كورون ــــــا  10 :ح ــــــاالت وف ــــــاة
و 1765حالـــــــــــة جديـــــــــــدة

كــأس الــعــرب فــي كــرة القدم:
م ــن ــت ــخ ــب لـ ــبـ ــنـ ــان يــتــطــلــع
ل ــت ــع ــزي ــز ادائــــــــه ال ــن ــوع ــي
بــمــواجــهــة ال ــج ــزائ ــر الــيــوم
ص 10
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أعلنــت وزارة الصحــة العا ّمة يف تقريرهــا اليومي
حــول مســتجدات فريوس كورونا امس ،عن «تســجيل
 1765إصابــة جديــدة بكورونــا ( 1749محليــة و16
وافدة) ليصبــح العدد اإلجاميل لإلصابــات .«675765
ولفتت الوزارة يف تقريرها ،إىل تســجيل « 10حاالت وفاة
جديدة ،وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .«8755

 12صفحة
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هــل ســتعود الحكومــة الــى االجتمــاع؟ أزمة البيطار ســارية ...وكل الحلول تصطدم بخــاف عون ــ بري

نور نعمة
قدّ م وزير االعام جورج قرداحي استقالته ،تزامنا مع الجولة
التي بدأها الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون لامارات وقطر
والسعودية لعلها تخفف من حدة االزمة الخليجية  -اللبنانية.
وهذه االســتقالة تشــكل دينامية وتفتح ابواب حلول ،فهل
ستتفاعل السعودية بطريقة مختلفة مع لبنان بعد االستقالة ؟
ويفهذاالنطاق،كانرشطالرئيسالفرنيساالسايسانيقدم
قرداحي اســتقالته ،ليتمكن من التفاوض مع اململكة العربية
السعودية عىل امللف اللبناين ،والحصول عىل ورقة حسن نيات
من قبل لبنان الرســمي .وهذه االستقالة تعزز وضع ماكرون
مــن ان يكون له دور مع اململكة من اجل تهدئة االمور ،وفتح
قنوات للحوار حول العاقة املســتقبلية بني السعودية ولبنان.
وحتى اللحظة ال يزال ماكرون يعمل ضمن املبادرة الفرنســية،
رغــم ان اتجهاتها اختلفت وتعــددت ،امنا ما حصل ويحصل
هــو جزء ال يتجزأ مــن الدور الفرنيس يف لبنان الحريص عىل
االســتقرار اللبناين .وعليه ،امام هذا الواقع ،حصلت استقالة
وزيــر االعام ،وتوقيتها يدل عىل انه كان مطلب فرنيس .ويف
هذا املسار ،ال ميكن ضامن اي يشء ،ولكن باريس ستضع كل
جهدهــا بان يبقى لبنان ضمن مرحلة انتقالية ،خصوصا عىل
مستوى الحكومة التي سيرتكز عملها عىل ملفني :وضع لبنان
املايل واالقتصادي وثانيا االنتخابات النيابية.

} هل استقالة القرداحي ستعيد
الزخم للعاقة اللبنانية  -السعودية؟ }

بداية ،تعامل االعام العريب التابع للسعودية بربودة مع خرب
استقالة وزير االعام جورج قرداحي ،حيث اعتربته قرار عادي.
فهل ستغريالسعودية تعاملها مع لبنان بعد استقالة قرداحي؟
من جهته ،يراهن رئيس الحكومة نجيب ميقايت عىل تحســني
العاقات اللبنانية  -الســعودية من خال ادائه يف الحكومة،
الذي ســيؤدي اىل تعاون سعودي معه وفقا الوساط سياسية
مطلعــة .وانطاقا من ذلك ،ســيوجه ميقايت دعوة الجتامع
مجلس الوزراء مطلع االسبوع املقبل.
يف املقابل ،تسود وجهتا نظر داخل فريق  8آذار ،تقول احداها
ان االستقالة لزوم ما ال يلزم ،وان السعودية ستطلب املزيد من
التنازالت املجانية ،واســتقالة قرداحي مجانية بالطريقة التي
متت فيها.
بينام تقول وجهة نظر اخرى ،انها ترفع تهمة تعطيل البلد عن
كاهل فرنجية وحزب الله و 8آذار ،وترمي الكرة يف ملعب رئيس
الحكومة نجيب ميقايت وكل من طالب قرداحي باالســتقالة،
وبالتــايل عليهم ان يثبتوا انهم قــادرون عىل حل االزمة مع
السعودية بعد االستقالة.

(تتمة املانشيت ص)12

قرداحي يعلن استقالته من وزارة االعالم

ّ
ماكرون بدأ جولته الخليجة :نأمل تحقيق تقدم في لبنان خال الساعات املقبلة

عرب الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون عن أمله يف حدوث
ّ
تقدم يف امللف اللبناين ،خال الســاعات املقبلة ،معل ًنا أنه «ال
ميكننا أن نساعد لبنان ،أو نعزز االستقرار والسام ،يف الرشق
األوسط ،إذا مل نتحاور مع جميع الجهات».
ولفت ،خال زيارته اإلمارات ،إىل «أننا سنبذل جهودنا ليك
يكون لدول الخليج والسعودية خاصة دور فاعل يف مساعدة
الشعب اللبناين« ،مشريًا إىل أنه «عىل فرنسا أن يكون لها دور
فاعــل يف املنطقة ،لهذا يجب أن نتحاور مع الجميع» ،مؤكدً ا
أن «الرشاكة االسرتاتيجية مع اإلمارات ،تهدف لبناء االستقرار
ومكافحة اإلرهاب«.
وبشــأن توقيــع عقود مع االمــارات لتزويدها مبقاتات
«رافال» الفرنسية ،أكد ماكرون ان «توقيع عقد بيع الطائرات
لامارات يعود باملنفعة للشعب الفرنيس».
وكان ماكرون وصل إىل اإلمارات ،خال رحلة رســمية إىل
منطقة الخليج يزور فيها قطر والســعودية أيضً ا ،يف الفرتة

(التتمة ص)12

اكــرب جرمية تحصل يف لبنان ،هي منع
 %15من الناخبني املغرتبني من انتخاب 128
نائباً ،واســتبدال ذلك بانتخاب  6نواب يف
االغرتاب عن  6قارات.
حرام منع  233الف مغرتب من املشاركة
بانتخاب نواب لبنان.
وال يجب عىل املجلس الدستوري ان يوافق
عىل الطعــن الذي تقدّ م بــه «تكتل لبنان
القوي» الذي اظهر ضعفه بعد هذا الطعن.

وال يجب عىل الرئيس نبيه بري ان يقايض
القايض طارق البيطار باملوافقة عىل الطعن
مبشــاركة املغرتبني بانتخاب الـ  128نائباً
وانتخاب  6نواب عن  6قارات.
ويف كل االحــوال ،ان اقصــاء  %15من
الناخبــني املغرتبني عن االنتخابات النيابية
هي طعنة للدميوقراطية.

«الديار»

فرنسـ ـ ـ ـ ــا ّ
تعيـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــفيرة فـ ـ ـ ـ ــي دمشـ ـ ـ ـ ــق
ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻊ وﱄ ﻋﻬﺪ اﺑﻮﻇﺒﻲ

ُ
مفاوض ــات فيين ــا انته ــت باتف ــاق عل ــى مواصل ــة املحادث ــات االس ــبوع املقب ــل
بوريلوعبداللهيان:االجواءايجابية {باقري«:اسرائيل» لنتجرؤعلىالحلمبمهاجمةايران

عقــد اجتــامع اللجنــة
املشــرتكة لاتفاق النووي
يف فندق كوبورغ يف فيينا.
واستعرض املشــاركون يف
هذا االجتامع النتائج التي تم
تحقيقها والتقدم املحرز يف
هذه الجولة مــن املحادثات
وفــق النصوص التي قدمتها
إيران.
وبنــاء عــىل طلب بعض
الوفــود املشــاركة العودة
إىل عواصمهــا ملزيــد من
التشاور ،تقرر يف االجتامع
وقف املحادثات واســتئنافها

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

أصدر الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
عني مبوجبه بريجيت كورمي
مرسوماً رئاسياً ّ
مستشارة الشؤون الخارجية وسفرية فرنسا
يف سوريا.
وجاء يف املرســوم الرئايس أنه «بنا ًء عىل
تقرير رئيس مجلــس الوزراء ،ووزير أوروبا
والشــؤون الخارجية ،وبحسب الدستور ،وال
ســيام املادة  13منه ،وبعد استامعه ملجلس
تم تعيني بريجيت كورمي ،مستشارة
الوزراءّ ،
للشــؤون الخارجية ،وســفرية فرنسا يف
سوريا.
وأشار املرسوم إىل أنّ رئيس الوزراء ووزير
أوروبا والشــؤون الخارجية مســؤوالن عن
تطبيق هذا املرسوم ،الذي سينرش يف الجريدة
الرسمية للجمهورية الفرنسية.

والجدير بالذكر أن كورمي شــغلت منصب
ســفرية لبادها يف ليبيا بني العامني  2016و
.2018

كييــــــف تتوقــــــع موعــــــد الهجــــــوم الروســــــي
ّ
واشنطن :قلقون وخطاب موسكو تتزايد حدته

الوفد االيراين املفاوض

ْ
ْ
«اســــــرائيليين» فــــــي عمليــــــة دهــــــس فــــــي جنيــــــن
شــــــرطيين
اصابــــــة
بلينكــــــن لبينيــــــت :االجــــــراءات االحاديــــــة تزيــــــد مــــــن التوتــــــرات
استشهد شاب فلسطيني،
وأصيب آخــر ،صباح امس،
برصاص رشطــة االحتال
اإلرسائييل ،بزعم دعســهام
لرشطيــني إرسائيليــني يف
مدينة أم الفحم.
مصادريفرشطةاالحتال
االرسائييل اعلنت اصابة اثنني
مــن عنارصها بجراح ما بني
متوسطة اىل خطرية ،جراء
حادثة دهس متع ّمدة وقعت
يف مدينة ام الفحم.
وذكــرت القنــاة ««12
العربيــة أن رشطة االحتال
كانت تقوم بحملة اعتقاالت
يف املدينة املحتلة عىل خلفية

مكان عملية الدهس ويف االطار الشهيد فتحي محمد جبارين

مقاتات روسية تمنع طائرات اميركية من انتهاك حدودها فوق البحر االسود

(التتمة ص)12
ص9

قال وزيــر الدفاع األوكــراين أوليكيس
ريزنيكــوف أمام الربملان ،امس مستشــهداً
بتقارير للمخابرات ،تتحدث عن نرش روسيا
أكرث من  94ألــف جندي بالقرب من الحدود
األوكرانية ،ورمبا «تســتعد لهجوم عسكري
واســع النطاق يف نهاية كانــون الثاين»،
واشار اىل إنّ أوكرانيا لن تقدم عىل أي ترصف
اســتفزازي لكنها «مســتعدة للرد» إذا ش ّنت

روسيا هجوماً.
وكان وزيــر الخارجية األوكراين دميرتو
كوليبااكد ،اكد أنّ هذا االنتشار العسكري ميكّن
روســيا من أن تش ّن هجوماً عىل باده «يف
غمضة عني» ،مؤكداً أنّه «من األفضل التحرك
اآلن وليس الحقاً من أجل كبح جامح روسيا».

(التتمة ص)9

كبيرة علماء منظمة الصحة :لتوقي الحذر وليس الذعر

حثّت كبرية علامء منظمة الصحة العاملية،
ســوميا ســواميناثان ،امس الجمعة ،عىل
تفادي الذعر بعد ظهور ســالة «أوميكرون»
املتحورة من فريوس كورونا.
وقالــت ســواميناثان خــال يف مؤمتر
«رويرتز نكست»« :من السابق ألوانه تأكيد ما
إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها» ،مشرية
إىل أن «التكهن مبا إذا كان أوميكرون سيصبح

السالة املهيمنة يف حكم املستحيل».
وتابعت أن «النسخة املتحورة «دلتا مسؤولة
عــن  %99من اإلصابــات يف العامل .وأن هذا
النســخة أشــد قدرة عىل االنتقال والهيمنة
ليصبح (النسخة) السائدة يف أنحاء العامل.

(التتمة ص)9
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هيستيريا أبوكاليبتية في «اسرائيل»

نبيه الربجي

مــا الســبب الــذي
جعــل «الهيســترييا
االرسائيليــة» تصل اىل
حد قــرع طبول الحرب،
وبــني لحظــة وأخرى،
دون أن نشــهد مثيــاً
لهــذه االســتعراضات
البهلوانيــة عــىل مدى
الســبعة
العقــود
املنرصمة؟ اســتطراد اً،
أال تظهر كميــة الخوف التي انعكســت يف املواقف،
ويف االســتعدادات ،أن تلك األرمــادا التوراتية هي،
فعاً ،أوهن من بيت العنكبوت؟
ذروة الهيســترييا .أيضاً ذروة االرتبــاك .حكومة
نفتايل بينيت يف حرية قاتلــة .اذا أفضت مفاوضات
فيينــا للعــودة اىل االتفــاق النــووي ،بالتايل رفع
العقوبات ،وتطبيع العاقات بني واشــنطن وطهران،
القيــادة االيرانيــة لــن تكتفــي بتكثيف أنشــطتها
يف تطوير امكاناتها
الجيوسياســية ،ال بد أن مت
التكنولوجية ،خصوصاً ترســانتها الباليســتية التي
ميكن أن تحدث تغيرياً زلزالياً يف معادالت القوة.
واذا فشــلت املفاوضات ،القنبلة ستكون بني أيدي
آيات الله ،لتتشــكل خارطة اســرتاتيجية جديدة يف
املنطقة ،وتتحول «الرتســانة النوويــة االرسائيلية»
التي طاملا اســتخدمت كام رقصة األشــباح ،أو كام
رقصــة األفاعي ،لرتويــع اآلخريــن ،اىل خردة غري
صالحة لاستخدام.
الذي زاد يف االيقاع الهيســتريي اياه ما تردد ،عىل
هام جلسات التفاوض يف فيينا ،من أن ادارة بايدن
التي تحارصها األزمات مــن كل حدب وصوب ،لجأت
اىل التصعيــد يف امللف األوكــراين ،لتغطية تنازالت
حساسة أمام الوفد االيراين.
هذا بالرغم من أن التعليقات األمريكية بدت «حامية
الوطيــس» ،واســتذكرت وقائع األيــام الهائلة عام
 1962بني واشنطن وموســكو بسبب نصب صواري
نووية يف كوبا ،وعقب فضيحة خليج الخنازير.
كان الفتــاً تركيــز التعليقــات «االرسائيلية» عىل
البعد التكتيــيك يف التصعيد الذي ،يف نظرها ،اما أن
ينتهي بصفقة ثنائية بني الواليات املتحدة وروســيا،
أو مبؤمتر عىل شــاكلة مؤمتر هلسنيك ،عام ،1975
والــذي كان القصــد من انعقــاده بلــورة «اآلليات
الفلســفية» للمساكنة بني املعسكر الرشقي واملعسكر
الغريب.
توماس فريدمان أشــار ،يف مقالــة أخرية له يف
«النيويورك تاميز» ،اىل أن واشنطن زودت «ارسائيل»
بقنبلــة «جي .يب .يــو ـ  « 34التــي تصنعها رشكة
بوينــ  ،والتي يتجاوز وزنها الـ 13طنــاً .أم القنابل
التي أختــرب منوذج أقل وزنــاً منهــا يف أحد أودية
أفغانستان اخرتقت الصخور عىل عمق مئات األمتار.
اذا كان امتــاك «ارسائيل» للقنبلــة صحيحاً ،وهو
ما مل يؤكده أي مســؤول أمري  ،هل تتصور حكومة
بينيــت أن القاءها عىل أي منشــأة نووية ايرانية لن
يفجر ،يف الحال ،حرباً يــرى خرباء دوليون أنها ال بد
أبوكاليبتيــة يف «ارسائيل» التي اذا
أن تحدث فو
ما انهالت عليهــا آالف الصواري  ،وبقدرات تفجريية
هائلة ،ال بد أن تفقد السيطرة عىل أراضيها.
املســريات
هذا يعني أن حزب الله ،ومبؤازرة مئات
ّ
التي تربك «الطــريان االرسائييل» ،ميكــن أن يجتاح
منطقة الجليل ،وأن يصل الجي الســوري اىل ج
بنــات يعقوب ،ورمبــا اىل ما هو أبعــد من ذلك ،يف
حني أن مقاتيل «حامس» قــد يجدون الطريق أمامهم
مفتوحة اىل املدن ،والقرى ،القريبة من القطاع.
هــذه ليســت ،قطعــاً ،بالتصــورات الخيالية اذا
مل تشــارك الواليــات املتحــدة يف الحرب .مســاحة
«ارسائيل» ضئيلة جد اً ،كــام أن التضاريس الطبيعية
فيهــا محدودة اذا ما قورنت مبســاحة ،وبتضاريس،
ايران ( 22145كيلومــرتاً مربعــاً مقابل 1648000
كيلومرت مربع).
كيف ســيكون عليه املشــهد اذا مــا تعرضت تلك
املساحة الضيقة لســقوط عرشة آالف صارو فقط
يف يوم واحد .عــىل أن تســتهدف ،بالدرجة األوىل،
املقــار الحكوميــة ،والقواعــد الجويــة ،ومحطات
الكهرباء واملاء؟ العمى الكامــل ،بطبيعة الحال ،وان
كان معلوماً أن مئات آالف الصواري جاهزة لاطاق
يف غضون أيام.
األمريكيــون ضد هــذه الحرب .هــم الخائفون عل
قواعدهم العسكرية ،كام عىل مصالحهم االقتصادية.
بالتايل ال هريوشــيام أخرى .ريتشارد هاس ال يتوقع
«تلك الجهنم يف الرشق األوسط»

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
السعودية عاتبة على أمــيــركــا ...ولــبــنــان «ال حية»
ً
حـــزب الــلــه ال يــتــوقــع خ ــي ــرا بــعــد اســتــقــالــة قــرداحــي
محمد علو

لتغيري موقف ويل العهد محمد بن ســلامن من لبنان ،ولكنه
مل يتمكن من إحداث أي خرق عىل هذا الصعيد ،فالســعودية
رغم ابتعاد ســعد الحريري عن األضــواء الحكومية ،وتويل
نجيب ميقايت املهمة ،مل يتواصلوا مع رئيس الحكومة إطاقاً
منذ تشــكيل الحكومة حتى اليوم ،وهذا األمر مل يكن متعلقاً
مبوقف وزير أو شكل حكومة.
وتكشف املصادر أن السعوديني تع ّمدوا التصعيد مع لبنان،
أوالً بسبب امللف اليمني واقرتاب سقوط مأرب ،وثانياً واألهم
إلرسال رســالة اىل الواليات املتحدة األمريكية ،فاألخرية مل
تظهــر أي نية جدية بالتواصل مع اململكة التي شــعرت أنها
تستبعد عن ملفات املنطقة األساسية ،وأبرزها التفاوض مع
إيــران ،حيث ال تعطي امريكا وال فرنســا أي اهمية للمطالب
الســعودية التي تريد اململكة أن تحققها قبل توقيع أي اتفاق
نووي جديد.
من هنا يصبح مفهومــاً املوقف األمري الداعم لحكومة
ّ
تجىل مبوقــف عايل املســتوى من وزير
ميقايت ،والــذي
الخارجية طوين بلينكن ،يؤكد ورة بقاء حكومة ميقايت
والحفا عىل االســتقرار ألجل إجــراء االنتخابات النيابية،
وبالتايل ف ن املســألة الخليجية ال تتعلق ال بوزير إعام وال
حتى موقف حكومة كاملة ،بل هو يف مكان آخر متاماً.
تغــري يف العاقة بني
لذلك هل ميكن القول ان شــيئاً ما
ّ
السعوديني واالمريكيني والفرنسيني؟

هذا هو السؤال األسايس بالنسبة اىل املصادر ،والذي عىل
أساسه قد يتغري املوقف الخليجي والسعودي تحديداً من لبنان،
وتشري املصادر إىل أن نتائج زيارة ماكرون قد تظهر صورة ما
حول الجواب ،مشددة عىل أن صفقة بيع الطائرات العسكرية
املقاتلة من قبل فرنســا اىل االمارات قد تكون مؤرشاً ،ولكن
اإلهتاممات السعودية تبقى يف مكان آخر ،تحديداً يف اليمن
واملنطقة ودورها املستقبيل.

يف غياب اي بارقة امل ب عادة القطار الحكومي اىل سكة
العمل مجددا ،اقله قبل انقشاع ر ية الجلسة النيابية ،بعدما
اقفل طريق الرهان عىل نتائج الحراك الخارجي من مفاوضات
فيينــا اىل زيارة الرئيــس الفرنيس اميانويــل ماكرون اىل
الخليج ،بقي املنا السيايس مشدودا عىل الجبهة املفتوحة
مع الخليج ،رغــم خطوة « محور املامنعة» بالتضحية بوزير
االعام ،بعد «غــزل» الخارجية اللبنانيــة برفضها الرهاب
الحوثيني ،من جهة ،وبرقيات التهنئة الشكلية لامارات ،التي
طريت معها اكرث من رســالة ،ربطا بطبيعة التعقيدات التي
تحكم الوضع الداخيل.
فمن زيارة ج ال بعبدا اىل العاصمة القطرية لحضور حفل
افتتاح «كأس العرب  ،»2021التي جاءت الفتة ومثرية للجدل
بكل املعايري ،اىل «الخطوة القرداحية» ،بدا ان شيئا ما يطب .
فشــكا ،لجهة تركيبة الوفد اللبناين الذي ضم شــخصيتني
«امنيتني» ،فضا عن «منســق» العاقة مع الجانب السوري
ووزير الطاقة ،مســألة عن قطبة مخفية يف جدول أعاملها
وبرنامجها تتخطى مسألة «االتفاق الغازي» ملصلحة مؤسسة
كهرباء لبنان الذي حيك عنه .ومضمونا ،يف اطاالت الرئيس
عون االعامية «التوضيحية والتكميليية» حول مسألة تركه
لقرص بعبــدا وحديثه عن رشوط التمديــد« ،الذي يريده يف
حال جــاء من مجلس النواب» ،اىل انتقــاده القرار الخليجي
«مبعاقبة الشــعب اللبناين بأرسه وعــدم فصله بني مواقف
االفراد ومواقف الدولة اللبنانية» ،كام انه سأل ملاذا مل يعاقب
صحايف خليجي «شتمه» يف إحدى الحلقات التلفزيونية ،يف
وقت واصل فيه حزب الله حماته عىل اململكة ودول الخليج،
ليزيد الطني بلة نرش الرياض لفيديوهات مشــاركة عنارصه
يف تدريب الحوثيني يف مطار صنعاء ،عىل استهداف االرايض
السعودية باملسريات املفخخة.
وبقدر االشكاليات التي اثارها ما أعلن عنه من الدوحة داخليا،
بقدر ما اضافت الزيارة اشكاليات عىل صعيد ملف العاقات
اللبنانية  -الخليجية بكل تعقيداتها ،ما قد يشعل الجمر تحت

رماد التوترات القا ة ،واملنحى الشخ الذي بات من السامت
األساسية فيه واآلخذة مســاحته يف االتساع يوما بعد يوم.
اكيد ان مشــهد الدوحة مل يــرح الكثري من قــادة الخليج،
خصوصا يف اململكة العربية الســعودية ،وأكرث يف اإلمارات
العربية املتحدة ،التي ما زال التوتر مييز عاقتها بقطر بالرغم
من املصالحة العربية التي حصلت ،بل صب الزيت عىل النار،
حيث تخوفت مصادر ديبلوماســية يف بريوت من أن تضيف
رحلــة قطر مزيدا من التأزيم عىل صعيــد االزمة الخليجية،
نظرا لحساسية العاقات الخليجية-الخليجية ،فارضة تشددا
اكرب من قبل دول تلك املنطقــة ،متوقعة ان يرتك هذا الحدث
آثاره السيئة عىل املسعى الفرنيس ،الذي يعول خاله الرئيس
اميانويل ماكــرون عىل دور ابو ظبي املحــوري ،خصوصا
ان عاقة باريــس بالرياض فاترة جدا ،ومــن غري املنطقي
بالتايل ان ينجــح االيليزيه يف إحــداث اي خرق ،هو الذي
فشل يف تســويق الرئيس ميقايت وحكومته لدى اململكة،
علــام ان ة قيادات ســعودية تح ّمل باريس مســؤولية
ما آلت اليــه األوضاع يف بريوت نتيجة سياســة األخرية.
مــن جهتها ،تؤكد مصادر «عونيــة» ،ان رئيس الجمهورية
الــذي نجح يف ك الحصــار املفروض عــىل العهد ،بعد
سلســلة النجاحات التــي حققها رئيــس الحكومة نجيب
ميقايت يف غاســكو ،والتــي صبت يف االتجاه نفســه،
ليــس يف صدد تحــدي او االنتقــام من احــد ،إال أنه يف
بأن يبقى لبنان معزوال ،لذلك كان
الوقت نفســه لن ير
قراره باملشــاركة شــخصيا وتر س وفد لبنان إىل الدوحة،
مســتغا الفرصة لعقد محادثات تتعلــق بأكرث من ملف.
وذكرت املصادر بأن الدوحة ميزت نفســها منذ اليوم االول
لازمة ،فيام كانــت اإلمارات الســباقة إىل فتح مواجهة
مع بــريوت يوم ســحبت ســفريها من لبنــان حتى قبل
انفجــار االزمة األخــرية ،يف إجــراءات أحادية هدفت إىل
تطويــق بريوت ،واشــارت املصادر اىل أن لبنان الرســمي
ينأى بنفســه عن الرصاعات العربية ،وبالتايل فان الزيارة
ليســت نكاية باإلمــارات او غريها ،بقدر مــا هي فرصة
للحصول عىل مســاعدة للتخفيف من عــبء االزمات التي

يعيشــها اللبنانيون منذ قرابة الســنتني ،خامتة بأن زيارة
قطر تتقاطع مع محادثــات رئيس الحكومة يف الفاتيكان،
التــي دخلت عــىل الخط عرب الوســيط الفرنــيس ،الذي
ســيكون املوضوع اللبناين عىل أجندة مباحثاته الخليجية.
امام هــذه املؤرشات الســلبية كلّهــا ،تؤكد املصــادر ،ان
اســتقالة الوزير قرداحي غري كافية ،وليست سوى خطوة
يف اتجاه اراحة الداخل وازالــة لغم من امام انعقاد مجلس
الوزراء  ،ورمبا ابعد من ذلك تســهيا لتمرير سلة -صفقة
تبدأ باالســتقالة وال تنتهي بتعديل قانون االنتخابات ،وما
بني املحطتني مــن «قبع» للقايض بيطار وتوقيع ملرســوم
ترقية دورة  ،1994اذا ما ســارت كل االمور وفقا ملا يشتهيه
الطباخون ،وهــو امر لن يكون بالســهولة التي يتصورها
البعض ،اللهــم اال يف حال كان القــرار بتطيري االنتخابات
النيابية قد اتخــذ ،وبالتايل باتت دغدغة ومراعاة الشــارع
خارج الحسابات.

اشــار نائب رئيس املجلــس التنفيذي يف حــزب الله
الشي عيل دعمو إىل أنه «عىل اللبنانيني ان يعرفوا ان
امريكا تخدعهم مهام حاولــت ان تظهر مبظهر الحريص
عــىل مصلحة لبنان ،الن الحريص عــىل مصلحة لبنان ال
يحارصه وال يعاقبه وال مينع عنه املســاعدات وال يحرض
اللبنانيني عىل بعضهم البعــض وال يضغط عىل لبنان يف
ملف ترســيم الحدود البحرية ليقدم التنازالت عىل حساب
حقه للعــدو االرسائييل ،وهذا كله مــا تفعله امريكا يف
لبنان» .

وشــدد عىل ان «أحد اســباب معانــاة اللبنانيني هي
الحصار االمــري املفروض عــىل لبنان والسياســات
واالجراءات االمريكيــة املتبعة يف لبنــان ،واولويتنا هي
ك هذا الحصــار والتخفيف من تداعياته عىل اللبنانيني،
وخدمة الناس ومســاعدتهم بــكل امكاناتنــا وقدراتنا
للخــروج من هذه االزمة التي تضغط عىل الجميع».
واعترب «ان املســؤولية الكربى تقع عىل عاتق الحكومة
التــي يجــب ان تتحمل كامــل مســؤولياتها وان تعالج
االسباب التي ال تزال تحول دون اجتامعها ،وليس صحيحا

ان الثنا الشــيعي هو من يعطل جلســات الحكومة ،بل
من يعطل جلســات الحكومة هو من يرص عىل تســييس
القضــاء وابقائــه رهينــة التدخات واالســتخدامات
السياسية والضغوط الداخلية والخارجية».
ورأى «ان هذه االســباب هي التي متنــع حتى اآلن من
عودة الحكومة لاجتــامع ،وعدم املبادرة اىل ازالتها يزيد
االمور تعقيــدا ،لذلك ال بد من معالجتهــا وايجاد املخارج
والتفاعــل مع املخارج املناســبة التي تســاعد عىل الحل
وعىل الخروج من املشكلة».

