
ضمــن القطاع الرتيك ،يف شــامل قربص
والتحديات الراهنة» ،ويف ختام اللقاء ،قدم
الراعي اىل رئيس االســاقفة ايقونة سيدة
لبنان ،عربون محبة وتقدير.

بدوره ،قــدم رئيـ ـ س االســاقفة ،اىل
البطريرك الراعي ،ايقونة القديســني بولس
وبرنابــا وهدايا اىل الوفــد املرافق ،وجال
الجميــع يف ارجاء املطرانية والكنيســة،
رافعــني الصالة عىل نيــة لبنان وقربص.
ويف وقت الحــق ،أوضــح الراعي ،خالل
زيارتــه ديــر القديســة رفقــا للراهبات
االنطونيات يف نيقوســيا برفقة املطارنة
والوفد املرافــق ،أن «امياننا لــن يتزعزع
بالرغم مــن الصعوبــات التي منــر بها،
فكلنــا اميان بان هذه الصعوبات ســتزول
ألن الخري اقوى من الرش ،والســالم أقوى
مــن الحرب مام يدل أن املســيح هو فادي
العامل» ،معتــربًا أن «الراهبات اينام وجدن
يحملن رســالة رجاء وخدمة وعطاء ،نعم
يطلقــون علينا لقب الجيش األســود ،هذا
صحيح لكننا جيش اســود بقلوب بيض ال
تحمل اال ســالح املحبة ،وهذا هو السالح
القادر عىل مواجهة االزمات».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
ــيــر نهائية فــي ــل »تــعــطــيــل» الــجــلــســات الحكومية
الــحــلــول لــلــكــهــربــا والــبــطــاقــة والــتــرســيــم تبق
ُ ّ ً
ُ
هــوكــشــتــايــن ي ــح ــاول ــهــار »حــســن نــيــات ـ تــجــا مصلحة لــبــنــان» ..وات ــف ــاق الــتــرســيــم ال يـ ــزال مــعــلــقــا

دوليل بشعالين

ق ّرر رئيس الحكومة نجيــب ميقايت الرت يّث مجدّ داً يف
الدعوة اىل عقد جلســة حكومية بعد أن ملس عدم تجاوب
جمبع األفرقــاء مع دعوتــه هذه« ،عىل أمــل أن يقتنع
كل ما ال شــأن له به ،خصوصاً
الجميع بإبعاد املجلس عن ّ
أنّنا كنا توافقنا عىل أنّ القضاء مســتقل ،وأن أي إشكالية
تحل يف القضاء ووفق أحكام الدســتور من دون أي تدخّل
ســيايس» .وإذ ينتظر ميقايت أن يقتنــع املعنيون بأن ال
حل ّ
حل يفرض بالتعطيل
إال من ضمن املؤسســات ،وأن ال ّ
ّ
أو بوضع الرشوط ،ط ن بعــد زيارته األخرية اىل رئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون أنّ «الحكومة ماشــية
غري أنّ مجلس الوزراء ال يجتمــع ،وال بدّ من التفريق بني
األمرين».
غــري أنّ عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ شــهر ونصف،
وقبــل انطالق العمــل الفعيل للحكومــة الحالية ،ورغم
تطمينــات ميقايت ،ال يزال يعرقل مســرية «معاً ل نقاذ»
التي وعدت بهــا يف بيانها الوزاري ،عىل ما أ كّدت مصادر
سياســية مطّلعة ،كــام يؤثّر ســلباً يف مواضيع عديدة
أبرزها االتفاق مع صندوق النقد الدويل ،ومتويل البطاقة
التمويلية من ضمنه ،وموضوع ترســيم الحدود البحرية
جل كبري مستشــاري
رمبا يؤ ّ
مع العدو اإلرسائييل ،ولهذا ّ
وزارة الخارجية األمريكية ألمن الطاقة العاملي والوســيط
الجديــد يف املفاوضات غــري املبارشة لرتســيم الحدود
البحرية آموس هوكشــتاين زيارته املنتظــرة اىل لبنان،
ويكتفي بإرســال بعض الرسائل للمسؤولني اللبنانيني من
خالل بعــض املقابالت التلفزيونيــة ،وآخرها ما أدىل به
ملحطة الـ «يس .أن .يب .يس» يف اإلمارات العربية.
وتقول املصادر :صحيــح أنّ الحكومة قد قطعت مرحلة
متقدّ مة يف موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدويل،
وشوطاً كبرياً يف مسألة استجرار الغاز من مر والطاقة
من األردن عرب ســوريا اىل لبنان ،غــري أنّ عدم اجتامع
مجلــس الوزراء يحول دون عرض هذيــن امللفني وملفات
أخرى عليــه بهدف إقرارها .كذلك فإنّ مســألة التفاوض

مــوســكــو عــلـ

غري املبــارش مــع العدو
اإلرسائييل لرتسيم الحدود
البحرية ال تــزال مج ّمدة،
هذا عدا تعليق املفاوضات
منذ  5أ ّيار املايض ،بســبب
البت يف أمرها
ّ
عدم إمكان
تم
ما
إذا
الحكومــة
داخل
ّ
التوصل اىل اتفاق ما ،وإن
ّ
كان مث ّة فريق عســكري
تقني يفاوض باسم لبنان.
وإذ تســتم ّر مســاعي
حل
ميقايت للوصــول اىل ّ
ما ملســألة عــودة مجلس
الــوزراء لالنعقــاد ،إذ ال
يجوز أن يبقى الوضع عىل
ما هو عليه من «تعطيل»،
مع دعمه ألي خطوة ميكن
أن تــؤدّي اىل التقريب يف
وجهات النظر ،أشارت املصادر نفســها اىل أنّ املعالجات
التي تقوم بها الحكومــة الحالية ،ال تعطي حلوالً نهائية.
وال يزال الرتقيع س ّيد املوقف يف معالجة املشاكل اليومية
حة ،عىل ما أضافت املصادر ،فأزمة الكهرباء
والحياتية املل ّ
التي دخلت الواليــات املتحدة األمريكية عــىل خطّها من
خالل املوافقة عىل اســتجرار الغاز والطاقة عرب سوريا،
تحل بشــكل دائم،
رغم فرض «قانــون قير» عليها ،لن ّ
ولن يحصل املشــرتكون يف أوائل العام املقبل عىل تغذية
بالكهرباء  24عىل  ،24إمنّ ا عىل بضع ســاعات يومياً.
ســيتم يف غضون
فتد فّــق الغاز من مــر اىل لبنان
ّ
شــهرين أو اكرث ،عىل ما أ كّدت املصــادر ،أي قبل موعد
اإلنتخابــات النيابية املقبلة ،وإن كان ال يزال هناك عمل ال
بدّ من القيام به ليك يصبــح ّ
خط األنابيب جاهزاً ،كام أنّ
الجهود قامئة يف الوقت نفســه لربط شــبكتي الكهرباء
بني األردن ولبنان ،غري أنّ هذين األمرين ســيعطيان لبنان
يحل معضلة
 7أو  8ســاعات تغذية بالكهرباء يوميــاً وال ّ

ّ
ـ ا زمــــات  ..وتـــر الــحــل بــعــودة الحكومة

فادي عيد
يع ّول لبنان يف هذه الظــروف املصريية التي
مي ّر بها عىل أصدقائــه يف معظم الدول املعنية
بالشــأن اللبناين ،نظراً لصعوبة أو استحالة أن
تحل الخالفات يف الداخــل ،إضافة إىل العامل
ّ
األبــرز والــذي يتمثــل بالتدخــالت اإلقليمية
وسياســات املحاور التي تغرق الساحة الداخلية
بالخالفات واإلنقســامات ،وهــذا ما تفاقم يف
اآلونة األخرية ،إضافــة إىل اإلنهيار اإلقتصادي
والظروف املعيشــية والحياتية التــي تنذر مبا
ال يحمد عقبــاه ،وخصوصاً يف حــال مل تصل
معالجات فوريــة ،ويف أرسع وقت ممكن قبل
تجاوز كل الخطوط والدخول يف فوىض عارمة.
يف هذا اإلطار ،تشــري مصادر متابعة للدور
الرويس إىل أن موســكو تواكب الوضع اللبناين
ودورها مل يغب عن الســاحة اللبنانية ،إمنا مثة
ظروف تتعلــق يجائحة كورونــا  ،إضافة إىل
عوامل أخرى وأســباب خاصة ببعض املسؤولني
الروس ،وتحديداً من يتولون ملف لبنان والرشق
األوســط ،دفعت نحو اإلنطباع بانحســار دور
موســكو ،وخصوصاً بعد املبادرات التي انطلقت
من قبل دول أخرى ومنها باريس ،أي التســوية
الفرنســية ـ اإليرانية التي ســاهمت بتشكيل

الحكومــة الحالية والتي دعمتها روســيا ،وقد
كان لنائــب وزير الخارجية الــرويس ميخائيل
بوغدانوف ،اتصال طويل مــع رئيس الحكومة
نجيب ميقــايت يف حينه تنــاول تطورات هذه
العملية.
وأ ّما عــن جديد هــذا الدور واملســاعي التي
تتوالها موســكو ،تضيف املصادر ،أن بوغدانوف
الذي مل يكن متواجداً يف موســكو خالل زيارة
وزيــر الخارجية عبدالله بوحبيب ،عىل ب ّينة بكل
تفاصيل الوضع يف لبنان ،فموســكو ومن خالل
نائب وزير خارجيتها تقوم باتصاالت ومشاورات
حثيثة مع الــدول االقليمية التي تعنى بالشــأن
اللبناين وتبادر إىل مامرسة ضغوط عىل بعض
األطراف والقوى السياســية والحزبية ،من أجل
تســهيل مهام وعمل الحكومة الحالية ،إذ أعرب
املســؤولون الروس لوزير الخارجية ،عن قلقهم
واســتيائهم من تعطيل وشــلل عمل الحكومة.
وبنا ًء عيل فإن بوغدانوف بدأ اتصاالت ومشاورات
مع بعض القوى اإلقليمية حول أكرث من ملف له
صلة بتعطيل الحكومة ،إضافة إىل أزمات أخرى
وتحديداً الخالف بني لبنان ودول الخليج.
وتتابع املصادر نفسها ،الفتة إىل أن بوغدانوف
وحــل الخالفات بني
ّ
يعمل عــىل بقاء الحكومة
مك ّوناتهــا ،من خالل أصدقائــه يف لبنان ويف

اإلقليم ،ألن روســيا تدرك أن بقاء الحكومة أمر
يف غايــة األهمية يف هــذه املرحلة ،إذ يف حال
اســتقالتها من الصعوبة تشكيل حكومة ،كذلك،
فــإن بقاءها ،وعــىل الرغم مــن كل التباينات
واإلنقســامات يبقــى أفضــل من عــدم وجود
حكومة ،ألن موسكو تعترب أن الفراغ سيؤدي اىل
فوىض وإشكاالت واملزيد من اإلنهيار اإلقتصادي،
وبالتايل ،فإن موســكو حريصة إىل أبعد الحدود
عىل أمن ســوريا ولبنــان باعتبارهام أن أي خلل
يصيب بلداً منهام سيدفع مثنه البلدان.
ومن خالل هذه املؤرشات ،تقوم موسكو بدور
يتمحور حول دعم اســتقرار لبنان ومســاعدته
والتواصل مع اصدقائهــا عند الحاجة ،يف حني
أن الصــور التي التقطتها االقــامر اإلصطناعية
الروســية ملرفأ بريوت ،وســلّمتها إىل الوزير
بوحبيــب خــالل زيارته ملوســكو ،إمنا هدفت
للمســاعدة ،وبالتايل باتت يف عهــدة الخرباء
الذيــن وحدهم من ســيحلّون كل األلغاز ،ودور
موسكو انتهى عند تســليم الصور وكانت أكدت
أمام بوحبيب ،أن روســيا مســتعدة إلرســال
رشكات عمالقة من أجل إعــادة إعامر املرفأ أو
القيام مبشاريع كبرية ،وهذا موضع متابعة من
خالل دور الســفري الرويس يف بريوت الكسندر
روداكوف.

ا بـــــيـــــ اعــــلــــن عـــــن اتـــفـــاقـــيـــة مـــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي
لـ ــدعـ ــم تـــعـــرفـــات االســـتـــشـــفـــا بـــ ـــا ـــة اضــــعــــا ونــصــ

اعلن وزيــر الصحة العامة الدكتــور فراس األبيض عن
االتفاقية التي تــم التوصل إليها مع البنــك الدويل والتي
دخلــت حيز التنفيذ منــذ أمس ،لدعم تعرفات استشــفاء
مرىض وزارة الصحة العامة بنسبة ثالثة أضعاف ونصف.
جاء ذلك يف مؤمتر صحايف مشــرتك عقده يف الوزارة مع
مدير دائرة املــرشق يف البنك الدويل ســاروج كومارجاه
بحضور نقيبي أصحاب املستشــفيات الخاصة ســليامن
هارون واألطباء رشف أبو رشف.

كومار جاه:
ملساعدة العائالت

الكهرباء بشــكل نهايئ والتي تشكّل األساس يف استمرار
الحياة يف لبنان .يف حني أنّ صندوق النقد الدويل والدول
املانحة تشــرتط القيام بإصالحات جذرية وشاملة ،وهذه
تتوصل الحكومة اىل إنجازها بســبب مواصلة
األخرية مل
ّ
عملها من دون إجتامعات وزاريــة ،يف الوقت الذي تجد
أنّ املطلوب فيه تكثيف الجلســات الوزاريــة إلنقاذ البلد،
وتحقيــق «خارطــة الطريــق» وإيجاد الحلــول ملختلف
األزمات.
ولهــذا ال بدّ مــن أن تجتمع الحكومة رسيعــاً ،عىل ما
ذكرت املصــادر عينها ،وتجــد حلوالً مســتدامة ألزمات
البالدّ ،
وإال فــإنّ مه ّمة إنقاذه ســتكون محدودة ،وتفتح
الباب أمام مراوحة املشــاكل يف مكانها .وتجد املصادر أنّ
تعليق هوكشــتاين عىل مقولة اللبنانيــني إنّ «لبنان يهت ّز
ظل الوضع القائم ،ألنّ «انقطاع
تصــح يف ّ
وال يقع» ،قد ال
ّ
الت ّيار الكهربايئ الذي يأيت بشــكل غري متوقّع يشــري اىل
أنّ أمــل البلد ،أو «الضوء يف نهايــة النفق يتأرجح» ،عىل
ما قال ،يهدف اىل إعــادة لبنان اىل طاولة املفاوضات غري

ولفت كومارجــاه ،يف مداخلته ،إىل «العمل الوثيق الذي
يقوم به البنك الدويل بالتعاون مع وزارة الصحة العامة».
وقــال« :أن البنك قدم الدعم للوزارة يف إطار اإلســتجابة
لجائحة كوفيد  19مببلغ فاق أكرث من مثانية وخمســني
) )58مليون دوالر ،وقد شــمل متويل رشاء اللقاحات لدعم
حملــة التلقيح يف مختلف املناطــق اللبنانية» ،مؤكدا «ان
البنك الدويل راض بشــكل كبري عن برنامــج الحملة الذي
أطلقتــه وزارة الصحة العامــة ،وأعلم أن هنــاك الكثري
إلنجــازه ،لذا فإنني أتوجــه بالنداء للجميــع ألن يحصلوا
عىل اللقاح فورا ومن دون تردد تحقيقا لســالمة العائالت
واملجتمع».
وأعرب عن ســعادته اليوم «إلطالق برنامج جديد لدعم
القطاع الصحي واإلستشــفايئ بقطاعيــه الخاص والعام
ومســاعدة العائالت عىل تحمل أعباء ارتفاع األســعار»،
وقال« :اننا نعيش يف البلــد ونعلم ما يحصل عندما يحتاج
فرد مــن العائلة إىل اإلستشــفاء ،كام أن املستشــفيات
تعاين كثــريا للمحافظة عىل الكادرات الطبية والتمريضية
ومســتوى جيد من الخدمات يف ظل األوضاع املالية التي
يعاين منها البلد».
وتناول كومارجاه برنامج شبكة «أمان» املمول من البنك
الدويل الذي أطلقه أمس رئيــس الحكومة نجيب ميقايت.
وأعلن أنه «خالل بضع ساعات تسجل أكرث من ألف شخص
عــىل املنصة» ،موضحــا أن «وزير الشــؤون اإلجتامعية
وأعضاء فريق مكتبه ســيتابعون التأكد من إنجاز التسجيل
يف نهايــة كانون الثاين املقبل بهدف تقديم املســاعدة ملن
يحتاج إليها».
وأكد أن «الجهود مســتمرة مع الحكومــة اللبنانية من

قبل البنك الدويل والدول املانحة إليجاد أي وسيلة ملساعدة
للعائالت التي تحتاج إىل ذلك يف لبنان».

األبيض :تخفف
من اعباء املواطن

من جهتــه ،أوضح الوزير األبيــض «أن األوضاع املالية
الصعبة تلقي باألعباء الكبرية عىل املرىض واملستشــفيات
بســبب اإلنخفاض الكبري يف قيمة العملــة الوطنية ،من
دون أن يرتافق ذلــك حتى اآلن مع تغيــري بالتعرفات لدى
الجهات الضامنة والتي ال تزال عىل حالها بحســب ســعر
الرف القديم ،يف حني أن العــبء األكرب يلقى عىل كاهل
املواطن .لذا كان ال بد من إراحة املواطن ويف الوقت نفسه
رفع جهوزية املستشــفيات مع املوجة الجديدة يف زيادة
أعداد حاالت كورونا».
وقال« :إن برنامــج التعاون املدعوم مــن البنك الدويل
بخصوص دعم التعرفة اإلستشفائية ملرىض وزارة الصحة
العامة يؤمن للمستشــفيات كافــة ،الحكومية والخاصة،
ثالثة أضعاف ونصف التعرفة الرســمية لــوزارة الصحة
العامة .وهذا األمر ســيخفف عن املواطــن ويقدم الدعم
للمستشفيات ل ستمرار يف أداء واجبها».
وأعلــن أن «تعرفة الثالثة أضعــاف والنصف ،ال تنطبق
عىل املستشــفيات فقط بل هي تنسحب عىل أتعاب األطباء
التي سرتتفع بالنسبة نفسها .كام أنه مبوجب هذا اإلتفاق
ســيتم فصل أتعاب املستشفيات عن أتعاب األطباء ،ليحصل
كل ذي حق عىل حقه بالكامل ،مبا يســهم يف مســاعدة
األطباء عىل صمودهم يف وطنهم واإلستمرار يف جهودهم
يف خدمة املرىض».
ونــوه وزير الصحة العامة بـ»التعــاون القائم مع البنك
الدويل» ،موضحــا «أن الربنامج املذكور جــزء من القرض
البالغة قيمته  120مليون دوالر والذي يخضع إنفاقه إلعادة
توجيه ،علام أنــه ف منه أقل من ســتني مليون دوالر
لجهود مكافحة كورونا ،ويســتخدم حاليا لدعم اإلستشفاء
يف انتظار اســتعادة اإلقتصاد توازنه ،مبا ميكن سياسات
وزارة الصحة وموازناتها عىل القيام بواجباتها كاملة».
وختم شــاكرا «البنك الــدويل وفريــق وزارة الصحة
لالنتهاء برعة قياســية من إعــداد برنامج دعم القطاع
الصحي الذي بدأ تطبيقه منذ يوم أمس إفســاحا يف املجال
ل ستفادة منه».

املبارشة لرتســيم الحــدود البحرية بغية اإلســتفادة من
ثرواته النفطية ومن مــوارده البحرية .ولكن ال يزال لبنان
يتمسك بحقوقه كاملة ،ويرفض استيالء العدو اإلرسائييل
ّ
حق ،وخصوصاً
عىل جزء مــن هذه الحقوق ،من دون وجه ّ
أنّ الخــط  29الذي يفاوض عىل أساســه هو خط قانوين
ويستند اىل حجج قو ّية .ويخ لبنان من انحياز الوسيط
األمرييك اىل العدو اإلرسائييل ،خالفاً ملا يحاول إظهاره من
خالل تريحاته بأنّه يريد «مصلحة لبنان» ،وأن يبدأ لبنان
بإنتاج الغاز واســتغالل ثرواتــه يف العام  2025يف حال
عقد يف غضون شهر أو اثنني اتفاقاً مع الجانب اإلرسائييل
ّ
الخط الحدودي البحري.
عىل ترسيم
وبرأي املصادر ،إنّ لبنان بــدأ فعالً يفقد إمكان الصمود
ظل تفاقــم األزمــة اإلقتصادية واملاليــة واإلرتفاع
يف ّ
املتواصل لســعر الدوالر األمرييك يف الســوق الســوداء
مقابل انهيــار القيمة الرشائية للــرية اللبنانية ،وال يزال
املعنيــون يرفضون عقد الجلســات الوزاريــة .كذلك فإنّ
جميــع الدول املانحــة أو املجموعة الدوليــة ال تقدّ م له
حلوالً جذرية ملشــاكله ،بل تكتفي برتداد عبارة «ساعدوا
أنفســكم لنســاعدكم» .علامً بأنّ بلداً صغري الحجم مثل
يتــم تحييده عن
لبنان ،قــادر عىل النهــوض رسيعاً لو
ّ
الراعات اإلقليمية والدولية.
ويف الوقت الذي ترى فيه املصادر نفســها ،أنّ التخفيف
مــن األزمات املرتاكمة من غري حلّهــا جذرياً ال يؤدّي اىل
النهــوض ،إمنّ ا اىل متديدهــا ،ما يعني اســتمرار معاناة
املواطنــني .أ ّمــا البطاقــة التمويلية التــي تعمل وزارة
الشــؤون اإلجتامعية عــىل أن تبر النــور أوائل العام
املقبل ،ملســاعدة العائالت األكرث حاجــة يف لبنان ،فإنّ
للعائلة
دفع املبالغ املق ّررة فيهــا ( 126دوالراً كحدّ أق
كل يشء
تم ّ
الواحدة) لن تبدأ قبل شــهر آذار املقبــل ،إن ّ
عىل ما يرام ،وحصلت الحكومة عىل متويلها من صندوق
النقد الدويل .مع العلم بأنّ البعض يعترب أنّها قد تســاهم
يف الوقت نفســه بوقف بعض األشــخاص املســتفيدين
ألعاملهم ،ما يؤدّي اىل ارتفاع نســبة البطالة ،وغري ذلك
من املســاوىء التي قد تظهر عند تطبيق العمل بها.

ّ
ألـــ جــرعــة
الــســفــارة الــفــرنــســيــة :قــدمــنــا
مــن »ف ــاي ــزر» كهبة لــــوزارة الــصــحــة اللبنانية
أعلنت ســفارة فرنسا يف
لبنــان «ان باريــس قدمت
لبريوت هبــة هي عبارة عن
خمســامئة ألف جرعة من
لقاح «فايزر» املضاد لفريوس
«كوفيد  .»1 9وقد ســلمت
ســفرية فرنســا يف لبنان
الســيدة آن غريو ،هذه الهبة
لوزير الصحة فراس األبيض،
خالل إحتفال يف مستشفى
بــريوت الحكومي الجامعي
يف بــريوت ،يف حضور عدد
من املنظــامت التابعة لألمم
املتحدة وممثلني عــن األرسة الدولية ورشكاء
لوزارة الصحة اللبنانية ،كام وقدمت فرنســا
الحقن واملواد املخففة الالزمة لعملية التطعيم،
والتي تم تسليمها إىل وزارة الصحة اللبنانية
خالل شهر ترشين الثاين».
وأوضحت الســفارة يف بيان أن «فرنســا
تفي باإللتزام الذي إتخــذه الرئيس الفرنيس
إميانويل ماكرون باملؤمتر الدويل الثالث لدعم
شــعب لبنان ،الذي انعقد يف  4آب املايض .إذ
كان ماكرون قد أعلن يف تلك املناسبة ،بوجه

خاص ،عن دعم فرنــيس بقيمة مئة مليون
يورو عىل إمتداد فرتة  12شــهرا ،ال سيام من
أجل دعم اللبنانيون بالقطاعات ذات األولوية
كالرتبية واملســاعدة الغذائيــة والصحة».
وأضــاف البيان« :لقد فاق إجاميل املســاعدة
الفرنسية للبنان يف العامني  2020و155 2021
مليون يورو ،خصص  30مليون منها للقطاع
الصحي وحده .ما زالت فرنسا وفية إللتزاماتها
ملصلحة شعب لبنان وهي ستواصل الوفاء بهذه
اإللتزامات بكل شفافية وبالتعاون الوثيق مع
رشكائها».

مـــولـــو زار م ــق ـ ّـر الــعــمــلــيــات فـــي الـــدفـــاع املـــدنـــي :نعمل
لــلــو ــول الـــ حــقــكــم مــن ـــال تطبيق الــقــانــون الــتــطـ ّـوعــي

لفــت وزيــر الداخل ّية
والبلديّات بســام مولوي ،
خالل زيارته مق ّر العمل ّيات
املركز ّيــة يف الدفاع املدين،
يف تحويطة فرن الشــباك،
إىل «أنّني أحببــت أن أقوم
بهذه الزيارة  ،ألكون بينكم
وأستمع إىل م طالبكم الّتي
تصلنــي تبا ًعا ،وألرى مدى
جهوزيّتكــم ،وألقــول لكم
نحن يف الحكومة معكم».
وأشــار إىل «أنّني أ ّو ًال أريد
تهنئتكــم عــىل الجهــود
الج ّبارة الّتــي تقومون بها
بخدمة وطنكم ومجتمعكم
وبيئتكــم ،لحاميتنــا من
الحرائــق الّتــي أتت عىل
الغابات ال خــرضاء وكانت
خصوصا يف
قويّــة جــد ا
ً
الفرتة األخرية ،وأن ّو مبا قمتم به من بيت مري إىل الجنوب
حا اثر إصابته
وعكار وبشامون ،الّتي سقط أحد رفاقكم جري ً
بالحروق ،ونتم ّنى له الشّ فاء العاجل».
وأكّد «عىل كــرب تضحياتكم الج ّمة ،فمــن الواجب علينا
وحــق لكم تأمــني احتياجاتكم اللوجســت ّية مــن اآلل ّيات
ّ
وغريهــا» ،مركّ ًزا عىل «أنّني أعي متا ًمــا عدم تقصري املدير
كل
العام العميد رميون خطار بهذا الســياق ،وهو الّذي يبذل ّ
وكل املسائل اللوجست ّية،
جهد لتأمني التجهيزات واملحروقات ّ
ونحن معه دو ًما ،ألنّه يه ّمنا اســتمرار ّية عمل جهاز الدفاع
كل األزمات الّتي
املدين ،ألنّه حلقة مه ّمة بخالص الوطن من ّ
يعاين منها».
وأوضح مولوي أنّ «بال ّنســبة ملوضوع حقوق املتطوعني،
الحق ،فأكّدت
فمنذ أن تولّيت مهامي بالوزارة استشعرت بهذا
ّ
بصدق لزمالئكم الّذيــن زاروين ّ
بــكل الخطوات
ّ
اين أقوم
وبالرعة املطلوبة ،للوصــول إىل حقّكم من خالل تطبيق
القانون التط ّوعي» ،مشــدّ دًا عىل أنّ «رئيــس الجمهوريّة
كل لبناين إىل حقّه ،ومع تطبيق
ميشال عون هو مع أن يصل ّ
هذا القانــون ،كام رئيس مجلس الن ّواب نبيه بري ،الّذي كان
وراء إقرار هذا القانون ويه ّمــه تطبيقه ،وأن تجرى املباراة

املحصورة ليصــل املتط ّوعون إىل حقّهم الطبيعي والقانوين
بالتثبيت ،كام أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقايت ،الّذي يتابعنا
ويبارك جهودنا بالعمل بالنسبة لعمل ّية ال ّتثبيت من البداية،
يؤكّد دو ًما من خالل عالقاته وسياســته ومسؤول ّياته ،أنّه
خلفنا ليصل املتط ّوعون إىل حقوقهم بال ّتثبيت».
وبني «أنّنا قد طلبنــا من العميد خطار الئحة باملتط ّوعني،
ّ
ونحن يف صدد تشــكيل اللّجــان الّتي ســتقوم باملباراة،
املحصورة مبعايري عادلــة تحرتم األقدم ّية والخدمة بالدفاع
كل
املدين والجهوز ّية والتضحيات والظروف الصح ّية ،ليصل ّ
واحــد منكم لحقّه ونكون قد وفينا بالوعد .ســأبقى معكم
لنصل إىل التثبيت وستبارش املباراة».
وكان خطّار قد تناول يف كلمة له ،تضحيات الدفاع املدين
ومواجهة عنا ه ومتط ّوعيه للصعاب وللمعوقات ،مؤكّدً ا
«إ ار حمل لواء الحامية والنجدة واإلغاثة وبذل ال ّذات ،من
دون حساب أو م ّنة وبال تردّد أو خوف من األخطار املحدقة
الّتي تعرتض أبطالنا» .وأعرب عن ثقته أنّ «مولوي خري من
حق والواجب يف ميزان ال يفقــد اعتداله أبدً ا،
يؤمتن عــىل ّ
ّ
تجىل مببادرتكم فور تســلّمكم مهامكم ،فوضعتم
وهو ما
نصب أعينكم ملــف متطوعي الدفاع املــدين ،الّذي هو من
أولويّ ات اهتاممكم».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ّ
مـــع بـــدايـــة فــصــل الـــشـــتـــا  ...حــــال ال ــط ــرق ــات حـــــد وال حــــر !
ّ
بين وزارات ا ش ال والنقل واملال ...قصة عنوانها  » :ر ا عتمادات» !
باميال كشكوريان السمراين
يســتحق لقب «بلد
أثبتت التجارب أنّ لبنان بلد
ّ
الغرق» بامتياز ،هــو البلد الذي يغرق يف الظلمة،
يغرق يف الفقــر ،يغرق يف األزمات السياســية
الداخلية والخارجية ،وكذلك األزمات اإلقتصادية
التي ال تنفــكّ تجذبه داخل د ّواماتهــا ،ح ّتى أنّه
يطــل الخريف منذراً بقدوم الشــتاء ،ومع
ّ
ما إن
أوىل زخّات املطر ،تغــرق الطرقات باملياه ويغرق
معها املواطنون بســ ّياراتهم ،عالقني يف ال ّزحمة
لساعات...
كل
مع بداية املوســم ،يعيد املشــهد نفسه يف ّ
تتحرض يف الكواليس،
ّ
عام ،رغم أنّ الجهات املعنية
فتقوم البلديات ووزارة األشغال بتنظيف مجاري
حافتــي الطرقات متهيــداً لتريف
امليــاه عىل
ّ
مياه الشــتاء ...ولكن من أين تتج ّمع املياه إذاً يف
خ ّزانات الطرقات؟!
مل تكن املياه وحدها العائق الوحيد عىل الطرقات
اللّبنانيــة ،فالحفر وغياب اإلضــاءة يعتربان من
خاصة يف
املســببات الرئيســية لحوادث السري
ّ
فصل الشتاء ،فكيف ســيكون الحال مطلع شتاء
غريت مجرى
 2022تزامنــاً مع أزمــة اقتصادية ّ
األعامل واألشغال ،وبدّ لت خارطة العمل اللّبنانية
؟ وبعد غياب املشــهد اإلعتيــادي مطلع ترشين،
لعامل وزارة األشــغال الذين مي ّهــدون الطرقات
ّ

واملجاري وينظّفونها ،أيــن هم هذا العام؟ وعىل
أي كارثة نحن قادمون؟
ّ
مصــادر بلدية ضبيــة قالت لـ «الديــار» أنّ
«مســؤولية الطرقات واألوتوســرتاد تقع عىل
عاتق وزارة األشــغال والنقل ،فنحن كبلدية ليس
لنا ســلطة عليهــا وال تدخل يف نطــاق عملنا،
فيقتر دور البلديات عا ّمة عىل صيانة الطرقات
الداخلية» ،وتعترباملصادر أنه «من املفروض إعطاء
دور أكــرب للبلديات من خالل دفــع مخصصات
إضافية لهــا ،أو إعطائها صالحيات أكرث لتصليح
األرضار وتجهيز الطرقات التي تقع ضمن نطاقها
الجغرايف قدر اإلمكان ».وأكّدت املصادر أنّ قدرات
البلديات املادّيــة محدودة جــدّ اً وهي يف حالة
انتظار دائم لرف اعتامدات الدّ ولة لها.
وعن أحوال الطرقات اللوجيســتية ،يقول خبري
حسون ل «الدّ يار»« :ليس
الطرقات والســري زياد ّ
بالخفي عــىل أحد أنّ أحــوال الطرقات يف لبنان
بحاجة إلعــادة تأهيل من كافّــة النواحي ،بدءاً
من إشارات الســري املعطّلة ،مروراً بالحفر وسط
ثم اإلنــارة الغائبة كلّيــاً وصوالً اىل
الطرقــاتّ ،
الفواصــل الحديدية التي تفصــل الخطّني التي ال
نلمس صيانة لها يف معظم األحيان ،كلّها عوامل
تؤثّر عىل ســالمة املواطنني يف تنقّالتهم ،أضف
إليهــا مع بداية فصل الشــتاء تج ّمــع املياه يف
املجاري وعدم إمكانيــة تريف األخرية ما يؤثّر

عىل غرق الطرقات يف املياه ومعه املواطنني.
ويضيف :نحن قادمون اىل فصل شتاء وإن كان
قد تأخّــرّ ،
إال أنّ العواصــف والفيضانات قادمة
الترف
يف
رساع
الــ
املعنيني
وعىل
ال محالــة،
ّ
وامتصاص الكوارث قبل حلولها ،فعىل الدّ ولة أن
ال تتقاعص يف التنظيــف وتحضري املجاري التي
من شــأنها ج ّر مياه الشــتاء نحو البحر وال عىل
الطرقات!
يف الجهة املقابلــة ،كان ل «الدّ يــار» اتصاالً
بوزارة األشــغال والنقل للوقــوف عند تفاصيل
التحضريات وســري العمل ،لكن مصــادر الوزارة
اكتفت بالتأكيد عىل أنّ العمل جار عىل قدم وساق
كل عام ،وبعض العوائق املالية تقف
كام مع بداية ّ
يف املرصاد بانتظار ف اإلعتامدات ّ
الالزمة من
قبل وزارة املالية.
من جهتهــا ،رفضــت وزارة املاليــة التعليق
عىل املوضــوع عازية الســبب اىل انتظار التئام
الحكومــة ،وتســجيل امللف يف جــدول أعامل
الجلسة.
هو املواطن العالق بني فياضانات األسعار التي
جل ارتفاعاً مســتم ّر وبني األزمة اإلقتصادية
تس ّ
التي ك ّبلت راتبه الذي ما عاد يحمل تكلفة صيانة
ســيارته ،فبات ينتظر الكابــوس الجديد مع أ ّول
عاصفة شتاء ...فإىل متى سيبقى املواطن الوحيد
من يدفع مثن تقاعص الدّ ولة بكافّة مك ّوناتها؟

الــقــطــاع الــفــنــدقــي  :انــتــعــاشــة ــفــيــفــة ف ــي الــصــي ـ امل ــن ــص ــرم ...وتــحــديــات ضـ ــمــة ف ــي الــشــتــا املقبل
ّ
وزي ــر السياحة ير ق ــادر عل الــتــصـ ّـر فــي ــل عــدم جتماع مجلس الـــــوزرا  ...والشلل سيد املــوق ـ !
رجاء الخطيب
مع تفي وباء كورونا واســتفحال األزمــة اإلقتصادية
يف لبنان ،برز وبشــدة مفهــوم الســياحة الداخلية كبديل
أكــرث إقتصاداً ويســهم يف تعريف األجيــال الصاعدة عىل
مناطق جديدة يف لبنان وأخرياً املســاهمة يف تحريك العجلة
فصل الصيف وشهدت
اإلقتصادية ولو بشكل خفيف .إنق
معظــم املناطق اللبنانية حركة ســياحية ال بــأس بها كام
وسجلت الفنادق اشغاالً جيداً ،فامذا عن فصل الشتاء؟ وماذا
عن الحجوزات وإســتعدادات املنتجعــات يف الجبال لتلقف
املوسم يف ظل ســلة متكاملة من تحديات ال تنتهي بد ًءا من
الكهرباء وصوالً إىل الالإســتقرار الذي يســود البالد مروراً
بإنهيار العملة الوطنية مقابل الدوالر االمرييك؟
رئيس إتحاد النقابات الســياحية ونقيب أصحاب الفنادق
بيار األشــقر قال لـ»الديار» أن قطاع الفنادق أطلق نداء إىل
املغرتب اللبناين يف الصيف املنــرم ،ولبى النداء وتوافد إىل
لبنان بكثافة ،خاصة من الخليج العريب وافريقيا ،باإلضافة
إىل القليل من أوروبا وكندا وأوسرتاليا ،وساهم يف إنعا هذا
القطاع وإقتصاد البالد معاً .وأكد أن هناك سببا آخر كان مفيداً
للقطــاع الفندقي يف لبنان ،وهو أن مــا يقارب ( 80حوايل
 400،000شخص)  ،ممن هم من الطبقة املتوسطة يف لبنان
والذين كانوا يسافرون يف مواسم الصيف إىل قربص أو تركيا
أو جزر اليونان أو بعض بلدان أوروبا ،فضلوا أن يقضوا عطلتهم
يف لبنان يف الصيف املنرم عوضاً عن السفر خارجاً ،معزياً
ســبب ذلك إىل تراجع قدراتهم املادية ،وأدوا بذلك خدمة إىل

السياحة الداخلية التي شملت معظم
املناطق اللبنانيــة ،يف ظل بروز قوي
ملا يعرف بدور الضيافــة يف مناطق
كثرية من لبنان ،وحتى يف مناطق مل
تكن مقصودة ال من السائح وال حتى
من اللبناين نفسه ،منذ نشوب «ثورة
ترشين» حتى يومنا هذا.
واورد االشــقر أمثلة عــن بيوت
ضيافة يف رأس بعلبك ،الضنية ،صور،
صيــدا ،جزين ،وغريها مــن املناطق
النائية  ،وأكد أن الســياحة الداخلية
مل تفيد القطاع الفندقي فحســب ،بل
افــادت املناطق املقصــودة ككل من
مطاعم ومؤسســات تجارية صغرى
وأعامل محلية من مؤنة تشــتهر بها
هذه القرى ،علامً أن املناطق املقصودة
سابقاً شــهدت منواً أكرب بسبب هذا
النوع من السياحة كام هو الحال يف
جونيه ،البــرتون ،برمانا ،وغريها من
املناطق التي متلك أساساً بنية تحتية
أساسية للسياحة.
واشار اىل ان املوسم الصيفي كان واعد ،ولكن مل يخلو من
التحديات واملشــاكل املتعددة ،و تحدث عن فروقات شاسعة
بتسعريات الغرف يف الفنادق بسبب التذبذب النقدي الذي أدى
إىل خســارة متتالية للفنادق يف فروقات األسعار ،باإلضافة

ّ
ســـــلـــــوم زار نــــقــــابــــة مــــصــــانــــع االدويــــــــــــة :
لــدعــم الــصــنــاعــة املــحــلــيــة لــتــكــون الــبــديــل ّ
االول
زار النقيب الجديد للصيادلة
الدكتور جو سلوم مقر نقابة
مصانــع االدويــة يف نهر
املوت ،حيث كان يف استقباله
النقيبــة كارول ايب كــرم
واعضاء من النقابة.
واكدت ايب كرم ان «صناعة
الــدواء مســتمرة بالتعاون
مع نقابــة الصيادلة» ،دعت
الصيادلة اىل «اعتامد االدوية
املحليــة كأولويــة لتأمــني
اســتمرارية هــذا القطــاع
واستمرارية البلد».
مت
سو
ومتنــت عــىل «رشكات
النقابة للصناعة الدوائية التي يجب ان تكون
االدويــة العامليــة أال تغادر
لبنان» ،ودعتهــا اىل «الرشاكة والتعاون من البديل االول يك ال نقول االوحد».
وأردف« :الصناعــة الدوائية تفتح املجال
أجل االســتمرارية» ،مشــددة عىل «رضورة
التعــاون مــع وزاريت الصحــة والصناعة لشــتى انواع التوظيفات والخــربات ،وهذا
للنهوض بهذا القطاع وتأمني اســتمراريته ما نريده .فنــــقيب الصــيادلة هو سفري
للصناعــة املحلية ،طبعا نحــن مع االدوية
ليكون البديل بجدارة».
بدوره ،قال ســلوم« :اذا بتحب لبنان حب الــــرباند وغريها ولكن يف لبنان وخارجه
صناعتو ،وانا أضيــف اذا كنت تحب املريض يجب اوال ان ندعم صناعتنا املحلية التي نفخر
بها».
اللبناين فادعم الدواء اللبناين».
وختم« :نحن مستمرون يف دعم الصناعة
أضاف« :هذه زياريت االوىل خارج النقابة،
وأردناها ان تكون وجدانية وزيارة اميان بهذا املحلية ،وأبواب النقابة مرشعة امام الجميع
الرح الذي يضم نقابــة املصانع الدوائية ونضع كل االمكانات بترف مصانع االدوية
اللبنانية لنؤكد دعمنــا املطلق لكل امكانات لننهض معا بهذا القطاع».

إىل الفواتــري الضخمة للكهربــاء واملولــدات ورشاء املياه،
والتي كانــت تصل بعض األحيان يف بعض املؤسســات إىل
 480 000 000لرية للــامزوت و 130000000لرية للمياه يف
شهر واحد فقط.
وعن املوســم الشتوي الســياحي املقبل ،يقول األشقر أن

عــــــــون وبــــــــــر هــــنــــ الـــقـــصـــيـــفـــي
بــــفــــوز الئـــحـــتـــ بـــكـــامـــل أعــ ــائــهــا

تلقى نقيــب املحررين جوزيف القصيفي اتصاالً من كل من
رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه
بــري ،وهن ه عىل فوز الئحته بكامــل أعضائها يف انتخابات
مجلس النقابة.
كام تلقى اتصاال من وزير االعالم جورج قرداحي هنأه فيها
عىل نزاهة االنتخابات.
كام تلقى القصيفي إتصاالت تهنئة من نائب رئيس املجلس
اإلســالمي الشيعي األعىل الشــيخ عيل الخطيب ،ومن وزير
الشباب والرياضة جورج كالس ،والنائب هاغوب بقرادونيان،
ورئيس الرابطة املارونية النائب الســابق نعمة الله إيب نر
ومن عميد املجلس العام املاروين الوزير السابق وديع الخازن
ومن الوزيرين الســابقني زياد بارود وسجعان قزي والنائبني
الســابقني اميل رحمة ونادر سكر ،الســفري مصطفى أديب
وقنصل لبنان العام يف سيدين رشبل معكرون ،نقيب األطباء
الدكتور رشف أبو رشف.
إىل ذلك ،تلقــى اتصاالت من نقيب الصحافة عوين الكعيك
ونقيب الصحافيني الفلسطينيني نا أبو بكر ورئيس املجلس
العام املاروين املهندس ميشــال متــى ،ومن مدير اإلعالم يف
رئاســة الجمهورية رفيق شــالال ومن مســؤول العالقات
اإلعالميــة يف حزب اللــه محمد عفيف ونقيــب املعالجني
الفزيائيني الدكتور اييل قويق ،والنقيب السابق ملحامي طرابلس
محمد املراد ورئيس اتحاد نقابات النقل الجوي عيل نحلة.