اتخذ وزير اإلعام السابق جورج قرداحي قراره باالستقالة،
بعــد أن اقتنع بأنه ال يرغب بأن يح ّمل مســؤولية أي خطوة
ســلبية إضافية من الخليجيني تجاه لبنانيني ،أو أن يقال انه
يتحمل مسؤولية فشــل محاولة الرئيس الفرنيس إميانويل
ماكرون بالسعودية.
بحسب مصادر سياسية متابعة ف ن قرداحي استقال بعد
أن أبلــ حلفاءه بقراره ،وأبدوا تفهمهم له ،ودعمه رغم أن ما
يفضلونه ،وتحديداً حزب الله ،كان يختلف متاماً ،مشرية اىل
أن الحزب ال يزال مقتنعاً أن االســتقالة لن تحل املشكلة ،وأن
ماكرون لــن ينجح يف تخطي العقبات التي كان يصطدم بها
سابقاً مبا يخص عاقة السعودية ولبنان.
بالنســبة اىل حزب اللــه ،ف ن موقــف قرداحي مفهوم،
فالرجل تح ّمــل ما ال ميكــن ألي كان تح ّمله من ضغوطات
محليــة وعربية ودولية حتى ،وبالتــايل ال بأس بأخذه قرار
االستقالة ،وهو ما يراه الحزب اثباتاً مقباً عىل أن قرار وزير
االعام مل يكن هو املشــكلة إمنا هي مبكان آخر ،اعرتف به
الخليجيون ومل يرض باالستامع إليه بعض اللبنانيني ،وتؤكد
املصادر أن حزب الله ال يتوقع خرياً بعد اإلســتقالة ولكنه مل
يقف بوجهها ،تقديراً منه لوزير اإلعام.
وترى املصادر أن ماكرون سبق وحاول طرق الباب السعودي

ّ
هــــل تــــحــــد جــــنــــرال بـــعـــبـــدا الـــــريـــــا مــــن قــطــر؟
ُ ّ
ُ
«تــنــازل» وزي ــر االعـــام الشكلي لــن يــقــدم ولــن ي ـ خــر؟

ميشال نرص

قرداحي ال م

ر ال حايف

دع ـــمــــو  :مـــن يُــعــطــل جــلــســات الــحــكــومــة هـــو مـــن يُ
ّ
ـــصـــر عــلــى تــســيــيــس الــق ـ ــاء

ُ
ُ
تــســويــة داخــلــيــة وف ــق مــعــادلــة اســتــقــالــة ق ــرداح ــي مــقــابــل تنحية الــبــيــطــار لــعــودة جــلــســات الحكومة

دوليل بشعاين

ّ
تخىل وزير اإلعام جورج قرداحي عن منصبه الوزاري
بعد العاصفة التي أثارتها الســعودية ومعها دول الخليج،
إثــر ترصيحات له عــن «الحرب العبثيــة» يف اليمن قبل
أهم م ّني» ،عىل ما قال يف
تسلّمه هذا املنصب ،ألنّ «لبنان ّ
مؤمتــره الصحايف أمس ،ومن أجــل إعطاء فرصة واعدة
ومتاحة إلنجاح زيارة الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
كل من اإلمارات وقطر والســعودية ،حيث ســيبحث
اىل ّ
معها مواضيع عدّ ة من ضمنها أزمات الرشق األوسط.
وعلّل قرداحي تخلّيه عن منصبه عن أنّه ال يبدّ ي مصلحته
الشــخصية عىل مصلحة لبنان ومصالــح اللبنانيني يف
دول الخليج ،وعن أنّه ال يقبل يف أن يســتخدم سبباً ألذ ّية
لبنان ،وعــن أنّ رفضه األ ّو يل لإلســتقالة جاء من باب
الحفا عىل الكرامة والســيادة واإلستقال .فهل سيفتح
حي قرداحي الباب أمام نزع فتيل األزمة الديبلوماســية
تن ّ
املســتجدّ ة مع الســعودية واإلمارات والكويت والبحرين،
وبالتــايل إنهائها وعودة العاقات بني لبنان ودول الخليج
اىل طبيعتها؟ أم أنّ املقاطعة الخليجية ســتبقى مستم ّرة
رغم استجابة قرداحي لطلب ماكرون الداعم األول لرئيس
الحكومة نجيب ميقايت؟
مصادر سياســية عليمة رأت يف املوقف الذي صدر عن
قرداحــي موقفاً وطنياً بامتياز ،هــو الذي أراد من خال
رفضه لإلســتقالة منذ نشــوب األزمة من قبل السعودية
ومســتقل،
ّ
أن يحافــ عىل كرامة لبنان كبلد ســ ّيد ،ح ّر

يتخــذ قراراته الداخلية بنفســه مــن دون أي تدخّل ألي
دولــة خارجية يف شــؤونه .ولكن مــع «تعطيل» بعض
أعــامل الدولــة واللبنانيني مع الســعودية ودول الخليج
إثــر ترصيحاته ،التي مل يقصد فيها ســوى املح ّبة وإنهاء
الحــرب يف اليمن ،عىل ما أوضح يف مؤمتره ،وجد أنّ من
ّ
التخيل عن منصبه الــوزاري ليك ال يبقى «عقبة»
واجبه
حل األزمة املســتجدّ ة ،وعودة العاقــات بني لبنان
أمام ّ
ودول الخليج اىل طبيعتها.
كذلك ،ف نّ قرار قرداحي جــاء تلبية لطلب ماكرون من
يتم تســوية قضيته مع الســعودية تزامناً مع
ميقايت أن ّ
جولته الرســمية عىل الدول الخليجيــة .فهذا األمر يؤثّر
عــىل إنجاح زيارته هــذه ،عىل ما أوضحــت املصادر ،إذ
يظهر أنّ الرئيس الفرنيس الذي ســارع دون سواه لزيارة
لبنــان بعد انفجــار  4آب  2020لتقديم الدعم اإلنســاين
واملعنوي له واللبنانيــني« ،ميون» عىل ميقايت كونه دعم
وصوله اىل رئاســة الحكومة ،رغــم معارضة الواليات
املتحدة والســعودية له ،ولوالدة الحكومة أيضاً ،رغم بقاء
حســان دياب مســتقيلة لنحو  13شهراً من دون
حكومة ّ
أي إنتــاج فعــيل .والدليل عىل رفض الســعودية مليقايت
هو عــدم إعطائه موعد اً لزيارتهــا حتى اآلن ،رغم دفاعه
املســتم ّر عنها كدولة حاضنة للطائفة السن ّية يف العامل
العريب.
وخطوة قرداحي ،املقدّ رة من قبل جميع اللبنانيني ،حتى
من قبل أولئك الذين طلبوا منه عدم تقديم اســتقالته ،عىل
ما أضافت املصادر نفســها ،تســاهم يف حلحلة الوضع

بني لبنان والســعودية وبعض دول الخليــج ،غري أنّها لن
تنهيها باملطلق .فالعقدة لدى الســعودية ليست قرداحي،
إمنّ ا مشــاركة حزب الله يف الحياة السياســية ،وهو أمر
أعلنه وزير الخارجية الســعودية مــ ّرات عدّ ة بعد األزمة
املســتجدّ ة .والجميع يعلم بأنّ املشــاكل مع الســعودية
مرتاكمة منذ ســنوات ،وتعود اىل يوم أوقفت هبة املليار
ونصف املليار دوالر الشهرية ،التي كانت وعدت لبنان بها،
ثم تواصلت
وأحالتها بعد ذلك لتعزيز قدرات جيشــها .ومن ّ
مــع احتجازها لرئيس الحكومة ســعد الحريري وإرغامه
عىل تقديم اســتقالته من الرياض (يف ،)2017 /11 /4
ثم تدخّل ماكرون بناء عــىل طلب رئيس الجمهورية
ومن ّ
العامد ميشــال عون ،وإعادته اىل لبنان ســاملاً والرتيّث
يف تقديم اســتقالته .ووصل بها األمر اىل وضع «الفيتو
الدائم» عىل وصول الحريري مجدّ داً اىل رئاسة الحكومة،
وتفتيشــها عن حليف آخــر لها ،ورفضها بالتــايل لتأييد
تكليف ميقايت بتشــكيل الحكومة الحالية.
وبرأي املصادر ،أنّ قرار قرداحي ال بدّ وأن يؤدّي بشــكل
مبد اىل نزع فتيل األزمة مع الســعودية ودول الخليج،
وعدم التصعيد الخليجي تجاه لبنــان ومصالح اللبنانيني.
أ ّما يف حال اســتمرار املقاطعة الخليجية عىل حالها ،ف نّ
قرداحــي يكون قد ذهب «كب محرقة» ألزمة مل يكن هو
ســببها ،وهذا لن يقبل به ميقايت الــذي قدّ م ملاكرون ما
طالبه به ،مقابل إعــادة العاقات بني لبنان ودول مجلس
التعاون الخليجي اىل سابق عهدها.
وأشــارت املصادر عينها اىل أنّ الوضــع الداخيل كان

بحاجة اىل خطوة من هــذا القبيل من أجل إحال التهدئة
عىل الســاحة اللبنانية ،ومن أجل اســتقرار الوضع فيه،
ال ســيام خال شــهر األعياد الذي مي ّر صعبــاً جدّ اً عىل
لكل ما
غالبيــة اللبنانيني ،نظراً النهيــار قدرتهم الرشائية ّ
يحتاجونه من غذاء ومابس وهدايا وأدوية واستشــفاء
وتعليمومــا اىل ذلك ،غــري أنّ اإلســتقرار األمني يبقى
العنرص األول ليك مي ّر عىل خري وسامة.
وكشــفت املصــادر بأنّ تســوية داخليــة حصلت بني
ميقايت والثنا الشــيعي عىل تقديم قرداحي الستقالته
مقابــل تنحية القايض طــارق بيطار عــن التحقيق يف
انفجار مرفــأ بريوت ،خصوصاً وأنّ «تعطيل» الجلســات
الحكوميــة حصل إثر احداث الط ّيونة التي جاءت بســبب
قضية بيطار ،وليس بســبب ترصيحــات قرداحي .ومن
شــأن هذه التسوية ،عىل ما عقّبت املصادر ،إعادة الوزراء
الشــيعة اىل اجتامعات الحكومة ،واىل دعوة ميقايت اىل
انعقاد مجلس الوزراء يف األسبوع املقبل.
وقالــت املصادر بــأنّ زيــارة ميقــايت اىل الفاتيكان
ولقاء البابا فرنســيس ،فضاً عن زيارة ماكرون اىل دول
الخليج ،تعطيان دفعاً إيجابياً للعودة اىل املســار الصحيح
للحكومــة ،واىل تنفيــذ املبادرة الفرنســية القا ة عىل
اإلنقاذ وتحقيق اإلصاحــات املطلوبة ،كام اىل وصل ما
انقطع من عاقات بني لبنــان ودول الخليج ،عىل أمل أن
تعــود تدريجاً اىل طبيعتهــا لط نــة اللبنانيني املقيمني
فيها ،وبالتايل عائاتهم يف لبنــان التي باتت تعتمد عىل
املساعدات املالية الشهرية من أبنائها املغرتبني.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

السبت  4كانون األول 2021

ّ

ميقاتـــي لفرنجيـــة والخليليـــن :انـــا او قرداحـــي ...واال سأســـتقيل الســـبت
ح ــزب الل ــه لوزي ــر االع ــام :نح ــن مع ـ وال ــى جانب ـ ف ــي ّ
اي ق ــرار تتخ ــذ
مل ــا ا الصم ــت الرس ــمي ع ــن وص ــف ب ــو حبي ــب للحوثيي ــن بـ«االرهابيي ــن»؟
رضوان الذيب
كشــفت معلومات مؤكدة ،ان الظروف تبدلت كليا مساء
االربعــاء املــايض ،ورشب الرئيس نجيــب ميقايت «حليب
السباع» ،بعد ان تلقى اتصاال من الرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون ،حيث رشح رئيس الحكومة بالتفاصيل اســباب ما
اســتجد يف ســامء العاقة بني لبنان والسعودية .وحسب
املعلومات ،طلب ماكرون الضغط الســتقالة الوزير جورج
قرادحي قبــل لقائه بــويل العهد الســعودي االحد ،كونه
يشــكل مدخا ايجاببا لفتح امللف اللبنــاين مع محمد بن
ســلامن ،و»من دون ورقة االســتقالة ال ميكنني مناقشة
امللف اللبناين ،وليس يف يــدي اوراق قوة» ،ومبجرد اقفال
ماكرون هاتفه ،حتى ســارع ميقايت اىل االتصال بقرادحي
جه له دعوة لزيارته فــورا .ويف املعلومات ،ان قرادحي
وو ّ
لبى دعوة ميقايت رسيعا الــذي وضعه يف تفاصيل اتصال
ماكرون ،متمنيا عليه تحكيم عقله وضمريه ملصلحة لبنان،
لكن قرداحي سأل ،هل هناك ضامنات فرنسية بتليني املوقف
السعودي ،فنفى ميقايت وجود مثل هذه الضامنات ،وكانت
اآلراء متباعدة ومتشــنجة ،وخرج قرداحــي دون اي وعد
مليقايت.

وصبــاح الخميس ،انتظــر ميقايت اتصــاال ايجابيا من
قرداحــي مل يــأت ابدا ،عندها وحســب املعلومــات ،كتب
ميقايت اســتقالته ووضع رئيس الجمهورية يف اجوائها،
كام اتصل بســليامن فرنجية والخليلني ودار الفتوى وسعد
الحريــري ووليد جنبــاط واخربهم بانه كتب اســتقالته
وســيقدمها صباح الســبت اذا مل يقدم قرداحي استقالته
مســاء الجمعة ،وقال ميقايت «انه ال يســتطيع االستمرار
هكذا وخســارة الورقة الفرنســية وقطع كل ابواب العودة
مع الرياض وهذا ما سيســتفز الشارع السني» ،وعىل االثر
تحركت املاكينات السياسية واالتصاالت بني املقرات ،وجرى
تشــاور بالعمق ب فرنجية وقرداحي ،وترك فرنجية حرية
القرار لوزير االعام الذي اتصــل بقيادة حزب الله وتحديدا
بالحاج حســني خليل وبالوزير الســابق عيل حسن خليل
ووضعهام يف اجواء اللقــاء مع ميقايت واملوقف الفرنيس،
واقتناعه بقرار االســتقالة ،وكان رد الحاج حســني خليل
«نحن معك يف اية خطــوة ،والقرار قرارك ،وســندعم كل
ما تتخذه ،واذا رفضت االســتقالة نحن معك واىل جانبك».
وهكذا كان موقف بري ،وعلم ان حزب الله ابل قرداحي انه
رشفة التي
اىل جانبه يف كل املحطات ولن ين مواقفه امل ّ
تركت اثارا عميقة عند جمهور املقاومة وكل حلفائها.

ويف املعلومات ان موقف
قرداحي باالســتقالة تبلّغه
ميقــايت من حلفــاء وزير
االعام الذي رفض متنيات
رئيس الحكومــة يف الغاء
املؤمتر الصحايف ،كام انه
مل يضــع الرئيس ميشــال
عون يف اجــواء قراره ،ومل
يقدم لبعبدا االســتقالة او
لل اي ،وعــون وميقايت
رشيكان يف مامرسة الضغوط.
والسؤال االســايس حســب املصادر ،ملاذا مل يعلن عون
وميقــايت موقفا بعد من كام وزيــر الخارجية عبدالله بو
حبيب بادانــة القصف الحو عىل الريــاض وقوله« ،انه
قصف من قبل الجامعــات االرهابية» ،وهو كام اخطر من
كام قرداحي بحق الرياض ،حيث م ّر هذا الكام مرور الكرام
عند عون وميقايت ،كام ان الرياض مل تتلقفه بشكل ايجايب
الن معركتها مع حزب الله ،وطاملا الدولة متارس سياساتها
الرضاء هذه الدولة وتلك ،ســيبقى لبنان يتنقل من مشكلة
اىل مشكلة .والســؤال ايضا ماذا لو طالب حلفاء الحوثيني

يف لبنان والخارج باستقالة ابو حببب؟
ويف املعلومــات ايضــا ،ان مــا جرى ،ليــس له عاقة
بالتحقيقــات يف انفجــار املرفــأ واقالة البيطــار ،وهذه
التســوية مل تنجز بعد ،لكنها قد تأخذ املفاوضات اىل مسار
غري متشــنج ،كام ان عرض بري لعون ما زال ساريا القرار
ترقيات دورة الـ  94و صيغــة  6نواب للمغرتبني وتحالفات
انتخابيــة ،مقابل تأمني باســيل لنصاب الجلســة العامة
واقرار محاكمة الر ساء والوزراء يف املجلس النيايب.
هل تؤدي اســتقالة قرداحي اىل تحريــك االوضاع نوعا
ما والدفع نحو الحلول املؤقتة ،الجواب قبل الجلسة العامة
الثاثاء.

ّ
س ــتقالة قرداح ــي «رم ــي ك ــرة الن ــار» ل ــرد االتهام ــات الداخلي ــة بالتعطي ــل
ّ
ترقـــب لـــرد الفعـــل الســـعودي ...وتســـريبات عـــن اجـــواء ســـلبية للريـــا
عيل ضاحي
شــهر وبضعة ايام مــن الضغط االعامي والســيايس
والشــعبي الهائل ،كانت كفيلة بأن يأخذ وزير االعام جورج
قرداحي قراره باالســتقالة والذي بدأ التداول جدياً فيها منذ
ايام.
وتكشف اوســاط وزارية يف  8آذار ان اإلستقالة ويف هذا
التوقيت ارادها الوزير قرداحي ان تكون مبثابة «رمي الحجة»
عىل متهميه ومتهمي الفريق الســيايس الذي ميثله ،بعرقلة
الحكومة وبتعطيل البلد وتدمري االقتصاد وصوالً اىل اتهامه
مع رئيس «تيار املردة» النائب الســابق سليامن فرنجية ومن
خلفهــام حزب الله ،بــأن مصائب البلد كلها وارتفاع ســعر
رصف الدوالر املخيف من ورائهم ،ومن جراء متسكهم بوزير
وبشخص بدل «التضحية» فيه ملصلحة البلد
وتقول االوســاط ان االســتقالة رمي لـ «كرة النار» يف
وجه متهمــي تحالف حزب الله و 8آذار بالتعطيل وبتدمري ما
تبقى من مقومــات اقتصادية ومالية وبتعريض مصري آالف
اللبنانيني للخطــر يف الخليج ،وبوقف الصــادرات الزراعية
والغذائية ،وحرمان اللبنانيني من مئات مايني الدوالرات.
وتشري االوساط اىل ان هذه االستقالة ،وبغض النظر عن

حســابات الربح والخسارة السياســية ،تأيت يف لحظة لرد
الظلم واالفرتاءات عىل فريق دون آخر ،وكرد مبارش عىل رئيس
الحكومة نجيب ميقــايت و»نادي االربعة» وحتى املرجعيات
الدينية ،من بكر اىل دار الفتوى اىل مشيخة العقل وحتى
املختارة ومعراب ومرينا الشــالوحي وبعبدا ،للقول ان ذريعة
التمسك بقرداحي وعدم استقالته سقطت ،و»تفضلوا شمروا
عن ســواعدكم الراحة البلد واعادة العاقة اىل طبيعتها مع
السعودية ،الن املشكلة ليست يف الوزير قرداحي وترصيحاته
بل ابعد ذلك بكثري».
وتكشــف االوســاط ان االتصاالت االولية التي جرت عرب
وسطاء مع الســعودية امس اتت سلبية ،ومن يتابع االعام
الســعودي والخليجي يتأكد ان االســتقالة غري مفيدة ومل
«تهضمها» السعودية وتعتربها متأخرة.
وتنقل االوساط عن احد ديبلوماسيي السفارة السعودية
يف لبنــان قوله لوزير صديق لــه يف الحكومة ومقرب من
«املســتقبل» ،ان اســتقالة قرداحي وحتــى ميقايت وكل
الحكومة لن تؤدي اىل نتيجــة ،طاملا هناك نفوذ لحزب الله
عىل رئيس الجمهورية ميشال عون وعىل الحكومة والبلد
وتشري اىل ان اســتقالة قرداحي غري «مقبوضة» سعودياً،
ولن تفيد يف لقاء الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون وويل

ق ــرداح ــي :مصلحة بــلــدي وأهــلــي ف ــوق مصلحتي
ً
وال أقـــبـــل بــــأن اس ــت ــخ ــدم ســبــبــا ال يـــــة لــبــنــان
تقــدّ م وزير اإلعام جــورج قرداحي،
بطلب اســتقالته من منصبه ،يف كتاب
كل من رئيــس الجمهوريّة
جهــه إىل ّ
و ّ
ميشــال عون ورئيــس الحكومة نجيب
ميقايت .
وأشــار إىل «أنّني أتقــدّ م إليكم بطلب
اســتقالتي من منصبي كوزير لإلعام،
تقدميًا للصالح العام ،وأمت ّنى منكم قبول
الطّلب».
هــذا وعقد قرداحي مؤمتــراً صحافياً
أعلن فيه عن تخليه عن منصبه الوزاري،
مؤكــداً «ان مصلحة بلــدي وأهيل فوق
مصلحتي الشخصية».
ولفت إىل «أنّنــي ال أعتقد أنّ هناك من
داع لل ّتذكري بأنّ املقابلة الشّ ــهرية كانت
قــد أجريت معي قبل أكرث من شــهر من
تعييني وزيــرا يف الحكومة ،وأنّ ما ورد
فيها من مواقف مل تلزم الحكومة ب ء،
ومل أقصد اإلســاءة ألحد ،بل كان كامي
عن حرب اليمن مبثابة دعوة صادقة من
القلب لوقف هذه الحرب».
وأوضح ،يف مؤمتر صحايف ،أنّ «تلك
املقابلــة بثّت بعد  3أشــهر من إجرائها،
يل حملة شــعواء
وعــىل الفور فتحت ع ّ
ومقصــودة يف بعض وســائل اإلعام
اللّبنان ّيــة ،مص ّور ًة ما قلته وكأنّه جرمية
بحق الســعودية  ،ورسعان مــا انتقلت
ّ
هذه ال حملة إىل ال خليج العريب ووسائل
إعامــه» ،مب ّي ًنــا أنّ «هــذه الحمات
املسعورة ،الّتي تض ّمنت الكثري من التج ّني،
أزعجتني يف الشخ  ،وأزعجتني تجاه
أناس أح ّبهم يف الســعود ّية واإلمارات و
دول الخليــج ،ومل يكن بينــي وبينهم ّ
إال
املح ّب ة والتقدير والوفاء».
وركّز قرداحي عىل أنّها «أزعجتني أيضً ا
أنّ إجراءات مقاطعة لبنان بدأت ،كام بدأت
املطالبــات باســتقالتي .وأزعجتني أكرث
ألنّها تس ّببت بحالة من القلق لدى االخوة
اللّبنان ّيــني يف الخليــج ،وأزعجني كيف
ميكن تحميل شــعب بكامله ،مســؤول ّية
كام قلتــه بصدق ن ّية ومح ّبة» .وأشــار
إىل «أنّنــي وجدت أنّ مــن الواجب رفض
االستقالة تحت وطأة الظلم املتع ّمد ،ألقول
يســتحق هــذه املعاملة،
إنّ لبنان أ ّو ًال ال
ّ
وثانيا ألقول إنّه لــو كان مي ّر بصعوبات
كبرية يف هذه األ ّيامّ ،إال أنّ يف لبنان شع ًبا
له كرامته وع ّزة نفسه وسيادته حر ّيته».
وشــدّ د عــىل أنّ «ل ســف ،وهذا ما
يل
يحزنني ،أنّ أكرث مــن الّذين تحاملوا ع ّ
يف لبنان ،هم الّذيــن رفعوا يف وقت من
األوقات ،شــعارات الحريّة والس ــيادة

واالستقال» .وذكر أنّ «استقال ة جورج
قرداحــي تصــدّ رت منذ أكرث من شــهر
األخبار الرئيســ ّية يف اإلعــام اللبناين،
وكل لحظــة كان البعــض يطالبنــي
ّ
باالســتقالة ،ألنّهم يرون فيها مصلح ًة
للّبنان ّيني ،والبعض االخــر كان يطالبني
بعدم االستقالة ،ألنّهم يعتربونها موقفًا
رشفًا ومرتبطًــا بالكرامــة الوطن ّية.
م ّ
كــام أنّ ال ّنــاس بأكرثيّتهــم يف لبنان
والعــامل العريب كانــوا يطالبونني بعدم
االستقالة».
وأكّد «أنّنــا اليوم أمام تط ّورات جديدة،
والرئيــس الفرنيس إميانويــل ماكرون
ذاهب إىل الســعوديّة بزيارة رســم ّية،
وفهمت من رئيس الحكومة نجيب ميقايت
 ،الّذي قابلته قبل  3أيّ ام ،أنّ الفرنســ ّيني
يرغبــون أن تكــون هناك اســتقالة يل
رمبا عىل
تسبق زيارة ماكرون ،وتسا عد ّ
فتح حوار مع املسؤولني السعوديّني حول
لبنان».
وأعلــن قرداحي «أنّني تشــاورت مع
رئيس تيــار «املردة» ســليامن فرنجية
وجميع الحلفــاء ،وتركوا يل حريّة اتخاذ
وحرصــا م ّني عىل
املوقــف املناســب.
ً
استغال هذه الفرصة ،وألنّني ال أقبل بأن
أستخدم سب ًبا ألذ ّية لبنان واللّبنان ّيني يف
الســعود ّية ،وبني أن يقع الظلم واألذ ّية
عىل أهيل اللّبنان ّيني يف دول الخليج ،وأن
عيل ،فضّ لت أن يقع ّ
يقع ّ
عيل» .وشــدّ د
عىل أنّ «مصلحة بلــدي وأهيل وأح ّبا
فوق مصلحتي الشــخص ّية ،لذلك ق ّررت
ّ
التخيل عــن منصبي الــوزاري ،عىل أن
أبقى يف خدمة بلدي».
كام مت ّنى «أفضــل العاقات بني لبنان
ومحيطه العريب القريب والبعيد» ،مركّ ًزا
عىل أنّ «البطريرك املاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي هو رأس كنيستنا،
كل االحــرتام ،وتحدّ ث معي
وأنا أك ّن له ّ
وطالبنــي باالســتقالة ،ولك ّنني يف ذلك
الوقت ســألته إذا كانت هناك ضامنات،
فاســتقالتي بني يديك ،وقال إنّه سيسأل،
لك ّنني مل أتلق جوابا».
وأوضــح «أنّني مل أســتجب لـ «حزب
الله» أو ألحد .بنيت املوقف مع أنّه كلّمني
ميقايت ،واســتخلصت النتيجــة» ،الف ًتا
إىل أنّ «بقا يف هذه الحكومة ،أصبح
نوعــا ما عبثيا» .وكشــف «أنّني وضعت
رئيس الجمهوريّة ميشــال عون منذ يوم
أمس ،يف أجواء استقالتي» ،معلنا «أنّني
ال أعرف ما إذا كنت سأترشح بانتخابات
النيابية املقبل ة».

العهد الســعودي محمد بن
سلامن.
يف املقابــل ،تشــري
االوساط ،اىل ان ما تطلبه
الســعودية هــو يف غري
محلــه ،وما تســعى اليه
من «تحجيــم» لدور حزب
الله و»عزلــه» وتحصيل
مكاسب سياسية يف اليمن
ليس يف حارة حريك وعند
الحوثيني .وترى االوســاط
ان الجميع اليوم يف مرحلة
ترقب ،وغــداً يــوم آخر،
واالســتقالة انتهت عملياً قرداحي ي ل تا استقالته ا
وورقياً ،املهــم هو انتظار
رد الفعل والقرار الســعودي الفعــيل والحقيقي وبعد لقاء
ماكرون بن سلامن.
بدورها تتكتم اوساط «تيار املردة» عن خلفيات وتوقيت ما
جــرى ،وتقول ان االمور كانت موضوعة عىل النار منذ زيارة
فرنجية لبكر منذ  3اسابيع ،وترك الخيار لقرداحي التخاذ

الر يس عون

داال

و هرا

قراره املناسب ،وان البحث يف االستقالة كان يجري عىل نار
حامية يف االيام املاضية.
وترفــض االوســاط الخــوض يف التفاصيــل وتوقيت
االســتقالة ،وما جرى يف انتظار تظهري املوقف الرسمي لـ
«املردة» عىل لســان سليامن فرنجية ابتداء من االثنني املقبل،
وكام يرى فرنجية ذلك مناسباً.

ّ
عــون خــال تسلمه كتاب استقالة قــرداحــي :ف ل العاقات مع الــدول العربية
مــيــقــاتــي تــواصــل مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة :لــلــعــودة لــطــاولــة مــجــلــس الــــوزراء
وقع رئيــس الجمهورية
العامد ميشــال عون مساء
أمس ،املرسوم الرقم 8519
تاري  3كانون األول ،2021
بقبول استقالة
الذي يق
وزير االعام جورج قرداحي.
هذا ،وكان استقبل عون يف
الخامسة بعد ظهر امس يف
قرص بعبــدا ،الوزير قرداحي
وتسلم منه كتاب استقالته من
الحكومة ،ورشح له األسباب
التي دفعته اىل اتخاذ خطوته.
وقــد شــكر الرئيس عون
الوزير قرداحي عىل مبادرته،
مجدداالتأكيدعىلحرصلبنان
عىل إقامة افضل العاقات مع
الدولالعربيةالشقيقةعموما،
ودولالخليجخصوصا،متمنيا قرداحي ي ل تا
ان تضــع اســتقالة الوزير
قرداحي حــدا للخلل الذي اعرتى العاقات اللبنانية -
الخليجية.
ويف ما يأيت نص كتاب استقالة الوزير قرداحي:
«فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
تحية وبعد ،ألن مصلحة الوطن اكرب من مصلحة
األشخاص،
وألن حامية اهل وطني اهم من أي اعتبار آخر،
وألن الظلم عىل فرد افضل من ظلم عىل شعب،
وألن التضحية بالذات يف سبيل الخري العام تبقى
أنبلالتضحيات،
وألين ال اريد ان أكون جــ عبور لانتقام من
بلدي وأهيل...
لكل هذه االعتبــارات وغريها مــام احتف به
لنفيس،
أتقدم منكم باستقالتي من الحكومة ،متمنيا لكم
التوفيق ،وللبنان النجــاة مام يحاك له من مؤمرات
كنت ويال سف احدى ضحاياها».
وينتظر ان يصدر عن قرص بعبدا ،مرســوم قبول
استقالة الوزير قرداحي».
بدوره ،أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت
إتصــاال برئيس الجمهورية ميشــال عــون ،بعيد
تســلمه من وزير االعام املستقيل جورج قرداحي
كتاب استقالته من الحكومة توقيعه عىل املرسوم.

استقالته ا ميقا
وقد تشاور الرئيســان يف الوضع وآخر املستجدات
الحكومية ،وكان ميقايت قد استقبل قرداحي ،ثم وقع
رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول االستقالة وأحاله
عىل رئيس الجمهورية.
ولفت ميقايت يف بيان اىل أنه «أما وقد تقدم وزير
االعام االســتاذ جورج قرداحي باستقالته الخطية
من الحكومة ،يهمني تأكيد أن إستقالة الوزير كانت
ورية بعد االزمة التي نشأت مع السعودية وعدد
من دول مجلس التعاون الخليجي ،ومن شــانها أن
تفتح بابا ملعالجة إشــكالية العاقة مع االشــقاء
يف السعودية ودول الخليج ،بعد تراكامت وتباينات
حصلت يف السنوات املاضية».
وأوضح أن «لبنان كان وســيبقى عريب الهوية
واالنتامء ،وهو عضو مؤســس وعامل يف جامعة
الدول العربية وملتزم مبواثيقها ،ويتطلع اىل افضل
العاقات مع االشقاء العرب وامتنها بروح الروابط
التاريخية التي تجمع بني دولنا وشعوبنا .ومن هذا
املنطلق فاننا حرصاء عىل تطبيق ما ورد يف البيان
الوزاري لحكومتنا لجهــة تعزيز عاقات لبنان مع
الدول العربية الشــقيقة واإلرصار عىل التمسك بها
واملحافظــة عليها ،والحرص عــىل تفعيل التعاون
التاريخي بني بلداننا العربيــة و النأي بالنفس عن
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية ويف اي

نزاع عريب  -عــريب ودعوة
األشــقاء العرب للوقوف إىل
جانب لبنــان يف هذه املحنة
التي يرزح تحتها شأنهم دا ا
مشكورين».
وتابــع« :مــا يجمع بني
لبنان والسعودية من عاقات
أخوة تاريخيــة متينة كفيل
بتجاوز كل التباينات العابرة
واملاحظــات التي تحمل يف
طياتها عتــب محب ليس ّاال،
وكذلك االمر مع ســائر دول
مجلس التعــاون ا ل خ ل ي جي
التي نقــدر ونحرتم ونحرص
عىل الحفــا عليه ا وع ىل
امنها وسامتها ،والحكومة
عازمة عىل التشدد يف إتخاذ
االجراءات الكفيلة بضبط الحدود
البحرية والربيــة ومنع كل أنواع
تهريب املمنوعات الذي ي بامــن الدول العربية
الشقيقة وخصوصيتها ،ال سيام منها دول الخليج
والسعودية بشكل خاص .والحكومة عىل إستعداد
النشاء لجنة مشرتكة للبحث يف كل االمور والسهر
عىل حسن تطبيقها ،كام تؤكد الحكومة رفض كل
ما من شانه االساءة اىل أمن دول الخليج وأستقرارها
 ،وتدعو كل االطراف اللبنانيــة اىل وضع املصلحة
اللبنانية فوق كل إعتبار ،وعدم االساءة باي شكل من
االشكال اىل الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل يف
شؤونها».
وأكمل« :أجدد مطالبة جميع االطراف بالعودة اىل
طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب
من الحكومة يف هذا الظرف الصعب.
ختاما ،إننا إذ نبدي اســفنا ملا حصل ســابقا وأن
يكــون صفحة من املايض قد طويــت ،نتطلع اىل
اعادة العاقات الطبيعية بيننا وبني االشــقاء يف
السعودية ودول الخليج عىل قاعدة االحرتام واملحبة
وحف سيادة كل دولة وامنها وخصوصيتها وكرامة
شعبها».
من جهة أخــرى ،أجرى ميقــايت اتصاال بوزير
الرتبية ووزير اإلعام بالوكالة عباس الحلبي وطلب
منه ترصيف األعــامل يف وزارة اإلعام يف املرحلة
اإلنتقالية بعد استقالة قرداحي.