اعـــتـــصـــام ملـــتـــعـــاقـــد »ال ــل ــب ــن ــان ــي ــة»
فــــــي راس مســــــقا القــــــرار ّ
تفر هــــــم

املــفــرزة الــصــحـ ّـيــة فــي بــلــديــة حـــارة حــريــك تــلــفـ
ً ُ ّ
لــحــومــا م ـ ــلــجــة تـــــ وب بــطــريــقــة ــيــر حيحة

ذكــرت بلدية حارة حريك
 ،أنّ «ف ريق املفرزة الصح ّية
يف بلدية حــارة حريك ،قام
خــالل جوالتــه اليوم ّية،
بالكشف عىل ملحمة ضمن
وتبني وجود
نطاق البلــدة،
ّ
 10كيلوغ رامات من اللّحوم
املثلّجــة تذ َّوب بطريقة غري
تــم تلفها
صحيحــة ،وقد
ّ
وتوجيه إنذا ر للمنشأة مع
العلم أنّ هذه اللّحوم ال يجب
بيعها يف املالحم بسبب عدم
إمكان ّية إعــادة تثليجها من
قبل الزبائن».

اعتصم االســاتذة املتعاقدون يف الجامعــة اللبنانية ،يف
املجمع الجامعي يف راس مســقا قضاء الكورة ،للمطالبة
بإقرار تفرغهم .وسأل املعتصمون «هل يريد املسؤولون هجرة
االساتذة والشــباب الذين يعلمون ابناء الوطن ،ان ملف تفرغ
االساتذة املتعاقدين موجود منذ سنوات يف االدراج ومل يقر،
والتعاقد مع الجامعة يف يومنا هذا اصبح عمل سخرة».
ودعا املعتصمون «املسؤولني اىل تصحيح الخطأ واالرساع
يف تقديم كافة املســاهامت للمتعاقديــن التي هي حق لهم
واقرار التفرغ» ،مؤكدين عــىل «امليض يف االرضاب املفتوح
حتى تحقيق املطالب».

أماكن التزلج املعروفــة يف فقرا وكفردبيان
قد تشهد حركة واعدة ،كونها محصورة بفئة
معينة من األشــخاص املقتدرين حيث تشهد
الشــاليهات نســبة اشــغال أكرب من الغرف
الفندقية نســبة لنوعية النشــاطات يف تلك
املناطق .عىل الرغم من ذلك تخوف األشقر من
أن يكون موسم األعياد غري واعد وغري مبرش،
إذ أنه من املالحظ غيــاب اإلعالنات لحفالت
ليلة امليالد ورأس الســنة حتى اللحظة عىل
الرغم من دخولنا يف الشهر األخري من العام،
يف ظل إنعدام قدرة املؤسسات عىل دفع املبالغ
الطائلــة التي كان يطلبهــا املطربون إلحياء
الحفالت وتردد املتعهدين يف اإلطار نفسه.
ختاماً تحدث األشــقر عــن ترابط وتداخل
عدة عوامل قد تشــكل تحديات ضخمة أمام
املؤسســات الفندقية يف املوسم املقبل ،بداية
من األجــواء السياســية ،مــرورا باألمنية،
املعيشــية ،النقدية ،املرفيــة ،وصوال اىل
املالية وغريها من املشــاكل التي يجب أن يتم
رصدها بشــكل متكامل إلحياء هذا القطاع أو
حتى الحديث عن أي خسارة أو ربح ،وشدد يف
هذا الســياق ،أن النقابة عىل تواصل وإجتامع دائم مع وزير
السياحة ولكنه غري قادر وحده عىل حلحلة أي شيئ يف ظل
عــدم إجتامع مجلس الوزراء وغياب القــدرات املالية للوزارة
للقيام بدعاية للبنان يف الخارج تشجيعا للسياحة.

كـــســـبـــار ّ
لــــبــــ دعـــــــوة مــــعــــوض الـــــ الــ ـ ــــدا
ونــــقــــا فــــي الــــشــــؤون ال ــو ــن ــي ــة والــنــقــابــيــة
لبــى نقيــب املحامني يف
بــريوت املحامــي نــارض
كســبار دعوة رئيس «حركة
االستقالل» النائب املستقيل
ميشال معوض اىل غداء ،عىل
رأس مكتب مجلــس النقابة
الذي ضم امــني رس املجلس
ســعد الديــن الخطيب ،امني
صندوق النقابة اييل بازريل،
مفــوض قر العــدل عامد
مارتينوس ومســؤول التدرج
فادي املــري ،وذلــك بعد
انتهاء االنتخابــات النقابية
األخرية ،وحــرض إىل جانب
معوض عضــوا املكتب الســيايس للحركة
املحاميان إدوار طيون وطوين شديد.
وكانت مناســبة تــم يف خاللها البحث
املعمــق يف أوضــاع املحامني وشــؤونهم
النقابية واملعيشــية يف ظل االنهيار املايل
واالقتصادي .التطرق بشــكل موســع إىل
أهميــة دور النقابــة يف حاميــة القضاء
وتحصني اســتقالليته يف خضم املواجهات

التــي يخوضها الرســاء مبدأ املحاســبة
وتحقيق العدالة يف ملفــات عديدة أبرزها
ملف مرفأ بريوت الذي يشــهد القضاء فيه
ضغوطا سياسية هائلة.
وشدد املجتمعون عىل «أهمية دور نقابة
املحامني يف أن تبقى رأس حربة يف الدفاع
عن ســيادة لبنان واستقالله وعن الحريات
فيــه ويف طليعتها حريــة التعبري لجميع
اللبنانيني».

قنصليــــــة لبنــــــان في ريــــــو د جانيــــــرو  :جهاز
ّ
ً
تنفــــــس ا طناعيا هبــــــة للمستشــــــفيات اللبنانية
أعلنت قنصلية لبنــان العامة يف ريو دي
جانــرو يف بيان ،أنها «وقعت يف  27ترشين
االول  ،2021عقد هبة مع الرشكة الربازيلية
«ال يفميــد» املتخــــصصة يف صناعــة
وتــــسويق املعدات واملــــستلزمات لغرف
العنايــة الفائقة قوامهــا  70جهاز تنفس
اصطناعيا (موديل  550كريســتال سائل).
ومبوجب هذا العقد ،تتعهد الرشكة بإرســال
األجهــزة إىل لبنــان بوزن إجــاميل 2156
كلغ ،وقيمــة إجاملية مليون ومائتني واثنني
وعشــرين ألفا وخمسامئة وثالث وثالثني

دوالرا أمريكياً (.»)1 222 533 00
وأوضحــت القنصلية أنهــا «أجرت لهذه
الغاية ،اتصاالت عدة مع الســلطات املحلية
لتخليص الهبة وتأمني خروجها من الربازيل،
ومــن املقــرر وصولها يف  3كانــون األول
(ديسمرب)  ،2021إىل لبنان عن طريق الشحن
الجوي عىل ان يستقبلها معايل وزير الصحة
العامة الدكتور فراس االبيض والســيدة ريا
الداعوق رئيســة مؤسســة (ابساد) ليصار
يف مــا بعد إىل توزيعها عىل املستشــفيات
املحتاجة عىل جميع األرايض اللبنانية».

أعلنت قيــادة الجــــيش اللبنــــاين
 ،عرب مواقــــع التواصــــل االجتامعي،
أنّ «ق ّوة من الجــــيش تنفّذ عمــــل ّيات

دهــم يف دار الواســعة البقاع  ،ألماكن
يــشتبه باستــــخدامها كمعامل لتصنيع
املخدرات».

ّ
ّ
عــــمــــلــــيــــات
قـــــــــــوة مـــــــن الـــــجـــــيـــــ تــــنــــفــــ
دهــــــــم فــــــي دار الـــــواســـــعـــــة الــــب ـــقــــاع
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

الــتــق ـ يــاســيــن ووفـــــد املــجــلــس االقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي والــعــراقــي

ميقاتي بح

ملفات النفايات وا ج ــور والــديــون في العراق

عــرض رئيس الحكومة نجيــب ميقايت يف الراي ملفات
حة عىل الســاحة االقتصادية من نفايات وأجور تضاف إىل
مل ّ
ديون رجال األعامل اللبنانيني يف العراق.
والتقــى ميقايت وزير البيئة نا ياســني وتم البحث يف
وضع خطة أكرث اســتدامة للنفايات الصلبة .وقال ياسني بعد
اللقاء :بحثنا يف موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل
عليها من أجل إدارة أكرث اســتدامة لهذا امللف ،ونعمل لتفادي
أزمة إرضاب عامل رشكات جمع النفايات ،فهناك مشــكلة يف
العقود بني الرشكات وبني مجلس اإلمناء واإلعامر وجرى نقا
حول كيفية حلها ،والتفكري يف إدارة مستدامة لهذا القطاع».
وأوضــح رداً عىل ســؤال «نحاول تســيري عقود الرشكات
مــع مجلس اإلمناء واإلعامر وإدخــال تعديالت عليها ،آخذين
يف االعتبــار التضخم الحاصل ،وســأتابع املوضوع مع وزير
الداخلية من أجل تفادي أزمة يف الشارع».

املجلس االقتصادي االجتامعي

والتقى ميقايت رئيس املجلس االقتصادي االجتامعي شارل
عربيــد الذي قال إثر اللقاء :عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي،
إجتامعــي ومعيي ،ومن ضمنها موضوع األجور .ووضعته
يف أجــواء الحملة التي أطلقناهــا تحت عنوان «كانون األول
صفر اشــتباك» ،ومتنيت عىل القوى السياســية أن تلتزم هذا
الشــهر بهذه الحملة ،فلبنان يســتأهل أن نعطيه فرصة ،وقد
ســمعت منه كالماً مشجعاً يف هذا الشأن ،وهو يؤيّد الهدوء
يف السياسة علّنا من خالله نجد حلوالً للمشاكل.
أضــاف :تطرقنا أيضاً إىل موضوع األجور و»لجنة املؤرش»
التي أشــارك يف جزء من اجتامعاتها ،ونحن نتكل دوماً عىل
دعم دولة الرئيس ،واملجلس االقتصادي واالجتامعي يلعب دوره
كونه صلة وصل بني قوى اإلنتاج والحكومة وناقالً مزاج الناس
التي تركز اهتاممها اآلن عىل األمور االجتامعية واملعيشية.

مي ايت مست بال اس

(دااليت ونهرا)

..واملجلس اللبناين العراقي

كذلك استقبل ميقايت وفداً من مجلس رجال األعامل اللبناين
العراقي برئاسة عبد الودود نصويل ضم السادة :اياد موصيل،
فادي خريالله ،سامر كبارة ،خليل زنتوت ،ناجي مزنر  ،رفائيل
دبانة ،مروان صيداين ،شكيب شهاب ،اندريه نادر.
وتحدث موصيل باســم الوفد فقال :عرضنا للرئيس ميقايت
املشــاكل التي يعاين منها رجال األعامل اللبنانيون من ديون
مرتتّبــة لهم لدى رجال األعامل واإلدارة يف العراق والتي تبلغ
نحــو  950مليــون دوالر أمرييك ،ونحن ما زلنا نســعى إىل
تحصيلها.أضــاف :تلقينا من دولة الرئيــس تفهامً لقض ّيتنا
ووعدنــا مبتابعة املوضوع حتى الوصول اىل حقوق اللبنانيني
تجاراً ورجال أعامل .كام طالبنا بتفعيل اتفاقية التجارة الح ّرة
بــ لبنان والعراق التي وقّع عليها لبنان عام  2000ومل تف َّعل
يف العراق .كذلك طالبنا بالسامح للشاحنات اللبنانية بالدخول
مح ّملــة ببضائعها إىل العــراق ،ألنه يتم تفريغها عند الحدود
ونقلها عىل م شاحنات عراقية.

س ــام اجتم ــع ف ــي جنيــ بق ــادة من م ــات دولي ــة داعم ــة للبن ــان
إجتمع وزير اإلقتصاد والتجارة أمني ســالم يف إطار زيارته
اىل جنيف ،باألمينة العامة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
) )UNCTADربيــكا غرينســبان ،املعينة حديثا ،وجرى عرض
املشاريع التي يستفيد منها لبنان ضمن نطاق عمل املنظمة.
وتــم البحث يف الخطوات املقبلة لجهة التعاون بني املنظمة
والحكومة اللبنانية ،بحيث تســتفيد هذه األخرية من الخربات
العريقة للمنظمة لوضع سياسات تقود اإلقتصاد اللبناين نحو
التعايف والنمو يف مختلف املجاالت ،أبرزها:
تنفيذ توصيات تقرير سياســة اإلستثامر يف لبنان والتي
وضعها  UNCTADمنذ ثالثة سنوات لتحسني بيئة اإلستثامريف
لبنان.
تحديث وتطوير النظام اإللكرتوين للجامرك اللبنانية ووضع
سياسات جمركية محدثة تساهم يف تغذية الخزينة اللبنانية.
وضع اســرتاتيجية تجارية شاملة بالتعاون مع الوزارات
املعنية.
وضع سياسات عرية للتجارة اإللكرتونية.

ووضعت غرينسبان خربات املنظمة بترف الوزارة ،لتقديم
املشــورة يف مجال تحديث القوانني التي تساهم يف خلق بيئة
تجارية سليمة يف لبنان ،منها قانون حامية املستهلك ،قانون
املنافسة ،قوانني امللكية الفكرية واسرتاتيجيات النقل التجاري
وادارة املرافــئ الحيوية.كذلك ،التقى ســالم باملديرة التنفيذية
للمركز الدويل للتجارة ( )ITCدورويث نغامبي تيمبو ،يف حضور
ســفرية لبنان لدى سويرا روال نور الدين واملندوب الدائم لدى
األمم املتحدة واملنظامت الدولية السفري سليم بدورة.
خصــص اللقاء للحديث عن املشــاريع التي يقوم بها املركز
يف لبنان ال ســيام ور العمــل والتدريبات املخصصة لدعم
املؤسســات الصغرية واملتوســطة ،وتدريب النساء اللبنانيات
عىل التجارة الرقمية ،إضافة إىل مشــاريع أخرى لدعم القطاع
العام ،وخصوصا وزارة اإلقتصاد والتجارة يف مجال تكنولوجيا
املعلومات.
وبحث الطرفان يف سبل استقطاب متويل دويل إضايف من
أجل دعم لبنان مبشاريع أخرى تحفز التجارة وتنعش اإلقتصاد.

ً

ّ
حميـــــ  :نـــــدوق النقـــــد قـــــد يكـــــون جـــــز ا مـــــن الحـــــل
التقى وزير األشــغال العامة والنقل عيل حم ّيه يف مكتبه
امــس يف الوزارة ،رئيس القســم االقتصادي يف الســفارة
الفرنسية فرانســوا دو ريكولفيس ،مؤكداً أمامه سعيه «إىل
إيجاد حلول لتأمني إيرادات للخزينة العامة ،وذلك من أجل إعادة
تعزيــز دور لبنان بني دول العامل» ،الفتاً إىل أن «صندوق النقد
الدويل قد يكون جز ًءا من الحل وليس الحل بأكمله».
وأضاف :علينا كدولة االعتامد عىل إيجاد الحلول املناســبة
لبلدنا ولشــعبنا ضمن تفعيل واســتثامر ما هو موجود لدينا،
وذلك من خالل جلب اإليرادات ملرافق الدولة.
وأجــرى حم ّيه ودو ريكولفيس جولة أفق حول املشــاريع
التي تم بحثها سابقاً وتعنى بها الوزارة ،تتعلق مبرافئ بريوت
وطرابلس وصيدا ،وصور ،والنقل املشــرتك وســكك الحديد،
وإعادة إعــامر مرفأ بريوت ،وتطوير مطــار رفيق الحريري
الدويل.

كذلــك اســتقبل حم ّيه عضو «تكتل لبنــان القوي» النائب
هاكوب تريزيان ،وتناول البحث شؤوناً إمنائية.

صحيــح ان جائحة «كوفيد  »19اعطت للعامل ولبنان
اســرتاحة صيفية ،اال انها عادت لترضب بق ّوة مع عودة
فصل الشــتاء والتجمعات يف األماكن املغلقة من دون
تهوئة والتعليم الحضوري يف املدارس إىل جانب ظهور
متحــ ّور «أوميكرون» .فيام كانت دول العامل تســتعد
ملواجهــة جديــدة كان لبنان يفقــد تدريجيا مقومات
الصمود وقطاعه الطبي واالستشفايئ ينهار دراماتيكيا
وال من يســأل ،االمر الذي ينذر بكارثة وشيكة ما مل يتم
تداركــه رسيعاً .يوم أمس صــدرت توصيات عن لجنة
متابعة التدابري واإلجــراءات الوقائية لفريوس كورونا
واليوم زار نقيب األطباء يف بريوت الربوفسور رشف أبو
رشف رئيس الجمهورية ميشــال عون ،طالباً منه اتخاذ
إجراءات عاجلة ملواجهة تجدد موجة الكورونا.
عن اللقاء ونتائجه ،يكشــف النقيب أبو رشف لـ «املركزية»
أن «وضع البلد ســيئ فيام يتعلّق باحتواء ازدياد أعداد مرىض
كورونا .أ ّوالً ،تح ّذر منظمة الصحة العاملية والدول الكربى من
خطــورة املتح ّور الجديد وتتخذ تدابري متشــدّ دة .ثانياً ،فقدت
املستشــفيات يف لبنان قدرتها السابقة عىل استيعاب أعداد
اإلصابات بســبب الوضع االقتصادي السيئ ،مع إقفال أقسام
الكورونا لديها إىل جانب هجرة عدد كبري من األط ّباء واملمرضات،
نقر يف
فقد استشــهد  45طبيباً يف املعركة ضدّ الوباء ومل
ّ
إســعاف املصابني بانفجار مرفأ بــريوت حيث نزلنا باأللوف،
لكن الوضع اليوم مختلف متاماً .إذاً ،لســنا مج ّهزين كالسابق
الستيعاب املزيد من الحاالت الصعبة ملرىض كورونا ،خصوصاً
إذا تفاقمت األعداد برعة .مشكلة أخرى نواجهها تتمثل بعدم
تلقي عدد كبري من املواطنني اللقاح ،عىل اعتبار أن هذا الوباء
غري جدّ ي يف حني أنهم يف خطر .من هنا ،طلبنا من الرئيس ّ
دق
ناقوس الخطر مجدّ داً يك يشمل التطعيم جميع املقيمني ،ويك
يتقيدوا بالتدابري الوقائية بجدية من دون استهتار .كذلك ،كل
القطاعات مجربة عىل التعاون لنتمكن من مترير هذه املرحلة
بأقــل رضر وكلفة ممكنة .وبنا ًء عليه ،طالبت أيضاً بأن يكون
ّ
البلد يف حالة تأهّب ،ففي حال ارتفاع اإلصابات بكرثة سينهار
النظام الصحي بأكمله ،ويجب استيعاب خطورة هذه النقطة
إذ ال ميكن أن نواصل تأدية دور املتف ّرج .بالتايل ،عدم التعاون
لتدارك األمر يضع املواطنني يف دائرة الخطر».
وعام إذا كانت املقرارات الصادرة أمس غري كافية ،يجيب أبو
ّ
رشف «املطلوب تنفيذها برامة وجدية ألن العكس ســتكون
له تداعيات كارثية ،مثالً يجب إقفال املحالت املخالفة واملطاعم
التي ال تتقيد بالتدابري الوقائية وأال يقتر العقاب عىل تسطري
محــارض ضبط بـ  50000لرية لبنانيــة يف حقّها ،»...مذكّراً
مبــا حصل نهاية العام الفائت خالل األعياد «حيث خوفاً عىل

الوضع االقتصادي ،بقيت األماكن العامة مفتوحة فاضطررنا
بعدها اىل اإلقفال ثالثة أشــهر ،مــن غري املنطقي أن نخر
 100مقابــل ربح  .»10ويؤكدّ أن رئيــس الجمهورية وافقه
الرأي « 100وسيدرس املوضوع مع وزير الصحة لبحث كيفية
العمل لتبيطق املقررات برامة وجدية».
املستشفيات :من جهته ،يضع نقيب أصحاب املستشفيات
الخاصة ســليامن هارون «املركزيــة» يف صورة جهوزية
املستشــفيات ملواجهة املوجة الجديــدة من الوباء ،الفتاً إىل
أن «بعــد انتهــاء آخر موجة كورونا نهاية الشــتاء املايض،
اقفلت أغلب املستشــفيات أقسام كورونا نتيجة تدين أعداد
املصابــني ،اليوم عاد الوضع يتح ّرك وتزداد اإلصابات نوعاً ما
لكن بكميات ليســت كبرية ،أي أن املستشــفيات التي ال تزال
تستقبل املرىض قادرة حتى اللحظة عىل استيعاب األعداد .إال
أن كلفة االستشــفاء ارتفعت بنسب كبرية ،بسبب رفع الدعم
عن املســتلزمات الطبية وغالء مواد األوكســيجني الذي بات
يســدّ د عىل األقل  50من مثنــه بالدوالر النقدي ،إىل جانب
تكاليــف املــازوت لتوليد الطاقة ،حتــى أن رفع الدعم طال
املســتلزمات املستخدمة بكثافة عند معالجة مرىض كورونا
ال ســيام الثياب الواقيــة ( ،)PPEباإلضافة إىل هجرة عدد
كبري من الطواقم الطبية ما يجعل اســتقبال إصابات السنة
املاضية نفســها مســتحيل  ،والقطاع قــد ينهار تحت عبء
األعداد الكبرية».
ويختــم« :بحثنا املوضوع مط ّوالً مــع وزير الصحة فراس
األبيض ،وسلســلة اإلجــراءات الوقائية املعلــن عنها أمس
اســتباقية ،تفادياً لتكرار سيناريو تفي السنة املاضية الذي
امتد حينها من هذه الفرتة إىل ما بعد األعياد .الوقاية من املرض
حل آخر أمامنا .املطلوب تطبيق اإلجراءات
رضورية ألن ما من ّ
برامــة أما من مل يتلق اللقــاح ملوانع غري صح ّية فمن غري
املسموح أن يبقى من دونه».

لــــبــــنــــان يــــتــــصــــدر قــــائــــمــــة الــــــــــدول الــــتــــي تــنــفــق
فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــوســــــــــــــــم ا عــــــــــــــــيــــــــــــــــاد

اعدت  WorldRemitدراسة
شــملت بلدانا عدة لتحديد
اإلنفــاق الحقيقــي خالل
امليالد يف  14بلدا ،استخرجت
منها بيانات لعرض متوسط
التكاليــف التــي تنفق عىل
الوجبات التقليدية الخاصة
بالعيد ،الزينة والهدايا.
واشارت اىل ان «البيانات
التي شملت  14بلدا ،اظهرت
أن األرس اللبنانيــة هي ثالث
أكرث املترضرين من التفاوت
بني دخــل األرسة وتكاليف
األعيــاد ،إذ تنفق  207من
دخلها الشــهري و  17من
دخلها الســنوي عىل موسم
األعياد .وتحتل رواندا املرتبة
األوىل ،يليهــا الكامريون،
الذين ينفقون  708و 410
من دخلهم الشــهري تباعاً.
باملقابــل تنفــق الفيليبني،
 257من دخلها الشــهري
عــىل األعياد .يبدأ موســم
األعياد يف املنطقة من شهرايلول وميتدّ إىل كانون ،األمر الذي
يزيد العبء عىل العديد من األرس من ناحية التكاليف األساسية
الخاصــة بامليالد ويحول دون احتفالها يف بلدان مثل الفلبني
بالعيد دون التحويالت إىل البالد».
وكشفت ان» يصنف أكرث من  244مليون شخص كمغرتبني
منترشيــن حول العامل وميثلون نســبا كبرية يف بلدان مثل
الواليات املتحدة األمريكية ( ) 14 4من إجاميل عدد السكان،

سيناريو كورونا االعياد العام املاضي ن ّ
تكرر...انهيار استشفائي تام

ً

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم تاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أوضاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نقابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وعمالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التقــى وزير العمل مصطفــى بريم وفدا من نقابة مقاويل
االشغال العامة يف لبنان برئاسة مارون حلو.
ثــم ،اجتمع مــع وفد من نقابة املســتخدمني يف املدارس
الرسمية برئاسة كامل حمية وحضور رئيس االتحاد العاميل
العام بشارة االسمر.
وعرض الوفد للوزير بريم «مطالبهم املحقة والغ الالحق
بهم والتي ستكون قيد متابعة من قبل وزير العمل واملعنيني».
كذلك ،اســتقبل الوزير بريم وفدا من نقابة عامل املخابز يف
بريوت وجبل لبنان برئاسة النقيب شحادة املري الذي طالب
بـ «تحقيق حقوقهم التي مينحهم اياها قانون العمل اللبناين».
والتقى ايضا نقيب املعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري.
ثم عرض مع وفد من كاريتاس سبل التعاون.

ب

و ا م ن اب م او اال ا ا عام

ت جيـــــــــــــــل انت ابـــــــــــــــات نقابـــــــــــــــة املقاوليـــــــــــــــن

صــدر عن «نقابة مقاويل األشــغال العامة والبناء» البيان
اآليت« :بتاريــخ  2021/12/2وعطفاً عىل االجتامع الذي عقد
يف مكتــب وزير العمل الدكتــور مصطفى بريم وبني مجلس
نقابــة مقاويل األشــغال العامة والبناء اللبنانية برئاســة
النقيب املهندس مارون الحلو ،انعقد مجلس إدارة النقابة وق ّرر
باإلجــامع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية واالنتخابات التي
كانــت مق ّررة يوم الجمعة الواقع يف  2021/12/3إىل موعد
يحدَّ د الحقا.

نقابة أ حاب السوبرماركات بح
مي مست بال دو ر و ي

اململكــة املتحدة ( ،) 9أســرتاليا ( ) 30وكنــدا (.) 21 5
ولوحظ عىل سبيل املثال من بني  14بلدا شملته الدراسة ،أن
هــذه البلدان تتلقى تحويالت باإلجامل ،وينفق  10منها أكرث
من  50من دخلهم أرسهم الشــهري خالل موســم األعياد.
قد يكون قضاء موســم األعياد مســتحيالً دون التحويالت،
ويصبح موســم العطاء حيوياً حيث تنفق أكرب أسواق إرسال
أقل من  3فقط يف العــادة من دخلها
األمــوال يف العــامل ّ
السنوي خالل األعياد».

ويعاهد مجلس النقابة الزمالء املقاولني ،باالســتمرار يف
الدفاع املســتمر عن مصالح املهنة السامية التي مت ّر بظروف
صعبــة وقاهرة ،حتــى الوصول إىل حلــول متوازنة وإعادة
النهوض بالقطاع من جديد عىل أمل تعايف وطننا لبنان».
ويشــار ايل ان ســبب تاجيل االنتخابات جاء عيل اثر كتاب
صادر عن وزارة العمل اشارت فية الوزارة ان هذة االنتخابات
ســوف يكون مشــكوكا بنزاهتها بســبب منع السيد سليم
مشعالين من التقدم برتشيحة دون تربير االسباب.

باجرا ات الدفع بالبطاقات املصرفية

عقدت نقابــة أصحاب الســوبرماركت يف لبنان اجتامعا
برئاســة نبيل فهد ،شــارك فيه املدير العام لــوزارة اإلقتصاد
والتجــارة محمد أبو حيدر ،وحــرضه عدد من أعضاء النقابة،
وتم البحث يف موضوع الدفع بالبطاقات املرفية.
وأشــارت النقابة يف بيــان ،اىل أنها «متنت عىل أبو حيدر
متابعة هذا املوضوع مع مرف لبنان ،إليجاد الحلول العملية
التي تســمح بتمكني املواطنني من اإلســتمرار يف استخدام
البطاقــات املرفية بعمليــات الرشاء من الســوبرماركت،
خصوصــا يف ظل الظروف االقتصادية واالجتامعية الصعبة
ومع اقرتاب األعياد».

»اتحاد الوفا لنقابات العمال» است رب م مؤسسات الرقابة والتفتي
اســتغرب «اتحاد الوفاء لنقابات العامل واملســتخدمني يف
لبنان» ،يف بيان ،الصمت املطلق ملؤسســات الرقابة والتفتيش
من اجل حامية املواطن من االحتكارات والرقة والغش».
واشــار اىل ان «وزير الصحة السابق حمد حسن كان يقوم
بعملية تفتيش املســتودعات املحتكرة لألدوية ومن ثم توقف
هــذا التفتيش مع الوزارة الجديدة» .كام توقفت فرق التفتيش
يف وزارة االقتصــاد ومع القوى األمنية عن كشــف محتكري
مــادة املازوت والغاز املنزيل ،وفرق جمعية حامية املســتهلك
ملتابعة تســعري البضائع عنــد التجار ويف الســوبرماركت

واملحالت الصغرية».
ولفــت اىل تحميل املضمون ،يف الصندوق الوطني للضامن
االجتامعــي ورشكات التأمني ،فروقات كبرية ال طاقة له عىل
تحملها .وتساءل عن مصري الفيول العراقي ومعامل الكهرباء
وتحســن التغذية ومتابعة مراقبة أصحاب املولدات وتسعري
الكيلوات.
واستنكر االتحاد «متييع عمل لجنة التحقيق املايل الجنايئ
واإل ار عــىل عدم إقرار الكابيتال كونرتول الذي يحافظ عىل
ما تبقى من أموال املودعني».

الـــــقـــــطـــــاع الــــفــــنــــدقــــي يـــنـــتـــ ـــر مـــــــبـــــــادرة مــــــن املــــســــؤولــــيــــن
أعلن نقيب أصحــاب الفنادق
بيــار األشــقر أن «الحجــوزات
الفندقيــة ال تــزال ضئيلــة جداً
حتى الساعة» ،مح ّمالً الحكومة
«مســؤولية عدم اتخاذ أي إجراء
لتحســني صورة لبنــان مبا يع ّزز
القطاع السياحي» ،لكنه ع ّول عىل
«إمكانية زيــادة الحجوزات يف
األيام األخرية قبل األعياد املجيدة
من قبل املغرتبني اللبنانيني».
وأوضــح لـ»صوت كل لبنان»،

أن «املشــكلة األساسية سياسية
تنعكــس عــىل االقتصــاد ومن
ضمنه الســياحة» ،وقال :ننتظر
مبادرة ما من املســؤولني خالل
هذه الفرتة مبا يســاهم يف إحياء
القطاع الســياحي ،إذ حتى اآلن ال
إعالنات عن حفالت».
وعــن حظــر التجــ ّول لغري
امللقحني ،رأى األشــقر أن «تحديد
معني ،يبقى
اإلقفال ضمــن وقت
ّ
أفضل من اإلقفال الشامل».

وزيــــــر املال مدد مهلة تقديم التصاريح عن رســــــم رو املســــــافرين
وقع وزير املال يوســف الخليل قرارا مــدد مبوجبه لغاية
 2021/12/31ضمنا مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج
املســافرين عن طريق الجو والبحر ،ومهلة تأدية هذا الرسم
عن شهر ترشين أول .2021

كام وقع الخليل قرارا آخر مدد مبوجبه لغاية 2021/12/8
ضمنــا مهلة تقديم تقرير مفويض املراقبة عن أعامل ســنة
 2019لــرشكات األموال التي تعتمد الســنة املدنية يف قفل
حساباتها.

الجمعة  3كانون األول 2021

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

»س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانا»  :اعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا رهاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزور
أفادت وكالة «ســانا» بأن 10عامل من
موظفــي حقل الخراطــة النفطي قتلوا
وأصيب عامل آخــر باعتداء إرهايب عىل
حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل
بريف دير الزور الجنويب الغريب.
وقال محافظ ديــر الزور فاضل نجار،
لقناة «الســورية» إنه «أثناء عودة حافلة
تقــل عاملــني يف الحقــل اعرتضتهم
مجموعة إرهابية مسلحة ،واعتدت عليهم
ما أدى إىل استشــهاد  10وجرح مدين تم
نقله إىل املستشفى».
وأضــاف نجار أن «هنــاك من ال يرغب
بأجواء عــودة الحيــاة الطبيعية بعد أن
شهدت املحافظة عودة متسارعة لطالبي
التسوية ســواء يف امليادين أو يف مدينة
دير الزور».
وأشــار بشكل خاص إىل «وجود قاعدة
للمحتــل األمرييك يف قاعدة التنــف» ولذلك «فإن تلك القوات

تســعى إىل تنشــيط الخاليا اإلرهابية لداعش املوجودة يف
البادية».

ســـــامـــــي  :الــــــهــــــد مــــــن تـــــ مـــــر أمـــــيـــــركـــــا عــلــيــنــا
هـــــــــــــو فـــــــــــــقـــــــــــــار شـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا وهـــــــزيـــــــمـــــــتـــــــ
قال قائد حرس الثورة اإليرانية اللواء حســني ســالمي ،إنّ
«خريطة أمريكا السياســية بالنســبة إىل إيران خالل الـ 43
عامــاً املاضية هي خريطة رشيرة تهدف إىل هزمية الشــعب
اإليراين» .وأشــار إىل أنّه «ال توجد لحظة منذ انتصار الثورة
كفّــت فيها أمريكا وحلفاؤها عن الت مر عىل ايران» ،معترباً أنّ
«الهدف من هذه املؤامرات هو دفع الناس لينقلبوا عىل نظامهم
اإلسالمي وإفقارهم وحرمانهم األدوية» .وأضاف أنّه «نالحظ
اليوم تراجع العدو من أمامنا بشكل واضح».
ويف وقت ســابق ،أكّد قائد حرس الثــورة يف إيران ،اللواء
حســني ســالمي ،أنّ «الواليات املتحدة األمريكية هي مصنع
الدكتاتورية يف العامل» .وأضاف سالمي أنّ «األمريكيني تع ّودوا
تلقّي الهزمية من الشعب اإليراين دوماً ،لكنهم مل ي ّتعظوا منها
بعد» ،موضحاً أنّ «الهيمنة األمريكية بدأت بالتاليش والزوال».

وكان وزير الخارجية اإلرسائييل يائري لبيد طالب يف وقت
سابق بتشديد العقوبات عىل إيران ،وتهديدها عسكريا ملنعها
من تطويرها السالح النووي.
وقال يف بيان عقب لقائه الرئيس الفرنيس الثالثاء املايض،
إنه «يجب عدم رفع العقوبات عن إيران ،بل تشــديدها .ويجب
أن نسلط تهديدا عسكريا موثوقا عىل إيران».
وأضــاف وزير الخارجية اإلرسائييل أن «هذه هي الســبيل
الوحيدة لوقف سعيها نحو السالح النووي .هذا السعي مستمر،
ومل يتوقف مع املحادثات يف فيينا».

ً

أكار أن اتصاالت بالده مع
أكــد وزير الدفاع الرتيك خلو
روسيا عىل الساحة السورية «أصبحت أسهل وتتطور بصيغة
أفضــل» بعد اللقاء األخري لرئييس البلدين رجب طيب أردوغان
وفالدميري بوتني.
وأوضــح أكار يف مقابلة أجرتها معــه قناة  NTVالرتكية
أن «حاالت انتهاك وقف إطالق النار مبنطقة إدلب الســورية
تضاءلت خالل الفرتة األخرية».
وأشــار أكار إىل أن «مشاكل ال تزال قامئة يف إدلب» تتعلق
بالهجامت التي «تحمل تركيا نظام (الرئيس الســوري) بشار
األسد مسؤوليتها».
وقال الوزيــر الرتيك إن بالده تتحرك يف ســوريا وفق ما
تقتضيــه االتفاقيات املربمة مع روســيا والواليات املتحدة،
وأضاف ردا عىل ســؤال حول ما إذا كان الجيش الرتيك سينفذ
عملية عســكرية يف سوريا« :نواصل كفاحنا ضد اإلرهابيني
من خالل الرد باملثل عىل اعتداءاتهم».

وكان أردوغــان قد أكد عقب لقائه بوتني يف ســوتي يف
نهاية ايلول املايض ،أهمية العالقات بني بالده وروسيا بالنسبة
ملساعي تسوية النزاع يف سوريا.

علق البابا تــوارضوس الثاين ،بابا اإلســكندرية بطريرك
الكرازة املرقســية يف مر ،عىل تدخــل الجيش والدولة يف
االقتصاد وتنفيذ املرشوعات.
وقــال« :كل مــا يحدث تأكيدا ألن الوقــت أغىل عنر لدى
اإلنســان ألنه ال ميكن أن يعوض ،ميكنك اقرتاض األموال من
الدول لكن ال ميكنك أبدً ا اقرتاض الوقت ،الدولة تنفذ مرشوعات
كبــرية كل يوم ،فيكفي مرشوعــات الطرق والنقل وتطويرها
والقطــارات الكهربائية واملونوريل ،فهذه جميعها مرشوعات
رائعــة ،ال أرى أي مشــكلة يف تدخل جهات الدولة باالقتصاد
وتنفيذ املرشوعات».
وأوضح أنه هناك الكثري من املرشوعات الناجحة واإلنجازات
التــي تتحقق عىل أرض الواقع ،واملرشوع الذي كان ينفذ يف 3
سنوات أصبح ينفذ يف عام واحد فقط ،وخري دليل افتتاح قناة
السويس يف سنة واحدة ً
بدال من  3سنوات.
وأكد البابا توارضوس الثاين ،أن إلغاء حالة الطوارئ يساعد
عىل تحسني االقتصاد والسياحة املرية ،ويفتح املجال للحياة
الطبيعية ،مشــريًا إىل أن قرار اإللغاء شــهادة للعامل أجمع أن

بالدنا مر يف تحسن كبري رغم جميع التحديات التي واجهتها
خاصة يف محاربة اإلرهاب ،مضيفًا أن احتفالية افتتاح طريق
الكبــا تعبري عن الواقع عــىل التقدم يف ظل إلغاء مد حالة
الطوارئ ،وأن الحياة تسري بشكل جيد بال أي قوانني استثنائية.

الكش عن تســــــليح حد أقو ا ســــــلحة في البحرية املصرية

املغــرب مع إرسائيل ،مؤكدا أن «تهديد الجزائر من املغرب خزي
وعار مل يحدث منذ عام .»1948

وتيري يُناشــــــد الســــــودانيين القبول باتفاق حمدو مع البرهان

دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش الشــعب
الســوداين إىل تغليب «الحس السليم» ،والقبول باالتفاق الذي
أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجيش لضامن انتقال
سلمي «إىل دميوقراطية حقيقية يف السودان» .وكان مسؤول
يف وزارة الخارجية األمريكية قال إن واشنطن تعتقد أن االتفاق
هو أفضل الحلول للسودان ،رغم أوجه القصور التي شابته.
وقال األمني العام األممي يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع
رئيــس مفوضية االتحاد األفريقي مو فيك إنه يتفهم رد
فعل السودانيني الرافضني ألي حل مع الجيش ،غري أن غوترييش
يرى أن إطالق رساح حمدوك وإعادته إىل منصبه «نر مهم».
وأضاف املسؤول األممي أن الوضع يف السودان ليس مثاليا،
و»لكن باإلمكان أن يتيح انتقاال فعاال إىل الدميوقراطية» .وقال
غوترييش إن التشكيك يف االتفاق بني حمدوك والجيش املربم
يف  21ترشين الثاين املايض «ســيكون خطريا عىل السودان
حتى إن كنت أتفهم سخط الناس».
اســتمرار االحتجاجاتوتأيت تريحات األمني العام األممي
بعد يوم من خروج آالف الســودانيني يف احتجاج قرب القر
الرئــايس يف الخرطوم للمطالبة بحكم مدين ،وهي املظاهرة
التي أطلقت قوات األمن قنابل الغاز املدمع لتفريق املشــاركني
فيها.
وتتواصل االحتجاجات يف السودان منذ التدابري التي نفذها
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح الربهان يف  25ترشين األول
حل كل مؤسســات السلطة االنتقالية وأطاح
املايض ،عندما َّ
برشكائه املدنيني الذين كان يتقاســم معهم الســلطة مبوجب
اتفــاق أبرم عام  2019عقب اإلطاحة بالرئيس الســابق عمر
البشري.
ويف ســياق متصل ،قال برايان هانت مدير مكتب السودان

إىل االســتفادة من أدوات الضغط املتاحــة من مجلس األمن
الدويل ،وأيضا طبقا لتفاهامت ومخرجات مؤمتري برلني األول
والثاين بشأن ليبيا ،وذلك بغية تحقيق انفراجة.
ويتفق الخبري االســرتاتيجي الليبي ،العميد محمد الرجباين،
مع عاشــور ،يف «أهمية منح اللجنة العسكرية الدعم الدويل
الكايف لتتمكن من تطبيــق آلية إخراج املرتزقة ،والتي قطعت
شوطا كبريا يف صياغتها خالل املدة املاضية».
وخالل اجتامعات يف جنيف والقاهرة وتونس ،متكنت اللجنة
العسكرية من التوافق حول آلية إلخراج املرتزقة من ليبيا بشكل
تدريجي ،كام وصلت إىل تفاهامت بشــأن األمر نفسه مع دول
الجوار جنوبا (تشاد والسودان والنيجر) ،باإلضافة إىل تلقيها
دعام من االتحاد اإلفريقي واملنظمة األممية يف هذا الشأن».
ويبــدي الرجبــاين تفاؤله بأن «ينفذ جدول زمني لســحب
املرتزقة قبل االنتخابات ،مام يســمح بإجراء هذا االســتحقاق
املهم يف أجواء من الشــفافية واملصداقية ،ليعرب الليبيون عن
آرائهم دون ضغوط من أي جهة».