الجيــــ أوقــــف احــــد املنتميــــن الــــى تنظيــــم «داعــــ » االرهابــــي فــــي عمليــــة نوعيــــة
أفــادت مديرية التوجيه يف قيــادة الجي
بأنــه «بتاريــ  2021/ 12/ 3أوقفت دورية
مــن مديرية املخابرات املواطــن (م.س) امللقب
بالبغــدادي ،وذلــك يف عملية نوعيــة اعقبت

ســنوات من التعقــب واملتابعــة والرصد ،وقد
اعــرتف املوقوف الــذي كان يســتخدم أوراقاً
ثبوتيــة مــزورة ،بأنه بايــع تنظيــم داع
اإلرهايب وشــارك مع إحدى خايا التنظيم يف

تنفيــذ عمليات أمنيــة ،وتصنيــع املتفجرات،
وكان عىل ارتبــاط وثيق بأحد االنتحاريني الذين
نفــذوا تفجريات يف الداخــل اللبناين ،بورشت
التحقيقات بارشاف القضاء املختص».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

هــل سيفت مــاكــرون ابـــواب الــســعــوديــة املقفلة امـــام لــبــنــان...؟
ً
تطمينات فرنسية بـ مــكــانــيــة ف ـ الــعــقــدة املستعصية قــريــبــا...

صونيا رزق

طرق الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون
ابواب الخليج ،متســلحاً ب ســتقالة وزير
االعام اللبناين جورج قرداحي ،بعد اخذ ورد
ومواقف رافضة واخرى داعمة إلستقالته،
منذ لحظة إعانه املوقف الشهري عن حرب
الســعودية واليمن ،ف ذا بهذه االســتقالة
تطــول لتقدّ م وتفتــح باباً إلنهــاء االزمة
املســتعصية ،بني لبنان واململكــة العربية
السعودية التي تلقت دعامً من دول الخليج
فساندتها يف مواقفها ،وسارت عىل دربها
لتعلن القصاص الســيايس تجاه لبنان ،من
باب قطــع العاقات الديبلوماســية ،وما
تبعها من تداعيات شــملت قطــاع التجارة
واالسترياد من لبنان.
هــذه االســتقالة التــي انتظرهــا كثريون
ورفضهــا كثــريون ،شــغلت الدنيــا والعاملني
العريب والفرنيس بشــكل خــاص ،فكان مطلب
من الرئيس الفرنيس ب ورة إعان إســتقالة
قرداحي قبل زيــارة ماكرون اىل الرياض ،فأتت
النتيجة ايجابية ،فقدّ م وزير االعام إســتقالته
بعد طــول إنتظار يف مؤمتر صحايف ،عقده يوم
امس يف وزارة االعام ،فاتحــاً الباب امام حل
االزمة مع الســعودية  ،معلناً بأنّ القرار قد ترك
يل وبعد التفكري رأى بأنّ الوقت مناســب لتقديم
االســتقالة ،نافياً وجــود اي مقايضة يف هذا
االطار كام يش ّيع البعض.
تبني ،وبحســب مصادر سياسية ،بأنّ
اىل ذلك ّ
الرئيس ماكــرون اراد الدخول اىل الخليج ،حاماً
بني يديه املطلب الســعودي لبدء الحل مع لبنان،

وهذا من شأنه تســهيل مهمته التي كان يتح ّ
لها بجهد ،النهــا تحوي ثقاً كبــرياً يحتاج اىل
وســاطات ،يعرب هذا الثقل ويخف حمله عىل
ماكرون ،الذي تــرك وحيداً لفك عقدة بهذا الحجم
 ،بعد ان دخل عىل خطها وسطاء عرب مل يفلحوا
يف إزالة العناد الســعودي ،لكن يف االمس بدأت
اوىل العقد تســري عىل طريق الحــل ،مع االمل
بأن تنتهــي االزمة مع الريــاض ،ويتنفس لبنان
الصعــداء ،الن مشــاكله تطوقه مــن كل حدب
وصوب ،وال مكان اليوم لازمات الديبلوماســية
التي من شأنها إرهاقه سياسياً ،يف ظروف صعبة
ودقيقة للغاية.
كل هذا جعل االنظار شــاخصة بدقة اىل زيارة
ماكرون اىل السعودية ،واىل النتائج التي سيحققها
يوم غد االحد ،تضيــف املصادر ،خصوصاً انه عىل
ابواب االنتخابات الرئاســية الفرنسية ،وعليه ان
يحقق نرصاً ما يفتح له ابــواب قرص االليزيه من

جديد ،مــن خال نقاط اهــداف يعمل عىل
تحقيقها ،ابرزها تحقيق خرق ســيايس يف
جدار االبواب املقفلة عربياً ودولياً امام لبنان،
لذا يتطلع الرئيــس الفرنيس للحصول عىل
تلك النقاط التي ستشــكل حافزاً له ،عىل ان
تصل يف نهاية املطــاف اىل تحقيق أهدافه،
أي تنفيــذ مصلحة فرنســا اوالً يف االطار
السيايس ،وكسب شــعبية فرنسية جديدة
مل يســتطع تأمينها كام يجب ،خال توليه
الحكم يف فرنسا.
يف غضون ذلك ،ابدى وزير ســابق ت ّوىل
وزارة ســيادية تفا الً خــال تعليقه عىل
إســتقالة وزير االعــام وقــال« :الرئيس
الفرنيس سيحمل االستقالة اىل السعودية،
ويف املقابل لن يعود منهــا خايل اليدين بل
سيحمل معه البشــائر» ،مؤكداً بأنّ الوضع
يتجــه قريباً اىل االيجابيــة ،الن هنالك تطمينات
فرنســية وصلت اىل املســؤولني اللبنانيني وإال ملا
قد ّمت االستقالة ،مع إتجاه مرتقب إلنخفاض سعر
الدوالر ،النّ السياسة االيجابية تلعب الدور االكرب
يف إنخفاضه.
ومل يســتبعد املصــدر املذكور فكرة ترشــيح
قرداحي ،مــن قبل رئيس «تيار املردة» ســليامن
فرنجية اىل االنتخابــات النيابية املرتقبة  ،كثمن
عن ما وصفه بالـــ «التضحية» التي قدّ مها اليوم
قرداحي ،واصفاً إياه بالرجل اآلدمي ،الذي رفض ان
يكون السبب يف أي ر يلحق بلبنان وباملغرتبني
اللبنانيني العاملني يف دول الخليج.
وعــن إمكانيــة وجــود مقايضة سياســية
لاســتقالة ،ختم الوزير السابق« :حتى اليوم مل
يظهر يشء يف هــذا االطار وبطريقة علنية ،لقد
حيك الكثري عن هذا املوضوع ،لننتظر ونرى».

ّ
ترقــــب لتداعيــــات اســــتقالة قرداحــــي ولقــــاءات ماكــــرون الخليجيــــة
فادي عيد
دخل لبنان مرحلة جديدة عىل ضوء اســتقالة
وزير اإلعام جورج قرداحي ،وتحديداً عىل املسار
الحكومي ،يف ظل تســا الت حول انسحاب هذه
الخطوة التي أقدم عليها قرداحي عىل صعيد عودة
مجلس الوزراء إىل معاودة جلساته ،وهنا ،تكشف
مصادر سياســية عليمة ،أن هنــاك فصل تام بني
اإلســتقالة وعودة جلســات مجلس الوزراء التي
ترتبط بهذه الخطوة ،مبعنى أن املوضوع له عاقة
وثيقة بالشأن القضا والتحقيقات الجارية حول
جرمية املرفأ ،ولهذه الغاية تستبعد الجهات املتابعة
لإلتصاالت الجارية بني الر ساء واملعنيني ،أن تعود
الحكومة إىل متاسكها يف هذه الفرتة ،بحيث هناك
خافات وانقســامات وملفات شائكة تتخطّى ما
قام به قرداحي ،وعىل هذه الخلفية قد يصار ،ومن
خال املحيطني برئيــس الحكومة نجيب ميقايت،
إىل عقد جلســات وزارية مصغّــرة تأخذ الطابع
اإلقتصادي واإلجتامعي ومعالجة الهموم املعيشية
والحياتية ،عىل أن يتم التشــاور والتواصل بصدد
املسائل والقضايا السياسية بني الر ساء الثاثة.
وهنا ،ة مــن يتحدّ ث عن اعتامد ما يســمى

باملراســيم الج ّوالة ،والتي اعتمــدت إبان حقبة
الرئيس أمني الجميــل ،ونجحت حينذاك يف تأمني
آلية اســتمرار عجلة الدولة ومجلس الوزراء ،عىل
الرغم من أن املرحلة الراهنة مغايرة عن تلك املرحلة،
حيث هناك انهيار إقتصــادي ومايل ،ووضع البلد
بات يف حالة ال يحسد عليها.
من هنا ،وإزاء هذه األجــواء ،يتوقع بأن تنجيل
الصورة خال الســاعات املقبلــة ،ربطاً مبتابعة
ومواكبة تداعيات اســتقالة قرداحي ،ليبنى عىل
ال ء مقتضاه ،يف حال كان هناك تلقّف إيجايب
لهذه اإلســتقالة وســلكت األمور طريقها بشكل
طبيعي ،وهذا أيضاً موضع متابعة بشكل أسايس
ملا ســتؤول إليه لقاءات الرئيس الفرنيس إميانويل
ماكرون يف الدول الخليجية ،التي وصلها باألمس،
وحيث تعتــرب منطلقاً لعــودة الوضع إىل نصابه
الصحيح مــع دول الخليج ،وقد يرتدّ عىل املســار
الحكومي.
وتشري املعلومات اىل انه يتم التحضري لتسوية
جديدة قبل اإلستحقاقات الدستورية املرتقبة ،بدءاً
من اإلنتخابات النيابية ،وصوالً إىل اإلســتحقاق
الرئايس ،أي أن لبنان دخــل يف مرحلة مفصلية،
ولكن كل ذلك مدار تشــاور واتصاالت ،وليس ة
معطيات عن تسوية قريبة يف املدى املنظور ،إمنا

املؤكد أن تشاوراً بدأ بني بعض الدول املعنية بامللف
اللبناين ،ويف طليعتها فرنسا ،األمر الذي ست ّتضح
معامله بعد انتهاء جولة ماكرون ،إذ من شــأنها أن
للحل يف لبنان ،باعتبار أن املعلومات
تفتح اآلفــاق ّ
املتداولة تفيد بأن املوضوع اللبناين الذي سيعرضه
عىل املسؤولني الخليجيني ال ينحرص فقط باألزمة
مــع دول مجلس التعاون ،إمنا ســيتم البحث مبا
يعانيه لبنان من انهيــار إقتصادي ومايل ،إىل كل
ما يتصل بأوضاعه السياسية واإلقتصادية واملالية
بصلة ،خصوصاً لجهة ورة دعمه يف حال نجح
يف حل األزمة القا ة اليــوم بني لبنان ومحيطه
العريب.
لذا ،يبقى ،وأمام هذه اإلستحقاقات ،ف ن الساحة
الداخليــة محكومة بالرتقّب نظــراً لتداخل امللف
اللبناين بامللفات اإلقليميــة والدولية ،إضافة إىل
أنه ال ميكن إجراء اإلستحقاقات الدستورية إذا مل
تؤمن أرضية صلبة ومؤاتية يف السياسة واألمن
واإلقتصاد لتمرير هذه اإلســتحقاقات اإلنتخابية،
حل األزمة مع دول الخليج يســاهم
وبالتايل ،أن ّ
ويساعد يف تنقية األجواء يف الداخل ،إضافة إىل
العامل اإلقتصادي ربطاًبالبعد املايل واإلستثامري
واملساعدات ،والتي لها تاري وباع طويل بني لبنان
ودول مجلس التعاون.

قــبــان  :نــحــن ف ــي ا مـــتـــار ا خـــيـــرة قــبــل االن ــه ــي ــار الــشــامــل
ولـــبـــنـــان يُ ــم ــك ــن أن يــنــهــ  ..ل ــك ــن ب ــال ــخ ــي ــار الــســيــاســي
اعترب املفتــي الجعفري املمتــاز الشــي أحمد قبان
 ،متوج ًهــا إىل البنانيــني ،أن «رأس العدالــة يبدأ بحامية
الســلطة من الفســاد ،وحاميــة الضعيف مــن املافيات
مبختلــف أشــكالها ،واليوم بلدنــا يعي إعصــاراً من
االضطهاد والفســاد والبؤس واالنهيــارات ،التي ح ّو لته
وشــعبه ضحايا ممزقة ،وبكبسة زر انتهى البلد ،وطارت
الودائع ،وتح ّركــت ج ّرافة االنهيار ،وأصبحت األســواق
مسال احتكارية ،وبدا البلد ممسوكاً بيد عصابات محلية
أخطر مــن كل الجيو الغازية» ،مشــريًا إىل أن «اليوم
رغيف الناس مغ ّمس بالحرام ،أســواقها ممسوكة بقبضة
شــياطني ،مســتقبلها بني األنياب الداخلية والخارجية،
وهناك من يقول لــك «بدك تعي بدك تدفع» ،بعد أن نهبوا
البلد والناس».
ولفت ،خال خطبة الجمعة ،إىل «أننا اليوم يف األمتار
األخرية قبل االنهيار الشــامل ،وهدر الوقــت قاتل ،وهذا
يفرتض أن تدب الــروح بالحكومــة ،والطريقة معروفة
وســهلة ،ألن البلد شــبع منــاورات قضائيــة ،وكامئن
سياسية ،وسط مشــاريع دولية إقليمية عقابية تقودها
واشــنطن لقلــب البلد .وهذا مــا يجب أن يدفــع القوى
السياســية ألخذ قــرار وطني كبري لحاميــة القضاء من
نفسه ،ومن السياســة  ،فضاً عن حامية البلد من الشلل
السيايس الكار ».
تغري بشــدة ،والطبقة
ورأى املفتــي قبان أن «البلــد ّ
الوســطى انتهت ،واملعادلــة أضحت قلّــة تحتكر الرثوة

واألسواق واملوارد واإلمكانات ،مقابل أكرثية شعب يتجرع
خ بأكــرب عمليات احتكار
املوت البطيء ،عــرب نظام مف ّ
تتغذى عىل الفســاد ،يأيت عىل رأســها مافيــات الدواء
والغذاء واملــواد األول ّية وكارتيات االســترياد الحرصية،
ولويب الدوالر ،وأوكار الســوق الســوداء املمســوكة بيد
ج االت الحــرب املالية النقديــة ،وتطبيقات الدوالر التي
تتاعب بالســعر ،وتناور مالياً خدمة ألجندات سياســية
قذرة».
وأكد ،بالنســبة للقرار الدويل ،أنه «حســم أمره بأن ال
أموال للبنان ،باســتثناء تشحيده بعض األموال اإلنسانية،
ذات الطابع الســيايس أيضاً ،بخلفية قرار سيايس تقوده
واشــنطن وحلف طويل عريض يريد لبنان مجرد فريســة
باألجنــدة السياســية» ،معترباً أن «لبنان وســط النفق،
والكارثة مد ّو يــة ،واملعركة مفتوحة عىل كل األســلحة،
والضحية شــعب هذا البلــد املظلوم ،بعيــد اً عن طوائفه
ومذاهبــه .واألمري ال يهمــه الديــن وال الطائفة ،بل
العاملة ،كــام ال يهمه لبنان ،بل موقعه من خدمة تل أبيب
ومصالحها».
وأعلن املفتي قبان ،أن «لبنان ميكن أن ينهض من جديد،
لكن بالخيار الســيايس ،وتحديد وجهته أوالً ،ومن يعتقد
أن نهوض لبنان يبدأ من صندوق النقد وشــفقة الغرب هو
واهم ،واأليام شــواهد ،والنصيحة للجميع اتحدوا القتاع
الفســاد الســيايس املايل ،بعيد اً عن املناورات االنتخابية،
والرشــاوى الخارجية تفلحوا ب نقاذ لبنان وشعبه».

«الـــــــــــــقـــــــــــــوات» أكـــــــــــــــدت أمـــــــــــــــام وفــــــــــــد مـــــــــن االتــــــــحــــــــاد
ّ
أي تــــــأجــــــيــــــل لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات
ا وروبــــــــــــــــــــــي رفـــــــــــ

أكّد ممثلون عن قيادة حزب «القــوات اللبنانية» ،بعد لقاء مع
وفد من االتحاد االورويب ،يف املق ّر العام للحزب يف معراب ،عىل
رفض «القوات اللبنانية» ،أي تأجيل لانتخابات ،وأولويّة مشاركة
املغرتبني اللبنان ّيني يف صوغ مســتقبل بلدهم ،والتأثري يف القرار
الوطني عرب انتخــاب نوابهم الـ 128ضمن الـ 15دائرة ،أســو ًة
بباقي اللبنان ّيني املقيمني.
واســتمع الوفــد األورويب ،إىل وجهــة نظر الحــزب ح ّول
االستعدادات القا ة لانتخابات من جوانبها السياس ّية والعمل ّية
كلّها ،كام متّت مناقشــة قانون االنتخاب واالجراءات اآليلة إىل
حصولها يف موعدها.

شدد على ضرورة تلقي السجناء

ّ
مــــولــــوي تــفــقــد س ــج ــن رومـــــيـــــه :نــعــمــل لــحــل
مــشــكــلــة االك ــت ــظ ــا وخ ــفــ الــســنــة الــســجــنــيــة

تفقد وزير الداخلية والبلديات القايض
بسام مولوي السجن املركزي يف روميه،
واطلع عىل اوضاع السجناء ،يف حضور
املدير العام لقوى االمــن الداخيل اللواء
عامد عثامن ،قائد الــدرك العميد مروان
ســليايت ،رئيس مركز روميــه الطبي
العميــد الطبيــب ابراهيم الحنــا ،قائد
منطقــة جبل لبنــان االقليميــة العقيد
جهــاد االســمر ،قائد رسية الســجون
العقيد ماجــد االيويب وآمــري املباين،
باإلضافة اىل قا قام امل مارلني حداد.
وانتقل مولــوي اىل املأوى االحرتازي
والحانــوت ،ومبنــى االحــداث حيــث
املشــاغل ومركــز التدريــب واملطب ،
وقاعة املحكمــة ،والتقى مجموعات من
الســجناء من كل املباين واســتمع اىل
مطا لبهم .
وتحدث مولوي اىل السجناء ،فقال إن
«ظروف الســجناء تتعلــق بظروف البلد
مع انخفاض قيمــة العملة وما صاحبها
من غــاء فاح  ،االمر الــذي يؤثر يف
التقدميات للســجناء وللقــوى االمنية
والعسكرية».
وقــال« :مشــكلة ســجن روميــه
االساســية هي االكتظا  ،اذ يوجد فيه
ما نســبته  %300من قدرته االستيعابية
التــي هي  1050ويوجــد فيه  3592أي

اكرث بثاثة اضعاف .نحــن نبذل الجهد
الكايف مع الجهات املعنية لحل مســألة
املســاجني ،وعقدنا اكرث من اجتامع مع
رئيس الحكومة بال ايــا اليجاد حلول
ملســألة االكتظا يف سجن رومية وكل
الســجون ســواء عرب محاولــة اطاق
قانون العفو العام مجــددا ،اذا توافرت
له الظروف السياســية ،وخفض السنة
الســجنية ولو ملرة واحدة ،واذا خفضت
الســنة الســجنية ملرة واحدة ينخفض
عدد املســاجني عىل نحو كبري ،وتشــمل
عملية خفــض العقوبــات كل الجرائم
وكل االحكام ،الن هناك بعض الجرائم ال
يشملها التخفيض».
أضاف« :نحــن نطالــب بخفض لكل
العقوبات ،ونــدرس االقرتاح من الناحية
القانونية مع وزير العدل ومع رئاســة
الحكومة اليجاد حــل لاكتظا  ،وا كد
لقائــد ال ية ورة تلقيح الســجناء
الن امللقحني ال تتجاوز نســبتهم الـ 10
 %فقط ،وهي نســبة ضئيلة جدا .اللقاح
هو لحاميتهــم ورفقائهم ومن ثم اهلهم
بعد خروجهم .وشــددنا عــىل االمر مع
املدير العــام الن عدم اخــذ اللقاح يزيد
من العــدوى ويزيد املــرض ونقع بعدم
جهوزية النظام االستشــفا اللبناين
بسبب كل الظروف التي مير لها البلد».

بـــــــو حــــبــــيــــب بـــــحـــــ فـــــــي رومــــــــــــا دعـــــم
الـــــقـــــو ا مــــنــــيــــة والـــــقـــــطـــــاع الـــــزارعـــــي

اســتكمل وزير الخارجيــة واملغرتبني
عبداللــه بــو حبيــب اجتامعاتــه يف
روما ،والتقــى كاً من رئيســة اجهزة
االستخبارات االيطالية السفرية اليزابيتا
بيللوين وقائد القوات املسلحة االيطالية
الج ال جوزيبي كافــو دراغوين ،حيث
تــم التطــرق اىل كيفيــة تعزيــز دعم
الجي والقوى االمنيــة اللبنانية ودور
اليونيفيل االسايس يف الجنوب ،اضاف ًة
اىل ملف الهجرة غري الرشعية.

كــام التقى الوزيــر بوحبيــب مدير
عــام منظمــة االغذية والزراعة تشــو
دونيو ،حيث تنــاوال كيفية زيادة الدعم
للمشاريع الزراعية الصغرية واملتوسطة
يف لبنــان والتي يبلــ عددها االجاميل
 31مرشوعــاً بقيمة حــواىل  52مليون
دوالر .كــام متنى بوحبيــب عىل دونيو
ان يخصــص لبنان مبســاهمة اكرب من
املنظمــة لدعــم القطــاع الزراعي يف
الظروف الحالية.

ً

فـــ ـــل الــــلــــه :مل ــع ــال ــج ــة ا زمـــــــــات بـــــــدال مــــن االســـتـــمـــرار
ّ
االنــتــخــابــيــة
فــــي امل ــم ــاح ــك ــات ال ــس ــي ــاس ـ ّـي ــة والــــصــــراعــــات
لفت العامة الس ّيد عيل فضل الله ،إىل أنّ «األزمات تزداد يف
الصعد ،من دون أن تلوح
لبنان وتتفاقم يو ًما بعد يوم عىل ّ
كل ّ
أي بارقة أمل أو بصيص نور يطم معه اللّبنان ّيون
يف األفق ّ
إىل مصريهم ،حيث تستم ّر معاناتهم عىل الصعيدين املعي
والحيايت ،ح ّتى باتوا غري قادرين عىل تأمني أبســط مق ّومات
حياتهم عىل صعــد الغذاء والكهرباء والدواء واالستشــفاء
وســبل ال ّتدفئة ،بفعل تداعي قيمة العملة الوطنية وارتفاع
األسعار الّتي مل تعرف حدودًا لها».
وأشار ،خال إلقائه خطبتي صاة الجمعة ،من عىل منرب
مســجد اإلمامني الحسنني يف حارة حريك ،إىل أنّ «الحكومة
كل هذه األزمات ،وأن تنقذ إنسان البلد
املطلوب منها أن تعالج ّ
من معاناته ،ف نّها ال تجتمع بفعل الخافات السياس ّية فيام
بني أركانها ،حول معالجة العديد من امللفات وآخرها ملف مرفأ
بريوت».
يتعني عليها
وركّز فضل الله عىل أنّ «القوى السياس ّية الّتي
ّ
حــد جهودها ،وأن تتعاون يف ما بينها
يف هذه املرحلة أن تو ّ
إلنقاذ بلد يتداعى ،وبات إنســانه يهيم يف باد الله الواسعة
أي بلــد يأويه ولو كلّفه ذلك أن ميوت غرقًا أو بردًا...
بحثًا عن ّ
فقد بدأت جوالتها وصوالتها لكسب األصوات وتوسيع ال ّنفوذ
السقف وال ّنربة
أو تثبيته ،وســاحها يف ذلك الخطاب العايل ّ
لشدّ العصب الطائفي أو املذهبي ،من دون أن تأخذ يف االعتبار
تداعيات خطابها أو مواقفها عىل صعيد ما قد يحدثه ذلك من
تصدّع ورش داخيل وتأزّم اقتصادي».
وشــدّ د عىل «أنّنا نعيد دعوة القوى السياســ ّية إىل تح ّمل

مســؤول ّيتها ،والقيام بالدور املطلوب منها والتف ّرغ ملعالجة
أزمات البلد وأزمات إنسانهً ،
بدال من االستمرار يف املامحكات
السياســ ّية والرصاعات االنتخاب ّية ،وأن يعوا أنّ اللّبنان ّيني لن
يعطوا قرارهــم ّإال ملن يرونه جادا ،يعمل عىل أن ينتشــلهم
الصعب الّــذي يعانون منه ،ويجدونه مســتعدا
مــن الواقع ّ
حي من أجل وطنه ،ال من يضحي بوطنه لحســاباته
ألن يض ّ
الخاصة أو الفئويّة».
ّ
لــكل الّذين يتولّون الواقع
ّ
كــام أكّد فضل الله «أنّنا نقولها
السيايس ،إنّ الوقت ليس وقت رصاعات ومامحكات ومناكفات
جلــوا خافاتكم ورصاعاتكم،
وبيانات وبيانــات مضادّة ...أ ّ
فالبلد مل يعد يحتمل» ،مب ّي ًنا أنّ «يف الوقت نفسه ،نعيد دعوة
حد وال ّتعاون يف هــذه املرحلة ،لتجاوزها
اللّبنان ّيــني إىل التو ّ
بأقل قدر ممكن من ال ّتبعات والخســائر ،والعمل م ًعا للخروج
ّ
مام يعانون منه ،وأن ال يســمحوا للعابثني بالوحدة الدّ اخلية
ّ
أن يجدوا طريقًا لهم ،وأن يعوا أنّ القرار بأيديهم وهم قادرون
عىل صنع التغيري وفتح باب الحلول ،وأنّ عليهم أال يستهينوا
بأصواتهم وحضورهم يف هذه املرحلة».
وأوضح أنّ «عىل صعيد البطاقــة التمويلية الّتي أعلن بدء
التسجيل فيها ،ف نّنا يف الوقت الّذي نن ّو بهذه هذه الخطوة،
رغم أنّها ليســت بالعاج الشــايف ،ف نّنا نريــد لها أن تأخذ
مســارها للتنفيذ وأن تزال العقبات الّتي ال تزال تقف أمامها،
ألي اعتبارات سياســ ّية أو انتخاب ّية ،وأن يكون
وأال تخضــع ّ
العامل األســايس يف االختيار هو العنوان الّذي ألجله كانت
هذه البطاقة».

حـــــجـــــار :نـــــأمـــــل املـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى االتــــفــــاقــــيــــة الــــدولــــيــــة
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــــذوي الــــــحــــــاجــــــات الـــــخـــــاصـــــة وت ــط ــب ــي ــق ــه ــا

أشــار وزير الشــؤون االجتامع ّية هكتور حجار ،إىل أنّ
«ذوي االحتياجات الخاصة يشــكّلون مدرسة الحياة للّذين
الصعاب اليوم ّيــة العابرة الّتي
يتذ ّمــرون ويتأفّفون مــن ّ
نواجهها وإيّاهم ،وهذه املدرســة تتحدّ ى الصعاب وترفض
كلمة مستحيل».
ســه رئيس الجمهوريّة ميشال
ولفت ،خال احتفال تر ّ
عون يف قرص بعبدا ،مبناســبة إحياء لبنان «اليوم العاملي
الخاصة ،إىل أنّ «بال ّنسبة إىل هذه املدرسة،
لذوي الحاجات
ّ
إنّ ل ّذة ال ّنجاح تكمن يف الصعوبة وتح ّولها إىل فرح عظيم،
فكل أمل مرهون باإلرادة ،وإرادة املع ّوق هي ساحه للبقاء،
ّ

رغام عن إعاقته».
ومعها ف نّ نجاحه حتمي
ً
وأعرب حجار عــن أمله ،أن «تصبح الدّ ولة قادرة وداعمة
لهذه الفئة ،من خــال املصادقة عــىل االتفاق ّية الدول ّية
الخاصــة بهم ،والعمل عــىل تطبيقها ،كــام التأكيد عىل
ّ
بكل مندرجاته ،الّذي
تنفيذ القانون  2000/220وتعدياته ّ
الخاصة
يؤ ّمــن بطريقة أفضل ،حقــوق ذوي االحتياجات
ّ
ومصالحهم» .وأكّد أنّ «منذ تولّينا مسؤول ّية وزارة الشؤون
االجتامعية  ،نســعى لتأمني عقود أصحــاب االحتياجات
الخاصة وتطويرها للمصلحة العا ّمة ،وت يع معاماتهم
ّ
الصلة».
يف الوزارة ذات ّ
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ُ ّ
ّ
البابا فرنسيس يركز على الحوار لحل االنقسامات وا زمات في لبنان
هيام عيد
تكتســب زيارة قداســة
البابا فرنســيس األول إىل
قــربص واليونــان ،أهمي ًة
خاصــة بالنســبةللبنان
واللبنانيني،بداللةاالهتامم
واملتابعة من قبل البطريركية
املاررونية التي شاركت يف
مراســم اإلحتفاالت الدينية
يف ن ي ق و س ـ ـ ي ا ،كام اآلمال
ا ل ت ي ي ع لّ ق ها املسؤولون يف
لبنــان ويف مقدمهم رئيس
الحكومة نجيــبميقايت،
العائد مــن الفاتيكان ،عىل
دور الحــرب األعظــم ،يف
إخراج الساحة اللبنانية من
واقع التأزم عىل كل املستويات.
وقرأت مصادر نيابية مســيحية ،يف املبادرة
البابوية تجاه لبنان ،حرصاً عىل التعبري عن قلقه
الشــديد عىل لبنان واللبنانيني ،الذين يواجهون
األزمات ،وذلك يف كلمته أمام مسؤويل الكنيسة
املارونية وعىل رأســهم البطريرك بشارة الراعي،
الذي شارك يف اســتقباله يف الجزيرة املجاورة.
وبالتــايل ،لفتــت هــذه املصــادر إىل أن امللف
اللبناين ،حا بشكل دائم يف أجندة الفاتيكان،
إذ إن البابا فرنســيس ،مل يغفل اإلشــارة  ،ويف
كل زياراتــه إىل املنطقة ،إىل الوضــع اللبناين
وإىل وقوفه ودعمه للبنانيــني ،الذين ميتحنون
«بالعنــف واألمل» ،ومســاهمته يف هذا املجال،
من خال اتصاالته ولقاءاتــه مع زعامء وقادة
عواصم القرار ،عرب مناشدتهم عدم إهامل لبنان
وتركــه ملصريه ،والحــؤول دون التفريط به يف
رصاعات املحاور.