ُ ّ
بابا مصــــــر يعلق علــــــ تد ل الجيــــــ والدولة فــــــي االقتصاد

ــانــتــس يــلــتــقــي رئــيــس الــبــع ـ ــة امل ـ ــربــيــة ف ــي » س ــرائ ــي ــل»
التقــى وزير الدفاع اإلرسائيــيل بيني غانتس ،رئيس البعثة
املغربية يف إرسائيل ،وأعرب الجانبان عن تطلعهام إىل توسيع
العالقات الكبرية بني تل أبيب والرباط.
وقــال غانتس يف تغريدة عرب «تويرت»« :لقد كان من دواعي
رسوري اليوم أن أســتضيف رئيــس بعثة اململكة املغربية يف
إرسائيــل عبد الرحيم بيود .بحثنا الزيارة التاريخية إىل الرباط
وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إىل توسيع العالقات
الكبرية بني بلدينا».
وكان غانتــس زار الرباط بني  23و 25ترشين الثاين املايض
جرى خالل الزيارة توقيع صفقة لبيع مسريات وأنظمة أسلحة
متقدمة إرسائيلية أخرى للمملكة ،تقدر قيمتها مبئات ماليني
الدوالرات.
هذا وقــد أثارت زيارة وزير الدفــاع اإلرسائييل إىل الرباط
واالتفاق الذي وقعه مع نظريه املغريب ،غضب الجزائر.
وقال الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون إنه يأســف التفاق

عــاد ملف املرتزقة يف ليبيا إىل الواجهة مجددا ،بعدما حذر
تقرير دويل من «بطء» عملية ســحبهم من البالد ،وسط آمال
من مراقبني بإجراءات رادعة من املجتمع الدويل لتريع األمر.
وكشفت وسائل إعالم محلية ودولية ،تسلم أعضاء مجلس
األمن الدويل تقريرا من خرباء منظمة األمم املتحدة ،بخصوص
تطورات األوضاع يف ليبيا خــالل الفرتة ما بني كانون الثاين
وترشين الثاين  ،2021والذي تربت مقتطفات منه.
والتقرير ،املقرر إعالنه رســميا قريبا ،أشار إىل أنه «ال دليل
عىل حدوث انســحابات واســعة النطاق للمقاتلني األجانب»،
منبهــة إىل أن هؤالء املقاتلني ،املنترشيــن يف الغرب الليبي،
يتقاضون ما بني  800إىل  2000دوالر شهريا.
ولفت أيضا إىل االتهامات التي وجهت يف ايلول إىل فرنســا،
بتنفيذها عمليات عســكرية جنــويب ليبيا ،ورفضتها باريس
حينها.
الخــرباء املكلفون من مجلس األمن ملراقبة تنفيذ قرار حظر
توريد األســلحة إىل ليبيا ،املفــروض منذ عام  ،2011أكدوا أن
االنتهــاكات يف هذا الخصوص «تراجعــت» مقارنة باألعوام
املاضيــة ،مع انخفاض الرحالت الخاصة بنقل األســلحة إىل
الغــرب الليبــي ،لكنهم نبهوا إىل أن مخزونات األســلحة لدى
املجموعات املســلحة «مازالت مرتفعة وكافية إلذكاء نزاع يف
املستقبل».
ويــرى املحلل الســيايس الليبــي ،أمجد بن عاشــور ،إن
«تنظيم اإلخوان يحــول دون تحقيق اخــرتاق يف هذا امللف،
خصوصا قبل موعد االنتخابات املقبلة ،إذ يهدد الوضع الحايل
املتمثل بفوىض الســالح بني امليليشيات واملقاتلني األجانب يف
الغرب ،عقد انتخابات يف أجواء من الشفافية والنزاهة ،فضال
عن تنظيمها يف األساس ،لذا يحاول التنظيم خلط األوراق».
ونبه عاشــور إىل أن اللجنة العســكرية الليبية املشــرتكة
« ،»5+5وهي الجهة املعنية مبتابعة انســحاب املرتزقة ،سعت

أنقرة  :االتصاالت مع موســــــكو عل الساحة السورية شهدت تحسنا

» ســـرائـــيـــل» تــشــتــر أســلــحــة  :قـــد ن ـ ــطــر لــ ــرب يــــران
أعلنــت إرسائيل أنها قد تضطر لتوجيه رضبة إليران،
وأوضحت أنها تســتعد لذلــك ،حيث بدأت إجراءات رشاء
أسلحة جديدة.
وقــال وزير الدفاع اإلرسائييل بينــي غانتس إنه «قد
ال يكون هناك مفر من رضب إيران ،ونحن نســتعد لهذا
االحتامل ،وقد صادقت اللجنة الوزارية للتسلح عىل رشاء
أسلحة وذخائر» .وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت
أن اللجنة التي اجتمعت مطلع األســبوع قد أق ّرت رشاء
 12مروحيــة حربيــة من طــراز «يس إتش  53كيه»
( )53 -CHومخزون كبري من الذخرية الخاصة بالقبة
الحديدية املضادة للصواريخ.
وصادقــت اللجنة عــىل إبرام عقــود جديدة لرشاء
املتفجرات والقنابل والذخائر املتطورة الدقيقة واملتنوعة
الخاصة بسالح الجو وبكميات كبرية .وقد وصل مجموع
املشرتيات التي أقرتها إىل  1 7مليار دوالر ،وجاء ذلك كله
يف إطار االستعداد الحتامل شن هجوم عىل إيران.
من جانبه ،تحدث رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت مع
وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن بشــأن امللف النووي
اإليراين .وخالل املحادثة الهاتفية ،قال بينيت إن إيران متارس
«ابتزازا نوويا ،ويجب وقف املفاوضات فوراً».
ويــأيت التصعيد اإلرسائييل يف الوقت الــذي تتواصل فيه
مفاوضــات فيينا بني طهران والقوى الكربى ،ســعيا إلحياء
االتفاق النووي لعام .2015

ُ
جــــــرا ات دولية مرتقبة حيال »ب » انســــــحاب املرتزقة من ليبيا

وجنوب السودان يف الخارجية األمريكية ،خالل جلسة للجنة
توم النتوس لحقوق اإلنسان خصصت لالنقالب يف السودان،
إن الواليات املتحدة تعتقد أن اتفاق  21ترشين الثاين هو «أفضل
الحلول للسودان ،بالرغم من أوجه القصور التي شابته».
وأضاف هانت أن الواليات املتحدة أكدت للســلطات املرية
أن القيادة العســكرية للســودان لن تكون قادرة عىل تحقيق
االستقرار يف البالد.
بقاء حمدوكفي غضون ذلك ،نقل عن مصدر مقرب من رئيس
الوزراء الســوداين قوله إنه لــن يبقى يف منصبه إال بتطبيق
االتفاق السيايس مع الجيش ،وبالتوافق بني القوى السياسية.
من جانب آخر ،أصدر رئيس الوزراء الســوداين قرارا بإعفاء
وكالء وزارات سابقني ع ّينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح
الربهان ،وشــمل القرار الــذي أصدره حمدوك تعيني  20وكيال
جديدا للوزارات ،أبرزهــا وزارات الخارجية والنفط والصناعة
والتجارة والري.

كشــف معرض «إيديكــس  »2021يف مر عن تســليح
فرقاطــات ميكو  200املرية التــي متتلك طوربيدات
يس هاك  2 4الثقيلة (املوجودة ضمن تســليح غواصات
 1400 / 209مود) .كام تم الكشف عن تزويد فرقاطات ميكو
املرية بسونار مقطور للرصد السلبى اإليجا أملاىن الصنع
كام تم الكشــف عىل أن فرقاطــات امليكو تحمل رادار رئيىس
من نوع  110-NSو هو نســخة معدلــة من الرادار 100-NS
مبواصفــات ثوريــة (أول رادار  4متتلكه مر) و كذلك تم
الكشــف عن تسليح فرقاطات امليكو املرية بصواريخ سطح
ســطح إكسوسيت بعدد  16صارو و صواريخ ميكا  NGبعدد

 32صــارو مبدى معزز يصل إىل  40كيلومرت و كذلك مدفع
 127مم مزود بقذائف فولكانو بعيدة املدى  86كيلومرتا ومدافع
عيار  35مم و طوربيدات إم يو .90
وبحسب جناح رشكة  TKMSاألملانية وجناح رشكة ترسانة
اإلسكندرية البحرية حسب ما ظهر ىف الفيديو التعريفى املقدم
عن مواصفات الفرقاطة تكون امليكو املرية هي أقوى نسخة
يف هذه الفئة وال مثيل لها ىف جميع الدول التي امتلكتها.
وتعاقدت القوات املريــة عىل  4فرقاطات من هذه الفئة
وســيتم تصنيع إحداها يف رشكة ترسانة اإلسكندرية حسب
املعلن رسميا.

»الــتــحــالـ »  :ضــربــات دقيقة هـــدا »مــشــروعــة» فــي اليمن
أعلــن التحالف الذي تقوده الســعودية يف اليمن عن
تنفيذ رضبات جوية دقيقة ألهداف عســكرية وصفها
بـ»املرشوعة» يف صنعاء وصعدة.وبحســب بيان صادر
عنه نرشته وكالة األنباء الســعودية  ،أفاد التحالف بأنه
نفذ رضبات جوية ضد أهداف عسكرية يف صعدة معقل
زعيم الحوثيني (عبد امللك الحويث).وأوضح أنه دمر خالل
العملية ورشات لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات
املسرية.
ويف بيان ثان ،قال التحالف إنه اســتهدف أحد مخازن
األسلحة والتموين الرئيسية خالل تنفيذه رضبات جوية
ضد أهداف عســكرية يف العاصمــة صنعاء الخاضعة
لسيطرة الحوثيني.
كام دمر التحالف وفق البيان موقعني تحت اإلنشاء
كمخازن لالســتخدام العسكري رشقي املحافظة ذاتها.
وأفــاد بأنه اتخذ «إجراءات وقائيــة لتجنيب املدنيني واملواقع
املدنيــة األرضار الجانبية» ،كام طلب من املدنيني عدم التجمع
أو االقــرتاب من املواقع املســتهدفة .وخــالل األيام املاضية
كثف التحالف رضباته الجوية ضد مواقع خاضعة لســيطرة
الحوثيني يف صنعاء ،والذين يردون عادة بقصف مواقع جنويب
السعودية وتوجيه طائرات مسرية مفخخة باتجاهها.
ويشــهد اليمن منذ نحو  7سنوات حربا مستمرة بني القوات
املواليــة للحكومة املدعومة بتحالف عســكري تقوده الجارة
السعودية ،وبني الحوثيني املدعومني من إيران والذين يسيطرون
عىل عدة محافظات ،بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول .2014
وتقول األمم املتحدة إنه بنهاية عام  2021تكون الحرب يف
اليمن قد أسفرت عن مقتل  377ألف شخص بشكل مبارش وغري
مبارش.
ويف سياق متصل ،أعلنت األمم املتحدة نزوح أكرث من  64ألف

شخص جراء تصاعد القتال يف محافظة مأرب (وسط اليمن)
منذ مطلع العام الجاري.
ويف بيان صادر عنه ،أوضح مكتب األمم املتحدة لتنســيق
الشــؤون اإلنســانية أن األعامل العدائية املتجددة منذ أوائل
أيلول املايض أثرت بشكل كبري عىل املدنيني يف مأرب واملناطق
املحيطة بها ،مام تسبب يف نزوح جامعي ،باإلضافة إىل تقييد
حركة املدنيني ووصول املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني.
وأضاف أنه جراء األعامل املذكورة نزح أكرث من  64ألفا و450
شــخصا يف مأرب بني كانون الثــاين وترشين الثاين من هذا
العام بسبب األعامل العدائية ،وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
ومنذ شــباط املايض كثف الحوثيــون هجامتهم يف مأرب
للســيطرة عليها ،كونها أهم معاقل الحكومة واملقر الرئييس
لوزارة الدفاع ،إضافة إىل متتعها برثوات النفط والغاز ،ومحطة
مــأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم املحافظات
بالتيار الكهربايئ.

الجمعة  3كانون األول 2021

تتمات ـ دولـــيـات ـ اعانات

مـــتـــحـــور أومـــــيـــــكـــــرون يــــتــــفــــشــــ  ...والــــعــــالــــم يـــتـــجـــ لـــتـــشـــديـــد الـــقـــيـــود
(تتمة ص(1
بالخضوع الختبار كورونا خالل يوم واحد من ســفرهم بغض
النظر عن حالتهم بشأن التطعيم.
وذكرت الوكالة أن الرئيس بايدن يعتزم اإلعالن عن املتطلبات
الجديدة يف كلمة يحدد خاللها بالتفصيل خطته الحتواء الوباء
خالل فصل الشتاء.
وأعلنت مراكز الســيطرة عىل األمــراض والوقاية منها يف
الواليات املتحدة األربعاء تسجيل أول إصابة مؤكدة بأوميكرون
يف والية كاليفورنيا ،وهو ما يعترب إشــارة عىل مدى انتشــار
الساللة املكتشفة مؤخرا بالفعل يف جميع أنحاء العامل.
وذكــرت وكالــة بلومبريغ لألنباء أن اإلصابــة الحديثة بـ
«كوفيــد  »19يف كاليفورنيا كانــت إصابة بأوميكرون ،وأن
املصاب كان مســافرا عائدا من جنوب أفريقيا يف  22ترشين
الثاين املايض.
وكان املصــاب قد تلقى التطعيم بشــكل كامل ،وظهرت
عليه أعــراض طفيفة ،وحالته يف تحســن ،وكان يخضع
للحجــر الصحي املنزيل منذ أن أثبتــت االختبارات إيجابية
إصابتــه وفقا ملراكز الســيطرة عىل األمــراض والوقاية
منهــا ،ومتــت متابعة جميع املخالطني لــه وجاءت نتائج
فحوصاتهم سلبية.
يف غضــون ذلك ،أعلنت رشكة مودرنا ( )Modernaلألدوية
أنهــا قادرة عىل إنتاج جرعة معززة من اللقاح املضاد لكورونا
لتستهدف املتحور أوميكرون.
وأكــد الرئيس التنفيذي للرشكة ســتيفن هوغ أن العمل بدأ
بالفعل إلنتاج هذه الجرعة ،وأنها ستكون جاهزة من أجل تقديم
طلب الرتخيص باستخدامها إىل السلطات األمريكية بحلول آذار
من العام املقبل.
وأعــرب هوغ عن اعتقاده بأن الجرعات املعززة هي الطريقة
املثىل ملعالجة أي ضعف يف فعالية اللقاحات املستخدمة.

االحتــال يحكــم بالســجن

وأكــد أن الرشكة تعمل أيضا عىل إنتــاج لقاح جديد قادر
عــىل التصدي لـ  4متحورات مــن فريوس كورونا ،مبا فيها
أوميكرون.
يف السياق نفســه ،وافقت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات
الرعاية الصحية يف بريطانيا عىل عالج جديد لفريوس كورونا
املستجد يعرف باسم «سوتروفيامب» (.(Sotrovimab
يأيت هذا بعدما أثبتت التجارب أن العقار آمن ويخفف مخاطر
دخول املستشفى والوفاة بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من
أعراض إصابة خفيفة إىل متوســطة وكذلك املعرضني لخطر
اإلصابة مبرض شديد.
يف تلك األثناء ،أبرمت الحكومة الربيطانية اتفاقا لرشاء 114
))» و «مودرنا» للعامني
مليون جرعة من لقاحي «فايزر
املقبلني ،وذلك يف إطار إسرتاتيجيتها لتوفري مزيد من اللقاحات
عقب ظهور املتحور أوميكرون.
مــن جانبه ،قال وزير الصحة الربيطاين ســاجد جاويد إن
الحكومة حريصة عىل توسيع نطاق برنامج الجرعات املعززة
لتشمل جميع البالغني.
وطالــب الوزير املواطنني بالتعايــش مع الجائحة التي «لن
تختفي قريبا» ،وفق تعبريه.
وقد أعلنت بريطانيا أن إجاميل اإلصابات باملتحور الجديد بلغ
 22حالة ،وأن الرقم قابل للزيادة بشكل أكيد.

قيود السفر

وقالت منظمــة الصحة العاملية إن حواىل  56دولة فرضت
تدابري تتعلق بالســفر يف مواجهــة أوميكرون اعتبارا من 28
ترشين الثاين املايض.
وأعلنــت اليابان التي منعت بالفعل دخول جميع الوافدين
األجانب تســجيل ثاين حالة من املتحور الجديد ،وقالت إنها
ستتوسع يف فرض قيود السفر.
وحظرت الواليات املتحدة دخول جميع األجانب تقريبا الذين
زاروا واحدا من  8بلدان يف جنوب قارة أفريقيا.

جنوب أفريقيا

يف السياق نفسه ،قالت السلطات يف جنوب أفريقيا األربعاء
إن أوميكرون أحكم قبضته وأصبح هو النســخة السائدة يف
البالد ،بعد أقل من  4أسابيع من ظهوره.
وتضاعف عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف جنوب أفريقيا
خالل يوم واحد ،حسبام أكد املعهد الوطني لألمراض املعدية.
وقال املعهد «تم إجراء نحو  52ألف اختبار خالل الـ  24ساعة
املاضية كشفت عن  8561إصابة جديدة ،بنتيجة إيجابية بلغت
نسبتها .» 16 5
وأدخلت  135حالة جديدة إىل املستشــفيات ،كام تم تسجيل
 28وفاة.
ومل يتضــح عىل الفــور ما إذا كانت هــذه القفزة يف عدد
اإلصابــات نتيجة للمتحور أوميكرون الــذي وصفه الدكتور
ريتشارد ليسيلز بأنه «يتحول رسيعا إىل املتحور األكرث انتشارا»
يف البالد.

شــهرا لشــابة مــن الطيبــة بتهمــة التجســس لصالــح »حــزب اللـ »

(تتمة ص(1
القبة الحديدية».
وذكــرت أنه «يف العــام  2019تم ضــم املتهمة إلحدى
مجموعــات الواتس اب باســم «اعــــرف عــدوك» ،وكان
يطـــــلب منهــا ترجمــة نصوص من اللغــة العربية إىل
العربية.
ويف كانــون األول نهايــة العــام املنــرم ،توجه عيل

بطلب للمتهمة ،ألن تشــارك بإحــدى املحارضات لصحايف
إرسائيــيل مبوضوع يرتبط بحزب الله وإرسائيل ،وأن توجه
ســؤاال للصحايف حول احتاملية نشوب حرب بني حزب الله
وإرسائيل ،وقامت املتهمة بتسجيل صويت لسؤالها واجابته،
حيث شــاركت املتهمة التسجيل مع املدعو عيل».
عىل صعيد آخر ،هدد السفري اإلرسائييل لدى األمم املتحدة،
غلعاد أردان ،الدولة اللبنانية بأنها ســتكون مسؤولة عن أي
تــرف يقوم به حزب الله ضد «إرسائيل».

ت ّو اممي من »تفكك» نســــــي املجتمع في يوبيا

أعلن مســاعد األمني العــام لألمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية ،مارتن غريفيث ،أن النزاع
يف إثيوبيــا إذا تطور إىل أعامل عنف طائفية
ميكن أن «يفكك» نســيج املجتمع ،وأن يؤدي
إىل «نزوح» يذكر مبشاهد الفوىض التي ع ّمت
مطار كابول يف آب أغسطس املايض.
وقال إنــه «إذا وصلت املعارك إىل العاصمة
اإلثيوبيــة أديس أبابــا وأدت إىل أعامل عنف
طائفية يف مختلف أنحاء البالد ،فســيحصل
تفكك يف النسيج االجتامعي إلثيوبيا» ،مح ّذراً
من أن «الحاجة إىل ملساعدة يف البالد ،الهائلة
أساساً ،ستزيد بشكل كبري».
كــام أضاف غريفيث أن الحرب املســتمرة
منذ أكرث من سنة يف شامل إثيوبيا قد تكون
تسببت باألزمة اإلنسانية التي تثري أشد القلق،
قائالً إن «األســوأ من وجهة نظر إنسانية أن
تحصل معركة من أجل الســيطرة عىل أديس
أبابا».
وبحسب تقديرات األمم املتحدة ،فإن الحرب
أوقعت آالف القتىل وتس ّببت يف نزوح مليوين
شخص ،وأغرقت آالف األشخاص اآلخرين يف
ظروف قريبة من املجاعة ،منذ أن اندلع النزاع
يف ترشين الثاين .2020

بدورهــا ،قالت منظمة الصحة العاملية إن «حظر الســفر
الشامل لن مينع انتشار املتحور عىل الصعيد العاملي ،كام ميثل
عبئا ثقيال عىل الحياة وسبل العيش».
ونصحت املنظمة املعرضني للخطر أو الذين بلغوا الـ  60من
العمر أو أكرث ومل يحصلوا عىل التطعيم بتأجيل أي قرار يتعلق
بالسفر.
بدوره ،أعلن الرئيس املكسييك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
أمام حشد تجمع يف الساحة الرئيسية يف مكسيكو األربعاء
«السيطرة عىل الوباء» يف بالده ،فيام يثري املتحور أوميكرون
قلقا يف العامل بأرسه.
وقال أوبرادور يف خطاب ألقاه يف مناســبة الذكرى الثالثة
لتشكيل حكومته «اليوم هناك  86من املكسيكيني الذين تفوق
أعامرهم  18عاما محصنون ،وتقريبا جميعهم بالجرعتني ،لقد
بدأنا بتلقيح الشــباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 18عاما،
وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا باملسنني».

وكان رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد أرسل
يف ذلــك التاريخ قــوات إىل منطقة تيغراي
إلزاحة ســلطات جبهة تحرير شعب تيغراي،
بحسب قوله ،رداً عىل «هجامت للمتمردين ضد
معسكرات للجيش».
وأعلنــت إثيوبيــا ،أن القــوات املواليــة
للحكومة اســتعادت الســيطرة عىل موقع
الليبيال املدرج يف قامئة اليونســكو للرتاث
العاملي ،الذي ســقط يف آب بني أيدي مسلحي
إقليــم تيغراي ،يف حني تســعى إدارة رئيس
الوزراء إىل استعادة األرايض التي ال تزال تحت
سيطرتهم.

وقال أردان عرب «تويرت» إنه التقى نائب األمني العام لألمم
املتحدة املسؤول عن عمليات حفظ السالم ،جون بيري الكروا،
وطالــب األمــم املتحدة خالل اللقاء ،بوجوب ما أســامه بـ
«تعزيــز إنفاذ القانون ضد حزب الله يف لبنان».
وطلب أردان من املسؤول األممي «عرض الوضع الحقيقي
عــىل األرض بني الحدود اللبــــنانية اإلســــرائيلية أمام
مجــــلس األمن» ،وقال إن لبنان «ســيكون مسؤوال عن أي
نتائج».

أميــــــركا  :لدينا م او من قدرات الصين العســــــكرية
قال وزير الدفاع األمرييك
لويد أوس  ،إن سعي الصني
المتــالك أســلحة تفــوق
رسعتها رسعة الصوت «يزيد
من التوترات يف املنطقة».
وتعهــد أوســ بــأن
تحا فظ ا لو ال يــا ت
املتحدة عــىل قدرتهــا عىل
ردع التهديــدات املحتملــة
التي متثلها الصني .وجاءت
املســؤول
تريحــات
األمرييك عقــب محادثات
أمنية ســنوية مــع نظريه
الكوري الجنويب يف سول،
ركزت عــىل التحديات التي
متثلهــا الصــني وكوريــا
الشــاملية وقضايــا أخرى
تواجه البلدين.
وتعليقــا عــىل أحــدث
اختبار للصني ألسلحة فرط
صوتيــة يف يوليــو ،قــال
أوســ « :لدينــا مخاوف
بشــأن القدرات العسكرية

التــي تواصــل جمهورية
الصني الشــعبية الســعي
وراءها .مرة أخرى ،السعي
وراء هــذه القدرات يزيد من
التوترات يف املنطقة».
املســؤول
وأضــاف
األمــرييك« :ذلك يؤكد فقط
ســبب اعتبارنــا جمهورية
الصــني الشــعبية عىل أنها
تحدينا املتصاعد .ســنواصل
الحفــا عىل قدرات الدفاع
والردع ضــد مجموعة من
التهديــدات املحتملــة من
جمهورية الصني الشــعبية
ألنفسنا ولحلفائنا».
يثــري تنامــي القــوة
العســكرية للصني حالة من
عدم االرتياح يف واشنطن،
وخصوصــا بعــد االختبار
الــذي أجرتــه يف يوليــو
لسالح تفوق رسعته رسعة
الصــوت ،مع القــدرة عىل
الــدوران جزئيا حول األرض

قبــل العــودة إىل الغالف
الجوي واالنزالق يف مســار
مناور نحو هدفه.
ويقــول الخــرباء إن
نظا م ا أل ســلحة مصمم
بشــكل واضح بهدف تفادي
الدفاعــات الصاروخيــة
األمريكيــة ،رغــم إ ار
الصني عىل أنها كانت تخترب
مركبة فضائية قابلة إلعادة
االستخدام ،وليس صاروخاً.

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
يف الذكــرى الثامنــة عرشة
لغيابه ،عائلة

االمني عبدالله محسن

تتمنــى ان تكون املبادىء التي
بهــا آمن ومــن اجلها ناضل حية
يف النفوس.

ال ــي ــان ــص ــيــ الـــو ـــنـــي الــلــبــنــانــي
جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار العادي
السادس واالربعون وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
جوائز الغالفات:
ـ يربح  100000ل.ل .كل غالف ينتهي بالرقم715-332 :
الجوائز العادية:
ـ تربح  5000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم2 :
ـ تربح  10000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم36 :
ـ تربح  20000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم741-336 :
ـ تربح  30000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم-0160-7667 :
1953
ـ تربح  40000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم4859 :
ـ تربح  50 000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم-1172-2816 :
9676
ـ تربــح  100000ل.ل .كل ورقــة تنتهــي
بالرقم2749-3080-6703:
ـ تربــح  500000ل.ل كل ورقــة تنتهي بالرقم-36241 :
25676-02656-18972
ـ تربح  1000000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم-02446 :
92977-96295
ـ تربح  2000000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم54792 :
ـ تربح  5000000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم80938 :
ـ تربح 150 000 000ل .ل الورقة التي تحمل الرقم97016:

نـــــتـــــائـــــ الـــــلـــــوتـــــو الـــلـــبـــنـــانـــي

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1958
وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة2-4-6-10-11-24 :الرقم االضايف37 :
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
قيمة الجوائز االجاملية1869871658 :
عدد الشبكات الرابحة :ثالث شبكات
قيمة الجائزة االفرادية623290553 :
املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
قيمة الجائزة االجاملية 482517859 :ل.ل.
عدد شبكات الرابحة :شبكة واحدة
ـ قيــمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة482517859 :
ل.ل.
املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 84015900 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 36 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 2333775 :ل.ل.
املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 84015900 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 1332 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 63075 :ل.ل.
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 215040000:ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 17920 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 12000 :ل.ل.
املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب
املقبل 713578706 :ل.ل.

نــــــــــــــــتــــــــــــــــائــــــــــــــــ زيــــــــــــــــد

جرى مســاء امس سحب زيد رقم  1958وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح68947 :
الجائزة االوىل 75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ال شيىء
االوراق التي تنتهي بالرقم8947 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم947 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم47 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000 :ل.ل

نــــــــــــتــــــــــــائــــــــــــ يــــــــومــــــــيــــــــة

جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقم  1180وجاءت
النتيجة كاآليت:
يومية ثالثة763 :
يومية اربعة0421 :
يومية خمسة48518 :

الجمعة  3كانون األول 2021

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

افــتــتــا بــطــولــة ســيــا واوقــيــانــيــا لــلــجــودو بــرعــايــة رئــيــس الجمهورية
ّ
وكـــلـــمـــات ل ــل ــم ــه ــن ــدس نــــصــــار والــــعــــنــــز واملــــحــــامــــي ســـعـــادة
افتتحت أمــس الخميس
بطولة آســيا وأوقيانيا يف
الجودو للذكور واالناث (تحت
ال 21سنة وتحت ال 18سنة)
والتــي تســتمر حتى األحد
املقبل والتي ينظمها االتحاد
اللبنــاين للعبــة عىل مدى
اربعــة ايام يف مج ّمع نهاد
نوفــل(ذوق مكايل) برعاية
رئيس الجمهوريــة العامد
ميشال عون.
تقــدّ م الحضــور وزير
ور
السياحة املهندس وليد نصار م م ا
ممثالً راعي البطولة ،رئيس
اللجنة األوملبية اللبنانية بيار
جلخ ،محمد عويدات ممثالً
وزيــر الشــباب والرياضة
الوزيــر الدكتــور جــورج
كالس ،الوزيــرة الســابقة
للشباب والرياضة فارتينيه
اوهانيــان ،رئيــس االتحاد
اآلســيوي للجــودو عبيد
العنزي ،العميد الركن الياس
حنــا ممثالً قائــد الجيش
اللبنــاين العــامد جوزيف
عون ،العميد حسني خشفه امل ام سعاد
ممثــالً مدير عام قوى األمن
الداخــيل اللواء عامد عثــامن ،الرائد دمييرتي
صقر ممثالً مدير عام األمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،الســفري اليابــاين تاكوبو تاكيي،
ديبلوماسيون ،امني عام اللجنة األوملبية العميد
حسان رستم ،رؤساء واعضاء اتحادات ،عائلة
الجودو يف لبنان ،رؤساء واعضاء وفود الدول
الـ  21املشــاركة يف البطولة ،ممثلو الرشكات
الراعية ورجال الصحافة واالعالم يف عدد من
وســائل االعالم املرئية واملقروءة واملسموعة
املحلية والعربية والدولية.

املهن

عر

مت

و ي ن ار

ا

حفل االفتتاح

وتضمن حفل االفتتاح النشيد الوطني اللبناين

ّ
فكلمــة ترحيبية من عريفــة الحفل البطلة م ا عرو
ّ

شامس رح ّبـــت فيها بالحضور فكلمة
كارين ّ
رئيس االتحاد اللبناين املحامي فرنسوا سعادة جاء
فيها «باســم عائلة االتحاد اللبناين للجودو وباسم
ارحب بكم يف وطنكم الثاين
اللجنة االدارية لالتحاد
ّ
لبنان .وامتنى التوفيق لكافة املشاركني واملشاركات
يف البطولة .لبنان ســينهض من جديد شكرا لكل
من ساهم وسيســاهم يف انجاج البطولة .وبهذه
املناســبة أود أن اشــكر رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون لرعايته البطولة اآلسيوية».
جه الشكر فيها اىل رئيس
الكلمة الثالثة للعنزي و ّ
االتحاد اللبناين للجودو املحامي فرنســوا ســعادة

ا ني

«الحريص عىل تأمني كافة املتطلبات واملستلزمات
النجــاح البطولة متمنياً التوفيق للمشــاركني يف
االستحقاق القاري الكبري» .ووجه العنزي التعزية
اىل عائلــة الراحل رئيس االتحــاد االردين وعضو
االتحاد اآلســيوي للجودو بكــر العبادي ثم وجه
الشــكر اىل رجال الصحافة واالعالم عىل جهودهم
يف تغطية البطولة.ثم سلّم العنزي عدداً من الدروع
التذكارية.

املهندس نصار

الكلمة األخرية ملمثل رئيس الجمهورية املهندس

مت

سالم مع ع د م املس و

ار
وليد نصار الذي ارتجل كلمة جاء فيها» ترشفّت
بتمثيل فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون يف افتتاح البطولة األســيوية واألوقيانية
حــب بجميع الوفود يف الربــوع اللبنانية
وأر ّ
ومبسؤويل االتحادين الدويل واآلسيوي .لبنان
ال يزال يعيــش األمل وحب الرياضة عىل الرغم
مــن الظروف التي مير بهــا .اطلب من الجميع
اتخاذ اجراءات الوقاية من وباء «كورونا» وفق
توصيات اللجنة الوزارية عىل أمل ان نشهد املزيد
من النشــاطات الرياضية الدولية يف املستقبل
وهذا األمري ســينعش السياحة .وباسم فخامة
رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون اعلن
رسمياً افتتاح بطولة آسيا واوقيانيا يف الجودو
(وسط تصفيق الحضور).
ويف الختام اقيمت عــروض فنية القت اعجاب
الحارضين.
تشــارك يف البطولة اكرث من عرشين دولة وهي
قطــر ،األردن ،منغوليا ،الكويت ،العراق ،ســوريا،
اليمن ،تايالنــدا ،كوريا الجنوبيــة ،هونغ كونغ،
بنغالد  ،تركامنستان ،باكســتان ،قرغيزستان،
كازاخستان ،طاجاكستان ،اوزباكستان ،فلسطني،
اليابان ،نيوزيلندا اضافة اىل لبنان.
وتنطلــق مباريات اليوم الثــاين قبل ظهر اليوم
الجمعة.

س ــب ــاق الــتــريــاتــلــون لــلــمــســافــات الــطــويــلــة بــرعــايــة ق ــائ ــد الــجــيـ
لــقــ الــــرجــــال لــعــلــي ال ــزع ــب ــي ...والــــســــيــــدات لــلــيــنــدز نــاضــر
برعايــة قائــد الجيش
اللبناين العامد جوزيف عون
وتحت ارشاف االتحاد اللبناين
للرتياتلــون ،نظّــم نادي
«االيليت»ســباق الرتياتلون
للمسافات الطويلة املعتمدة
يف سباقات«الرجلالحديدي»
اي 1900م سباحة 90 ،كلم
دراجة هوائيــة و 21 1كلم
ركــض وللمــرة األوىل ىف
لبنان.انطلق املتسابقون يف
قسم الســباحة داخل مرفأ
تو اب
وا ا ا
الناقــورة التابــع للجيش ار ان اال اد مع ا ا
اللبنــاين وســط اجواء مناخية حــارة وبحر
هادىء وتابعوا قسم الدراجة الهوائية والركض
عىل طول األوتوسرتاد البحري ملدينة الناقورة.
شارك يف الســباق  132متباريا ومتبارية من
مختلف األندية االتحادية ،القوى العســكرية
واربعون عنــرا من قوات الطوارىء الدولية
التابعة لألمم املتحدة.
ويف ما ييل النتائج الفنية:
رجال:
 1عيل الزعبي (الجيش) 4 30 19:ساعة
 2الفرنــيس بورشــار غييوم(األمــم
املتحدة) 4 58 15:س
وب ال ا سي ا
 3نزار القايض ( الجيش) 4 58 15:س
سيدات
قيس)  4:15:10:س
 1ليندزي نارض(بروفيت)  5:09:36 :س
فرق البدل مختلط
 2السويرية صويف شابل (: )Fortis Tigris
بايك زون (شاين مهنا وعليا حيدر) 4:41:10 :س
 6:00:43س
بروفيت(غاييــل بشــعالين وجان بول خوري)
 3جويلال كتوعة ( فورتيز تيغرز) 6:16:14:س  5:04:36:س
فرق البدل رجال
( PROFIT” Cليــا شــيباين و عمر زعتيتي):
بروفيت (ايهاب شــيباين ،كريم شحادة وصالح  5:12:45س
زعيرت) 3:58:40 :س
 29 20سنة
(Rise & Raiseســيفاك دمريجيــان ،هاغــوب
عبد الله مالك (بروفيت) 5:08:36 :س
كيشيجيان طوين حنا ) 4:02:38س
رشبل جحا (تراي سوتو)5:23:36 :س
الجيش (محمد العجمي ،كامل شــعبان وحسني
منري شاهني (تراي سوتو) 5:31:16 :س

منت

ا ا رجا

احمد شمص (بروفيت)5:32:23 :س
 39 30سنة
النقيب رود ابو غزالة (الجيش) 5:06:55 :س
سامي مجذوب (بروفيت) 5:17:20 :س
جورج صالح (بروفيت) 5:22:54 :س
النقيب هاين عيسايئ (الجيش) 5:33:46 :س
 49 40سنة
 1زياد مطر ( 5:11:21: )X Triaxس
 2ادوارد مليك (5:17:21 : )Triaddictsس
 3كيفــورك التونيــان ( : )Rise & Raise
5:46:00س
 4الفرنيس ســيدريك الشيز (األمم املتحدة)
 5:46:50 :س
 50سنة وما فوق
 1بالل غوكشيامن (ايليت) 5:17:19 :س
 2األوكــراين فالدميــري اوليخا (األمم املتحدة)
 5:21:20س
 3سعد سبع أعني ( 5:28:08 )Triaddictsس
 4جورج متى ( 6:09:25 )Triaddictsس
ويف الختــام ،تــم توزيع الكــؤوس والجوائز
عىل الفائزين بحضــور ممثلني عن قيادة الجيش
واليونيفيــل ورئيس االتحــاد اللبناين للرتياتلون
املهندس وسيم اسامعيل وأمني عام االتحاد الدكتور
أحمد خليفة وممثيل وبلدية الناقورة.

لــبــنــان يــرفــع مــن اســتــعــدادت ـ لــلــقــا نـ ــيــر الــجــزائــر

اختتمت منافسات الجولة األوىل من بطولة كأس
العرب والتي تقام خالل الفرتة من  30ترشين الثاين
وحتى  18كانون األول.
ولعبــت يف الجولة األوىل  8مباريات مثرية عىل
مدار يومني ،شهدت جميعا تسجيل األهداف وانتصار
أحد طرفيها عىل حساب اآلخر ،باستثناء تعادل وحيد
حسم لقاء العراق وعامن يف املجموعة األوىل.
جاءت أغلب نتائج الجولة األوىل من كأس العرب
 2021كام توقع املحللون والنقاد دون مفاج ت قوية
تذكر.
وتوافقــت االنتصــارات الكبــرية التي حققتها
منتخبات تونس ( 1 5عىل موريتانيا) والجزائر (4
 0عىل السودان) ،واملغرب ( 0 4عىل فلسطني) ،مع
توقعات أغلب النقاد واملحللني ،نظرا للفوارق الفنية

األساســية عن

الواضحة ،حتى مع غياب العنا
املنتخبات الفائزة.
ويعكف الجهــاز الفني ملنتخب لبنان لكرة القدم
عــىل تجهيز الالعبني من النواحي البدنية واملعنوية
ملباراتهــم املقررة الســبت مع الجزائر يف اســتاد
الجنوب ،ضمن الدور األول من بطولة «كأس العرب
 FIFAقطر  .»2021ويضع الجهاز الفني يف اإلعتبار
مجريات املباراة مع منتخب مر ،والتي أسفرت عن
فوز صعب للـ»الفراعنة» ،ليبني عليها للقاء السبت.
وقــد توزّعت تدريبات لالعبــني الخميس عىل
قســمني ،إذ خضع معظم الذين شــاركوا يف مباراة
األربعاء لتامرين لياقية واراحة عضالت ،فيام خضع
الباقون لحصة ميدانية من ّوعة يف نادي السد.
ويف هذا اإلطار ،ترتكز تحضريات املنتخب عموماً

دورة قــــــل واعــــــداد مدربــــــي ســــــي املبــــــارزة
يحاضر فيها املــــــدرب االيطالي فابريزيــــــو فلورياني

ــدا

ً

عىل تطوير منظومة حســن التم ّركز واالنتشــار
واالنقضــاض للحد من خطورة الخضم ومجاراته،
إنطالقــاً من تطور رباطة الجأ دفاعياً ومقارعة
املنافســني ،والســعي إىل بلورتها عــىل الصعيد
الهجومي من خالل سالســة نقل الكرة والتســديد
الدقيق.
وكانت وســائل إعالم وبرامج تحليلية ســلطت
الضوء عىل اختالف ايقاع منتخب لبنان يف الشوط
ّ
والتخيل
الثــاين أمام مر ،واعتامده «فتح اللعب»
عن الحذر من دون التفريط بواقعية املوقف وضبط
األمــور ،مــا أدّى إىل ارتفاع اســتحواذ عىل الكرة
واملبادرة املبارشة ،وهذا ما يجب اعتامده وتحسينه
لوضع الطرف املقابل تحت الضغط ما يس ّهل وقوعه
يف الخطأ.

وامل رب املن ر

انطلقت االربعاء الفائت دورة صقل واعداد
مدربني يف ســيف املبــارزة ،ينظمها االتحاد
اللبناين للمبارزة يف مج ّمع الرئيس اميل لحود
الريايض املركز العايل للرياضة العســكرية
يف مار روكز الدكوانة،بالتنســيق مع اتحاد
البحر األبيض املتوسط للمبارزة.
و كان مــن املفرتض ان تبــدأ الدورة يوم
الثالثــاء الفائت لوال تأخــر املدرب االيطايل
الدويل فابريزيو فلورياين ،نتيجة العاصفة
التــي ه ّبت عــىل مطار اســطنبول(تركيا) ،
تســتمر يومياً لغاية يوم االحد املقبل الواقع
فيه  5كانون االول الجاري.
وافتتــح رئيس االتحــاد اللبناين للمبارزة
جهاد سالمة الدورة بكلمة ،شكر فيها املدرب
االيطايل عــىل حضوره ،وقيــادة الجيش

ا ور

املركز العايل للرياضة العسكرية التي وضعت
رف
قاعــات املركز طيلة فــرتة البطولة بت ّ
اإلتحاد ،كام واتحاد البحر االبيض املتوســط
ورئيسه زياد شويري ،عىل اختيار لبنان لهذه
الدورة واملساهمة يف انجاحها وتح ّمل كافة
املصاريــف مبا فيهــا اقامة املدرب وبدل نقل
وغريها لكل املشاركني.
يشــارك يف الدورة معظم مدريب ســيف
املبارزة يف لبنــان كاموبعض العبي املنتخب
االول ،ويــرشف عليها مبارشة عضو االتحاد
اميل كرم.
ويأمــل االتحاد من خالل هذه الدورات رفع
املستوى الفني للمدربني الوطنيني مام ينعكس
ايجابــاً عىل نتائج املنتخــب الوطني والعبي
املبارزة يف لبنان.

البطولة العربيــــــة ال امنة لعاب القو للناشــــــ ين
ميدالية برونزية ملريم يوســــــ فــــــي احة املطرقة
أحرزت مريم يوسف ميدالية
برونزية يف مسابقة إطاحة
املطرقة ( 3كلغ) يف البطولة
العربيــة الثامنة للناشــئني
والناشــئات (تحت  18سنة)
أللعاب القوى التي أقيمت يف
تونس وســجلت رقامً قياسياً
وطنياً جديــداً للفئة العمرية
تحت  18ســنة حيــث رمت
 43.39مرتاً.
ويف التفاصيــل ،تألفــت
البعثــة من أمينــة صندوق
اإلتحاد اللبناين أللعاب القوى ا بناني مر
ورئيســة لجنة الحكام ماريا
كيفوركيان (رئيســة البعثة
ومســاعد املنــدوب الفنــي
للبطولة )،وديع الحويل وزهري
ناجي (مدربــني) والالعبات
جنى ترمس (2000م موانع)،
يــارا رزق (1500م) ومريــم
يوسف (إطاحة املطرقة ورمي
القرص).
واضافة اىل النتيجة املميزة
ملريم يوسف واحرازها امليدالية
الربونزية يف مسابقة اطاحة
املطرقة ،احتلّت يوسف املركز ا بع ا بناني
الرابع يف مسابقة رمي القرص
( 1كلغ) وسجلّت  26.84مرتاً.
كام شــاركت العداءتان جنى ترمس ويارا
رزق يف ســباقي 2000م موانــع و 1500م
عىل التوايل وسجلت ترمس توقيت 8:13.68
دقيقة( 2000موانع)وحلّت يف املركز الرابع
بينــام ســجلّت رزق  5:35.15دقيقة(1500
م) وحلّت يف املركز السابع.
أحرزت مريم يوسف ميدالية برونزية يف
مسابقة إطاحة املطرقة ( 3كلغ) يف البطولة
العربية الثامــنة للناشئني والناشئات (تحت
 18ســنة) أللعاب القــوى التي أقيمت يف
تونس وســجلت رقامً قياســياً وطنياً جديداً
للفئــة العمرية تحت  18ســنة حيث رمت
 43.39مرتاً.
ويف التفاصيــل ،تألفــت البعثة من أمينة
صندوق اإلتحاد اللبناين أللعاب القوى ورئيسة

وس (ا ا يم ) ع من

ا تتو

لجنة الحكام ماريا كيفوركيان (رئيسة البعثة
ومساعد املندوب الفني للبطولة )،وديع الحويل
وزهري ناجي (مدربني) والالعبات جنى ترمس
(2000م موانــع) ،يارا رزق (1500م) ومريم
يوسف (إطاحة املطرقة ورمي القرص).
واضافة اىل النتيجة املميزة ملريم يوســف
واحرازهــا امليدالية الربونزية يف مســابقة
اطاحة املطرقة ،احتلّت يوســف املركز الرابع
يف مســابقة رمي القرص ( 1كلغ) وسجلّت
 26.84مرتاً.
كام شــاركت العداءتان جنى ترمس ويارا
رزق يف ســباقي 2000م موانــع و 1500م
عىل التوايل وسجلت ترمس توقيت 8:13.68
دقيقة( 2000موانع)وحلّت يف املركز الرابع
بينــام ســجلّت رزق  5:35.15دقيقة(1500
م) وحلّت يف املركز السابع.