وإذ أكدت املصادر النيابية املسيحية ،أن قداسة
البابا ،يهدف من خال زيارته إىل قربص واليونان
املجاورتني ،اىل العودة إىل الينابيع ،وذلك يف زيارة
حج دينية وصاة للســام يف الرشق األوســط،
ّ
وخصوصاً أنه حــرص يف كلامته التي ألقاها يف
حل األزمات
اليوم األول لهذه الزيــارة ،عىل أهمية ّ
من خال الحــوار الصادق ،وذلك يف جميع البلدان
املطلّة عىل الرشق األوسط ،ومن بينها لبنان.
أضافــت املصادر نفســها ،ان العنــوان الثاين
يف زيارة الحرب األعظــم إىل املنطقة ،هو ظاهرة
الهجرة املتزايدة من بلدان الرشق األوســط نتيجة
األزمات السياســية والتوترات األمنية واألوضاع
اإلقتصادية واإلجتامعية الصعبة .وعليه كشــفت
املصادر النيابية املسيحية ،أن البابا فرنسيس ،أبدى
استعداداً دا اً ملساعدة شعوب املنطقة من خال
الكنيسة ،ودورها عىل املستوى العاملي ،يف حامية
املســتضعفني يف بلدانهم كــام املهاجرين منهم،
كل من قربص واليونان
باإلضافة إىل األقليات يف ّ

كام يف دول املنطقة.
وإذا كانت قضية املهاجريــن قد احتلت موقعاً
مهامً يف خطــاب الحرب األعظم ،ف ن هذا ال يعني
أنه ال يعطــي أهمية مطلقة للعنــوان الرئييس
املرفوع لهذه الزيارة ،وهــو الحوار والذي تعتربه
املصــادر النيابية ،الرســالة األساســية للبنان،
وهو البلد الذي تتعاي فيه الديانتان املســيحية
واإلســامية ،،والــذي يتعرض اليــوم ألخطار
ج ّمــة ،تهــدد دوره وموقعه ومنــوذج التعاي
والحرية واالنفتاح فيــه ،نتيجة األزمات املتعددة
واالنقسامات السياسية العميقة .ومن ضمن هذا
السياق نقلت املصادر النيابية عن الوفد البطرير
املــاروين املوجود يف قــربص ،أن املحادثات بني
البابا فرنســيس والبطريــرك الراعي ،ركزت عىل
دور الكنيسة يف مساعدة املسؤولني عىل تخطي
املحنة الحالية ،وذلك عرب تشجيع الحوار والصاة
وإيجاد الحلول ل زمــة االقتصادية واالجتامعية
والسياسية.

استقبل رئيس اساقفة مطرانية القدس االن ليكانية ووفد ان ليكاني

رئـــيـــس ال ــج ــم ــه ــوري ــة :مـــــل أن تــصــب ـ الـ ــقـ ــدس م ــدي ــن ــة تــح ـ ــن كـ ــل ال ــط ــوائ ــف
املــــــطــــــران نـــــعـــــوم :كـــنـــائـــســـنـــا را ـــــبـــــة فـــــي مــــســــاعــــدة لــــبــــنــــان وش ــع ــب ــه
أكد رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون «أهمية
القدس وأمله يف ان تصبح
«مدينة تحضن كل الطوائف
وتتمتع بصفة دولية ،وهذا
ما يجب ان نســعى جميعا
يتحقق» ،ودعا
من اجله
املســيحيني يف االرايض
الفلسطينية املحتلة اىل عدم
اليأس ،الن «املســيحيني ال
يعرفون اليأس وال االحباط،
وال ميكــن ان نيأس ونحن
عون م الوفد اال ليكاين ر اسة عوم
عىل قيد الحياة».
ا
عون
الرئيس
موقــف
الكنيســة االنغليكانية يف العامل ،الدكتور جاس
بعبدا،
قرص
يف
أمس
ظهر
قبل
استقباله
يف خال
ولبي« ،بلبنان يف محنته التــي مير فيها ورغبته
رئيس اساقفة مطرانية القدس االنغليكانية املنتخب
بزيارته يف وقت قريب للتضامن مع شعبه وملساندة
حديثا االســقف الخامس عــرش ملطرانية القدس
عمل الكنيسة االســقفية والطائفة االنجيلية يف
االسقفية املطران حســان نعوم ،وعقيلته السيدة
الحقول الروحية والرتبوية واالنسانية املختلفة».
رفاء قفعيتي ،يرافقهام القس االرشــديكون عامد
والقــى املطران نعوم كلمة يف مســتهل اللقاء،
زعرب راعي كنيســة جميع القديسني يف بريوت
ومدير مركز القديس لوقا لذوي االحتياجات الخاصة نقل فيها تحيات رعايا مطرانية القدس وبيت لحم،
يف بيت مري ،والقس الكنن دوبندر ،والقس الكنن ومتنياتهــم للبنان واللبنانيني بالصحة والســام،
فؤاد داغر راعي كنيســة القديس بولس يف مدينة كام تقدم باسمهم بالتهاين ملناسبة الذكرى الـ78
شــفاعمرو الجليلية والكنن عىل كريس املصالحة الستقال لبنان ،خصوصا يف هذه الظروف الصعبة
يف كاتدرائية القديس جورج الشــهيد يف القدس .التي مير بها لبنان والعــامل اجمع ،مؤكدا «الرغبة
وكان برفقة الوفــد االنغليكاين النائب القس ادكار يف استمرار العمل وتقديم املساعدة وفق االمكانات
طرابليس الذي نوه بدور الكنيسة االنغليكانية يف املتاحة ،ويف شــتى املجاالت» ،الفتا يف هذا املجال
دعم الشــهادة االنجيلية والوجود املسيحي العريب اىل املؤسسات والكنائس التي تعمل يف لبنان».
وأوضح املطران نعــوم «أن وجوده يف لبنان هو
يف االرايض املقدسة والرشق االوسط.
ونقل رئيس االســاقفة املطــران نعوم تحيات أيضا للتحضري لزيارة رئيس اساقفة كانرتبري الذي
الرعــاة والرعايا من مطرانية القدس ،رعاة ورعايا يرغب يف زيارة لبنان قريبا لاطاع عىل اوضاعه
ومؤسسات ،لفخامة الرئيس العامد ميشال عون ،وامكانية املســاعدة عىل الصعد كافة» .وشــكر
ونقل اليه اهتامم رئيس أســاقفة كانرتبري رئيس املطران نعوم للرئيس عون تعاونه واهتاممه الدائم.

ورحب الرئيس عون بالوفد،
مشيدا بـ «العمل الذي تقوم
بــه الكنائــس االنغليكانية
اينام حلت ،مقــدرا ما تقوم
به الكنيســة خصوصا يف
القــدس والصعوبــات التي
تعرتضهــا .وقال»:انا اتابع
عمل الكنائس يف القدس».
ولفت اىل انه كان ارسل كتابا
اىل الســينودوس املرشقي
الذي عقد عام  2010ســأل
فيه عــن تداعيــات تفري
داال و هرا
االرض املقدسة من سكانها
االصليني ،وجعل مهد السيد
املسيح من دون مسيحيني ،وشطب الهوية الجامعة
للقدس» .وتابع« :سألت :هل ميكننا تصور املسيح
واملســيحية من دون القدس وبيت لحم وغريها من
املعامل املقدسة».
وتوجــه الرئيس عون اىل اعضــاء الوفد قائا:
«الوضع هناك يضعكم يف خطر ،ليس فقط جسديا،
امنا روحيا ايضا ،وآمل ان نصل قريبا اىل حل فتعود
القدس مدينة تحضن كل الطوائف وتتمتع بصفة
دولية ،وهذا ما يجب ان نسعى جميعا من أجله
يتحقق .واملسيحيون ال يعرفون اليأس وال االحباط،
وال ميكن ان نيأس ونحن عىل قيد الحياة».

} برقية تهنئة باالستقال }

اىل ذلــك ،تلقى الرئيــس عون برقيــة تهنئة
باالســتقال مــن رئيســة اليونــان كاترينــا
ســاكيلريوبولو ،جــاء فيها« :اننــي اغتنم هذه
الفرصــة أل كد لكم ان اليونــان تقف متحدة مع
شعب لبنان الصديق يف مواجهة األوقات الصعبة
التي مير بها».

تسلم هبة يابانية من معدات وأنظمة طاقة شمسية ملستشفيات حكومية

ا بـــــــيـــــــ  :قــــــــــــرار بـــــــالـــــــدور ا ســـــــاســـــــي لــــلــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي الــــعــــام
ً
ســـفـــيـــر الـــــيـــــابـــــان :لـــــن نــــدخــــر جـــــهـــــدا ل ــل ــت ــخ ــف ــي ــف مـــــن وطــــــــأة ا زمـــــــة
تسلم وزير الصحة العامة
فراس األبيــض هبة مقدمة
من الحكومــة اليابانية عرب
مكتب األمــم املتحدة لخدمة
املشاريع  ، UNOPSوتتضمن
معــدات طبية لســتة عرش
مستشفىحكوميايفمختلف
املناطقاللبنانيةوأنظمةطاقة
شمسية ملستشفيي الحريري
وبعبدا الحكوميني .وتشــكل
هذه الهبة جــزءا من برنامج
الدعم الــذي أقرتــه اليابان
للقطاع الصحــي يف لبنان اال ي م سف اليا ان
خال هذه السنة مببل قدره
املئة فقط من املواطنني واملقيمني».
مليون وسبعمئة ألف دوالر ،يف حضور سفري اليابان
وتابع وزير الصحة« :ان أنظمة الطاقة الشمسية
يف لبنان تاكي أوكوبــو  Takeshi Okuboومدير
تبرش بفجر جديد للمستشفيات الحكومية ألنها ترفع
مكتب  UNOPSيف عامن محمد عثامن أكرم.
ولفــت األبيــض يف املداخلة التــي ألقاها اىل عن كاهلها عبء التكاليف الباهظة للمحروقات ،والتي
«األهمية التي يرتديها املرشوع من جوانب متعددة» ،باتت التكاليف الكربى التي تعاين منها املستشفيات».
فرأى أن «تقديم املعدات الطبية للعناية الفائقة لستة وأكد «السعي إليجاد األموال الازمة لتوسيع املرشوع
وشمولهاملستشفياتالحكوميةكافة»،آما«تحقيق
عرش مستشفى حكوميا يشكل إقرارا بالدور البال
األهمية واألسايس الذي أدته هذه املستشفيات يف ذلك خال العام املقبل».
كــام ولفت األبيــض إىل أن «املنحــة اليابانية
الفرتة األخرية وال ســيام خــال مواجهة جائحة
كورونا .وتعكس هذه الهبة أهمية املستشــفيات تعكس مواكبة الجانب الــدويل لاصاحات التي
الحكومية يف النظــام الصحي القادم حيث يتحول تحصل يف بلدنا ،ما ميدنا باألمل بأننا لسنا وحدنا
القطاع الصحي العام إىل الاعب األسايس يف تقديم يف هذا املشوار الصعب .ومام ال شك فيه أن الوقت
الخدمات الصحية للشــعب اللبناين ،وال سيام ذوي العصيب الذي منر فيه يشكل فرصة إلعادة تشكيل
الدخل املحدود والاجئني املقيمني يف لبنان ،بعدما نظام صحي أكرث عدال وأكرث تقدميا للخدمات».
كان هذا القطاع يؤمن الخدمات لحواىل عرشين يف
وشدد عىل أن «إصاح ذات البني يبدأ من الداخل ومن

ثم تأيت املساعدة الخارجية».
وختــم شــاكرا لليابــان
مســاعدتها للبنــان ،منوها
ب»التعــاون معهــا الــذي
يخــول وزارة الصحة العامة
القيام باملزيد من املشــاريع
للمستشفياتالحكومية».
بــدوره ،أبدى الســفري
الياباين سعادته ل»تحقيق
إنجــاز مهــم يهــدف إىل
اإلستجابة ل زمة الصحية
التي خلقتها جائحة كورونا
من جهة واألزمة اإلجتامعية
اإلقتصادية املتفاقمة».
وأمل يف أن «يســاعد مرشوع دعم ســتة عرش
مستشــفى حكوميا يف مختلف املناطــق اللبنانية
مبعدات طبية بدعم هذه املستشــفيات والحد من أي
زيادة محتملة يف اإلصابــات بفريوس كورونا .كام
أن أنظمة الطاقة الشمســية ستساعد عىل تعويض
النقص الحاد يف املحروقات الذي يشــكل عقبة أمام
مراكز الرعاية الصحية يف لبنان».
وأمل يف أن «يجد اللبنانيون أنفســهم يوما بعد
يوم يقرتبون من الحصول عىل حقوقهم األساسية،
وأبرزها الوصول إىل الخدمــات الصحية املتطورة
بأســعار معقولة» ،مؤكدا أن «اليابــان لن تدخر
جهدا يف اســتمرار دعمها للبنان يف هذه األوقات
العصيبة ،وستواصل تقديم املساعدات للتخفيف من
وطأة األزمة غري املسبوقة التي يعاين منها الشعب
اللبناين الصديق».

امــيــن الــجــمــيــل :عــقــد الــتــدقــيــق مــع «ألــفــاريــز ومــارســال»
ُوضـــــــع بـــعـــنـــايـــة لـــتـــأمـــيـــن حــــمــــايــــات ســيــاســيــة
مؤسس ورئيس «بيت
أكّد
ّ
املستقبل» رئيس الجمهوريّة
لســابق أمــني الجميــل
ا ّ
الســيادة
ــي
«موضوع
 ،أنّ
ّ
والحوكمة مــن ثوابت عمل
«بيت املستقبل» ،الّذي يشكّل
م ســاحة حوار ح ّر لجميع
اللّبنان ّيني».
ولفــت ،خــال افتتاحه
مؤس ســة
ب ال ّتعــاون مع
ّ
« كونراد ادنــاور» ،م ؤمت ًرا
يف مقر «بيت املســتقبل» ،ال مي يلقي لمته
بعنــوان «الحوكمــة عىل
املهني» .وتط ّرق إىل «الظّروف الحقيق ّية الّتي
الطريقة اللّبنان ّية -مراجعة عقد التدقيق مع
حملت الدولة عىل اســتبعاد رشكة التدقيق
ألفاريز ومارسال» ،إىل أنّ «الحوكمة الس ّيئة
نزعها« ،كرول» ،وتدخّــل املعن ّيني لصوغ عقد وضع
أو غيــاب الحوكمة تبقى آفــة يجب
ً
متسائا
لك ّنها ليســت قد ًرا ال مفر منه ،فلبنان شهد بعناية لتأمني حاميات سياســ ّية»،
ّ
مؤسسات عن «جهوزيّة القضــاء اللبناين وقدرته عىل
يف الخمســينيات حوكم ًة أنتجت
ّ
الرشوع مبحاكمة من تثبت مســؤول ّيته ،يف
ّ
جا متقدّ ًما من الحوكمة
رقابة ،وشكّلت منوذ ً
حال سمح للتدقيق بتحديد حاالت جرم ّية؟».
يحتذى به يف املنطقة».
ورأى الجم ّيل أنّ «املرحلة هي مرحلة تفكّك وأكّد أنّ «املع ّوقــات الّتي توضع أمام املحقق
املؤسســات الدســتورية  ،وانّ هذا الجنوح العديل يف جرمية انفجــار مرفأ بريوت  ،ال
مبثابة غربة الحكّام عن األخاق ّيات والضّ مري
تبرش بالخري».
ّ

ا ب نــصــر :هــنــاك زيـــــادة حــتــمــيــة الق ــس ــا املــــدارس
املؤسســات الرتبوية
أكد رئيس اتحــاد
ّ
الخاصة واألمني العام للمدارس الكاثوليكية
األب يوســف نرص ،أن قــرار متديد عطلة
األعيــاد «قرار ملــزم لجميع املؤسســات
الرتبويــة ،ألنه صادر عن لجنــة اجراءات
كورونا ،ويجب أن نلتزم بالقرار ،وال حضور
ريا إىل أن «الفائــدة اآلن أن
يل» ،مشــ ً
فعــ ّ
نقوم باالغاق وعــدم الحضور الفعيل إىل
املؤسسات الرتبوية ،وهناك فائدة من القرار
لصحة وســامة املواطن ،وكنــا نتمنى أن
تكون العطلة أقرص قبــل العيد ،وأن تكون
أطول بعد العيد ،لكــن الجواب كان بااللتزام
بتوصية لجنة اجراءات كورونا».
ولفت ،يف حديث تلفزيوين ،إىل أن «هناك
بعض املؤسسات الرتبوية التي أخذت مبادرات
عىل صعيد التلقيــح ،ونجحت مبوضوع عدم
التف  ،ويجب أن يتم تلقيح الطاب ،وهذه
مبــادرات مهمة ،املؤسســات التي ميكن أن
تج ّمع عدد أكرب من الطاب من أجل التلقيح،

فهذا أمر ممتاز.
وأشــار األب نرص ،إىل «أننــا لنتعاطى مع
الواقع بكل واقعية ،نحن أمام قرار تعطيل ،وهو
يعود بالفائدة عىل الجميع ،وما بعد  10كانون
الثاين ،سنتعاطى مع األمور بحسب الظروف،
ويف األزمات يجب أن نخفف التحديات».
وحيا «جهود املعلمــني يف القطاع العام،
ربا
والقطاع الخاص بشــكل خــاص» ،معت ً
أنه «بســببهم متكن أن نبدأ بالعام الدرايس،
واملعلمون يقومون بتضحية ،ونحن بانتظار
مرســوم بدل النقل ،ومن ناحية أخرى يجب
أن ننظر إىل امكانيات األهل الضعيفة ،ويجب
خلق توازن بني األهل واملعلمني ،واالستاذ يف
القطاع الخاص واثق أن املؤسسات بجانبه».
وكشف األب نرص «أننا أمام زيادات حتمية
يف العام الــدرايس ،وهذا األمــر يعود لكل
مؤسســة ،وكمية املســاعدات التي تتلقاها
املؤسسات ،ويجب أن يتم تقديم املساعدات من
الدولة للقطاع الخاص».

الــخــطــيــب  :مص لحة ال ـ ـ وط ــن تــســتــدعــي تــشــاور الــقــو
ّ
تـــــصـــــوب مــــســــار الـــعـــدالـــة
يـــــجـــــاد تـــفـــاهـــمـــات
أكّد نائب رئيس املجلس اإلسامي الشيعي
األعىل الشــي عــيل الخطيــب يف خطبة
الجمعة من مقر املجلس ،أن «قضية القايض
البيطار وجرميتي الطيونة والشهداء نتيجة
للسياســة العرجاء التي تريد أن تأخذ األمور
بالتضليل والتهويل واالتهام الباطل اىل هذه
الغي وإسفاف
النتيجة ،وهو اســتمرار يف
ّ
يف الخطاب الديني والسيايس يريد أصحابه
أخذ البلد اىل مزيد من الخراب واملواطنني اىل
مزيد من القهر ،حيث ميارســون هذا النهج
ويضيعون الحقوق بالضغــط عىل القضاء
إلخراج بعض املتورطني.
ورأى الخطيب ،أن «مصلحة الوطن املهدد
وشــلل املؤسســات والغرق يف
بالفو
آتون الف املتنقلة تســتدعي تشاور القوى
السياســية إليجاد تفاهامت تصوب مسار
العدالة يف قضيتي املرفأ والطيونة ،فا تضيع
دماء الشهداء هدرا وال تطمس الحقيقة التي
نعترب ان كشفها امام اللبنانيني يشكل املدخل
الصحيح للوصول اىل العدالة التي ينشــدها
كل اللبنانيني».
وشــدد الخطيب ،عىل أنــه «ومع تفاقم
االزمــات املعيشــية املرتاكمة التــي تخنق
املواطنــني ال بد مــن اطاق خطــة انقاذ

وهـــــــاب :أدعــــــو ع ــون
لــتــشــكــيــل وفــــد يــجــول
ً
ً
خ ــل ــي ــج ــي ــا وعـــربـــيـــا
لفــت رئيــس حــزب
التوحيــد العــريب وئام
وهاب ،إىل أن «اســتقالة
وزيــر اإلعــام جــورج
قرداحي ،تنم عن حســه
باملسؤولية الوطنية».
وأشــار ،يف ترصيــح
عــىل مواقــع التواصل
االجتامعــي ،إىل أن «ما
نتمنــاه أن تتلقــف دول
الخليــج هذه املبــادرة،
وأدعو رئيس الجمهورية
ميشال عون ،لتشكيل وفد
يجول خليج ًيــا وعرب ًيا»،
مؤكدً ا أن «لبنان لن يكون
إال جــزءا ،مــن املحيط
العريب».

جــــــلــــــســــــة عـــــامـــــة
الــــــ ــــــاثــــــاء املـــقـــبـــل
دعــا رئيــس مجلس
النواب نبيه بــري ،لعقد
جلســة عامة الســاعة
 11:00الثاثاء املقبل يف
قرص األونيســكو ،لدرس
إقرار مشاريع واقرتاحات
القوانــني املدرجــة عىل
جدول األعامل.

حكوميــة تتجاوز البطاقــة التمويلية التي
نعتربها مســكنا الوجــاع اللبنانيني الذين
أصبحــوا يف غالبيتهــم تحت خــط الفقر،
فاملطلوب اطاق ور العمل الحكومية يف
مختلف املناطــق اللبنانية واالفراج عن اموال
املودعني ومكافحة الفساد واستغال حاجات
الناس للكهرباء والدواء والغذاء حتى تستعيد
الباد حيويتها وتشــعر الناس باالســتقرار
االجتامعــي واملعيــ من خــال انعا
الحركة االقتصادية ودعم املشاريع اإلنتاجية
واالســتثامرية التي توفر فرص عمل جديدة
وتخفف عن النــاس معاناتهــا ،فا يجوز
ان يتحــول املواطنون اىل طالبي مســاعدة
متوينية وحاميل بطاقة متويلية فيام لبنان
ينعم برثوات نفطية وطبيعية وميتلك امواال
طائلة نهبها لصوص املال واحتجزت بعضها
املصارف بالتواطؤ مع طبقة سياسية فاسدة
متاهــت مع الحصار األمــري والعقوبات
املفروضــة عىل لبنــان يف عملية ممنهجة
لتجويع اللبنانيني وتحريضهم عىل املقاومة
التي بذلت اعظم التضحيــات ووفرت البنية
االساسية لاستثامر يف مختلف القطاعات
اإلنتاجية التــي تنع االقتصــاد الوطني
وتنهي مقولة قوة لبنان يف ضعفه».

ارســــــان :لــبــنــان حــريــ

عــلــى أفـ ــل

ال ــع ــاق ــات مـــع أشــقــائــه فـــي الــخــلــيـ

اعترب رئيــس الحزب الدميوقراطي اللبنــاين النائب طال
ارســان يف بيان مبناســبة اليوم الوطني اإلمــارايت  ،أنّ
اإلمارات العربية املتحدة منذ نشــأتها ولغايــة اليوم ،دولة
منوذجية بلغت الريادة يف املجــاالت كافة ،ووصلت بفضل
يب يفتخر فيها
حكّامها إىل مصاف العامليــة ،فأصبح ّ
كل عر ّ
ويعت ّز ب نجازاتها ،وآخرها إكسبو  2020يف إمارة ديب.
جه ارســان باملعايدة إىل رئيس دولة اإلمارات العربية
وتو ّ
املتحدة الشي خليفة بن زايد آل نهيان ،وويل العهد الشي محمد
بن زايــد آل نهيان ،ونائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء
وحاكم إمارة ديب الشي محمد بن راشد آل مكتوم وكل القادة يف
دولة اإلمارات ،وإىل الشّ عب اإلمارايت الشقيق بالتهنئة والتربيك،
متمنياً لهم دوام النجاح والتقدّم ،ومؤكداً أنّ لبنان سيبقى حريصاً
عىل أفضل العاقات مع أشقائه يف دول الخليج العريب.

«لــــــــــقــــــــــاء الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة»:

لــتــعــزيــز الــــقــــدرات الــســيــاديــة للجي

شــدد «لقاء الجمهورية» عىل ورة عودة الحكومة إىل
االجتامع بعد استقالة وزير االعام جورج قرداحي ،ألن وجود
حكومة فاعلة هــو رشط أول عىل طريق العودة من الجحيم
االقتصادي الناجم ،عن سياســات جهنمية وضعت لبنان يف
«بوز املدفع» ً
بدال من تحييده عن نريان الحروب املشتعلة هنا
وهناك ،والحفا عىل عاقاته التاريخية مع أقرانه.
واعترب ،خال اجتامعه الدوري االلكرتوين ،أن دعم الجي
اللبناين واملؤسسات العسكرية كافة ،يشكل الضامنة الوحيدة
لعودة الحيــاة إىل طبيعتها ،ومن غري املمكــن أن ينهض أي
اقتصاد من دون األمن املستتب والسياســة السليمة ،شاك ًرا
الدول املهتمة بتقوية الجي لتعزيز قدراته الســيادية ،داع ًيا
يف الوقت عينه إىل ورة االتفاق الداخيل عىل حرص الساح
بيده وحده دون رشيك عرب اسرتاتيجية سيادية للدفاع.
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

رئيس الجمهورية :سنعمل على تعميم تجربة

املــــــدارس ال ــدام ــج ــة عــلــى مــســتــو الــوطــن

عون م طفا من و الحاجا ال ا ة
شدّ د رئيس الجمهور ّية ميشال عون ،عىل
«أنّه يويل قض ّية األطفال من ذوي الحاجات
خاصــ ًة ،ألنّهم جزء ال يتج ّزأ
الخاصة عناي ًة
ّ
ّ
أي مجتمع يضــع الكرامــة البرش ّية
مــن ّ
أي اعتبار«.
وصونها لدى جميع أبنائه فوق ّ
ً
احتفاال يف قرص
ســه
ولفــت ،خال تر ّ
بعبدا ،مبناســبة إحياء لبنان «اليوم العاملي
الخاصــة» ،إىل أنّ «اإلعاقة
لذوي الحاجات
ّ
أمثولة بطولة ،فكيــف إذا كان األطفال هم
الّذين يعطوننا هذه األمثولة» ،مركّ ًزا عىل أنّ
«قض ّية ذوي الحاجات
الخاصة تشــكّل بحدّ
ّ
ذاتها مدرســ ًة ،يتعلّم فيها الكثريون كيف ّية
الصعاب ،واالنتصار عليها بعزم
التغلّب عىل ّ
بأمس الحاجة
نحن
قيم
وهذه
وتأن ومثابرة.
ّ
إليهــا ،لانطاق قد ًما يف مســرية التعايف
الوطني«.
ودعــا الرئيس عــون ،إىل أن «نجعل من
كل يوم من أ ّيامنا ،يو ًمــا لاحتفال بالتغلّب
ّ
عىل صعوبة ،فنتحقّــق جميعنا ،أنّه يدً ا بيد
نســتطيع أن نقيم مجتمعنا من صعوباته.
وهذا أكرب تحد لنا ،نســتطيع أن نتعلّم منه
يف هذا اليــوم العاملي ،الّذي نحتفل به م ًعا».
وذكر أنّ «منذ ســنتني بالتحديد ،كنتم هنا،
وأحيينــا م ًعا هذا اليوم مــع وزارة الرتبية،
وأطلق مرشوع املدارس الدّ امجة للتاميذ من

داال

و هرا

الخاصة ،الّذين باستطاعتهم
ذوي الحاجات
ّ
متابعة الدّ روس العاد ّية ،ومنذ ذاك الوقت إىل
تم تجهيز  30مدرســة رسم ّية لهذه
اليومّ ،
الغاية ،وسنواصل العمل مع الوزارات املعن ّية
يتم تعميم تجربــة الدمج عىل عدد أكرب
ّ
من هذه املدارس عىل مستوى الوطن» .وأكّد
ً
عما أكرب يجــب القيام به ،عىل
أنّ «هنــاك
الصعيد اإلنســاين البحت ،وأساسه املح ّبة
واإلرادة.
كل من األطفال :محمد املوىل،
كام تحدّ ث ّ
زهراء أمهز ،هــادي مغبط ،فاطمة الربجي،
كيندا قاسم ،وهادي املحمود ،فأكّدوا أنّ «من
جهــوا إىل الرئيس
حقّهــم أن يتعلّموا» .وتو ّ
عون بالقــول« :نحب أن تســاعدوننا عىل
النمو ،وأن تثقوا بنــا وتحمونا من العنف».
وشــدّ دوا عىل أنّ «من حقّهم أن يسعوا إىل
املتخصصة،
األمام ،وأن ينتسبوا إىل املدارس
ّ
يحصلوا عىل الشهادات املطلوبة ،بهدف
االندماج يف مجاالت العمــل الحقًا ،وتأمني
مدخول لعائاتهم«.
وطالبوا كذلك بأنّ «مــن حقّهم أن يكون
هنــاك من يســمعهم ويأخــذ برأيهم ،ليك
يعيشــوا يف هذا الوطن بأمان وسام ،من
دون مشــاكل ،وأن يكون صوتهم مسمو ًعا
وتكون لديهم أنظمة رعاية صح ّية«.