رونـــــالـــــدو مـــطـــلـــوب لــلــتــحــقــيــق فــــي يــطــالــيــا
يبــدو بــأن كريســتيانو
رونالــدو نجــم مانشســرت
يونايتــد لن يكــون بعيدا عن
دائرة التحقيقــات القضائية
الخاصة بشبهات فساد ناديه
السابق يوفنتوس.
ويسعى مكتب املدعي العام
يف مدينة «تورينو» اإليطالية
الستجواب الربتغايل رونالدو،
بسبب «وثيقة رسية» وقعها
مع يوفنتوس.
رونالــدو لعب  3مواســم
مــع يوفنتوس منذ رحيله عن ر ستيانو رونا و
ريال مدريد يف  ،2018وحتى
وكان يوفنتــوس أبرم اتفاقا مع كل العب
عودته إىل مانشسرت يونايتد
حول التخيل عن راتبه ملدة  4أشــهر يف بداية
يف صيف العام الحايل.
وتحقــق الســلطات اإليطاليــة مع إدارة الجائحــة ،ونص االتفاق أن يحصل الالعبون
يوفنتوس يف الوقت الحايل ،بسبب شكوك يف عىل شهرين ونصف من رواتبهم مع املكاف ت
ارتكاب مخالفات مالية عىل مدار الســنوات يف العام التايل .لكن الوثيقة املزعومة تكشف
حصــول رونالدو عــىل مبالغ أكرب من املتفق
املاضية من أجل زيادة رأس مال النادي.
وحســب مــا ذكرته صحيفــة «الغازيتا عليها مــع باقي الالعبني ،وهو أمر يتعارض
ديلو ســبورت» اإليطالية ،فإن مكتب املدعي مع مبدأ خصم الرواتب الذي يفرتض أن يري
العــام يف تورينو طلــب الحصول عىل كل عىل الجميع.
ويســعى املدعي العام يف تورينو للحصول
الوثائق الرسمية املتعلقة بصفقات واتفاقات
عــىل فكرة واضحة عن االتفاقية ،وذلك ألنها
يوفنتوس منذ متوز .2018
وأثناء عمليات التحري ،اكتشفت السلطات مل تنــرش ومل يتم إبالغ الســلطات املختصة
وثيقة رسيــة متعلقة باتفاق غري معلن بني بها ،ولهذا قد يتم استجواب كريستيانو خالل
يوفنتــوس ورونالــدو حــول جدولة ديون األسابيع املقبلة إلعطاء صورة واضحة عنها.
يذكــر أن راتــب رونالــدو ( 36عاما) مع
الالعــب لدى «البيانكونــريي» ،بعد موافقة
النجم الربتغــايل عىل اقتطاع جزء من راتبه يوفنتوس كان يبلغ  31مليون يورو ســنويا،
يف ظل توقف النشــاط بسبب جائحة كورونا وهو ما جعله النجم صاحب األجر األعىل بني
العبي الدوري اإليطايل.
العام املايض.

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

الجمعة  3كانون االول 2021

؟

رجــل دولة فرنيس .وصحايف وطبيب ،انتخب مرتني
لرئاســة الحكومة الفرنسية .وقاد فرنسا خالل الحرب
العاملية األوىل.
إسمه مؤلف من  11حرفا .إذا جمعت:
 9+2+7+6فريق كرة فرنيس.
 3+1+7+9دولة افريقية تحمل إسم نهر.
 2+9+7+3ماركة سيارات.
 11+6+7+5وحدة وزن.
 3+10+8دولة عربية.
 3+11+10قضاء لبناين.
 6+8+4حيوان معروف.
 8+5لالستفهام.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ مــن ملوك فرنســا،
نذهب اىل املكان باستمرار.
2ـ امرباطورة رومانية،
يودّ.
3ـ مدينــة بريطانية،
مدينة أمريكية.
4ـ يربط ويشدّ  ،شاهدك،
مدينة ايطالية.
5ـ نهــر أورويب ،دولة
افريقية ،أغلــظ أصوات
العــود ،تضــ ّوع وانترش
الطيب.
6ـ مدينــة ايطاليــة
عريقة ،ماركة آآلت تصوير،
مدينة سورية.
7ـ يغمز باألجنبية ،نفي
بالوعد ،مقاطعة ايرانية.
8ـ االسم الثاين لرسام

بلجيــيك راحــل ،احدى
املحافظات ،قضاء لبناين.
9ـ نائب لبناين ،من كبار
آلهة الفراعنة ،إسم للزمان
املايض ،كر اليء.
10ـ قطــع ،خافــت
وضعيف ،يكســو الجمل،
يســتعمل مع الــ  ،آلة
الحائك.
11ـ تــردّد صوتــه يف
صــدره ،ألف كيلــو ،بيت
ديفء ،الد ّر.
12ـ أعطاهــم اليء
باليد ،من أعامل البحر ،ثبت
ورسخ ،حيوان معروف.
13ـ تح ّوله من مكان اىل
آخر ،والية أمريكية.

الحل السابق
1ـ يوم من عمري ،قمنا
2ـ وديع الصايف ،حصل
3ـ سيد ،متولونهم
4ـ فعلها ،ز ّوروها
5ـ أعادله ،روي ،دمر ،كان
6ـ لقيت ،وزين ،ميسوري
7ـ حلس ،يلك ،نشاهده ،أل
8ـ تيان ،القنس ،يالتا
9ـ يــا ،وردي ،وو ،يــس،

1ـ من ملوك فرنسا ،ضمري
متصل.
2ـ سلسلة جبال بني أوغندا
والكونغو ،دولة آسيوية.
3ـ نرضب بقبضة اليد ،تنكر
معرفة األمر ،حيوان بحري.
4ـ عاصمــة مملكة أرمينيا
الصغرى قدميا ،سكان املنطقة
القطبية ،كثري الكالم.
5ـ مدينة بلجيكية ،مقولها.
6ـ أوالد األرانــب ،صنفــه،
سئم.
7ـ جرم يدور حول الشمس.
8ـ نقط عىل الوجه تخالف
لونه ،نجم كرة ارجنتيني راحل.
9ـ تضيئــان ،لســان النار،
يخصك.

افقيا:

عموديا:

نساء

10ـ كلوديا كاردينايل ،هف

11ـ ليون ،الدهر ،بك ،ع ّمت
12ـ نعلن ،بدن ،مدكو ،مي

13ـ الزهيــد ،دم ،دوريس

داي

االبراج

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

ال تجعل األمور الصغرية تتضخم بينك وبني

1ـ يوسف الحويك ،نا
2ـ وديع عقل ،اللعل
3ـ ميدل إيست ،ويلز
4ـ مع ،هدّ ت ،يودّونه
5ـ ناتال ،يارين
6ـ علم ،هولندا ،بد
7ـ مص ّور ،زك ،يكاد
8ـ رأل ،رميا ،الندّ
9ـ يفوزون ،لورد

الثور
) 21نيسان  21أيار)
قم بأعاملك بشــكل جيد فهــذا كفيل ألن

سوء التفاهم بقليل من الدبلوماسية والرت ّوي .حلحلة ما يعكر عالقتك بالرشيك هذه الفرتة.

املرحلة الحالية ليســت مناســبة لتغيري

الرطان
) 22حزيران  23متوز)
رمبــا عليك أن تتحمل مســؤوليات جديدة

بعــض املواقف التي اعتمدتها .ال تقطع وعودا يف العمــل .ال ترتدد وابق متفائال .ســعادتك

ال تستطيع االلتزام بها يف األمور العاطفية.

العاطفية تتطلب الكثري من املرونة واللباقة.

االسد
) 24متوز  23آب)

العذراء
) 24آب  23أيلول)

ال تتوتر ألتفه األســباب ،وكن متبرا يف

متلك قوة خارقة وتعــرف جيدا ماذا تطلب

تسيري أمورك الحياتية اليومية .كن متسامحا وتريد .ثقتك بنفسك تدفعك اىل استغالل الفرص
وال تغضب أحدا بسبب أمور غري جوهرية.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

الثمينة بذكاء ،وفكرة تعطيك انطالقة ممتازة.

العقرب
) 23ت21 1ت(2

الحياة العاطفية واالجتامعية يف أحســن
ســتحقق أمنياتك عــىل الصعيد العاطفي،
حالــة .الزيارات الودية ممتعة .اســتفد من وتغمرك السعادة يف جميع األوقات .التنقالت
الظروف املحيطة بــك لتحقيق ما تصبو اليه الصغرية والرحالت القصرية مفيدة لك وتشعرك
من أمور.
بالراحة.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

طريقتك الســهلة يف التعبري تسلط عليك
القرارات الحاســمة تحتاج اىل قوة عزمية
األضــواء واألنظار .أفكار طيبــة وتبادل آراء ون ّية صافية .ال تستند عىل دعائم ركيكة فهي
بناءة للغاية .اســتمع جيدا اىل ما سينقله لك تخيــب اآلمال .الفلك يعــدك بأخبار عاطفية
أحدهم.
حسنة.

الدلو
) 21ك 19 2شباط)

10ـ ينوي ،نقودهم
11ـ ه ّر ،مشن ،يردد
12ـ محمود ياسني ،كو
13ـ نص ،همسه ،سابور
14ـ البارودي ،لك
15ـ رهاين ،مس
16ـ يك ،لس ،عيد
17ـ أتاهم
18ـ نجالء فتحي

اخترب معلوماتك
1ـ من هو املمثل األمرييك الذي ولد يف كاليفورنيا سنة
 ، 1925وإسمه األصيل كراكور أوهانيان؟
ــــــــــــــــــــــ
2ـ كم عدد قصص ألف ليلة وليلة املشهورة؟
ــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية عاصمة أوروبية يقع مطار بروما؟
ــــــــــــــــــــــ
4ـ من هو القديس الذي لقّب بـ رسول األمم؟
ــــــــــــــــــــــ
5ـ ما اسم املسرية التاريخية التي قادها املهامتا غاندي
سنة 1930؟
ــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية والية أمريكية يقع مطار ليهو؟
ــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم املدينة العربية التي لقبت بـ خزانة العرب؟
ــــــــــــــــــــــ
الزي التقليدي الذي يلبسه الرجال والنساء
8ـ ما اســم ّ
عىل السواء يف اليابان؟
ــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الوهج الذي يرتاءى للمالحني عتد هبوب
العاصفة وهم عىل صواري السفن ،علام بأن هذا الوهج
يحمل إسم قديس؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ من أسامء السيف.
2ـ من املرشوبات.
3ـ ندى ،مقياس أريض.
4ـ عودتك دون تحقيق
أهدافك.
5ـ نتخلّص من االرس.

1ـ من أقدم األلبســة
التقليدية يف العامل.
2ـ لعبة أرقام وحظ.
3ـ عكــس ونقيــض،
بياض البيض.
4ـ ابناء عائلة رشيفة
محرتمة.
5ـ ماركة أقالم حرب.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ أشبال.

1ـ أدراص.

2ـ دبدوب

2ـ شبارق.

3ـ راوول.

3ـ بدو.

نب.
4ـ آرَّ ،

4ـ أووين.

5ـ صقلية.

5ـ لبلبة.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ جون ملتون.
2ـ الربع الخايل.
3ـ يف مر.
4ـ النعامة.
5ـ امللك الظاهر.
6ـ يف تشييل.
7ـ بيورنسون.
8ـ بيار سان مارتني.
9ـ حسن االمام.

من خمسة حروف:

أحد األشــخاص من األنسباء .ميكنك أن تزيل
يحسن وضعك املادي .الراحة تساعدك عىل
ّ

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

10ـ ممثلة أمريكية ،عاصمة
أوروبية.
11ـ للتذمــر ،نطلب تنفيذ،
أرشد.
12ـ االســم الثاين لرئيس
فرنيس راحل ،ف ّزعهم.
13ـ سنة ،شجع ،رسب.
14ـ أحد الشــهور ،يقيم يف
الليل ،الدواء.
15ـ جمــع خلــد ،مدينة
ايرانية.
16ـ يرشح ،عاصفة بحرية.
17ـ نوتــة موســيقية،
عاصمة افريقية.
18ـ فنــان لبناين صاحب
الصورة.

معروف الرصايف

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

الحوت
) 20شباط  20آذار)

تشــعر بالغرية الشــديدة عــىل من تحب
الظروف مالمئة يك تستفر عن عدة أمور
وستجري تغيريات يف مسائل أمورك اليومية .عالقــة .التفاهم وحده هو الذي يجعل األمور
عالج األمور بروية وســتجد النتائج املرجوة تســري بطريقة صحيحة .مفتاح نجاحك هو
لصالحك.
حسن الترف.

دولة آسيوية
أملانيا
اليونان
بومبيدو
براغ
بلغاريا
بزق
تيفويل
جان بول
جلمود
حقل
حوران
حبيبة
خيوط
ديكارت
ربابنة
سامبا
سهل
شوبان
شص
صقر
غالدستون
غينيا
قربص
كمبوديا
كاترين
كيمبو
كوبا
كامريا
كابول
كولورادو
لوز
مناورة

S U DO K U

مركز
مهرقان
نجوى
منرود
هريوشيام

هايدن
هولندا
وردة
ياسمني
ياوندي.

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

الحل السابق
الرباط
الحل السابق
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

اجـ ـ ـ ــوا اقليميـ ـ ـ ــة ملبـ ـ ـ ــدة وعجـ ـ ـ ــز عـ ـ ـ ــن وق ـ ـ ـ ـ االنهيـ ـ ـ ــار :تح يـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن فوض ـ ـ ـ ـ امنيـ ـ ـ ــة ؟
(تتمة ص(1

إرسائيل؟ وإذا كان نعم ،فبأي شكل؟

بريوت تقارير جدية صادرة عن اكرث من مؤسســة دولية منها
«اليونيســف» حذرت من انهيارات قاسية قد تفيض إىل تعميم
الفوىض واألخالل باالستقرار األمني الهش ،ما يفرمل اي تفكري
«باالســتقالة» لدى رئيس الحكومة الذي مل «ييأس» بعد  !.هذه
التحذيــرات املعطوفة عىل تقاطع تقارير امنية غربية ومحلية
تشري اىل ارتفاع منسوب املخاطر االمنية خصوصا يف الشامل،
تتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر االقليمي عىل خلفية التصعيد
االرسائييل املمنهج ضد ايران مواكبة الجتامعات فيينا النووية،
والجديد باالمس الكشــف عن وثيقة ارسائيلية «رسية» جرى
اعدادها تحضريا للمواجهة العسكرية املفرتضة وسط ترجيحات
امنية ارسائيلية بان يكون حزب الله جزءا من املعركة؟!

يف املــايض كان الجــواب قاطعاً نعم ،وبــكل القوة تقول
الصحيفة ،لكن اآلن ،االمور غري واضحة متاما يف ضوء االزمة
الكبرية يف لبنان ،لكن املعضلة الكبرية لدى املنظومة السياسية
األمنية هي حول كيفية تربير املوضوع للجمهور ،وال ســيام
بالنســبة للرضر الذي سيلحق بالجبهة الداخلية مع حجم ناري
من نحــو  2 500صارو ونحو  100موقــع تدمري يف اليوم،
وهو رقم رسمي اطلع عليه الوزراء يف اللجنة الوزارية للجبهة
الداخليــة ،التي انعقدت مؤخــراً ،ومثلام جرى التدرب عليه يف
السيناريوهات يف مناورة الجبهة الداخلية الوطنية .ومن شأن
هذا أن يخلق ضغطاً وقلقاً ،بل ويعظم قوة «العدو».

تشاؤم وتصعيد؟

اذا املشــهد االقليمي ،ال يبدو اقــل قتامة من االزمة اللبنانية
املتفاقمة ،والجديد بروز اســئلة ارسائيلية عن موقف حزب الله
من حرب مفرتضة ضد ايران تعد لها ارسائيل ،بحســب وثيقة
«رسية» كشف عنها باالمس .فتزامنا مع اعالن وزير الخارجية
االيرانية حســني امري عبداللهيان عن التشاؤم بخصوص نوايا
أمــريكا والرتوكيا األوروبية ،ووصف مصــدر اورويب مواقف
ايران «باملتطرفة» ،تعهد رئيس املوســاد االرسائييل مبنع ايران
«النوويــة» ،وطلــب رئيس الوزراء االرسائيــيل نفتايل بينيت
من الواليات املتحــدة خالل مكاملة هاتفية مع وزير الخارجية
األمــرييك أنتوين بلينكــن« ،وقفا فوريا» للمحادثات بشــأن
الربنامج النــووي اإليراين ،فيام اعلن وزير»الدفاع» اإلرسائييل
بيني غانتس ،إن شــن هجوم عىل إيــران «يف مرحلة ما» ،قد
يكون هو الخيــار الوحيد ،لتعطيل برنامجها النووي ،مؤكدا أن
عىل إرسائيل االستعداد لكافة االحتامالت..

«وثيقة رسية»

ويف هذا الســياق ،كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن
وثيقة «رسية» تشري اىل ان الحكومة اإلرسائيلية تعتزم إنفاق
نحو  1 56مليار دوالر لرشاء أســلحة ،اســتعدادا لشن هجوم
عســكري عىل إيران ،بهدف تعطيل برنامجهــا النووي ،ولهذا
ستشرتي تل أبيب ،صواريخ اعرتاضية لبطاريات منظومة الدفاع
الجوي املعروفة باسم القبة الحديدية ،إىل جانب ذخائر دقيقة
ومتعددة لسالح الجو اإلرسائييل..

هل يدخل حزب الله الحرب؟

وأكدت الصحيفة أن الجهات «السيادية» يف تل أبيب ،متشامئة
للغاية إزاء ما ســتفرزه املحادثــات النووية بني الدول العظمى
وإيران يف فيينا ونوهت إىل أن الجيش اإلرسائييل يعزز يف الوقت
الحايل من استعداداته عرب التدريبات املكثفة وجمع املعلومات
االســتخباراتية الحتاملية أخذ قرار إرسائييل بشن هجوم عىل
املنشــ ت النووية اإليرانية .وتســاءلت الصحيفة حول املوقف
األمرييك تحت إدارة الرئيس جو بايدن ،يف حال أقدمت إرسائيل
عىل رضب إيران ،لكن السؤال املركزي اإلضايف بالنسبة للدوائر
السيادية يف تل ابيب هو :هل سيدخل حزب الله إىل املعركة ضد

ارضار كبرية يف «الجبهة الداخلية»

«نقص» بالجهوزية

ولفتت «يديعوت» اىل ان مسؤولني كبار يف الجيش اإلرسائييل
يتعاطون مع سيناريو دخول حزب الله إىل املعركة بعد الهجوم
كخيار»معقول للغاية» ،ولكن ال يعرفون بأي قوة ،وهذا هو السبب
الذي يجعل الجيش اإلرسائييل يشرتي املزيد من صواريخ القبة
الحديدية لالعرتاض ،مام يوجه نقداً إضافياً تجاه الجيش الذي
كان ينبغي أن يفعل ذلك منذ زمن بعيد ،وأن يســتكمل منظومة
الدفاع الجوي ونرش البطاريات الدامئة يف أرجاء الدولة .واقرت
الصحيفة بوجــود نواقص لدى الجيش االرسائييل ،ولفتت اىل
انه ميلك اآلن تســع بطاريات قبة حديدية فقط ،وتنقصه بضع
بطاريات للنرش الدائم ،وتتبادل القيادة العسكرية االتهامات مع
القيادة السياســية حول اسباب التقصري ،فنتنياهو وكل وزراء
الدفاع كانوا يعرفون الفجوات وفضلوا عدم التمويل؟

اسباب «احباط» عون ؟

داخليــا ،ال تلوح يف االفــق اي «بارقة امل» بامكانية تراجع
الرياض عن موقفها املتشــدد ازاء لبنان ،وبات ثابتا ان التصعيد
ســيتواصل عىل نحو تدريجي ليس فقط اىل ما بعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،بل االستحقاق الرئايس ،وبحسب زوار بعبدا ،بات
رئيس الجمهورية ميشال عون مقتنعا بعدم ارتباط االزمة بنتائج
االنتخابات الترشيعية فقط ،وامنا بالعالقة مع العهد ،وهذا يعني
ان ال تسويات قبل االنتخابات الرئاسية التي يحاول الخارج التاثري
عىل نتائجها مســبقا من خالل ايصال البالد اىل حالة االنهاك
الكبري ،وذلك لتســهيل فرض خيارات خارجية «قاســية» عىل
االطراف اللبنانية .ووفقا لتلك االوســاط ،وعىل عكس االجواء
االيجابيــة العلنية ،عــاد الرئيس عون من زيارته القطرية اكرث
احباطــا ،بعدما اقترت النتائج عىل «بروتوكوليات» ومواقف
غري قابلة للتســييل ،واصبحــت الصورة اكرث وضوحا من قبل،
فاملطلوب ســعوديا اتخاذ قرار «بفــك االرتباط» مع حزب الله
واتخــاذ مواقف علنية «لعزله» ،وهذا االمر غري منطقي ،وليس
واقعيا ،ولن يقوم به اي مســؤول عاقل النه ســيؤدي اىل هز
االستقرار يف البالد ،ولهذا اذا مل يرتاجعوا عن تشددهم ،لن تحل
االزمة ،يقول عون لزواره..

ال رهانات عىل ماكرون

وانطالقا من هذه املعطيات ،ال توجد اي رهانات لدى املسؤولني

يـــران :االوروبيـــون يتعا ـــون بمنطـــق وقدمنـــا لهـــم مســـودتي
(تتمة ص(1
وأضاف املســؤول اإليراين أن بالده وجهت تحذيرا ملجموعة
أربعة زائد واحد  1+4بأن اليسمحوا ألي طرف خارج املفاوضات
بالتأثري سلبا عليها.
يف غضــون ذلك ،تتعاقب اللقاءات واالجتامعات بني الوفود
املشــاركة لبحث ما تم التوصل إليه خالل الجولة املاضية ،مع
إدخال تعديالت عىل النقــاط التي ترفضها طهران أو تتحفظ
عليها ،وسبق لوزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان
أن قال إن اتفاقا جيدا يف متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة.
وأضاف عبــد اللهيان يف تغريدة له عىل موقع تويرت أن
محادثات فيينا تجري بجدية ،ورفع العقوبات أولوية أساسية
بالنسبة إليران ،وأن محادثات الخرباء متواصلة ،مؤكدا أن بالده
تسعى إىل حوارعقالين ورصني يسفر عن نتائج.
وكان عضو مجمع تشــخيص مصلحة النظام اإليراين غالم
حــداد عادل قد تحدث أن لدى بالده قرارا بحل قضية الربنامج
النووي ومشريا اىل إن الجانب األمرييك يدرك أن الضغوط لن
تجــدي ،مجددا طلب بالده ضامنــات لعدم تكرار ما حدث يف
عهد الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب ،الذي انسحب عام
 2018مــن االتفاق النووي ليعيد بعد ذلك فرض العقوبات عىل
إيران.وأضاف أن بالده تريد من واشــنطن أن تكون صادقة يف
تعهداتها.
من جهته ،قال مستشار الوفد اإليراين يف مفاوضات فيينا
محمــد مرندي إن العقبة أمام هذه املحادثات حاليا هي املوقف
األمرييك ،مضيفــا أن الواليات املتحدة ترغب يف اإلبقاء عىل
عقوبات عىل بالده .وتابع مرندي أن األوروبيني ترفوا بشكل
منطقي خالل مفاوضات فيينا.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن األيام املقبلة ستسمح بتقييم
مــدى جدية اإليرانيــني ،وأعربوا عن أملهم يف أن تكون لديهم
بحلول نهاية األســبوع صورة أوضح عن مســار التفاوض،
مشــريين إىل احتامل توقف املفاوضــات يف حال عدم إحراز
تقدم.وكان مســؤول أورويب قد أكد الثالثاء املايض استكامل
 80من االتفاق النووي.
ويف الجوالت الســت السابقة ،كانت هناك تعليقات مامثلة
عــن إحــراز تقدم كبري نحــو صياغة اتفــاق ،ولكن توقفت
املحادثات يف حزيران املايض قبيل انتخابات الرئاسة اإليرانية
دون التوصل إىل نتيجة.

الوكالة للطاقة الذرية :ايران تخصب
اليورانيوم بـ  20وطهران تنفي

يف هذه األثناء ،قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران
بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة  20يف منشأة «فوردو» التي
تم إنشاؤها داخل جبل مبحافظة قم.
وأضافــت الوكالة يف تقرير للدول األعضاء فيها أن إيران
تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة يف عملية التخصيب.
وتابعت أنها تحققت من أن الجمهورية االسالمية استخدمت
يورانيوما مخصبا بنســبة  5يف مجمــوع من أجهزة الطرد
املركزي من نوع « 160آي آر  »6للحصول عىل تخصيب بنسبة
 . 20وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ســتزيد وترية
عمليات التحقق داخل منشــأة فوردو ،مشــرية إىل أن طهران
وافقت عىل ذلك.
يف املقابــل ،ردت الخارجية اإليرانيــة بالقول إن التقارير
اإلعالمية بشأن نووي إيران أكاذيب هدفها تدمري احتامل نجاح
مفاوضات فيينا.

مقتد الصدر :ال شرقية وال ربية ...بل حكومة ا لبية و نية
(تتمة ص(1
دوره يف حفظ األمن يف العراق».
ودعــا اىل «تجريم التطبيــع وكل ما يتعلق به» ،وكذلك عىل
«العمل املشرتك للحفا عىل ثوابت الشعب العراقي يف التصدي
لالنحرافات األخالقية واالجتامعية وفق األطر القانونية».
واتفــق األطراف خالل االجتامع «عىل اســتمرار الحوارات
واملناقشــات وصــوالً إىل وضع معالجات واقعية لالنســداد
الحاصل يف املشهد السيايس ،وعىل «العمل عىل رفع املستوى
االقتصادي للمناطق املحرومة وإبعاد التنافس الســيايس عن
كل املشاريع الخدمية ورفع املحرومية عن هذه املناطق».
وبحســب البيان ،أكّدت قوى اإلطار التنسيقي «استمرارها
بخطواتهــا القانونيــة والجامهريية فيــام يتعلق مبتابعة
موضوع نتائج االنتخابات».
حمودي :اجتامعات البيت الشيعي هدفها بناء رؤية موحدة
اىل ذلــك ،اعلــن رئيس «املجلس اإلســالمي األعىل» هامم
حمودي ،أنّ االجتامعات التي تحصل هدفها بناء رؤية موحدة»،
الفتاً إىل «معالجة اختالالت العملية السياسية مبا شابها من
فشــل وفساد واســتغالل حزيب للدولة ،وتصحيح املسار ،ملا
فيه ازدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه».
واشار إىل أن «الجميع حريصون يف هذه املرحلة عىل وحدة

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

العراق واستقراره».
وتابــع حمودي يف بيان إنّ «وحدة العراق واســتقراره من
وحدة البيت الشيعي وقدرته عىل مواجهة التحديات ،وتصحيح
املســار» ،مشــدداً عىل «أهمية اجتامعات البيت الشيعي بكل
مكوناته ،والحوارات التي يعتزم إجراءها اليوم».

الجبوري :االجتامع خطوة مهمة

بــدوره ،قال رئيس حزب الجامهري الوطنية أحمد الجبوري،
إن االجتــامع «خطوة مهمة ملنع التصعيد واإلرساع بتشــكيل
حكومة املواطنة».
وأوضــح الجبوري عرب تغريدة يف «تويرت» أنّ «عقالء القوم
ينتــرون لالســتقرار و منع الخيار الخارجي مبســؤولية
وطنية» ،مشرياً إىل أنّ «السيد الصدر يستحرض حكمة التاريخ
و يحتكم للعراق و شعبه بعيداً عن املناصب وحدة البيت الشيعي
تنهي املراهنة عىل الفوىض العراق ينتر».
وتجــدر االشــارة اىل ان املفوضية املســتقلة لالنتخابات
الترشيعية العراقيــة قد اعلنت ،النتائج النهائية لالقرتاع الذي
جــرى يف  10ترشين األول املايض حيث افــادت بفوز التيار
الصــدري بزعامة رجــل الدين مقتدى الصدر بـــ  73مقعداً،
ليكون أكرب الكتل يف الربملان العراقي للســنوات األربع املقبلة،
فيام حصل «تحالف الفتح» ،الذي اعرتض عىل النتائج األولية
بدعوى «حدوث تزوير» ،عىل  17مقعداً.

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

اللبنانيــني عىل حصول اي خرق ميكن ان تحققه زيارة الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون الخليجية ،فاملسألة لن تحل بخطوات
«حسن نية» عرب اقالة او استقالة وزيراالعالم جورج قرداحي،
فاملطلوب خليجيا خطوات لفك ما يصفونه «بهيمنة» حزب الله
عىل الدولة ،وخروج الرئاســة االوىل من متوضعها اىل جانب
الحزب ،كام تشــري مصادر دبلوماسية غربية ،مل تستبعد غياب
امللف اللبناين عن جدول اعامل الرئيس الفرنيس املثقل باملشاكل
«الثنائية» مع الرياض ،وتفضل االدارة الفرنســية املقبلة عىل
اســتحقاق انتخايب عدم البحث يف ملفات اشكالية ومحاولة
اعادة تفعيل الرشاكة االقتصادية مع دول الخليج..

ال معطيات فرنسية

وعشــية زيــارة الرئيس الفرنيس الخليجيــة ،التقى رئيس
الحكومة نجيب ميقايت الســفرية الفرنســية آن غريو وعرض
معها املســتجدات السياســية وتطورات األوضــاع يف لبنان
واملنطقة ،ووفقا للمعلومات ،ابدت الســفرية «استياءها» من
الشــلل الحكومي الحايل ،كام مل تقدم اي معطيات جدية تشري
اىل امكانيــة حصول اخرتاق دبلومايس مع دول الخليج خالل
لقاءات ماكرون يف الرياض ،واكتفت بابالغ رئيس الحكومة ان
الرئيس الفرنيس ال يزال مهتام باالوضاع اللبناين ،وال يزال امللف
عىل جدول اعامله!

تصعيد كويتي؟

ويف هذا الســياق ،تواصل الكويت اجراءاتها التصعيدية ضد
حزبالله،وسطعالماتاستفهامكبريةحيالالخطواتالكويتية
املتســارعة واملتقدمة عن نظرياتهــا يف دول الخليج ،واعلنت
مصادر كويتية امس عن ضبط  5أشخاص جدد يف اطار ما بات
يعرف بقضية «متويل حزب الله» التي تم تصنيفها كقضية «امن
دولــة» .وأفادت صحيفة «القبس» الكويتية بأنّ العدد اإلجاميل
تــم إصدار قرار من قايض
للمتهمــني ارتفع إىل  12 ،23منهم
ّ
التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ  13من الجاري ،إضافة
إىل اســتمرار التحقيقات مع املتهمني الـ  5وحجزهم عىل ذ ّمة
القضية .وبحسب الصحيفة فان التحقيقات والتحريات مستمرة
مع متهمني آخرين لالستدالل ومعرفة عالقتهم باملتهمني .وقد
أنكر املتهمون الجدد جميع التهم املسندة إليهم ،مؤكدين أن دورهم
ينحر يف العمل الخريي ،وأنهم مل يقوموا بتمويل حزب الله.

التحذيرات االمنية

ومع ســقوط التســويات الداخلية التي تبقي مجلس الوزراء
«مشلوال»،تشرياوساطمقربةمنرئيسالحكومةنجيبميقايت
انه ليس متمســكا مبنصبه ،لكنه ليس يف وارد االستقالة حتى
إشعار آخر ،الن مدرك ان التداعيات االقتصادية واالمنية ستكون
خطرية للغاية .واذا كانت تلك املصادرال تنفي وجود ضغط خارجي
مينع سقوط الحكومة املطلوب منها امتام االستحقاق االنتخايب،
فإن ترك البلد يف حال فراغ ســيؤدي اىل فوىض امنية ،يصعب
السيطرة عليها بحســب تحذيرات داخلية وخارجية ،ولهذا فان
املزايدات لن تدفع رئيس الحكومة التخاذ قرارات متهورة ،وهو االن
مل ييأس بعد ،ويعمل ضمن معادلة «الحكومة ماشية إمنا مجلس
الوزراء مش مايش» وسيفعل ادارة العمل الحكومي اىل ان يتامن
املنا املناسب الســتئناف جلسات الحكومة..ويف هذا السياق،

علمــت «الديار» ان تحذيرات امنية غربيــة وصلت اىل االجهزة
االمنية اللبنانية تحذر من خطر انفالت االمور يف «الشارع» يف
ظل االنهيار االقتصادي ،تزامنا مع تصاعد «الكبا » الســيايس
عشية االنتخابات ،وكان الفتا اعتبار منطقة الشامل ،اكرث املناطق
هشاشة واملرشحة لوقوع اعامل «عنف»؟

حزب الله متمسك مبوقفه

ويف هذا السياق ،اكد حزب الله عرب كتلة «الوفاء للمقاومة»
ان املخــرج لألزمة الحكومية الراهنة يف البالد ،يبدأ من العودة
إىل الدســتور واحرتام األصول الدســتورية ،كــام أن مقاربة
األزمة الســعودية املفتعلة ال تصح باملجاملة وال باالستخفاف
بســيادتنا وكرامتنا الوطنية مــع تأكيدنا عىل أهمية ورضورة
تسوية العالقات اللبنانية مع الدول ال سيام منها الدول العربية
الشــقيقة .املخرج لألزمة الحكومية الراهنة .ويف الســياق
القضايئ ،تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله
املحامي طوين فرنجية بدعــوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة
العامة ملحكمة التمييز بسبب عمل قايض التحقيق العديل طارق
بيطار لجهة قراره بر ّد الدفوع الشكلية.

العودة اىل ازمة النفايات؟

ويف مشهد يعكس «العجز» الحكومي عن حل االزمات وترقبها
قبل وقوعها ،مل يكن ينقص املشــهد القاتم اقتصاديا ،اال اعالن
رشكتا «ســيتي بلو» و»رامكو» عن وقف كنس وجمع النفايات
يف بريوت وجبل لبنان اعرتاضاً عىل عدم تســوية العقود مع
مجلس اإلمنــاء واإلعامر .وفيام طلبــت «رامكو» من مجلس
اإلمناء واإلعامر رضورة اإلرساع يف إطالق مناقصة جديدة لرفع
النفايات يف قضاءي امل وكروان ومن مدينة بريوت ،متهمة
الجهات الرسمية املختصة بالعجز عن إيجاد حلول النهيار سعر
ف اللــرية اللبنانية وتأثريه املبــارش عىل عملها ،عقد وزير
البيئة نا ياسني اجتامعا مع رئيس الحكومة نجيب ميقايت
يف محاولة ملعالجة الكارثة البيئية الجديدة ،واعلن ياســني أنّه
يجــري العمل لتفادي أزمة إرضاب عامل رشكات جمع النفايات
الذي اكد أنّ هناك مشكلة يف العقود بني الرشكات وبني مجلس
اإلمناء واإلعامر وجرى نقا حول كيفية حلّها من خالل إدخال
تعديالت عليها آخذين بعني االعتبار التضخّم الحاصل!.

«كورونا» :تراجع طفيف وهبات..

صحيا ،وفيام اعلن وزير الصحة فراس االبيض تفعيل االتفاق
مع البنك الدويل لتغطية فروقات االستشفاء ملرىض الوزارة ،اكد
ان االوضاع يف البالد ال تحتمل االقفال العام مرة جديدة ،يف هذا
الوقت ،سجل عداد كورونا تراجعا طفيفا ،واعلنت وزارة الصحة
العامة يف تقريرها اليومي تســجيل  1452إصابة جديدة ،فيام
سجلت  10حاالت وفاة .يف هذا الوقت ،سلمت سفرية فرنسا آن
غريــو وزير الصحة  500ألف جرعة من لقاح «فايزر» هبة من
دولة فرنســا اىل لبنان خالل احتفال أقيم يف مستشفى رفيق
الحريري الجامعــي ببريوت .فيام أعلنت قنصلية لبنان العامة
يف ريــو دي جانرو يف بيــان ،أنها وقعت يف  27ترشين االول
 ،2021عقــد هبة مع الرشكة الربازيلية «ال يفميد» املتخصصة
يف صناعة وتسويق املعدات واملستلزمات لغرف العناية الفائقة
قوامها  70جهاز تنفس اصطناعيا.

موسكو في رسالة واضحة :التحاق أوكرانيا بالناتو
(تتمة ص(1
عقوبات اقتصادية مل تنفذها بالده من قبل.
وأوضح بلينكن أن واشــنطن انخرطت يف مفاوضات مفصلة
بشأن احتامل تجدد االعتداءات الروسية عىل أوكرانيا ،معتربا أن
خطوات روسيا تهدف لزعزعة االستقرار وتشكل مبعث قلق.
وتابع قائال إن روسيا هي التي يقع عىل عاتقها تخفيض التوتر
الحايل ،مشددا عىل أن واشنطن مصممة عىل دعم أوكرانيا ووحدة
أراضيها .وأضاف وزيــر الخارجية األمرييك أن الواليات املتحدة
جاهزة للعمــل مع الطرفني من أجل التوصل إىل حل دبلومايس
لألزمة يتوافق مع اتفاقية مينســك .وشدد بلينكن عىل أن اللقاء
املرتقب الذي سيجمع بني الرئيسني األمرييك جو بايدن والرويس
فالدميري بوتني يتوقف عىل الخطوات التي ســيتخذها الجانب
الرويس لخفض التوتر يف إقليم دونباس.
من جانبه قال البيت األبيض يف بيان إن الرئيس جو بايدن يؤمن
بالدبلوماسية عىل أعىل املستويات مع روسيا.
وأضاف يف بيان أن واشــنطن ال ترفض املحادثات مع روسيا
وليس لديها ما تعلنه بشأن مكاملة مرتقبه بني بايدن وبوتني.
وكان بلينكــن قد التقى عىل هامــش القمة نظريه األوكراين
دميرتو كوليبا ،وأعرب يف اللقاء عن قلق واشــنطن مام ســامه
موقف روسيا العدايئ تجاه أوكرانيا.
وقال الوزير األوكــراين إنه ناقش مع بلينكن فرض عقوبات
اقتصادية عىل روسيا لثنيها عن القيام بأعامل عدائية.
ويف21ترشينالثاينالجاريقالرئيساالستخباراتالعسكرية
األوكرانية كرييلو بودانوف إن روســيا تخطط لش ّن هجوم عىل
بالده بحلول نهاية كانون الثاين أو بداية شباط املقبلني.
ويف األســابيع األخرية واصلت الواليات املتحدة وحلف شامل
األطلــيس واالتحاد األورويب التعبري عن مخاوفهم من تح ّركات
القوات الروسية عند حدود أوكرانيا ،خشية غزو محتمل .وقد نفت
روسيا مرارا وجود أي خطة لديها يف هذا االتجاه ،متهمة كييف
وحلفاءها الغربيني باستفزازها املتزايد.

خط أحمر

يف املقابل ،قالت الخارجية الروســية إن انضامم أوكرانيا إىل
حلف شــامل األطليس «ناتو» ( )Natoخط أحمر لدى روســيا،
مشرية إىل أن موسكو اقرتحت إجراءات محددة لخفض التصعيد
عىل الحدود مع أوكرانيا.
جه حلف
تو
إن
الفروف
سريغي
الرويس
وقال وزير الخارجية
ّ
لضمجورجياوأوكرانياللحلفسيكونمبنزلةقنبلةموقوتة
الناتو ّ
يف قلب القارة األوروبية.
وأكد الفروف يف كلمة له أمس الخميس خالل اجتامع منظمة
األمن والتعاون األورويب املنعقد يف ستوكهومل أن تحول الدول
املجاورة لنا إىل نقطة انطالق للمواجهة مع روسيا ،ونرش قوات
الناتو عىل مقربة شديدة من املناطق ذات األهمية اإلسرتاتيجية
ألمننا أمر غري مقبول بشكل قاطع.
وأضــاف أن األمن يف أوروبا ال ميكن أن يكون مجتزأ ،وأن هذا
األمن إما أن يكون أو ال يكون ،حسب تعبريه.
وشدد الفروف عىل أن الرئيس الرويس فالدميري بوتني اقرتح
حوارا مع الغرب للتوصل إىل ضامنات قانونية بعيدة األمد بعدم
توســع حلف الناتو رشقا ،وإىل توافقــات تلبي مصالح جميع
األطراف .وأضاف أن «الرئيس الرويس أكد أن موسكو ال تريد نزاعا
معأوكرانيا»،وقالإننامستعدونالتخاذخطواتسعيالحلاألزمة
األوكرانية.
لكنه اتهم الغرب مبدّ أوكرانيا باألســلحة ،ومبا ســامه وهم
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إمكانية الحل العسكري للنزاع يف دونباس.
وكان الرئيــس الرويس فالدميري بوتني قد قال ردا عىل اقرتاب
حلف األطليس من حدود روســيا إن موسكو ستتخذ اإلجراءات
العسكريةاملالمئة.
ودعابوتني خاللحفليفالكرملني إىلالدخوليفمفاوضات
جوهرية مع الدول الغربية بهدف التوصل إىل اتفاقيات ملموسة
وضامنات قانونية ،لضامن عدم توســع الناتو رشقا وعدم نرش
أنظمة أسلحة «تهددنا عىل مقربة شديدة من األرايض الروسية».

رد دويل

ويف الســياق نفســه ،قال وزير الدفاع األمرييك لويد أوس
أمس الخميس خالل زيارته لكوريا الجنوبية إن أي رد أمرييك
عىل ترفات روســيا تجاه أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع املجتمع
الدويل ،ودعا موســكو إىل التحيل بالشــفافية بشأن حشدها
العسكري عىل حدود أوكرانيا.
وردا عىل سؤال عام إذا ما كانت العقوبات املحتملة عىل روسيا
ســتكون اقتصادية فقط ،أحجم أوســ عن اإلجابة املبارشة،
واكتفى بالقول إنه ســيتم استخدام «أفضل األساليب ،وضمن رد
من املجتمع الدويل».
وأصبحت أوكرانيا وهي جمهورية سوفياتية سابقة تطمح
إىل االنضامم إىل االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس بؤرة
التوتر الرئيسة بني روسيا والغرب اللذين تدهورت العالقات بينهام
إىل أسوأ مستوى لها منذ  3عقود عقب انتهاء الحرب الباردة.
وكان األمني العام لحلف الناتو ينس ستولتنربغ ح األربعاء
يف اليوم الثاين واألخري من االجتامع الوزاري لدول الحلف بأن
للناتوخياراتواسعةملواجهةالتحديالرويسلحدودأوكرانيا،من
ضمنها العقوبات االقتصادية والسياسية واملالية.
وأضاف ستولتنربغ أن الحلف يقوي القدرات الدفاعية ألوكرانيا
بتدريــب قواتها وتزويدها باملعلومات ،وحثها عىل اســتكامل
خطواتها لالنضامم إىل الحلف.
وكان الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك دعا األربعاء إىل
«مفاوضات مبارشة» مع روسيا ،بهدف «وقف الحرب» الدائرة مع
االنفصاليني املدعومني من روسيا يف رشق بالده.
وقال زيلينسيك األربعاء يف خطاب أمام الربملان «علينا أن
نقول الحقيقة ،وهي أننا لن نكون قادرين عىل وقف الحرب من
دون مفاوضات مبارشة مع روسيا».
ويف ســياق متصل ،قال الجيش األوكراين أمس الخميس إن
أحد جنوده قتل يف هجامت ش ّنها انفصاليون يف إقليم دونباس،
متهام إياهم بخرق اتفاق وقف إطالق النار  4مرات يف الساعات
الـ  24األخرية .ويف روســيا ،نقلت وكالة إنرتفاكس لألنباء عن
جهاز األمن االتحادي أن السلطات ألقت القبض عىل  3أشخاص
يشتبه يف أنهم عمالء من املخابرات األوكرانية ،واتهمت أحدهم
بالتخطيط لتنفيذ هجوم بقنبلة.
ومل توضح السلطات الروسية تاريخ ومكان اعتقال األوكرانيني
الثالثــة ،وذكر بيان لجهاز األمن االتحادي أن اثنني من املقبوض
عليهم «وصال إىل روســيا لجمع معلومات وتسجيل فيديوهات
والتقاط صور ملنش ت ذات أهمية إسرتاتيجية حيوية وبنى تحتية
للنقل» .وأضاف أنه «تم العثور يف السيارة التي كانوا يستخدمونها
عىل مسدس ،وسالح آيل ،ومعدات حامية شخصية».
وحسب البيان نفسه ،فإن الرجلني «اعرتفا بتجنيدهام» من قبل
أجهزة األمن األوكرانية لقاء  10آالف دوالر.
وتابعت أن الشخص الثالث «اعتقل متل ّبسا بالجنحة مع وسائل
تخريب عبارة عن عبوتني ناســفتني تعادالن  1 5كيلوغرام من
املتفجرات».
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