في م تمر «شبكة التحول الرقمي في لبنان»

عـــز الـــديـــن :قـــــرار ا ســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة

أشارت رئيسة لجنة املرأة والطفل النيابية
النائبة عناية عز الدين ،إىل أن «ما نشــهده
يف لبنان عىل مســتوى الرقمنة من تجزئة
وغياب للحوكمة وتعــدد للمنصات الرقمية
غــري القادرة عىل التشــبيك يف مــا بينها،
يف هذا املجال
سيؤدي اىل حال من الفو
التي سادت وتكشفت
شبيهة بحال الفو
يف كل القطاعــات وأدت إىل مــا نحن عليه
من انهيار عىل مختلف املستويات» ،مشددة
عىل « ورة إقرار االســرتاتيجية الوطنية
للتحول الرقمي والتي تشــكل الرشط العلمي
االســايس النخراط لبنان يف عــامل اليوم
عىل أســس ومعايري واضحة للبيانات وعىل
رأســها بيانات املواطنني ،واملنصات الرقمية
املشــرتكة ،و التكنولوجيا واالمن السيبريي
وحف خصوصية املواطنني اللبنانيني».
كام عز الدين جاء خــال كلمة ألقتها
يف املؤمتر الذي تنظمه «شــبكة التحول
الرقمــي يف لبنــان» واملخصــص لوضع

اسرتاتيجية عمل الشبكة للسنوات الثاث
املقبلــة ،واعتــربت فيها أن «عــدم إقرار
االســرتاتيحية الوطنية للتحــول الرقمي
سببه اما الجهل او االلتفاف عىل مصلحة
اللبنانيني العامة».
وأشــادت بـ «اهتامم الشــبكة الخاص
مبوضوع الحوكمة والــذي من دونه تصبح
تكنولوجيا املعلومات وسيلة لتعزيز الفساد
وضياع املســؤوليات» ،منوهــة بـ «جهود
الشــبكة التي تضــم مروحة واســعة من
املتخصصــني يف مختلف املياديــن العلمية
والرتبويــة واالقتصادية» .كام أشــادت بـ
«تقديم الشبكة عددا من الخدمات والربامج
التطوعيــة يف اطــار التزامهــا مبفهوم
املســؤولية االجتامعية للتخفيف من اعباء
املواطنني اللبنانيني ،وكون االهتامم بتطوير
اإلمكانات الرقمية هو مساهمة تساعد لبنان
عىل امتاك مفاتيح املســتقبل رغم انسداد
االفق الذي يعانيه اللبنانيون اليوم».

الـــحـــلـــبـــي أطـــــلـــــق الــــعــــمــــل بـــ ـــاثـــيـــن مـــــدرســـــة رســــمــــيــــة دامـــــجـــــة:
ُ
نـــجـــد فـــــي هــــــذا املـــــشـــــروع مـــســـاحـــة مـ ـ ــيـ ـ ــة ت ــن ــي ــر قـــتـــامـــة ا يــــــام
أطلــق وزيــر الرتبيــة
والتعليــم العــايل عباس
الحلبــي العمــل بثاثــني
مدرســة رســمية دامجة
جديدة ،خــال احتفال يف
قاعة املــ ح بالــوزارة،
شاركت فيه سفرية كندا يف
لبنان شــانتال تشاستناي،
ممثــل ســفارة اإلتحــاد
األورويب رايــان نيانــد،
املنســقة املقيمــة ل مم
املتحدة ومنســقة الشؤون
اإلنســانية نجاة رشــدي،
ممثلة منظمة اليونيسف يف
لبنان يو موكو ،رئيســة
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة
يف لبنان كلودين عــون روكز ،وجمع من مديري
املدارس الدامجة وأهايل التامذة.
يف هذا الســياق ،لفتت املنسقة املقيمة ل مم
املتحدة ومنســقة الشــؤون اإلنســانية ،إىل أن
«ما نشــهده اليوم هو تظاهرة إنسانية تربوية.
هناك تنــوع للحاجات الخاصــة ،وهناك الكثري
لنساهم ونتشــارك فيه من أجلهم ،ال سيام واننا
نســعى معا لبناء لبنان أفضل ،لبنان الذي يعطي
فرصا متســاوية لجميع أبنائه ،إن كانوا من ذوي
اإلحتياجات الخاصة او من ذوي القدرات«.
بدورها ،أكدت ممثلة اليونيسف ،أن «لكل طفل
الحق يف التعليم مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة .إن
التعليم الشامل للفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة هو
يف صلب جدول أعامل اليونيسف لتحقيق املساواة،
وهو مركزي يف برامجنا لتحقيق النتائج ل طفال
األكرث ضعفا» .أضافت« :نشكر االتحاد األورويب
عىل دعمه الســخي ،الذي سيساعدنا عىل توسيع
نطاق مرشوع املدارس الشاملة ليضم  30مدرسة
إضافية إذ يجب أال يكون أي طفل خارج املدرســة
وأن يحصل عىل فرصة يف التعليم» .وشددت عىل
أنه «مــن ال وري أن تعمــل الحكومة اللبنانية
وجميع أصحاب املصلحة معا ملعالجة العوائق التي

تحول دون تعليم شامل وعايل الجودة ،وبناء نظام
تعليمي أكرث مرونة وفعالية ،لبناء مستقبل أفضل
للبنان وأطفاله«.
إىل ذلك ،أوضح وزير الرتبية ،أن «اليوم العاملي
لذوي اإلحتياجــات الخاصة املتزامــن مع اليوم
الوطني ،ليــس يوما لاحتفال بل يوم لنقبل اآلخر
بغض النظر عن اختافه مهام كان نوع االختاف،
فالدمج ثقافة وبالرتبية فقط نبني هذه الثقافة»،
الفتاً إىل أنه «يف هــذا اليوم ،ي ين أن اعلن مع
الــرشكاء ،إطاق العمل بثاثني مدرســة دامجة
رســمية ،إضافة إىل املدارس الثاثني التي أثبتت
نجاحها منذ العام  2018حتى اليوم ،وأدت خدمات
مشكورة ،ولبت الحاجات املتعاظمة للمجتمع«.
وأكد أنه «يســعدين أن أوجه الشــكر والتقدير
إىل حكومة كندا عرب سفريتها يف بريوت وطاقم
الســفارة ،ومنظمة اليونيســف عرب مكتبها يف
بريوت ،ومســاهمة الحكومة األوسرتالية ،فقد
أســهم الرشكاء األعزاء يف جعل مرشوع املدارس
الثاثني األوىل يقدم الخدمة الرتبوية لنحو 1550
متعلــام من مناطق لبنان كافــة» ،وتابع« :كذلك
متت توعية املعلمــني ،والعاملني يف املدرســة،
واملتعلمني ،واألهل حول أهمية الدمج ومسؤولية
جميــع األطراف يف تنفيذ الدمج داخل املدرســة

مــــيــــقــــاتــــي هــــنــــأ ال ــق ــص ــي ــف ــي
والئــــحــــة «الـــــوحـــــدة الــنــقــابــيــة»
اتصل رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت بنقيب محرري
الصحافة اللبنانية جوزف القصيفــي مهن ًئا إياه وزماءه
الفائزين يف الئحة»الوحدة النقابية» يف انتخابات مجلس
جديد للنقابة.
كام تلقى النقيب القصيفي إتصــاالت تهنئة من النواب
حســني الحاج حســن وعاصم عراجي وفريد البســتاين
وابراهيم املوســوي والنائب املستقيل نعمة افرام والوزراء
الســابقني كريم بقــرادوين وجــوزف الهاشــم وناجي
البســتاين ونقوال توينــي واالمني العــام لاتحاد الدويل
للصحافيــني انطوين بيانجيه واالمــني املايل يف االتحاد
جيم بوملحة وعميد الســلك القنصيل جوزف حبيس ونائب
رئيس اتحــاد الصحافيني العرب الياس مراد ورئيس املجلس
الوطني لإلعــام عبدالهادي محفو ومســؤول الجبهة
الدميوقراطيــة لتحرير فلســطني عيل فيصل والســفري
خليل كرم ونقيــب املقاولني مارون الحلو وأمني عام تجمع
الروابط واللجان معن بشــور والنقيب الســابق للمحامني
سليم قسطا واملســؤول اإلعامي يف الحزب الدميوقراطي
اللبنــاين جاد حيدر ورئيس صناديق التعاضد غســان ضو
والسيدة مينى بشري الجميل زكار.

مــــفــــتــــي الــــنــــبــــطــــيــــة أطــــلــــق
ُ
مـــــبـــــادرة لـــدعـــم أبــــنــــاء املــديــنــة
أطلق مفتي النبطية وإمامها الشــي عبد الحسني صادق
 ،خال خطبة الجمعة من مســجد النبطيــة الكبري ،بادرة
إلنشــاء صندوق خريي لدعم أبنــاء املدينة يف مجال حليب
األطفال لل ّرضع من عمر يوم وح ّتى سنة.
ً
تفاعا من
ولفت إىل أنّ «األمل م نا بــأن يلقى املرشوع
وباألخص املغرتبــني ،لرفد هذا الصندوق،
الخرييــن الكرام،
ّ
ّ
فهم أثبتوا خال هذه املحنة أنّهــم ّ
خط املواجهة األ ّول يف
الدّ فاع عــن كرامة العي يف وطنهم ،يصــدون عن بلداته
وقراه ،ما وسعهم ،زحف الجوع واإلذالل والحرمان دون م ّنة
أو صخب«.
ربع للصنــدوق مببل مئة
الت
صادق
الشــي
افتتح
وقد
ّ
مليون لرية ،باســم النادي الحســيني ،عىل أن يبلّ األهايل
كيف ّية الحصول عىل تقدميات الصندوق.

ّ
بـــومـــبـــارديـــيـــري قــــلــــدت نــــــزار هـــانـــي وســــــام نــجــمــة ايـــطـــالـــيـــا :ا ك ــان
ً
مــحــكــومــا عــلــى الــبــي ـ ــة فـــي لــبــنــان بــالــفــنــاء  ..فـــا يُـــوجـــد لــبــنــان خــر

قلدت سفرية إيطاليا نيكوليتا بومبارديريي
باســم رئيس جمهورية بادها ســريجيو
ماتاريا ،الســيد نزار هاين وســام «نجمة
إيطاليــا» من رتبة فــارس ،خال حفل يف
دارتها  -النقا  ،تقديــراً «لعاقة التعاون
املمتازة التي تربطه مبكتب التعاون االيطايل
يف لبنــان ،يف مجال الحافــ عىل االرث
الحيــوي والثقايف والطبيعــي ملحمية أرز
الشوف ،ولعطاءاته يف مجال حامية البيئة
يف لبنان».
وقالت بومبارديــريي« :بتقليد نزار هاين،
قلدنا محمية أرز الشــوف الطبيعية وكل من
قلد هاين الوسام
ســاهم يف قصة النجاح هذه ،والعديد منهم ومباردي
موجود هنا اليوم».
أضافــت« :تعد املحميــة اليوم مختــربا حيا تشجيع القادة السياسيني واملجتمع املدين يف لبنان
لاســرتاتيجيات املتكاملة التي تستجيب للهدف عىل تكثيف مشــاركتهم يف القضايا البيئية يف
النها املتمثــل يف حاميــة األرض وتطويرها الباد مع إيائهم األولوية إليها وزيادة جهودهم
والعناية بها نظرا لهشاشــتها ،ويف الوقت عينه املشــرتكة للحد من األثر البيئي ،يف مجاالت مثل
االستثامر يف نقاط قوتها الطبيعية وقدرتها عىل النفايات الصلبــة ومعالجة مياه الرصف الصحي
الصمود مع إرشاك املجتمعات املحلية ،التي تعترب وجودة الهــواء وإنتاج الطاقــة .علينا جميعا أن
نضع نصب أعيننا أنه إذا كان محكوما عىل البيئة
مشاركتها أمرا بال األهمية ألي إنجاز مستدام».
وتابعت« :من خال هذا الوسام ،تعتزم إيطاليا يف لبنان بالفناء ،فا يوجد لبنان آخر :هناك لبنان

واحد فقــط ينبغي إنقاذه فضــا عن بحر
متوســطي واحد ينتمي إليه كل من إيطاليا
ولبنان يجب الحفا عليه».
بدوره ،شكر هاين «دولة إيطاليا والسفارة
اإليطالية ومؤســيس املحمية وعىل رأسهم
األستاذ وليد جنباط ،السيدة نورا جنباط،
السيد أكرم شــهيب» .كام شكر رئيس لجنة
املحمية شــارل لجهوده منذ  20عاما ،وكل
الجهات التي تدعم املحميــة واملكملة لدعم
الســفارة اإليطاليــة والوكالــة اإليطالية
للتنمية الدولية ،باإلضافة إىل مؤسســات
األمم املتحدة والجهات املانحة األخرى».
وأثنى عــىل «دعــم الــوزارات اللبنانية
وخاصة وزارة البيئة التــي ترعى املحميات
وتديرهــا يف لبنــان والتي محمية أرز الشــوف
جزء من شــبكتها» ،الفتا اىل أن «كل هذه الجهود
جعلت من محمية أرز الشــوف منوذجا متوسطيا
إلدارة النظم اإليكولوجيــة وتكيفها مع التغريات
املناخية».
ودعا الســفرية اإليطالية اىل «اإلستمرار بدعم
لبنان يف نشاطات حامية البيئة ،خاصة تلك التي
تدعم املجتمعات املحلية».

ويف املجتمع .كام تم تأمني
املواد والوســائل التعليمية
بالتعــاون مــع أطــراف
مختلفة ،وتجهيــز وإعادة
ترميم عــدد مــن املدارس
لتســهيل وصول املتعلمني
ذوي االحتياجــات الخاصة
إليها«.
وشــدد الحلبي ،عىل أن «
هذه الخطوة ستكون تعبريا
عن التزام لبنــان باألهداف
التي اطلقتهــا األمم املتحدة
لتحقيق التنمية املســتدامة
 ،2030ومــع الخطــة
الخمسية للوزارة التي نصت
بصــورة واضحــة وأكيدة
عىل تخصيص حيز مهــم للعناية بالتامذة ذوي
الصعوبات التعلمية واإلحتياجات الخاصة ،وتصب
يف خانة خطة الوزارة لجعل املدارس الرســمية
كافــة مدارس دامجة ومجهزة الســتقبال هؤالء
التامذة األحباء وتسهيل حركتهم ،وجعلهم ينمون
طاقاتهــم ويطورون مهاراتهــم وينخرطون يف
سوق العمل واإلنتاج«.
وأوضح أنه «يف ظل الظروف البالغة الصعوبة
التــي مير بهــا لبنــان ،نجد يف هــذا املرشوع
مســاحة مضيئة تنري قتامة األيام ،ولكننا عىل
الرغم من ذلــك نراهن عىل الــرشكاء من الدول
الصديقة واملنظــامت الدوليــة الفاعلة ،ونؤكد
وفاءنا بوعودنا للهيئة التعليمية بكل املسميات،
قدمــا يف التعليم الحضوري،
وندعوهم للم
ويف اإلســتجابة ملقتضيات اإلنتشــار الوبا
بالنظافة والتعقيم وارتــداء الكاممات والتباعد،
وأهم من ذلــك كله هو املبــادرة إىل التطعيم ،ال
ســيام وأننا نتعاون يوميا مــع وزارة الصحة،
الحدود من عطلة
ونعمل معا لافــادة إىل أق
األعياد املجيدة ،لتنفيذ حمات التطعيم للمعلمني
والتاميذ بحسب الربنامج املتفق عليه مع وزارة
الصحة«.

املــقــداد :زيـــادة صــابــات كــورونــا تــعــود الــى تدني
ّ
نسبة املتلقين لــلــقــا واالســتــخــفــاف ب ــا ج ــراءات
كشــف عضــو لجنــة
الصحــة النياب ّيــة النائب
عــيل املقداد ،أنّ «الســبب
األساس يف زيادة املصابني
بكورونا ،يعــود إىل تدين
نســبة املتلقّــني للقــاح
ضــد الفــريوس ،كام أن
االســتخفاف باإلجراءات
هو أيضــاً من املســببات
األساســية لزيــادة أعداد
املصابني».
وشدد املقداد يف حديث
إذاعي ،عــىل «وجوب أخذ
كل اإلجراءات لتفادي زيادة أعداد املصابني
بفــريوس كورونــا ،و ورة اإلرساع يف
تلقي اللقاحات».
وأشــار إىل أن «معظــم املستشــفيات
الحكوم ّيــة وحتى الخاصة تغلــق أبوابها

كورونــا ألســباب ماديّة
أمــام مــر
وبرشيّة ،ودعا جميع املستشــفيات لفتح
.
أبوابها الستقبال املر
كام طالب املقــداد املواطنني وبشــدّ ة،
االلتزام باإلجــراءات الوقائ ّية الازمة عرب
التباعد اإلجتامعي وغسل اليدين.

ّ
ّ
واملــــمــــرضــــيــــن تـــحـــذر
نـــقـــابـــة املــــمــــرضــــات
ّ
امل ــج ــت ــم ــع مــــن خـــطـــر «كــــــورونــــــا» املـــتـــجـــدد

لفتت نقابة املمرضات واملمرضني إىل انّ
االرتفاع املتجدّ د لعــدد املصابني بفريوس
كورونــا وال ســيام املتحــ ّور أوميكرون
) )1 1 529.Bيشــكّل تهديــد اً كبــرياً
للمجتمع اللبناين وخاصة أنّ عدد امللقّحني
مل يتجاوز لغاية تاريخه  %35من السكان
وال تزال صحة املواطــن يف دائرة الخطر.
وأضافت «مع اقرتاب موسم األعياد تضع
النقابــة املواطنــني أمام مســؤولياتهم
وتحذرهــم من مغبــة االســتهتار الذي
ســتكون تداعياته مقلقــة عليهم وعىل

عائاتهــم وأحبائهــم ،وتذكرهم ب ورة
االلتــزام باإلرشــادات الوقائية من وضع
الكاممات وغسل اليدين والتباعد الجسدي
وتفادي األماكــن املكتظة واألهم من ذلك
هو تلقّــي اللقاح املتوافر تبعاً لخطة وزارة
الصحة العامة».
وأكدت أن «الصحة مسؤولية مشرتكة،
يخوض املواجهة وقد
فالقطاع التمري
وضــع إمكاناته يف جهوزيــة تامة لكن
التعاون والتــزام املجتمع يبقى الســبيل
الوحيد للحدّ من خطورة الوباء».

مسيرة لـ «الشباب التقدمي» من ساحة الشهداء
لــريــا الــصــل ـ بــعــنــوان «واجــبــكــم تجتمعوا»

نظمت منظمة الشــباب التقدمي مسرية
من ساحة الشهداء إىل ساحة رياض الصلح
تحــت عنــوان «واجبكم تجتمعــوا» رفضاً
الستمرار «التعطيل الحكومي».
وأوضح األمــني العام ملنظمة الشــباب
التقدمــي نزار أبو الحســن ،أن « 14ترشين
األول  2019كانت الرشارة حني أطلقنا رصخ ًة
اجتامعية سياســية يف وجــه النهج الذي
كان قا اً والــذي أدّى إىل انفجار إجتامعي

سيايس كبري ،واليوم عىل أبواب ذكرى مياد
املعلم الشهيد كامل جنباط جئنا لنجدد رفع
الصوت من أجل حقوق الناس كل الناس».
وتابع« :جئنا لنؤكد أن هذه الحكومة التي
انتظرناها ســنة ونيفا حتى تشكلت واجبها
أن تقوم بدورها املطلــوب وليك تقوم بذلك
خدم ًة للناس عليها باإلجتامع لذلك نقول نعم
الجتــامع الحكومة ال للتعطيل وال للمعطلني
أياً كانت ذرائعهم».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
ً
ً
ســـــــام يـ ــتـ ــبـ ــل ـ ـ دعــــــمــــــا ســــويــــســــريــــا فــــــي االسـ ــت ـ ـ ـ ــمـ ــار
وتـــــــبـــــــادل املــــعــــلــــومــــات املـــــالـــــيـــــة وتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــجــــارة

لــجــنــة املــــ شــــر ومــســتــحــقــات ال ــق ــط ــاع الـــعـــام فـــي ال ــس ــراي
ا ســــمــــر :العــــطــــاء الــعــســكــريــيــن بـــــدل ن ــق ــل بـــــ 1 500 000

عرض رئيــس الحكومة
نجيــب ميقايت يف ال اي،
عاملية مــع وفد
شــؤوناً ّ
مــن االتحــاد العــاميل
العام برئاسة بشارة األسمر
رصح األسمر بعد االجتامع:
و ّ
بحثنا يف األوضاع العاملية
بصورة عامة ،وهي مأزومة
إذ يعاين عامل لبنان األم ّرين
مــن الوضــع االقتصادي
الصعــب ،ومت ّنينا بالتوازي
مع األخبــار الجيــدة التي
نســمعها عن إمكانية إعادة
تفعيل الوضع الحكومي ،أن
تكون بداي ًة لوضع أســس
تساعد يف حلحلة األزمات.
العام
ميقا م تمعا م وفد اال حاد الع
أضاف :وعرضنا موضوع
تعويض النقل للعســكريني
نصف شهر عن شهري ترشين الثاين وكانون األول ورفع بدل
يف كل األســاك و ورة إعطائهم بدل نقل مقطوع يوازي النقل اىل  65ألف لرية ،واملنح املدرســية للقطاع الخاص ،وقد
مبل مليون وخمســمئة ألف لــرية ،كان االتحاد العاميل قد وعدنا خرياً ،وسيعقد اجتامع األسبوع املقبل مع وزير الشؤون
و ّ
جــه كتاباً بهذا الخصوص اىل الرئيس ميقايت ووزير الدفاع االجتامعيــة للت يع يف إصدار البطاقة التمويلية التي بلغنا
وكل املعنيني باألجهزة العسكرية.
أن التســجيل عىل املنصة الخاصة بها قد المس  40ألف طلب،
وتابع :كام ناقشــنا الواقع املأزوم ال ســيام موضوع لجنة كل هذه األمور بحاجة اىل متابعة ،وقد لقينا تجاوباً من دولة
املــؤرش و ورة التدخّل اإليجايب مــن قبل الرئيس ميقايت الرئيس.
لتفعيــل هذه اللجنة ،إضافــة اىل ورة الترصيح عن كل
ورداً عىل سؤال عن املبل املقطوع الذي سيعطى للعسكريني
املبال التي تدفع يف هذه املرحلة للعاملني يف القطاع الخاص ،كبدل نقل ،أجاب األســمر :العســكريون يتنقلون من مناطق
للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،وذلك يف إطار رفد هذا بعيدة أحياناً لالتحاق بثكناتهم وهم يواجهون ضيقة مادية
الصنــدوق باألموال يتمكن مــن القيام بواجباته ،إضافة كبري ،يف الوقت الذي تبادر فيه دول عدة اىل مساعدة األجهزة
اىل ورة أن تدفع الدولة ما يتو ّ
جب عليها من مســتحقات العسكرية ،لذلك يجب عىل الدولة أن تق ّرر إعطاء بدل نقل عادل
للصندوق والتي تبل خمسة آالف مليار لرية تقريباً.
للعســكريني ،من هنا كان اقرتاحنا إعطاء مبل مقطوع لكل
وقال :تحدثنا أيضاً عن ورة الت يع يف دفع املستحقات عســكري ،وقد أبدى الرئيس ميقايت تجاوباً مع هذا اإلقرتاح،
التــي أق ّرت للقطاع العام خال الحوار مع دولة الرئيس ،وهي عىل أن يدرس وفق األطر القانونية.

جــــــولــــــة لـــــــوزيـــــــر الـــــــــزراعـــــــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة عــــكــــار
الــــحــــا ح ــس ــن :نــــريــــد الــــيــــوم مــنــهــجــيــة س ــي ــاس ــي ــة ج ــدي ــدة
جــال وزيــر الزراعة عباس
الحاج حســن امس يف منطقة
عكار من مركز مصلحة الزراعة
الجديــد يف العبــدة حيث عقد
لقاء شــارك فيــه الدكتور هيثم
عز الديــن ممثا رئيس مجلس
الوزراء نجيــب ميقايت ،النائب
وليد البعريني ،عارف شــخيدم
ممثا النائب محمد ســليامن،
خالد املرعبي ممثا النائب طارق
املرعبــي ور ســاء اإلتحادات
البلدية :عمر حايك ،عبود مرعب،
احمد املري ،روين الحاج ،وحشــد
من مخاتري ومزارعني.
وألقــى رئيــس املصلحة طه
ال ال ولة
مصطفى كلمة رحب فيها بالوزير
الحاج حسن والحضور ،وقال:
«لقد ســعيتم ،يا معايل الوزير ،عىل رغم عمر هذه الوزارة
الذي ال يتجاوز األشهر ،اىل ترتيب العاقات مع الدول العربية،
مع اإلردن ومرص ،وإن شــاء الله قريبا مع الســعودية ،يف
مجال التعاون يف القطاع الزراعي والتبادل التجاري ،وتسهيل
اإلسترياد والتصدير ،لكل املنتجات الزراعية وال سيام األساسية
منها كالعنب والتفاح والبطاطا والحمضيات ،وتوفري استرياد
األسمدة الزراعية لتخفيف األعباء التي تكبدها املزارع اللبناين،
يف ظل هذه األزمة املعيشيةالخانقة وارتفاع األسعار .وسعيتم
وما زلتــم ،اىل اعادة التبادل التجاري بني لبنان ودول الخليج
اىل ســابق عهده ،واعتربتم ان األزمة الراهنة ما هي اال غيمة
صيف ،فا بديل ل سواق الخليجية ،نحن محكومون بروابط
األخوة والتعاون».

} البعريني }

وألقى النائب البعريني كلمة قال فيها:
«الفيضانات التي تصيب األهايل واملزروعات بخسائر كبرية
ســنويا» ،وقال« :يأيت وزراء ومسؤولون وغريهم ،ولكن ليس
هناك حلول ،ونتمنى من معاليك ان يكون من اولوياتكم ايجاد
حل لحامية املزارعني».

} الحاج حسن }

وكانت كلمة الختام للوزير الحاج حســن ،قال« :ال شك
يف ان اي فــرد منــا اليوم تتبادر اىل ذهنه اســئلة عديدة،
اليوم حكومة متعرثة وزارة عمرها شــهران ونصف شــهر،
كيــف ميكنها ان تخرج األزمــة اإلقتصادية ،واإلجتامعية
والسياســية من عنق الزجاجــة؟ وزارة الزراعة اليوم ماذا
ميكنهــا ان تقدم واىل اي مدى هي قادرة عىل النهوض بهذا
القطــاع املرتهل الذي يعاين مــا يعانيه ،من البذور وصوال
اىل التسميد واملبيدات وليس انتهاء بترصيف اإلنتاج ،وهذه
الحلقــة غري موجودة بني املزارع واملنتج ،دون ذلك حقيقة،
عمــل كبري لكن يحذونا األمل ،ووضعنا خططا منذ اللحظة
األوىل ،ونعمــل عىل ان يكون هناك مواكبة ومواءمة بيننا
وبــني املجتمع املدين ،وما بيننــا وبني الهيئات املانحة حتى
يكون التخطيط مســتداما ويستهدف القطاعات التي يجب
ان ننهض بها اليوم قبل غد».
وتابــع« :منطقة عكار هي جزء من هذا الوطن هذا الجزء

الذي لطاملا تردد القيادة العســكرية واملؤسســة العسكرية
دا ا ،وعىل مســامع الجميع وتقول عكار هي خزان الجي
اللبناين وبعلبك  -الهرمل هي خزان الجي  ،هذا الخزان اسس
لهــذا اإلنتصار الذي نعي يف كنفه ،اإلنتصارات متعددة لكن
اإلنتصار األبرز واألكرب هو انتصارنا كمواطنني ،عىل ان نحمي
هذه الدولة ان تكون وطنا نهائيا لنا جميعا».
وقــال« :يف الزراعة هناك مرشوعات عديدة ،وقد وجهت
كل املصالــح ،يف كل املحافظات ،وتحديدا يف مصلحة عكار
بان يصار اىل درس مشــاريع للمنطقة» ،متوجها اىل النائب
البعريني« :سعادة النائب ،تحدثت منذ بعض الوقت وكنا تحدثنا
مــع دولة الرئيس نجيب ميقــايت ان تعمد البلديات اىل تضع
مقرتحات مشاريع ولو صغرية ونحن مستعدون كوزارة زراعة
مع جدوى اقتصادية وكلفتها التقريبية ،وانا مســتعد عندما
تحــ الهيئات املانحة التي تحتــاج اىل ان نقدم اليها هذه
املشــاريع وهي تختار ،وبذلك يكون املجتمع املدين رشيكا يف
التخطيط ويف املسؤولية ،حتى اذا نجحت نجحنا واذا خ ت
نخ معا».
ولفت اىل اننا منذ عامني اىل اليوم «نعي يف ازمة كبرية
جدا ،ازمة اخاقية بامتياز ،حتى العمل السيايس يجب تغيري
املنهجيــة التي كانت متبعة وانتهت ،وهــذا املوضوع اصبح
وراءنا ،اليوم نحن جميعا امام املســؤولية ،اتحدث باســمي
وباســم كل الحكومة .نريد اليوم منهجية سياســية جديدة،
تســتهدف اوال واخريا املواطن ،بغض النظر من أي تيار او اي
جهة او حزب ،ال بل ازيد ،كوزير زراعة رأيت عىل بعض مواقع
التواصل اإلجتامعــي ،وتلقيت اتصاالت ليل امس من اإلخوة
املواطنني األعزاء الغالني جدا عىل قلوبنا ،والذين يصنفون انهم
يف الحــراك ،ادعوهم اىل مكتبي يف الوزارة ونحن حا ون
ألي مقرتح».

}يف تلحياة }

بعد ذلك ،تابع الوزير الحاج حسن جولته العكارية وكانت
محطته الثانية يف بلدة
تلحياة حيث استقبله يف مقر البلدية رئيسها خالد خ
خالد ،رئيس نقابــة مزارعي الخ وامني الصندوق لاتحاد
العــام للنقابات الزراعية يف لبنان ،رئيس نقابة مزارعي التب
والتنباك يف الشــامل رئيس بلديــة تلبرية عبد الحميد محمد
صقر.

وزيـــــــــــــرا الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــــبـــــيـــــ ـــــة عــــــقــــــدا اجــــتــــمــــاعــــا
خــــصــــ لـــلـــبـــحـــ فــــــي ازمـــــــــة الـــــنـــــفـــــايـــــات وحـــلـــولـــهـــا
عقــد وزيــرا الداخلية
والبلديات القايض بســام
مولــوي والبيئــة الدكتور
نارص ياســني اجتامعا يف
وزارة الداخليــة والبلديات،
ح ه محافظا جبل لبنان
القــايض محمــد مكاوي
وبريوت القــايض مروان
عبود ،رئيس املجلس البلدي
ملدينة بريوت املهندس جامل
عيتاين ،مدير املشاريع يف
مجلــس اإلمنــاء واالعامر
ابراهيــم ابراهيــم ،رئيس
اتحــاد بلديــات الضاحية
الجنوبية محمد درغام ،نائب رئيس اتحاد بلديات امل رئيس
بلدية الجديدة انطوان جبارة ،ونائب رئيس بلدية الشويفات

أجــرى وزيــر االقتصاد
والتجــارة أمني ســام يف
جنيف ،محادثات ثنائية مع
وزيرة الدولة الســوي ية
للشــؤون املاليــة الدولية
دانييا شتوفيل ،يف حضور
ســفرية لبنان يف سوي ا
رىل نورالديــن ،وممثلني عن
وزاريت الخارجية واالقتصاد
يف برن.
وعرض ســام «الجهود
التــي تبذلهــا الحكومــة
اللبنانية لتنفيذ االصاحات
االقتصاديــة املنشــودة،
السيام بالنســبة للتحضري
للمفاوضــات مــع صندوق
النقد الدويل».
وأكد الجانب السوي ي
«وقوفه اىل جانب لبنان وشعبه يف سبيل تخطي الصعاب التي
يواجههــا و ورة اإلفادة من االتفاقات املعقودة بني البلدين،
ال ســيام يف مجال دعم االستثامرات وتبادل املعلومات املالية

هــيــ ــة جــــديــــدة لـ ـ ــرف ــة الـ ــتـ ــجـ ــارة ال ــف ــرن ــس ــي ــة– الــلــبــنــانــيــة
تــامــر :الــتــركــيــز عــلــى الــشــراكــة مــع رجـ ــال االع ــم ــال الفرنسيين
أجــرت غرفــة التجارة
اللبنانيــة
الفرنســية
انتخابات هيئة مكتبها أمس
يف مقر غرفة بريوت وجبل
لبنــان ،لواليــة متتد ثاث
سنوات ،حيث جاءت النتائج
عىل الشكل اآليت:
 غايب فوزي تامر رئيساً. شــريين رميون عودةنائباً للرئيس.
 فريــد عرقتنجــي أميناًعاماً.
 جــو نســناس أمينــاًللصندوق.
جه تامر بالشكر ألعضاء الغرفة عىل ثقتهم
ويف املناسبة ،تو ّ
ومحبتهم ،مؤكداً عىل «عمل الجميع يداً واحدة إلنجاح الغرفة
يف الوصــول اىل أهدافها املرجوة ،ال ســيام تنمية العاقات
اإلقتصادية بني لبنان وفرنســا وتعزيز التعاون والرشاكة بني
رجال االعامل اللبنانيني والفرنسيني».
ولفت اىل «أننا يف الغرفة سنســعى يف الفرتة املقبلة إىل
االستفادة من الخربات الفرنسية والتواصل مع الجهات املعنية

لتمكــني الصناعة اللبنانية
من زيادة تصدير إنتاجها اىل
فرنسا وكل أوروبا».
وقــال «إننا اليــوم أمام
فرصــة واعــدة ،تتمثــل
باالهتامم الكبري الذي يبديه
الرئيــس الفرنيس إميانويل
ماكــرون بلبنــان ،لتحقيق
ليــس فقط نقلة نوعية يف
عاقتنا االقتصادية الثنائية،
إمنا أيضاً باالســتفادة من
هــذه االندافعة إلعادة لبنان
اىل طريق التعايف والنهوض
وتدعيم املؤسســات والرشكات اللبنانية ومتكينها من إطاق
دورة نشــاطها وإنتاجياتها ،وهذا ما سنعمل عليه يف الغرفة
مع رشكائنا الفرنسيني».
وأشــار تامر اىل أن «جزءاً مهامً من عمل الغرفة يف الفرتة
املقبلة ،سريكّز ايضاً عىل الرشاكة بني رجال األعامل اللبنانيني
والفرنســيني ليــس فقط يف البلدين إمنا ايضــاً يف الخارج،
خصوصاً حيث يوجد انتشــار لبناين مثل أفريقيا والعراق وا
لخليج.

تــــــــــــراجــــــــــــع فــــــــــــي أســــــــــــعــــــــــــار املــــــــــحــــــــــروقــــــــــات
الـــبـــراكـــس يـــ كـــد ع ــل ــى تـــراجـــعـــات فــــي االســـابـــيـــع املــقــبــلــة
 انخفضت أســعار املشــتقات النفطيةكافة بحسب جدول تركيب أسعار املحروقات
الصــادر اليوم عــن وزارة الطاقة واملياه -
املديرية العامة للنفط.
وأصبحت األسعار عىل النحو اآليت:
 البنزين  95أوكتان)1600-( 315000 : البنزين  98أوكتان)1800-( 325200 : املازوت)14000-( 315000 : الغاز)11400-( 272700 :وأوضــح عضو نقابــة أصحاب محطات
املحروقــات الدكتــور جــورج الرباكــس
لـ»الوكالة الوطنيــة لاعام» أن «الرتاجع
يف أســعار املحروقات سببه انخفاض سعر
رصف الدوالر املعتمد يف جدول تركيب األسعار الصادر اليوم
عن وزارة الطاقة واملياه».
وقــال :مقارنة بالجدول الصادر بتاري  30ترشين الثاين
املــايض ،ناح ما ييل :الدوالر املؤمــن من مرصف لبنان
االســترياد  90%مــن البنزين بقي عــىل حاله  20400لرية.
الدوالر املحتســب عىل سعر السوق الحرة تراجع من 24600
اىل  23600لرية .تراجع  14000لرية بسعر صفيحة املازوت
ســببه تأثري سعر الدوالر الحر عىل  100%من سعر املازوت
وكذلك بالنســبة لقارورة الغاز التــي تراجعت  11400لرية.
أما البنزين فرتاجع  1600لرية فقط الن ســعر الدوالر الحر
يؤثر عىل  10%فقط ،ألن مرصف لبنان يؤمن  90%التي بقي
دوالرها عىل ســعره .سعر البنزين املستورد بقي عىل حاله،

بعد اقتحام ناشطون وزارة االش ال
حمية  :لن ابقي مرفأ بيروت
رهينة الــتــجــا بــات السياسية

ً

شــديد حنا.ومتت مناقشة الحلول املمكنة ألزمة النفايات.
والتقــى مولوي نائبة رئيس الحكومة الســابقة زينه
عكر ،وبحث معها يف االوضاع العامة.

وتعزيز التجارة الحرة».
كام التقى ســام املدير العام لغرفة التجارة والصناعة يف
جنيف فنسنت سوبيليا يف اطار تحفيز الروابط بني الرشكات
السوي ية ولبنان.

اقتحــم محتجون وزارة األشــغال العامة
والنقل يف الحازميــة والتقاهم الوزير عيل
حمية لاســتامع اىل مطالبهم ،وقال لهم:
«أنــا وزير لكنني من الناس ،وعندما قبلت أن
أكون وزيرا هذا يعني أنني أتحمل املســؤولية
وأدرك مــدى الفجوة املوجــودة بني حاجات
الناس والحكومة باإلضافة إىل الوضع املايل
يف البلد».
وط نهــم إىل أن «كل يشء وفقا للقانون
سأذهب به إىل النهاية ،ولن أبقي مرفأ بريوت
رهينــة التجاذبات السياســية املحلية وال
اإلقليمية ويجب أن يعود كالسابق».

أي  620دوالرا لالــف ليــرت النه تراجع يف
الجدول الســابق  17دوالرا وبقي عىل حاله
خال اليومني الذي يفصان بني الجدولني».
وتوقع أن «يف االسابيع املقبلة ميكننا ان
نشهد تراجعات اخرى يف اسعار املحروقات
يف حال عدم ارتفاع سعر الدوالر ،الن اسعار
النفط العاملية تراجعت بسبب الخاف القائم
بــني الــدول املنتجة للنفــط وحلفائها يف
 OPEPعىل سياســة زيادة االنتاج لخفض
االســعار مــن ناحية ،ومــن ناحية اخرى
بســبب التخ ّوف الكبري من عودة االنكام
االقتصــادي الدويل نتيجــة تف املتحور
الخامــس من كورونا  ،Omicronوأعداد االصابات الكبرية يف
الدول االوروبية والصناعية عىل الرغم من النســب العالية
من اللقاحات».
أبو شــقرا :بدوره ،قال ممثل موزّعي املحروقات فادي أبو
شــقرا لـ»النهار» إنّ «االنخفاض اليوم يف أسعار املحروقات
ناتج عن انخفاض سعر الدوالر يف السوق السوداء» ،وشدّ د
عىل أنّ ســبب «االرتفاعات التي تشهدها أسعار املحروقات
هــو الدوالر ،ويف حال مل يث ّبت ســعر رصف اللرية اللبنانية،
سنشــهد الكثري من التقلبات يف أسعار املحروقات ،ومل يعد
يف مقدور اللبناين التح ّمل».
واستغرب «كيف يرتفع الدوالر ثم ينخفض بهذه ال عة »،
سائاً عن «دور الحكومة يف هذا اإلطار؟».

اســـتـــكـــمـــال زرع االشـــــجـــــار فــــي ســبــلــيــن
اســتكملت رشكة
ترابــة ســبلني امس ،
مرشوعهــا الزراعي،
الــذي كانت بارشت به
منذ سنوات ،عرب زراعة
آالف األشــجار يف جزء
من املقالع التابعة ملعمل
ترابةسبلني،بعداإلنتهاء
مناستخراجاملوادمنها،
حيث يتم تأهيلها ومن
ثم تشجريها .وملناسبة
« يوم الشجرة» ،الذي يصادف يف شهر
كانون األول من كل عام ،قام املدير العام
لرشكة ترابة ســبلني املهندس طلعت
اللحام ،مع فريــق كبري من املوظفني
االداريــن والفنيني يف الرشكة (معمل
ترابة سبلني) ،ومبشاركة رئيس بلدية
ســبلني محمد أحمــد يونس وعضو
املجلس البلدي احمــد يونس ،بحملة
تشجريواسعةيفأحداملقالعالواقعيف
الجهــة الجنوبية من املعمل ،بعد ان تم
االنتهاءمناألشغالفيه،حيثتمتأهيله
وزراعته اليوم باألشجار.
وتحدثاللحامخالحملةالتشجري،
فأكد ان «هذا املرشوع بدأ منذ ســنوات،
حيث قمنا بزرع قرابة  90الف شــجرة
ونبتة».وأضاف«اليومنستكملاملرشوع
وهو يشــمل االف األشــجار ،ال سيام
األشجار املثمرة كالخروب ،والصنوبر،

وغرياملثمرة كال ووالشوح»،الفتااىل
«أهمية املرشوع من الناحية البيئية»،
الفتا اىل ان «املوضوع يتم يف كل مصنع
يف دول العامل ،اكان يف ســبلني او أي
منطقة أخرى او يف أي بلد اخر».
مــن جهته ،رحــب رئيس البلدية
باملرشوع ،الفتــا اىل انه «يتكامل مع
ر ية البلدية» ،مؤكدا «اهتاممها الكبري
بحمات الزراعة األشــجار» ،الفتا اىل
«وجــود مرشوع بالتعاون مع برنامج
األمم املتحدة اإلمنــا لزراعة 5000
شــجرة يف نطاق البلدة» ،مشريا اىل
«التعاون والتكاتف والتنسيق مع رشكة
ترابة سبلني ،وعىل وجه الخصوص مع
املديرالعامللمعملطلعتاللحام،للوصول
اىل بيئةنظيفةوطبيعةجميلة»،مثنيا
عىل «أهمية هذه الحملة ،والتي تشمل
زراعة أشجار دا ة االخ ار عىل مدار
السنة ،ومنتجة يف الوقت نفسه».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

يــــــــادلــــــــيــــــــن « :ســــــــــرائــــــــــيــــــــــل» فــــــــقــــــــدت الـــــفـــــرصـــــة
قال رئيس اســتخبارات قوات االحتال اإلرسائيلية األسبق
عامــوس يادلني ،إن «إرسائيل» رمبا فقدت فرصتها يف «منع
إيران من اســتكامل مســار تخصيب اليورانيوم لصنع ساح
نووي» ،لكنها «ما زالت قادرة عىل عرقلة مسار تسلّحها به».
وفيام يتعلق باملفاوضات النوويــة الحالية يف فيينا ،قال
يادلني إنه يعتقد أن إيران ستنضم مجدداً إىل نسخة من خطة
العمل الشاملة املشرتكة مبا يف ذلك معظم القيود ،لكنه قال إن
«هذه القيود ليست فعالة كام كانت بني سنتي  2015و،2018
وهذا قلق حقيقي يف إرسائيل».
وتابع« :إرسائيل قد ال تكون قادرة عىل وقف مسار اليورانيوم
اإليــراين ..ينبغي إلرسائيل أن تفرتض أننا رمبا فقدنا الفرصة
إليقاف إيران بشــأن تهديد املواد االنشطارية ،وعلينا الرتكيز
أكرث عىل مجموعة التسليح ،وأنشطة التسليح».
كــام قال إن «أي صفقة جديدة لــن تعني الكثري إذا وافقت
واشنطن عىل الســامح لطهران باالحتفا باملئات من أجهزة
الطــرد املركزي املتقدمة الجديــدة يف املخازن» ،مضيفاً« :إذا
عادوا إىل نفس معايري سنة  ،2015ف ن إيران أقرب بكثري إىل
القنبلة ،بسبب أجهزة الطرد املركزي املتقدمة ،خاصة إذا مل يتم
تدمريها ..هناك معرفة ال ميكنك تدمري املعرفة».
كذلــك أوضــح يادلني أن «طهــران تلعــب دوراً صعباً يف
املفاوضات ملعرفة التنازالت اإلضافية بشأن العقوبات أو القيود
النووية التي ميكن أن تنتزعها من الواليات املتحدة ،لكنها عادت
إىل طاولة املفاوضات ألنها تريد بشــدة الحصول عىل صفقة

وتخفيف العقوبات».
وعندما طلب منه مقارنة وجهات نظره بشأن سياسة رئيس
حكومة االحتال الســابق بنيامني نتنياهو تجاه إيران مع آراء
نفتــايل بينيت ،قال يادلني إن «انتقاداته الرئيســية لنتنياهو
بشأن اتفاق  2015كانت مدى سلبية نتنياهو بشأن الصفقة».
الجدير بالذكر أن «إرسائيل» واكبت باســتنفار عام ،سيايس
وإعامي ،اســتئناف املفاوضات النووية يف فيينا ،بني إيران
والـ ،1+4فأطلق املســتوى الســيايس العنــان لترصيحات
وتهديــدات تحفل بأدبيــات الرفض والقلق مــن م الت هذه
املفاوضات ،وأرفق ذلك بحملة تحريض ضدّ إيران وعتب وتحذير
لحلفاء «إرسائيل» املشاركني يف املفاوضات.

مسيرة احتجاجية في عمان للمطالبة ب سقا االتفاقيات املوقعة مع « سرائيل»
نفــذ مواطنون  ،مســرية بعد صاة الجمعة من املســجد
الحســيني وسط العاصمة األردنية عامن ،للمطالبة ب سقاط
االتفاقيــات املوقعة مؤخرا مع إرسائيل ،بشــأن املياه مقابل
الطاقة.
ورفع املشاركون يف املسرية التي دعت إليها الحملة الوطنية
األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع إرسائيل ،الفتات كتب عليها
«غاز العدو احتال».
وهذه املســرية هي الثانية عىل التوايل بعد خروج مســرية
الجمعــة املاضية لرفض «إعان النوايا» لتبادل املياه بالطاقة
مع «إرسائيل».
واالتفاقية الجديــدة املوقعة بني عامن وتل أبيب وأبو ظبي
هي أكرب اتفاقية تعاون عىل اإلطاق بني هذه البلدان ،حيث تم
اإلعان عنها يف معرض «ديب إكسبو  ،»22يف حضور مبعوث
املنا األمري  ،جون كريي.
ووفقا لاتفاقة «ستشــرتي إرسائيل الطاقة الشمسية من

دعت حركة «حامس» الفلسطينية إىل «اعتامد اسرتاتيجية
وطنية فلســطينية إقليمية فاعلة» ملواجهة مشاريع تصفية
القضيــة الفلســطينية ،وذلك يف الذكرى الســنوية األوىل
لـ»اتفاقات أبراهام».
وقالت الحركــة يف بيان لها ،إن «اإلدارة األمريكية والكيان
الصهيــوين يواصان عمليات خداع و وعــي أبناء األمة
بتكثيف التســويق والرتويج ملا يسمى باتفاقيات أبراهام ،يف
الذكرى الســنوية األوىل إلبرام هذه االتفاقيات املشؤومة مع
األنظمة املارقة عىل تاري وحا ومستقبل املنطقة ،والتي
تعترب الوجه اآلخر لصفقــة القرن األمريكية ،التي تهدف إىل
ترســي وتحقيق الهيمنة الصهيونية عىل املنطقة عسكريا
وسياســيا واقتصاديــا ،ونهب ثرواتهــا ،وتهمي القضية
الفلسطينية».
وتابعت أن هذه االتفاقات تهدف إىل «عزل شعبنا الفلسطيني
عن محيطــه وعمقه العريب واإلســامي ،وتهيئة األرضية
لاســتفراد به واالنقضاض عليه ،يف ظل أكرب عملية تهويد
واستيطان ميارسها االحتال تستهدف هويته وحقه يف أرضه
ومقدســاته ،يف ظل تصاعد الجرائم واالنتهاكات الصهيونية
بحق أرسانا البواســل ،وبحق أبناء شعبنا يف القدس واملسجد
املبــارك ،تنفيذا ملخطط الضــم والتهجري ومحاوالت
األق
شطب حق عودة الاجئني ،وتشديدا للحصار الظامل عىل قطاع
غزة والتصعيد العسكري املستمر عليه».
وحــذرت من «خطورة هــذه االتفاقيــات وتداعياتها عىل
القضية الفلســطينية ،وعىل املنطقة العربية واإلســامية
وأمنها القومي».
وأضافــت« :تطالب حركة حامس كل مــن متاها مع هذه
االتفاقيات املشــؤومة ب ورة اإلرساع يف تصويب هذا املسار
الســيايس الخاط  ،واالنســجام مع طموحات كل شــعوب
املنطقة الرافضة لكل مســارات وأشكال ما يسمى بالتعاي
والتطبيع مع الكيان الصهيوين ،والرتاجع عن هذه االتفاقيات
املخزية ،والتحلل الكامل منها ومن أي شكل من أشكال التطبيع

مع الكيان الصهيوين ،كام ندعو الشعوب العربية واإلسامية
وكل قواها الحية إىل اســتعادة دورها القومي يف الدفاع عن
فلسطني ومكانتها كقضية مركزية ل مة».
وأردفــت قولها« :ندعــو إىل اعتامد اســرتاتيجية وطنية
فلســطينية إقليمية قوية وفاعلة ملواجهة املشــاريع كافة
التي تهدف إىل تصفية القضية الفلســطينية ،ويف مقدمتها
اتفاقيــات أبراهام وصفقة القرن ،والذي يتطلب اســتحضار
واســتعادة دور وأهمية العمق العريب واإلســامي الشعبي
والرسمي للقضية الفلســطينية ،وتحشيد طاقات كل محبي
الشــعب الفلسطيني ومؤيديه من املســتويات كافة ملواجهة
وإفشال هذا الخطر الداهم».
ويف هذا الســياق ،اعتربت «الجبهة الدميقراطية لتحرير
فلســطني» يف بيان لها ،أن «الذكرى الســنوية ملا يسمى بـ
(اتفــاق أبراهام) صفحة ســوداء يف تاريــ التطبيع مع
«إرسائيل» ،بســبب إســهامها يف متزيــق الصف العريب،
وتوجيــه طعنة إىل ظهر الشــعب الفلســطيني وقضيته
وحقوقه الوطنيــة ،ومنحت صك براءة عن جرائم االحتال
وأعاملــه العدوانيــة ،واغتصابه ألرضنــا ،واحتاله لها،
وتهويدها باملشاريع االستيطانية».

ّ
«داعـــ » قت ـــل م ـــا ال يق ـــل ع ـــن  1000س ـــجين ف ـــي املوص ـــل ع ـــام 01

منشأة مقرها األردن تبنيها رشكة إماراتية ،وسيشرتي األردن
املياه من موقع تحلية إرسائييل سيتم بنا ه عىل ساحل البحر
األبيض املتوسط».

هــــــــــجــــــــــوم لــــــــــــــــ داعـــــــــــــــ » شــــــــــمــــــــــال الـــــــــعـــــــــراق

رصح رئيس فريق تابع ل مم املتحدة يحقق يف فظائع يف
العــراق بأن متطريف «داع » ارتكبوا جرائم ضد اإلنســانية
وجرائم حرب يف سجن باملوصل يف متوز .2014
ونقل عن رئيس هذا الفريق أن ســجن املوصل شهد بشكل
منهجي قتل ما ال يقل عن  1000سجني غالبيتهم من الطائفة
الشيعية.
وكان مسلحو تنظيم «داع » قد سيطروا يف متوز من عام
 2014عىل مدينة املوصل ،ثاين أكرب املدن العراقية مســاحة
وسكانا بعد مواجهات مع قوات الجي العراقي ،حيث استولوا
بعــد دخولهــم املدينة عىل  2300عربــة مصفحة من طراز
«هامر» إضافة إىل أعداد كبرية من األسلحة والعتاد.

0

أعلنت القوات الكردية يف بيان ،مقتل  10أشخاص عىل األقل
هم  3مدنيني و 7من املقاتلني األكراد (البشــمركة) يف هجوم
نسب إىل «داع » شامل العراق.
وقال البيان إن «املسلحني هاجموا قرية خدر خيجه ،جنويب
أربيل وقتلوا ثاثة مدنيني» ،موضحاً أن «قوات البشمركة شنت
بعد ذلك عملية ،لكن انفجرت عبوة ناسفة زرعها عنارص داع
وأدت اىل مقتل  7من البشمركة».
بدورهــا ،وكالة الصحافة الفرنســية أكدت «ســقوط 10
ضحايا بهجوم لداع شاميل العراق».
وشــن تنظيم «داع »،هجومني مباغتني عىل قريتني يف
مدينة مخمور التابعة ملحافظة نينوى ،شامل العراق ،ما تسبب
بسقوط قتىل وجرحى من قوات البشمركة وسكان القريتني.
ويف ســياق متصل ،أعلنت هيئة الحشد الشعبي يف العراق،
يف الـ 13ترشين الثاين املايض ،انطاق عملية أمنية ضد أوكار
تنظيم «داع » يف جبال حمرين يف محافظة دياىل.

وبحســب بيان الهيئة ف ن العمليــة انطلقت من  8محاور
وتشــارك فيها قوات الجي من املحاور الرشقية والشــاملية
ب سناد من الطائرات الحربية وتهدف العملية إىل تتبع وتعقب
نشاط التنظيم والقضاء عليه وتطهري أوكاره.

طالب االدعاء العام الرت بفرض عقوبة ســجن تصل إىل
 20عامــا عىل  16متهام بالتجســس لـ»مصلحة املخابرات
اإلرسائيلية يف تركيا».
وذكــرت وكالة «األناضــول» أنه مبوجــب الئحة االتهام
التي أعدتها النيابة العامة يف اســطنبول بحق املتهمني ،فقد
طالبت النيابة العامة بســجن املتهمــني الرتكابهم «جرمية
التجســس الدويل نيابة عن املخابرات اإلرسائيلية عرب مراقبة
عمل منظــامت غري حكومية أجنبية يف تركيا ،وحياة أجانب
وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيني».
واتهمت النيابة الـ 16شــخصا بـ»توفــري معلومات عن
أمن الدولة» ،و»التجســس السيايس أو العسكري» ،و»إفشاء
معلومات عن مصالح الدولة األمنية والسياسية» ،و»الكشف
عن معلومات رسية ينبغي كتامنها».
وقالت النيابة إن «املتهمني قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز
االستخبارات الرت وتعقب الجهات التابعة لوحدة املخابرات
اإلرسائيلية».
وأوضحت الئحة االتهام أن «املخابرات اإلرسائيلية تواصلت
مع أشخاص يحملون جنسية فلسطني يف تركيا».
وحســب الئحة االتهام «اســتخدمت املخابرات اإلرسائيلية
هؤالء األشــخاص من أجل الحصول عىل معلومات عن أنشطة
منظامت أسسها أجانب يف تركيا يف مقدمتهم الفلسطينيون،
ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية املناهضة لاحتال».
وكشفت الائحة أن «مواطن إرسائييل يدعى أحمد زيد ،يعمل
كمســؤول ميداين باملخابرات اإلرسائيلية ،يقبع عىل قمة هرم
هذه الشبكة ،لكن مل يتم توقيفه لوجوده وقت الحدث (كشف
الشبكة) خارج تركيا» .وعرب شخص يدعى عبد القادر بركات،
كان زيد ميد املتهمني باألموال عن طريق اليد.
ولفتت الئحة االتهــام أن «الجهات املعنية الرتكية توصلت
إىل باقي املتهمني عن طريق تتبع بيانات حول املبال املدفوعة
لدى بركات».
وأشار إىل أن «املتهمني أرسلوا إىل تركيا بناء عىل تعليامت من

املخابرات ،متسرتين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة
ومتابعة منظامت املجتمع املدين األجنبية يف تركيا ،ودراســة
أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتصاالتهم وميولهم
السياســية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأســلوب
حياتهم ووجهات نظرهم بشأن املشاكل السياسية الخارجية».
وأشــارت املذكرة إىل أن «املتهمني وصلتهم تعليامت مبارشة
من املســؤولني امليدانيني الذين تواصلــوا معهم عرب الهواتف
العمومية ،وأدوات االتصال املوثوق بها عرب اإلنرتنت ،أو اللقاء
املبارش وجها لوجه عرب السفر إىل خارج تركيا عند ال ورة».
وشددت عىل أن «املتهمني قدموا معلومات من شأنها تهديد
األمن القومي الرت  ،حصلــوا عليها نتيجة جهودهم بطرق
رسية مقابل املنفعة الشــخصية ،وأنشطتهم قد تشكل را
للمصالح الوطنية الرتكية يف العاقات الدولية».
ووفق املادة  328مــن قانون العقوبات الرت الذي يخص
قضايا «التجســس السيايس أو العســكري» ،طالبت النيابة
العامة يف الئحة اتهاماتها القضاء بحبس املتهمني ملدة ترتاوح
بني  15و 20عاما لكل واحد منهم.
وأكدت وكالة «األناضــول» أن املحكمة الجنائية الـ 22يف
إســطنبول ،وافقت عىل الئحة اتهــام النيابة العامة ،وأمرت
باســتمرار حبس املتهمني عىل ذمــة القضية ،وقضت بعقد
جلسة مرافعة يف  8شباط .2022

ً
تــركــيــا :الــســجــن ل ـــ  16شــخــصــا لـــ تــجــســســهــم ملــصــلــحــة ســرائــيــل»

ســيــف ا سـ ــام الــقــذافــي يشكر «الــق ـ ــاة الــذيــن ــامــروا بأنفسهم»
بعد عودته إىل السباق الرئايس بقرار من محكمة مختصة
يف ســبها ،خص سيف اإلســام القذايف ،نجل الزعيم الليبي
الراحل بالشكر «قضاة ليبيا» الذين قال إنهم «غامروا بأنفسهم
يف سبيل كلمة الحق».
وكانــت محكمة االســتئناف يف ســبها قــد قررت يوم
الخميــس بعد محاوالت فاشــلة لاجتامع بكامل أعضائها،
قبول طعن محامي سيف اإلسام يف قرار املفوضية الليبية
العليا لانتخابات بعدم أهليته لخوض االنتخابات الرئاســية
املقــررة يف  24كانون االول ،اســتنادا إىل ما وصف ب دانة
سابقة.
وكان خالد الزايدي ،محامي ســيف اإلســام قد أوضح يف
ترصي تلفزيوين أن قرار محكمة ســبها يلزم املفوضية العليا
لانتخابــات ب دراج موكله يف قوائم املرشــحني لانتخابات
الرئاسية.
وفيــام أقيمت احتفاالت علنية يف عدد مــن املدن الليبية

حـ ــمـ ــاس تـ ــدعـ ــو الـــــى «خــــطــــة» ســــقــــا اتــــفــــاقــــات بـــراهـــيـــم

خاصة يف ســبها وبني وليد ،وصف حراك «رشحناك» الداعم
لسيف اإلســام القذايف قرار محكمة سبها القايض بعودته
للمنافســة يف االنتخابات الرئاســية املنتظرة ،بأنه «انتصار
تاريخي».

ُ
مــــــــقــــــــاتــــــــلــــــــة «رافــــــــــــــــــــــــــــــال» لــــــــــــ مــــــــــــارات

أكّدت فرنســا واإلمارات ،أنهام وقعتــا صفقة لتوريد 80
مقاتلة من طراز «رافال» من إنتاج رشكة «داســو» الفرنسية
للطريان.
وتحدثــت املعلومات عن أن باريــس وأبو ظبي أكدتا توقيع
صفقة لرشاء  12طائرة هليكوبرت من طراز «كاراكال».
وســتكون هذه أكرب عملية رشاء بالجملة لطائرة «رافال»
من صنع «داســو» ،بعد القوات الجوية الفرنسية ،وتأيت بعد
صفقات يف اليونان ومرص وكرواتيا هذا العام.
يف غضون ذلك ،قال صندوق أبوظبي الســيادي ،إنه اتفق
عــىل عقد بأربعة مليارات يــورو ( 4 52مليار دوالر) مع بنك
االستثامر العام الفرنيس «يب.يب.آي فرانس».
ويجري الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون جولة خليجية،
متتد ليومني ،يزور خالها كاً من اإلمارات وقطر والسعودية
ويتوقــع أن تتضمن اإلعان عن عــدد من العقود مع رشكات

فرنسية ،حسبام أعلن اإلليزيه ،يوم الثاثاء.
وسيتم خال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها «أزمات
الرشق األوسط ومكافحة اإلرهاب وأزمة لبنان واالنتخابات يف
ليبيا» وغريها.

عدن :الحوثيون يُحبطون جميع الجهود الديبلوماسية الهادفة لتحقيق السام

أكد وزير الخارجية وشؤون املغرتبني اليمني أحمد عوض بن
مبارك ،تعنت جامعة «أنصار الله» الحوثيني وإحباطها للجهود
الدبلوماسية الهادفة للمساعدة يف تحقيق السام يف اليمن.
ولفت بن مبارك ،خال لقائه رئيس مجلس النواب اإليطايل
روبرتــو فيكو ،يف إطار بحث العاقــات الثنائية بني البلدين
الصديقني واســتعراض األوضاع واملســتجدات عىل الساحة
اليمنيــة ،إىل الجهود التي تبذلهــا الحكومة من أجل تحقيق
السام وقبولها باملبادرات األممية واإلقليمية.
ونوه بن مبارك باســتمرار «العدوان الحو » عىل محافظة
مــأرب مدفوعني بأوهام الســيطرة عــىل املحافظة بالقوة
العسكرية.
ولفت بن مبارك ،إىل أهمية االنتباه ملا يشــكله خزان النفط
صافر من تهديد مشرتك ملنطقتي البحر األحمر والبحر األبيض
املتوســط  ..منوها ب ورة تظافر الجهود لنزع فتيل التهديد
البيئي واالنساين واالقتصادي الذي يشكله الخزان.

مــن جانبه أكد رئيس مجلس النــواب االيطايل ،دعم باده
للحكومة الرشعية واستمرارها يف دعم كافة الجهود التي من
شــأنها أن تؤدي إىل إنهاء الحرب والحفا عىل وحدة اليمن
وأمنها واستقرارها .

ــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــودان
«انــــــفــــــجــــــار وشــــــيــــــ » مــــــع انـــــتـــــهـــــاء مــــهــــلــــة الـــتـــهـــدئـــة

هدد زعامء قبائل «البجا» السودانية بعودة عمليات التصعيد
واإلغــاق رشق الباد مع انتهاء مهلة الشــهر التي منحوها
للحكومة ،السبت ،وعدم تنفيذ مطالبهم.
وقــال مقرر املجلس األعىل لـ»نظــارات البجا والعموديات
املســتقلة» برشق السودان ،عبد الله أوبشــار ،إن املهلة التي
منحناها للحكومة تنتهي الســبت  4ديســمرب وسنبدأ العودة
مجــدداً إىل قطــع الطرق القومية وتعطيــل املوان البحرية
وإغاق الرشق.
ومتسك أوبشــار ،يف ترصيحات متلفزة ،مبطالبهم بشأن
إلغاء مســار رشق السودان وصدور قرارات واضحة تتب ّنى حل
قضية اإلقليم العالقة.
ويرفــض مجلس نظارات البجا والعموديات املســتقلة يف
رشق الســودان برئاسة محمد األمني ترك ،اتفاقية مسار رشق
السودان املوقعة يف عاصمة دولة جنوب السودان بني الحكومة
وممثيل رشق السودان يف الجبهة الثورية شباط .2020
وكان ترك قد رصح أكرث من مرة بأن مسار الرشق مرفوض يف
كل الواليــات الرشقية ولن يطبق عليهم ،وطالب بنصف موارد
رشقي الباد للواليات الرشقية ،وإلغاء مسار الرشق يف سام
جوبا وحل الحكومة االنتقالية وتشكيل حكومة كفاءات.
وأوضح أوبشــار أنهم جلســوا مع رئيس مجلس السيادة
ونائبه ورئيس الوزراء بشــأن مطالبهم التي ظلت كام هي منذ
عامني حتى قبل التوقيع الرسمي عىل اتفاقية جوبا.
وأضاف« :نحن حذرنا من هذا املســار بأنه ســيحدث الف
واالقتتال يف رشق الســودان منذ زمن بعيد» ،مؤكداً أن السبت
هــو آخر أيام مهلة رفع االعتصام وفتح الطرق» ،مشــرياً إىل
عودة املتاريس واالعتصام وإغاق الطرق إذا مل يتم حل القضية.

} متى بدأت األزمة؟ }

يف  17ايلــول املــايض ،بدأت قبيلة البجــا ،وهي أحد أكرب

املكونات الســكانية يف رشق السودان ،إغاق امليناء الرئييس
للباد ووضعوا متاريس «حواجز» يف العديد من املدن والنقاط
الواقعــة عىل الطريق الرئييس الذي متر به صادرات وواردات
الباد ،وكذلك إغاق خطّي تصدير واسترياد النفط.
ورفعوا  4مطالب رئيســية هي «إنهــاء التهمي وتحقيق
التنمية ملناطق الرشق وإلغاء اتفاقية مسار الرشق املضمن يف
اتفاقية جوبا للسام ،وتغيري الحاضنة السياسية أو توسيعها
(االئتــاف الحاكم) ،وحــل لجنة إزالة التمكني واســتبدالها
مبفوضية مكافحة الفســاد وحل الحكومة الحالية وتشكيل
مجلس عسكري يدير الباد لفرتة انتقالية تعقبها انتخابات».
ومطلع ترشين الثاين ،رفع مجلس «البجا» الحصار الذي كان
مفروضا عىل ميناء بورتسودان والطرق القومية التي تؤدي إىل
اإلقليم ،ولكن ملدة شهر واحد ملنح الحكومة املركزية يف الخرطوم
فرصة لحل القضية وإلغاء اتفاقية مسار الرشق موضوع األزمة.

} انقسامات داخل الرشق }

بدوره ،قال رئيس النقابة البديلة لعامل ميناء بورتســودان
عثــامن طاهر إنهم كعاملني ليس لديهم نيات يف اإلغاق هذه
املــرة ،كــام أن عددا من الكيانات يف رشق الســودان تعارض
الخطوة .وأشــار إىل أن الخطــوط املاحية العاملية مل تنقطع
عن العمل بعد رفع اإلغاق.
ويف وقت ســابق ،تداولت وســائل إعامية توقف حركة
الوصول للبواخر إىل ميناء بورتسودان وكافة الخطوط املاحية
مع اقرتاب إعان مجلس البجا إغاق الرشق.وأشار املسؤول إىل
أن هناك مخاوف منطقية من اإلغاق لتأثريه املبارش عىل كافة
القطاعات ،وأردف« :نحن كعاملني يف هيئة املوان البحرية لن
نشــارك يف هذا اإلغاق خاصة أن األغراض أصبحت سياسية
بحتة ،كام أننا أكرث من ت ر خال اإلغاق السابق».

السبت  4كانون االول 2021

تتمات ـ دولـــيـات ـ مبوب

مقاتـــــــــــــــات روســـــــــــــــية تمنـــــــــــــــع طائـــــــــــــــرات اميركيـــــــــــــــة
مـــــــــــــــن انتهـــــــــــــــاك حدودهـــــــــــــــا فـــــــــــــــوق البحـــــــــــــــر االســـــــــــــــود
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن مقاتات
روســية من طراز «ســوخوي  »27و»سوخوي
 »30منعت طائرات اســتطاع أمريكية من انتهاك
الحدود الجوية للدولة الروســية فوق مياه البحر
األسود.
وقالــت الدفاع يف بيــان« :إن منظومة رصد
املجال الجوي الرويس كشــفت عن أهداف جوية

تقرتب من حدود الدولة الروسية».
وأضافت« :وبهدف تحديد األهداف الجوية منعا
النتهاك حدود الدولة ،أقلعت مقاتلتان روســيتان
من طراز «سوخوي »27و «سوخوي .«30
وتابع البيان« :حــدد طاقم الطائرتني األهداف
الجويــة عىل أنهــا طائرة اســرتاتيجية تابعة
للقــوات الجويــة األمريكية مــن طراز «آر يس

 »135وطائرة اســتطاع من طراز «يس إل «600
وأبعدتهام عن املجال الجوي للبحر األســود».
وختم البيان« :بعد أن ابتعدت الطائرات األجنبية
عن حدود الدولة ،عادت املقاتات الروسية بأمان
إىل مطارها ...وقد تم تنفيذ املهمة وفقًا للقواعد
الدولية الســتخدام املجال الجوي ،ومل يتم انتهاك
الحدود الجوية للدولة».

ّ
كييف تتوقع موعد الهجوم الروسي وواشنطن :قلقون وخطاب موسكو تتزايد حدته

(تتمة ص)1
واشــار كوليبا لوكالة «فرانس برس» ،اىل أنّ
كييــف ترفض رفضاً قاطعــاً أي التزام بالتخيل
عن خطتها االنضامم إىل حلف شــامل األطليس
وأي «ضامنات» أخرى تطالب بها روسيا ،وشدد
عــىل ان «وعداً من هذا النوع ليس خياراً» ،داعياً
الواليات املتحــدة وحلفاءها إىل رفض املطالب
التي قدمتها موسكو لخفض التوتر عىل الحدود
األوكرانية.
اىل ذلــك ،قال مســؤول عســكري أمري

كبــري ،إنّ «الواليــات املتحــدة تتبع مؤرشات
وتحذيرات حول نشاط عسكري رويس بالقرب
مــن أوكرانيا» كافية إلثــارة «كثري من القلق»،
مشــرياً إىل أنّ «الخطاب الرويس تتزايد حدّ ته
فيام يبدو».
ورفــض الجــ ال مارك ميــيل ،رئيس هيئة
األركان األمريكيــة املشــرتكة ،التكهن بطبيعة
الخيارات التي قد تدرســها واشــنطن يف حالة
حدوث عمليات روســية .لكن مييل ،يف بعض
من أكرث ترصيحاته استفاضة عن األزمة ،شدد
عىل أهمية «سيادة أوكرانيا» بالنسبة لواشنطن

ولحلف شامل األطليس.
وقــال مييل ،خال رحلة جوية من ســيول
إىل واشــنطن ،إنّ «مصالح أمنية وطنية مهمة
للواليات املتحدة والدول األعضاء بحلف شــامل
األطلــيس تتعرض للخطر هنــا إذا اتخذ الروس
خطوة رصيحة بعمل عسكري عدواين يف دولة
مستقلة منذ .«1991
ً
ورفض ميــيل اإلقرار علنــا بتقديراته لعدد
القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا ،لك ّنه أشار
إىل أنّ مخاوفــه تتجاوز األعداد األولية للقوات
الروسية.

الصين  0 :رحلة استطاعية أميركية قرب الحدود خال تشرين ال اني
أجــرت الطائرات األمريكية ،يف ترشيــن الثاين 94 ،رحلة
استطاعية فوق بحر الصني الجنويب عند الحدود الصينية.
وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنين » ،التي تشري إىل
بيانــات مركز التحليل الصيني «أس يس أس يب أي» ،ف نّ عدد
الرحــات يف ترشين الثاين تفــوق  %30عىل العدد القيايس
الســابق الذي سجل يف شباط فرباير ،عندما سجل املركز 74
رحلة طائرات استطاع أمريكية.

تم رصــد  10طائرات أمريكية قرب
ووفقــاً لبيانات املركزّ ،
الحــدود الصينية يف  4ترشين الثــاين فقط ،وهذا أكرب عدد
رحات استطاعية خال يوم واحد.
هذا وقد بدأ املركز بتقديم البيانات حول رحات االستطاع
للطائرات األمريكية قرب الصني يف حزيران  .2019يشار إىل
أنّ مضيق تايوان يشــهد توتراً متزايداً بني الصني وتايوان،
املدعومة من الواليات املتحدة األمريكية.

كبيرة علماء منظمة الصحة :لتوقي الحذر وليس الذعر
(تتمة ص)1
ويف اســتنادها إىل أن البيانــات الواردة من
جنوب أفريقيا وزيادة الحاالت ملثلني يوميا ،قالت
سواميناثان :إن أوميكرون «رسيع العدوى».
وأضافت« :إىل أي مدى ميكن أن يصل شعورنا
بالقلق؟ إننا بحاجة ألن نكون مســتعدين وألن
نتوخــى الحــذر ،وليس الذعــر ،ألننا يف وضع
مختلف عام كان عليه الحال قبل عام».
ويف وقــت ســابق ،قررت منظمــة الصحة
العاملية ،عقب اجتامع طار  ،تصنيف الســالة

كش ـــف املوع ـــد املرتق ـــب بي ـــن الرئيس ـــين الروس ـــي وا ميرك ـــي
قال يوري أوشــاكوف ،مســاعد الرئيس الرويس للشؤون
الدولية ،إنه من املقرر إجراء مفاوضات بني الرئيسني الرويس
واألمــري  ،فادميري بوتني وجو بايــدن ،بعد زيارة الرئيس
بوتني للهند.
وأضاف أوشــاكوف يف ترصيحات صحفية ،ردا عىل سؤال
عام إذا كان ســيتم عقد مؤمتر بالفيديو بني بوتني وبايدن بعد
زيارة الرئيس الرويس للهند يف السادس من كانون االول الحايل،

دع ــــــــوات دولي ــــــــة لوق ــــــــف اط ــــــــاق الن ــــــــار ف ــــــــي ثيوبي ــــــــا
وتحذي ــــــــر م ــــــــن س ــــــــيناريو كاب ــــــــل ف ــــــــي أدي ــــــــس أباب ــــــــا

دعت األمم املتحدة واالتحاد
األفريقــي إىل وقف عاجل
إلطاق النار يف إثيوبيا ،يف
حني حذر مسؤول أممي من
تكرار سيناريو كابل يف أديس
أبابا ،ويأيت ذلك يف وقت أكد
فيه الجيــ اإلثيويب زوال
الخطر عن العاصمة وتقدمه
يف عمــق إقليــم أمهرة يف
املعارك املســتمرة ضد جبهة
تحرير تيغراي وحلفائها.
فقد دعا أمــني عام األمم
املتحــدة أنطونيو غوتريي
ورئيس مفوضيــة االتحاد
األفريقــي مويس فيك -يف
بيان مشرتك -إىل وقف عاجل
للمعارك يف إثيوبيا ،وإجراء
حوار وطني شــامل لحف
السام واالستقرار والدميقراطية والحكم الرشيد
واملصالحة يف الباد.
وطالــب البيان بضــامن وصول املســاعدات
اإلنســانية للمدنيني من دون عوائق ،وكذلك حامية
حقوق اإلنسان.
وكان رئيــس مفوضية االتحاد األفريقي مويس
فيك اســتنكر -يف تغريدة عــىل تويرت -تواصل
األعامل العدائية يف إثيوبيا ،مشددا عىل أن السبيل
الوحيد لحل الرصاع هو الوقف الفوري إلطاق النار
والحوار الســيايس.وقال فيك إن مبعوث االتحاد
األفريقي الرئيس النيجريي األســبق أوليســيغون
أوباسانجو سيواصل جهود الوساطة.
مــن جهتها ،جددت الواليات املتحدة أمس الخميس
عىللسانمساعدةوزيرخارجيتهاللشؤوناألفريقيةمويل فيي -دعوتها أطراف الرصاع يف إثيوبيا إىل وقف
القتالوبدءحوارشامل،معربةعنقلقهامام وصفتها
بالفظائعوتفاقماألوضاعاإلنسانيةهناك.
وحتى اآلن مل تجد املناشدات األمريكية واألوروبية
واألممية لوقف إطاق النار آذانا صاغية يف إثيوبيا،
رغم ما تردد مؤخرا من مواقفة الحكومة اإلثيوبية
وجبهة تحرير تيغراي عىل التفاوض لوقف الحرب

يف األثنــاء ،دعــا رئيس الــوزراء اإلثيويب آيب

ســرتيت
صحيفــة «وول
ذكــرت
جورنال» األمريكية أن أول مســح ل من القومي
تم إجرا ه منذ انســحاب الواليــات املتحدة من
أفغانســتان ،أظهر تبدل مواقف األمريكيني تجاه
الجيــ األمري وتراجــع ثقتهم به إىل أد
مستوياتها خال ثاث سنوات.
ووجــد االســتطاع أن  45يف املائــة مــن
األمريكيــني لديهــم «قدر كبري» مــن الثقة يف
الجي  ،بانخفــاض عن  70يف املائة قبل ثاث
ســنوات .وقال  10يف املائة من املشــاركني يف
االســتطاع إنهم «ال يثقون كثــرياً بالجي »،
مقارنة بـ 2يف املائة قبل ثاث ســنوات.
وقــال روجر زاخيم ،مديــر معهد ريغان يف
واشــنطن ،إن «هذا الشــعور العام بالســلبية
يأيت يف الغالب من القيادة السياســية» ،وأعاد
أســباب التغيريات يف املواقف إىل أنها «قد تكون
الطريقــة التي يقوم بها املســؤولون املنتخبون
والقادة املدنيون بتسييس الجي ».
وتشري األرقام إىل انخفاض اإلعجاب بالجي
بنســبة  11يف املائــة هذا العام .ففي شــباط
املايض ،عندما طرح املعهد نفس الســؤال ،قال
 56يف املائــة من األمريكيــني إنهم يثقون بقدر
كبــري يف الجي  ،وقــال  6يف املائة إنهم ليس
لديهم الكثري من الثقة به.
وبني اســتطاع شباط واســتطاع ترشين
الثاين  ،أجرت الواليات املتحدة انســحاباً رسيعاً
وفوضويــاً من أفغانســتان ،منهية حربها التي

اســتمرت  20عاماً ،وتركت وراءها آالف األفغان
الذيــن دعموا الجهود األمريكية .وقتل  13جندياً
أمريكياً ،وأصيب  30آخرون ،وقتل مئات األفغان
عندمــا فجــر انتحاري خــارج بوابة املطار يف
األيام األخرية من الحرب ،يف أكرث أيامها دموية
منذ عقد.
ويف حني أن االســتطاع مل يربط االنسحاب
بانخفــاض الثقة يف الجي  ،قال املشــاركون
إنهم شــعروا أن الحــرب أ ت باألمن القومي
للواليات املتحدة .وبحســب االســتطاع ،خلص
 59يف املائــة من األمريكيني إىل أن الحرب كانت
«فاشــلة يف الغالب» ،مقارنــة بـ 50يف املائة
أجابــوا بنفس اإلجابة عىل نفس الســؤال يف
شــباط  .وألقى نحو نصف املستطلعني  49 -يف
املائــة  -باللوم عىل الرئيس األمري جو بايدن
يف االنســحاب األمري الفاشل ،بينام أشار 20
يف املائة إىل ســوء التخطيط العسكري.
وقال  48يف املائة من املشاركني يف االستطاع
إن اســتياء طالبان عىل السلطة شكل «تهديد اً
كبرياً» ألمن الواليات املتحدة.
كــام أظهر االســتطاع أن غالبية األمريكيني
يعتــربون الصني أنها العدو األول للباد.
ف ول مــرة منذ أن بدأت مؤسســة ومعهد
رونالد ريغان يف إجراء مســح ل مريكيني حول
األمن القومي قبل أربع ســنوات ،وصف غالبية
األمريكيني  52يف املائة  -الصني بأنها الدولة
التي تشــكل أكرب تهديد للواليات املتحدة ،وذلك

التي اندلعت قبل أكرث من عام.

} سيناريو كابل }

من جهته ،حذر مارتن غريفيث -مســاعد األمني
العام ل مم املتحدة للشؤون اإلنسانية -من أن تطور
النــزاع يف إثيوبيا إىل أعامل عنف طائفية ميكن أن
يف مطار
تؤدي إىل نزوح يذكّر مبشــاهد الفو
كابل خال انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان
آب املايض عقب سيطرة طالبان عىل الباد.
وقال غريفيــث -يف مقابلة مع وكالة الصحافة
الفرنســية -إن األسوأ من وجهة نظر إنسانية هو أن
تحصل معارك من أجل الســيطرة عىل أديس أبابا أو
اضطرابــات حولها ،مام يؤدي إىل تزايد أعامل العنف
الطائفية يف كل أنحاء الباد .وذكرت األمم املتحدة أن
نحو 26مليون إثيويب يحتاجون إىل مساعدات ،بينهم
 9مايني شــخص يعتمدون عىل اإلعانات الغذائية،
وأغلبهم من إقليم تيغراي ،وسط ارتفاع معدالت سوء
التغذية ،مؤكدة -يف األثناء -استئناف نقل املساعدات
جوا إىل مدينة ميكييل عاصمة تيغراي.

} دعوة لاستسام }

الجديدة من فريوس كورونا املكتشفة يف جنوب
أفريقيا أخريا ،عىل أنها «مقلقة».
وأعــرب رئيس الجمعية الطبية العاملية ،فرانك
أولري مونتغومري ،عن قلقه من أن «أوميكرون»
قد يصبح خطريًا جدً ا كفريوس «إيبوال» ،ومعدياً
مثل متحور «دلتا».
وتم الكشــف عن إصابات بالســالة الجديدة
«أوميكــرون» ،يف بلجيــكا وإيطاليــا وأملانيا
وســوي ا وكندا وهولندا وأسرتاليا وبريطانيا،
وكذلــك يف هون كون وبوتســوانا ،باإلضافة
إلرسائيل.

أحمد جبهــة تحرير تيغراي
إىل االستســام ،معتربا ذلك
خيارها الوحيد بعد الهزمية
العســكرية التي منيت بها،
حسب تعبريه.
ويف فيديــو جديــد بثه
التلفزيــون الرســمي من
جبهــات القتال ،أكد أحمد أن
معنويــات الجي مرتفعة،
واعــدا بتكرار مــا وصفها
باالنتصــارات التي تحققت
رشقي الباد وغربها.
وتــأيت ترصيحات رئيس
الــوزراء اإلثيويب يف وقت
أكــد فيه نجويس طاهون
القائد العســكري يف بلدةشــواربيت مبحافظة شوا
) 220كيلومرتا شامل رشق
أديس أبابا) -أن التهديد العسكري حول العاصمة
والطرق اإلســرتاتيجية قد أزيــل بالكامل ،وأن
القــوات الحكومية أحكمت ســيطرتها الكاملة
عــىل محافظة شــوا.وقال طاهون إن الجي
الفــدرايل يتقدم حاليا نحو بلدات يف عمق إقليم
أمهرة.
وكان مسلحو جبهة تيغراي قد استولوا يف وقت
سابق عىل بلدة شــواربيت مبحافظة شوا قبل أن
تعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.
ويف أول تعليق رســمي ،وصفت جبهة تيغراي
انســحابها من تلك املناطق بالتكتييك الذي يهدف
لتنفيذ هجامت إســرتاتيجية حاســمة ،وقالت إن
املعركة عىل وشك االنتهاء ،وإنه ال أحد ميكنه دفع
مقاتليها إىل الوراء.
مــن جهة أخرى ،أظهرت صور آثار دمار وحرائق
داخل مســاجد يف إقليم عفر ،والتقطت الصور يف
أثناء سيطرة جبهة تحرير تيغراي عىل مناطق يف
اإلقليم قبل أن يسرتدها الجي اإلثيويب.
وكانت جبهــة تيغراي اتهمت -بدورها -القوات
الحكومية بقصف ســد تيكزي يف اإلقليم ،وهو ما
نفته السلطات اإلثيوبية.

تراجـ ـ ـ ـ ــع ثقـ ـ ـ ـ ــة ا ميركييـ ـ ـ ـ ــن بجيشـ ـ ـ ـ ــهم لـ ـ ـ ـ ــى أدنـ ـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ـ ــتوياتها

بعــد أن كانت النســبة  21يف املائة منذ أربع
سنوات .وجاءت روسيا يف املركز الثاين بنسبة
 14يف املائــة  -وهو تحول عام كانت عليه قبل
ثاث ســنوات عندما اعتــرب  30يف املائة من
األمريكيني أن روســيا متثل الخطر األكرب ،بينام
جاءت الصني يف املرتبة الثانية بنســبة  21يف
املائة.
ووجد املســح أن  37يف املائة من األمريكيني
الذين شملهم االستطاع أدرجوا رشق آسيا عىل
أنهــا املنطقة التي يجب أن تك ّرس فيها الواليات
املتحدة معظــم قواتها العســكرية ،بينام جاء
الرشق األوســط يف املرتبة الثانية بنســبة 17
يف املائة.
وأشــار زاخيم إىل أن املسح أظهر زيادة كبرية
يف عــدد األمريكيني من كا الحزبني الجمهوري
والدميقراطــي ،الذين يرون أن الصني متثل أكرب
تهديد للواليات املتحدة.
وقالت الصحيفة إن الصني تعمل عىل توســيع
ترســانتها العســكرية بطائرات بــدون طيار
جديــدة ،مبا يف ذلك نســ التخفــي وتلك التي
ميكنها حمل وإلقاء القنابل.
وقــال زاخيــم« :تظهر الزيــادة املطردة يف
الشــعور بتهديــد الصني مدى قــوة التحدي».
وأضاف« :يفهم الناس أن التهديد الذي تشــكله
الصني ال يقترص عىل تهديد أمني ،وهذا يشــمل
املخــاوف االقتصاديــة واملخاوف السياســية
واملخاوف املتعلقة بحقوق اإلنسان».

«نعم بعد ذلك .بعد الهند ..يجري العمل عىل مثل هذا االحتامل».
وتابــع قائا« :نحن نعمل عىل إمكانية االتصال بني الرئيس
الرويس ونظريه األمري عرب تقنية الفيديو ..عاوة عىل ذلك،
ميكن القول إن هذا االتصال سيكون يف املستقبل القريب جدا،
يف األيام القليلة املقبلة».
لكنه أضــاف« ،لكنني أعتقد أنه من األفضل انتظار االتفاق
النها بجميع املعايري مع الجانب األمري ».

الـــكـــونـــ ـــرس يُ ّ
ـــقـــر مـــشـــروع قـــانـــون تــمــويــل
الــــحــــكــــومــــة لـــــلـــــحـــــ ول دون ـــاقـــهـــا

أق ّر مجلس الشيو األمري مرشوع قانون
لتمويل الحكومة ،حتى منتصف شــباط ،مبا
يحول دون إغاقهــا ،وذلك قبل يوم واحد من
انقطاع التمويل الحكومي ،كام هو مق ّرر.
ووافق املجلس عىل املرشوع بواقع  69صوتاً
مقابل  ،28مام يبقــي عىل متويل الحكومة
عند مســتواها الحايل حتى  18شباط ،ومينح
الرئيــس الدميقراطي جو بايــدن وقتاً كافياً
لتوقيعه يصبح قانوناً.
وكان مجلس النواب األمري أقر املرشوع
يف وقت سابق .
ويعني إغاق الحكومة بشكل مبارش وقف
متويــل الحكومة الفيدراليــة ودفع األموال
ملوظفيهــا ،وبالتايل تتعطــل أعامل الجهات
الحكومية.
وتحمل عمليات اإلغاق تكاليف اقتصادية
كبــرية ،إذ يقدر مكتب امليزانية يف الكونغرس
أن إغــاق  2019-2018أثّر عىل الناتج املحيل
اإلجــاميل األمري للربع الرابــع مبقدار 3

مليارات دوالر.
وكان عدداً قلياً من الجمهوريني ،غالبيتهم
من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ،رفضوا
املوافقة عىل امليزانية باعتبار أنّ من شــأنها
اإلسهام يف فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها
الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضــاء الكتلة األكرث تشــدداً يف
مجلس النواب من زمائهم يف مجلس الشيو
«اســتخدام جميع األساليب اإلجرائية املتاحة
للحــؤول دون مترير» أي موافقة عىل موازنة
من شأنها متويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
هذا ويواجه الكونغرس موعداً نهائياً ملحاً
آخراً ،فالحكومة الفيدرالية تقرتب من الوصول
إىل سقف اقرتاضها البال  28 9تريليون دوالر،
والذي قــدرت وزارة الخزانة أنها قد تصل إليه
بحلول  15كانون األول.
والفشل يف متديد السقف أو رفعه يف الوقت
املناسب قد يسبب عجزاً عن سداد الديون ،وينذر
بعواقب وخيمة عىل أكرب اقتصاد يف العامل.
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بــــــطــــــولــــــة ســــــــيــــــــا وأوقــــــــيــــــــانــــــــيــــــــا فـــــــــي الــــــــجــــــــودو
اوزبـــاكـــســـتـــان وكـــازاخـــســـتـــان تــســتــأثــران ب ــأل ــق ــاب الـــيـــوم ا ول
ومـــنـــافـــســـات ت ــح ــت الــــــ  1س ــن ــة تــنــطــلــق ق ــب ــل ــه ــر ال ــي ــوم

ار وسعادة يتوجان

ال احد الف ا

يف اليوم األول من منافســات بطولة آســيا واوقيانيا يف
الجودو(تحت الـ 21وتحت ال 18ســنة) التي ينظمها االتحاد
اللبنــاين للعبة عىل مدى اربعة ايام برعاية رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون عىل ملعب مج ّمــع نهاد نوفل يف ذوق
مكايل،اســتأثرت اوزباكستان وكازاخســتان بالقاب األوزان
الثامنية لفئة تحت الـ 18سنة.
وأقيمت منافســات اليوم األول بحضور وزير الســياحة
املهنــدس وليد نصــار ممثاً راعي البطولــة ورئيس اللجنة
األوملبية بيار جل ونائبه اســعد النخل واألمني العام العميد
حسان رستم ومحمد عويدات ممثاً وزير الشباب والرياضة
الدكتور جورج ّ
كاســورئيس االتحاد اآلســيوي عبيد العنزي
واركان االتحاد القاري ورئيس االتحاد اللبناين املحامي فرنسوا
ســعادة واعضاء االتحاد وفاعليات عســكرية وديبلوماسية
وبلدية ورياضية ومحبي لعبة الجودو .
ويف التفاصيــل ،حصدت اوزباكســتان  5ميداليات ذهبية
وكازاخستان  3ذهبيات.
اليوم األول
ويف ما ييل نتائج اليوم األول من البطولة:
ذكور(تحت الـ 18سنة)
وزن تحت الـ 50كل :-1ألكبيك اييمربغن(كازاخستان)
-2عيل شسنخار(كازاخستان)
-3انوراغ ساغار(الهند)
-3فضل الدين شوخريوف(اوزباكستان)
وزن تحت  55كل :-1تايغات اورينباسار(كازاخستان)
-2زاموشاري بيكمورودوف(اوزباكستان)
-3هيو سون هوان (كوريا الجنوبية)
-3جانتساندور اونوربات(منغوليا)
وزن تحت الـ 60كل :-1سوخروب بوالتوف(اوزباكستان)
-2ساردور خيامتوف(اوزباكستان)
-3داستان دجوماشيف(قرغيزستان)
-3سريو اركاييف(طاجاكستان)
وزن تحت الـ 66كل :-1البيك توجييف(اوزباكستان)
-2اكرب التاي(كازاخستان)

اتـــحـــاد كــــرة ال ــط ــاول ــة نــعــى والــــدة
املــــحــــامــــي وائـــــــــل نـــــــور الــــديــــن
نعــى االتحاد اللبناين لكــرة الطاولة الراحلة غاده غطاس
والــدة عضو االتحاد العريب وامــني صندوق االتحاد اللبناين
املحامــي وائل نورالدين .واقيمت الصاة عن راحة نفســها
الخميس الفائت يف جامع الخاشــقجي .تقبل التعازي يومي
الجمعة والسبت يف صالة جامع محمد األمني (قاعة الرئيس)
من الساعة  3حتى  6مسا ًء.
وتقدّ م االتحاد باسمه وباسم عائلة لعبة كرة الطاولة بأحر
التعــازي من عائلة الراحلة ومن املحامي وائل نور الدين راجيا
من الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم اهلها الصرب
والسلوان.

لتحقيق الــحــلــم ..أنــشــيــلــوتــي يحفز
مــبــابــي الرتـــــداء قــمــيـ ريــــال مــدريــد

ارلو شيلو

تحــدث اإليطايل كارلو أنشــيلويت ،مدرب ريال مدريد ،عن
احتاملية انتقال كيليان مبايب ،مهاجم باريس ســان جريمان
الفرنيس ،إىل فريقه.
النادي املليك حاول ضم املهاجم الفرنيس الشــاب الصيف
املايض عرب التقدم بعرض رسمي ،لكن اإلدارة الباريسية قابلته
بالرفض.
ومن املتوقع انتقال صاحب الـ 22عاما إىل الريال يف صفقة
انتقال حر مبجرد انتهاء عقده مع ســان جريمان يف الصيف
القادم.
وخال مؤمتر صحفي ،أمس الجمعة ،قال أحد الصحافيني
للمدرب اإليطايل أن مبايب كان لديه حلم يف الطفولة باالنتقال
إىل مدريد.
وعلق أنشــيلويت عىل تلك الكلامت ،قائا« :الطفل يجب أن
يحقــق حلمه ،فعندما كنت طفــا حلمت باللعب يف الدوري
اإليطايل ،وهو ما تحقق».
وأراد مدرب ريال مدريد حث املهاجم الفرنيس بطريقة غري
مبــارشة عىل االنتقال للمريينجــي يف أقرب فرصة ،لتحقيق
حلمه الذي طال.
وتأيت هذه الترصيحات يف ظل اســتعدادات الريال ملواجهة
ريال سوســيداد يف عقر داره ،اليوم السبت ،ضمن منافسات
الجولة الـ 16من الدوري اإلسباين.
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري اإلســباين
برصيد  36نقطة ،فيام يأيت سوسيداد ثالثا بفارق  7نقاط أقل.

} ملاذا عا

ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو؟ }

عىل صعيد آخر ،كشف أنشيلويت عن أسباب معاناة فريقه
خال فوزه عىل أتلتيك بلباو  0-1يف الدوري اإلسباين.
وعــا ريال مدريد للفــوز بهدف نظيف عىل ضيفه بلباو
ليوســع الفارق يف صدارة ترتيب الدوري اإلسباين ،بواقع 7
نقاط عن غرميه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد،
و 13نقطة عن برشلونة السابع يف الرتتيب.

جل واحد اع ا اال حاد ا سيو يتوجان

ال

من املباريا
-3هيو سون يل(كوريا الجنوبية)
-3محمد يوسف زادة(طاجاكستان)
اناث(تحت الـ 18سنة)
وزن تحت الـ 40كل :-1لذيذة خايداروفا(اوزباكستان)
-2سابينا يولداشبيكوفا(كازاخستان)
-3زيري اوتيبكايل(كازاخستان)
وزن تحت ال 44كل :-1اولبوسني حكيموفا(اوزباكستان)
-2نوريليم سارسينبك(كازاخستان)
وزن تحت  48كل :-1موخايواكامتوفا(اوزباكستان)
-2تانو مان(الهند)
-3ليىل كنعان(سوريا)
-3سو يون نوه(كوريا الجنوبية)
وزن تحت الـ 52كل :-1اروزهان يريزهيبوفا(كازاخستان)
-2سوغدييونا رفكاتوفا(اوزباكستان)
-3تانيشتا توكاس(الهند)
-3زهانار زهولدوشيفا(قرغيزستان)
ويفبرنامجاليومالسبت،تنطلقالتصفيات التمهيديةلبطولة
تحت الـ 21سنة قبل الظهر عىل ان تقام املباريات النهائية بعد
الظهر.

جل يشيد بتنظيم قطر لكأس العرب
ويــأمــل بنتائ جـ ّـيــدة ملنتخب لبنان

جل م عدد من ر سا الل ان ا وملبية ال حف ا فتتا

عــرب رئيــس اللجنة األوملبية اللبنانية بيــار جل عن بال
ّ
إعجابه وتقديره باألجواء التنظيمية لكأس العرب العارشة يف
كرة القدم التي تســتضيفها العاصمة القطرية الدوحة وتقام
منافســاتها حالياً مبشاركة  16منتخباً بينها املنتخب اللبناين
بعدمــا كان ح حفل إفتتاح البطولة الذي وصفه بالحدث
املبهر والغني بفقراته الفن ّية والثقافية والرتاث ّية وذلك بدعوة
من نظريه رئيس اللجنة األوملبية القطرية الشــي جوعان بن
حمد آل ثاين إىل جانب شــخصيات رسم ّية ورياضية عرب ّية
وأجنبية.
ورأى جلــ أن الدوحة مل يكن مبالغاً تســميتها بعاصمة
الرياضة العربية إســتناداً إىل األحداث واملناسبات الرياضية
البــارزة والتي تقام دورياً عــىل أرض دوحة العرب وها هي
اليوم تتح ّ للمنافســة لتكون من بني أبرز الدول يف مجال
إستضافة كأس العامل لكرة القدم التي تقام عىل أراضيها عام
 2022يف ظل إســتعدادات تنظيمية عالية الجودة والحرف ّية
وكأول دولــة عربية تخوض هذه التجربة متمنياً لقطر أرقى
مستويات النجاحات التنظيمية والتاميز.
وكان حضور هذا الحدث مناســبة لرئيس اللجنة األوملبية
اللبنانيــة للقاء عدد من نظرائه األوملبيني العرب واإلتفاق عىل
إقامــة أفضل أوارص العاقات والتعــاون وأبرزهم مع رئيس
اللجنة األوملبية القطرية .
مــن جهة ثان ّية أمل جلــ أن يحقق منتخب لبنان الوطني
لكــرة القدم النتائج الج ّيدة خــال املباريات ضمن مجموعته
التي تضم إليه كل من مرص والجزائر والســودان علامً أن فكرة
إنشاء بطولة للمنتخبات العربية إنطلقت من لبنان حيث كانت
النسخة األوىل عام .1963

بــســبــب ال ــاع ــب ــي ــن ...أن ــدي ــة أوروبــــا
تــهــدد كــأس أمــم أفريقيا عبر الفيفا
تسعى األندية األوروبية لتأمني العبيها املشاركني يف بطولة
كأس األمــم األفريقية ،املقرر انطاقها مطلع العام املقبل يف
الكامريون.
ومن املتوقع مشاركة عدد هائل من نجوم الفرق األوروبية
يف البطولة األفريقية ،مام ســيؤثر بالسلب عىل مستوياتها
يف تلك الفرتة.
وذكرت شــبكة «سكاي ســبورتس» الربيطانية أن رابطة
األندية األوروبية دخلت يف محادثات مع االتحاد الدويل لكرة
القدم «فيفا» للوصول إىل حلول من أجل ضامن سامة العبيها
يف أمم أفريقيا.
وســتنطلق البطولة األفريقية يوم  9كانون الثاين املقبل،
لتنتهي يف الســادس من شــباط  ،2022لكن أندية القارة
العجــوز تخ فقدان العبيها لفرتة أطــول حال تعرضهم
إلصابات.

كــــــأس الــــعــــرب فــــي كــــــرة الـــــقـــــدم :مــنــتــخــب لـــبـــنـــان يــتــطــلــع
لـــتـــعـــزيـــز ادائـــــــــه الــــنــــوعــــي بـــمـــواجـــهـــة الــــجــــزائــــر الـــيـــوم
يتطلّع منتخب لبنان لكرة
القــدم لفرض وجوده الفني
وتعزيز أدائــه النوعي حني
يلتقــي نظريه الجزائري عند
الرابعــة من بعد ظهر اليوم
الســبت (الثالثــة بتوقيت
بريوت) يف استاد الجنوب،
ضمــن الجولــة الثانية من
مباريــات املجموعة الرابعة
لبطولة «كأس العرب FIFA
قطر .«2021
وكان «رجال األرز» أحرجوا
منتخب مرص الذي خرج بفوز
تحقق بشــق األنفس (هدف
من ركلة جزاء) يف مباراتهم
األوىل التي أجريت األربعاء
املايض يف اســتاد الثاممة .ها ي وم ر ال امل ر ال
وتغلّب املنتخــب الجزائري
عىل نظريه السوداين بأربعة
أهداف مــن دون ر ّد وتصدّ ر
املجموعــة ،ويف تاريخــه
مشــاركتان فقط يف كأس
العــرب (األردن  1988وقطر
.)1998
وحدد املدير الفني ملنتخب
لبنــان التشــييك ايفــات
هاشــيك الهدف الرئيس من
مواجهة الجزائر باملحافظة
عــىل حظــو التأهل إىل
الدور التايل ،علامً أن طموح
الجزائــر معــروف عىل هذا
الصعيــد .وتوقّع يف املؤمتر
الصحــايف الرســمي الذي
عقد بعد ظهر أمس الجمعة ،العبو م ت لب ان ال الت
تقديم املنتخب اللبناين صورة
مغايرة عــن تلك التي ظهر
عليها أمام مرص ،تتم ّيــز بالتح ّرك الحيوي ما ينتج عنه وجهاً
مختلفاً ل داء يعكس مهارات الاعبني وحضورهم وجهوزهم.
وقال هاشــيك« :لن أكشف بالطبع عن اسرتاتيجية الفريق،
لكن ســنخوض مباراة صعبة وركيزتنا األوىل روحنا القتالية
وتفاعلنا الجامعــي» .وزاد« :املباراة مهمة لكا الطرفني .هم
مرشــحون للقب ،ونحن نعدّ لكل جولة عىل حدة ،واستيعابنا
ظروف اللقاء يبدد من دون شــك جانباً من الصورة املتحفظة
التي ظهرنا بها أمام مرص ،ال سيام يف الشوط األول».
وأشــار هاشيك إىل أن العبيه مصممون عىل الذهاب بعيداً،
وأنهم لن يكونوا عابري سبيل ،وقد «ظهر معدننا أمام منتخبات
قوية ورفيعة املســتوى تفوقنا باإلمكانات يف تصفيات كأس
العامل ،عىل غرار كوريا الجنوبية وايران».
وأكــد« :نحن نلعب بتوازن ونط ّور أداءنا تدريجاً ال ســيام
النزعــة الهجومية منه لنزيد من فرص التســجيل املحققة.
أكرر أن لكل مباراة ظروفها ،وهذا يحتم علينا احرتام أي طرف
منافس ،واالجتهاد والكدّ ملجاراته .يضم منتخب الجزائر كوكبة
من األســامء الكبرية عىل مختلف األصعدة ،لكن هذا ال يعني
أننا سنلعب بتح ّف دائم».
مــن جانبه ،لفت نادر مطر يف املؤمتــر الصحايف إىل أن
«مباراة مهمــة تنتظرنا وهدفنا املنطقي هــو الفوز وتعزيز
حضورنا ،وهذا طموح مرشوع .لعبنا أمام منتخب مرص القوي،
ونظريه الجزائري ال يقل شأناً .نحن متعاونون وجاهزون لبذل
قصارانا ،لن نته ّور بل ســنؤدي بتأن وتركيز مناسبني لبلوغ ما
نصبو اليه».
يف ضوء ما تقدّ م ،وبعيداً من حســابات الربح والخســارة،
يعــ ّول منتخــب لبنان عىل إفادة كبرية مــن خوضه مباريات
بطولة كأس العرب مع منتخبات متقدّ مة وال يلتقيها يف صورة
بخوضه مباراة
دورية ،فضاً عن وترية مواعيدها التي تق
كل  3أيام.
وال شــك أن مواجهات مبســتوى الجزائر ومرص ورية
تحسن أداء املنتخب وتعامل العبيه مع الضغط امليداين.
دا اً ،إذ
ّ
ومــن هذا املنطلق ،يركّز الجهاز الفني عىل امتاك الاعبني
الر ية الهادئة والواضحة ميدانياً ،ما يس ّهل املواءمة بني األداء
والقــدرة البدنية .وبناء عليه ،توىل العناية للتعايف املنشــود
ومنح الراحة املناســبة ،كام أن لتحصــني الجاهزية البدنية
والذهنية والنفسية دوراً فاعاً يف هذا املجال.
يذكــر أن منتخب لبنان خاض مرانــه األخري قبل مواجهة
الجزائر يف نادي السد .وكانت الدقائق الـ 15األوىل منه متاحة
لوسائل اإلعام ،عماً بأنظمة البطولة.
واعتمد يف االجتامع التنســيقي التمهيــدي للمباراة اللون

حايف

رين
األحمر للباس منتخب لبنان (حارس املرمى :اللون األخ ).
عىل الجبهة الجزائرية ،اعترب املدرب مجيد بوقرة أن املباراة
مع لبنان بالغة األهمية ،متوقعاً أن تكون عســرية .ومل يخف
اعتامده عىل تشــكيلة متكاملة تضمن له حسم بطاقة الدور
ربع النها قبل مواجهة مرص الثلثاء املقبل.
وكان بوقرة أبرز يف مرات عدة أنه يعمل عىل تجهيز العبني
من تشكيلته لانضامم إىل املنتخب األول الذي يتأهب للمشاركة
يف كأس أمم أفريقيا املقررة مطلع السنة املقبلة بالكامريون،
متى كان يف حاجة إليهم.
وأكد املدافع الدويل السابق ،امللقب بالـ «ماجيك» ،أن صفوفه
تضم أبرز العنارص التي تنشــط يف دوريات الجزائر وتونس
وقطر والســعودية واإلمارات .وأضاف« :بعد املعســكر الذي
أقمناه يف اإلمارات ،نشــارك يف كأس العرب بأفضل الاعبني
املتاحني .ويتواجد معنا يف قطر ،جامل بلاميض ،مد ّرب املنتخب
األول بطل أفريقيا ،ونفكر معاً فيام هو أفضل لنا جميعاً».
ويتقــدّ م الكوكبة الجزائرية حــارس املرمى وهاب رايس
مبويل ،ويوســف باييل (مل يلعب أمام السودان) وجامل بن
لعمري وبغداد بونجاح ،واملخ مان هال ســوداين مهاجم
ضمك السعودي وياسني ابراهيمي نجم الريان القطري ،وسبق
أن شارك هذا الثنا يف مونديال .2014
التعادل يحسم مواجهة البحرين والعراق
حسم التعادل السلبي مواجهة البحرين والعراق ،التي أقيمت
أمس الجمعة ،عىل ستاد الثاممة ،يف إطار الجولة الثانية من
دور املجموعات بكأس العرب.
وبهــذا التعادل اقتنص منتخب البحرين بقيادة مديره الفني
الربتغايل هيليوا سوزا ،النقطة األول له بالبطولة بعد أن خ
الجولة األوىل بهدف نظيف أمام قطر.
فيام أصبح رصيد منتخب العراق ،بقيادة مديره الفني زيليكو
بيرتوفيت  ،نقطتني ،بعد التعادل الثاين له يف البطولة ،حيث
تعادل بالجولة األوىل مع عامن.
ويف مباراة ثانية ،حســم املنتخب القطري تأهله اىل الدور
الربــع النهــا  ،بفوزه عىل املنتخب العــامين ( )1-2ضمن
منافسات الجولة الثانية من املجموعة األوىل.
سجل هدف قطر أكرم عفيف من عامة الجزاء يف الشوط
األول ،وخطف املنتخب العامين التعادل يف الشــوط الثاين
عن طريق خالد الهاجري ،لكن املنتخب القطري خطف هدف
الفــوز يف الدقيقة ( )97من عمــر املباراة بعد تدخل تقنية
الفيديو.
ورفــع املنتخب القطري رصيــده اىل ( )6نقاط يف صدارة
املجموعــة األوىل ،بينام تجمد رصيد عامن عند نقطة واحدة،
والعراق بنقطتني مقابل نقطة واحدة أيضا للبحرين.

أن ــان ــي ــة صــــا وجـــنـــون مــنــتــظــر ..ك ــل ــوب ي ـ ــيــر الـــجـــدل م ــج ــددا
أثــار األملــاين يورغن كلــوب مدرب ليفربــول الجدل بـ3
ترصيحــات تتعلــق بنجمه املرصي محمــد صاح فضا عن
املنافسة عىل لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ويســتعد ليفربول ملواجهة مضيفــه ولفرهامبتون ،اليوم
السبت ،ضمن الجولة الـ 15من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وخال املؤمتر الصحايف الخاص باملباراة ،ســئل كلوب عن
حقيقة اتهامه لصاح باألنانية يف بعض املباريات ،لكنه نفى
ذلك بشكل قاطع.
يقول كلوب« :مل يتم انتقاد صا أبدا من جانبنا لكونه أنان ًيا
يف بعض املواقف ،ألنه مل يكن أبدا أنان ًيا ،هو بفضل الخربة التي
بــات ميتلكها يعلم ما يجب القيام به يف املواقف املختلفة يف
مناطق متفرقة من امللعب ،لقد تطور بشكل مذهل».
ويحتل صاح صدارة ترتيب هدايف الدوري اإلنكليزي برصيد

ً

 13هدفا بفارق  4أهداف عن الوصيف ،جيمي فاردي نجم ليسرت
سيتي.
وحــول خوض ليفربول  9مباريات يف شــهر كانون األول
معظمهــم يف الربميريلي  ،قال كلوب« :إنه جنون ،هذا جنون
أكرر ذلك ،ما يحدث أمر خارق ،يف الحقيقة سنحاول التعامل
مع هذا الوضع الصعب».
وفيام يخص املنافسة عىل لقب الدوري اإلنكليزي هذا املوسم،
يقــول كلوب ضاحكا« :هل هو ســباق عىل اللقب بالفعل؟ ،ال
أعرف ،هذه النسخة من الربميريلي قوية للغاية ،نتمنى أن نعرب
مباريات كانون االول وكانون الثاين بأقل األ ار».
ويحتل ليفربــول املركز الثالث يف ترتيب الدوري اإلنكليزي
برصيد  31نقطة بفارق نقطة عن مانشســرت سيتي الوصيف
ونقطتني خلف تشيليس املتصدر.

خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة مـــــــيـــــــســـــــي يـــــــــــصـــــــــــدم بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة
قــــــــــبــــــــــل مــــــــــوقــــــــــعــــــــــة بــــــــــــــايــــــــــــــرن مــــــيــــــونــــــيــــــ
تلقت جامهري برشــلونة صدمة كبرية قبل أيام قليلة عىل
املواجهة الحاسمة ضد بايرن ميوني يف دوري أبطال أوروبا.
وتنتظر برشلونة مواجهة مصريية يف دوري أبطال أوروبا
ضــد بايرن ميوني عىل ملعب األخري «أليانز أرينا» ،وذلك يوم
 8كانون األول املقبل.
جامهري برشلونة تأمل يف جاهزية جميع العبي الفريق،
خاصــة البارزيــن منهم للمباراة ،لكن خــوان البورتا رئيس
النادي أطلق ترصيحا صادما بشــأن موقف أنســو فايت من
اللقاء.
وقــال البورتا يف ترصيحات ملحطــة « » 3التلفزيونية
الكاتالونية« :من الصعب عىل أنســو فايت أن يلعب ضد بايرن
ميوني ».
وأضاف« :من الواضح أنه لن يكون الئقا من الناحية البدنية
بشكل كامل للمشاركة يف هذه املباراة املهمة ،ولكني كل ثقة

ببقية عنارص الفريق».
ويواجه برشــلونة خطر الخروج من دور املجموعات ،حيث
يحتل املركز الثاين يف املجموعة الخامســة بـ 7نقاط بفارق
نقطتني عن بنفيكا الثالث.
وحال خســارة برشلونة أمام البايرن املتصدر بـ 15نقطة،
وفوز بنفيكا عىل دينامو كييف ،ف ن البارســا سيودع مرحلة
املجموعات يف سابقة ستكون تاريخية ألول مرة منذ سنوات
طويلة.
يذكر أن فايت يغيب منذ فرتة عن البارســا بســبب اإلصابة،
وهو الذي عا معظم فرتات املوسم املايض من الغياب بسببها.
ويعد فايت هو خليفة األسطورة ليونيل مييس قائد منتخب
األرجنتــني ،حيث تم منحه القميــص رقم  ،10مبجرد مغادرة
«الربغوث» للعماق الكتالوين يف الصيف املايض صوب باريس
سان جريمان.
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فليك وعامل فيزيا وســيايس فرنيس تويف 1853
إشتهر بقياسه كثافة الغازات ورسعة الصوت.
إسمه مؤلف من  11حرفا ،إذا جمعت:
 -5+4+2+7+11عاصمة أوروبية.
 -2+7+11+8+5من الطيور.
 -5+3+11+3+4من الطيور.
 -7+3+6+10دولة افريقية.
 -3+1+4بواخر.
 -4+9+1مدينة يف املغرب.
 -8+4+3من الطيور.
 -10+1تض ّوع وانترش الطيب.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ رئيس فرنســا يف
أوائــل القــرن املايض،
للمنادى.
2ـ من ملوك فرنســا،
شــجر مثمر ،من ملوك
فرنسا.
3ـ زوجة امللك الفرنيس
ه ي الثاين.
4ـ رافعــة ،خبثــت
وخدعت ،أحف وأصون.
5ـ فــرس يختــال
بفارســه ،مبسم ،قصد
املكان ،تشابهتم يف.
6ـ االسم الثاين لشاعر
برتغايل ،حرب مشــهورة
يف التاري  ،سندوها.
7ـ فريق كرة أورويب،

يصل إىل.
8ـ رئيــس وزراء
بريطاين راحل ،يتخلّص
من ،ف ّهم الكام مشافهة،
تعب.
9ـ ظهر ،للنهي ،منزل،
لسان النار.
10ـ أحــد الشــهور،
الثعلب ،عاصمة افريقية.
11ـ إعــول ،كثري ،بان
وظهــر ال ءّ ،
رث ،هاج
الدم.
12ـ للنفــي ،أخــذت
ال ء باليد ،فقرة ،قمر.
13ـ هاجــس ،نكتب،
غاز سا ّم.

الحل السابق
1ـ فرنسوا ،نرتدد
2ـ يوليا دومنا ،يحب
3ـ لنكسرت ،شيكاغو
4ـ يز ّم ،رآك ،ريفويل
5ـ بو ،الصومال ،بم ،ف ّ
6ـ ارتسو ،كانون ،بانياس
7ـ وينك ،نرب ،الرستان
8ـ فيلو ،الشامل ،جزين
9ـ سليم ســعاده ،رع ،إذ،

1ـ الخــرق يف الحائط ،مدينة
برازيلية.
2ـ دولــة افريقيــة ،فليك
فرنيس.
3ـ االســم الثــاين لروائية
أمريكية راحلة ،عداوة وفرقة.
4ـ ألقى القبــض عىل وأخذ،
ركام ،أحدّ د النظر اىل.
5ـ بحر ،أسد ،يبس الخبز.
6ـ مدينة أملانية ،ضد مدح.
7ـ مدينــة ســودانية ،مــن
الحمضيات.
8ـ ضوء باألجنبيــة ،مدينة
مرصية ،خاصم خصومة شديدة.
9ـ يفسد ،ضامر البطن ،لعبة

افقيا:
تــب ،واه ،وبر ،هال،
10ـ
ّ
نول
ين
11ـ ّ
نح ،طن ،وأم ،الو ّ
12ـ ناولهم ،املدّ  ،رسا ،دب
13ـ إنتقاله ،كاليفورنيا

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

أرقام وح .
صبي.
،
وظل
10ـ بقي
ّ
11ـ خفيف رسيع يف العمل،
أغنية ألم كلثوم.
12ـ جئــت ،خصــب ،ضمري
متصل.
13ـ ينرث ويفــرق املاء ،باب،
أغري.
ّ
14ـ القلم ،نهضنا.
15ـ ذو قيمة مرتفعة ،أرشدوا.
16ـ عط  ،نوتة موسيقية،
قمح.
17ـ تخ ّوفه ،لقب تونيس.
18ـ ممثلــة لبنانية صاحبة
الصورة.

عموديا:

أص
ّ

1ـ فيليب أوغست ،نا
2ـ رونزوري ،لبنان
3ـ نلكم ،تنفي ،حوت
4ـ سيس ،اسكيمو ،لق
5ـ واترلو ،لسانها
6ـ أدراص ،نوعه ،مل
7ـ كوكب
8ـ من  ،مارادونا
9ـ تنريان ،لهب ،لك

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ال طان
) 22حزيران  23 -متوز)

األضواء موجهة عىل أحوالك املالية يف هذه
اســتمع اىل صــوت الضمــري وابتعد عن
االفكار الســوداء التي تراودك .حاول التفاهم اآلونة .ستتطور األمور كام ترغب وتشتهي.
مع حبيبك يف ما يخص مســتقبلكام بربودة امنــح العائلة القليل مــن وقتك الثمني
تكتمل السعادة.
أعصاب وهدوء.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

عاقاتك االجتامعيــة تعود اىل االنتعا
الح حليفك وبخاصة يف األمور العاطفية
يف هــذه املرحلة .كن حريصا يف تعاملك مع مجــددا بعد فرتة جمود مررت بها .أحدهم قد
ر سائك وستجد الحلول املناسبة لكل املسائل يفاجأ بذكائــك ،وطموحك الذي يوصلك اىل
طريق النجاح.
العالقة.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

اعمــل بكل همة ونشــاط عــىل األمور
بعض التغيري فيه الكثري من الفائدة املادية
غري املســلك الــذي تعتمده عادة ،الجوهرية .احسن لعب األوراق املتوافرة حاليا
واملعنويةّ ،
ألنك إذا متســكت بالجمود فلن يكون ذلك يف بدل انتظار قيام سواك مبهمة تعنيك وتخصك
وحدك فقط.
مصلحتك.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

لديك قــدرة كبرية عىل النضــال من أجل
كنت وما زلت غري جاد يف قراراتك .ب مكانك
االعتامد عــىل اصدقائــك األوفياء ،وبعض الدخول يف مشــاريع طموحــة تضمن لك
األهــل يف املواقف الصعبــة .أنت يف حاجة مســتقبلك .عاطفتك الجياشــة تجاه حبيبك
تجعله يف غاية السعادة.
اىل الراحة.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ راكيل ول  ،روما
11ـ اف ،نأمر ،أدل
12ـ ديغول ،راعهم
13ـ حول ،بسل ،رف
14ـ آب ،يبات ،االسو
15ـ مناجذ ،الر
16ـ ين ّز ،نو
17ـ فا ،ياوندي
18ـ غسان صليبا

1ـ كم عــدد العواصم القدمية التي تتألّف منها مدينة
القاهرة الحالية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم املمثل املرصي الذي قام بدور البطولة أمام
املطربة واملمثلة شادية يف األفام التالية :يف الهوا سوا،
الهوى مالو دوا ،وقلوب العذارى؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ مــن هو املغني العريب القديــم الذي كان من كبار
املغنني يف زمانه ،لقّب ببطة األعراس ومات بحادث غريب
عجيب وهو يغني يف حفلة إزدحم فيها الناس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ من هــو امللك الذي افتتــح دورة األلعاب األوملبية
الحديثة األوىل يف أثينا العام 1896؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما اســم األديب واملفكر والشاعر اللبناين اذي كان
يوقّع بعدّ ة أسامء مستعارة ،منها :أم عباس ،وأم الياس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ كــم عدد القوميــات أو الفئات املتواجدة يف الصني
الشعبية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم الجزيرة املشهورة بأجبانها ،واشرتتها فرنسا
من جنوى عام 1768؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية ســنة زار امرباطــور الربازيل بيدرو الثاين
لبنان ،وأهداه يومها البطريرك بولس مســعد عر من
خشب األرز؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عموديا:

افقيا:
1ـ كاتب فرنيس راحل.
2ـ إشتد ح ّر النهار .

3ـ عاصفــة بحريــة،
للتفسري.
4ـ وزير امللك.
5ـ يدافع ويرافع عن.

1ـ شــاعر إيطايل من
الكبار.
قوي شديد.
2ـ رجل
ّ
3ـ إنتســب بقرابة اىل،
إسم موصول.
4ـ أواظب عىل العمل.
5ـ أنييس وندميي.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ قرضاب.

1ـ قفطان.

2ـ فودكا.

2ـ روليت.

3ـ طل ،آر.

3ـ ضد ،اح.

4ـ ايابك.

4ـ أكابر.

5ـ نتح ّرر.

5ـ باركر.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ مايكل كونورز.
قصة.
2ـ ّ 264
3ـ ستوكهومل.
4ـ بولس الرسول.
5ـ مسرية امللح.
6ـ يف هاواي.
7ـ البرصة ،يف العراق.
8ـ الكيمونو.
9ـ وهج القديس إملو.

من خمسة حروف:

مبــادرات جيدة تظهر عــىل صعيد العمل.
حديثك عن العاقة الجيدة جميل جدا ،ولكن
يجــب منــذ اآلن أن تنتقل من حيز الكام اىل عندك قــدرات ومواهب خاصة هائلة .تدافع
حيز التطبيق ألن الشــخص اآلخر ينتظر منك عن أمور هامة بكل قوة ونشــاط ،والنتائج
جيدة زمضمونة.
توطيد العاقة.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

جورج كليمنصو

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

تأثــري الكواكب يزيدك توقدا ووســامة،
فرتة حسنة للمســائل املالية والعاطفية.
تقــوم بأمور عدة عىل صعيد العمل وتحققها ويســهل اتصاالتــك باآلخريــن .تجد حلوال
تدب يف
بنجاح تــا ّم .ال تبتعد عن األصدقاء واألقرباء ملشــاكلك وتتمكن من جعل الحركة ّ
األوضاع الراكدة.
من دون سبب.

مطربة لبنانية
الكويت
أمازون
األرز
بريطانيا
برليوز
باسكال
بنسلفانيا
بط
بروك
تربيز
تفاح
تونس
تركال
تكريم
جهاد
جورجيو
جاكوب
حنة
حفاوة
حنان
دحامن
دورو
ذراع
زند
زعانف
زوري
سمرية
سليامن
صك
صور
قانون
قرميد

SU DO K U

كولورادو
كوبنهاغن
ليندل
مونتانا
مجد

ميامي
ن ين
ناريتا
نرباس
هافانا

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

هانيدا.

الحل السابق
الهند

الحل السابق

السبت  4كانون االول 2021

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ ً
ُ
ماكـــــــــــــــرون يُ
ّ
حـــــــــــــــرك ورقـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان واملبـــــــــــــــادرة الفرنســـــــــــــــية مجـــــــــــــــددا باســـــــــــــــتقالة قرداحـــــــــــــــي
(تتمة ص(1
من هو البديل عن جورج قرداحي؟
اشــارت اوســاط بارزة يف  8آذار اىل ان خلفيات استقالة
قرداحي والســاعات االخرية والتي افضــت اىل اعانها امس،
عىل لسان قرداحي نفسه ،ال تزال قيد الكتامن ويف عهدة رئيس
«تيار املردة» ســليامن فرنجية ،والذي سيعلن موقفاً مام جرى
من االثنني وحتى يوم االستقالة.
ويف املداوالت ،يرتدد اســم القياديــة يف «املردة» فريا ميني
لتكــون خليفة قرداحي ،رغم تكتم «املردة» ايضاً ،عن االســم
البديل لقرداحي.

} حلول مل تتبلور النهاء ازمة البيطار }

عىل صعيد متصل ،كشــفت اوســاط وزارية لـ «الديار» ان
مجموعة اتصاالت ولقاءات حصلت ادت اىل اســتقالة قرداحي
للتوصــل اىل مخرج نها للمســائل الداخلية العالقة ابرزها
قضية القايض طارق البيطار ،اال ان االوساط الوزارية اوضحت
ان الصيغــة مل تكتمل بعد ،وذلك للخاف الحاصل عىل الحلول
املطروحة.
ولفتت هذه االوســاط اىل ان لقاءات عدة جمعت بني رئيس
التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل ومستشار االمني العام
لحزب الله حســني خليل ،كام حصلت اتصاالت عدة بني فريق
رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الرئيس نبيه بري لحلحلة
ازمــة القــايض البيطار ،غري ان جميعهــا مل تؤد اىل النتيجة
املطلوبــة .ويف التفاصيل ،تناولت االوســاط الوزارية الحلول
املطروحة من بينها:
 تشــكيل هيئة اتهامية من املجلس النيايب ،اال ان هذا الحلدفن يف مهده.
 كان هناك حل يق باجراء تعديات عىل اســامء القضاةيف مجلــس القضــاء االعىل ،لكن هذا الحل فشــل ايضا حيث
متسك بري بالقايض عيل ابراهيم ،اما الرئيس عون فقد رفض
املس برئيس مجلس القضاء االعىل سهيل عبود .وهنا تضاربت
املعلومات حول موقف العهد والوطني الحر من ســهيل عبود،
حيث قالت هذه املعلومات ان عبود اوقف مع القايض البيطار يف
تحقيقات املرفأ مسؤولني محسوبني عىل التيار الوطني الحر.
 امــا االقــرتاح الذي يظهــر انه االكرث حظــا من بني كلاالقرتاحــات ،فهو قيام الرئيس بري بتفعيــل لجنة محاكمة
الر ســاء والوزراء ،وبذلك يكون الحل بسحب مذكرات التوقيف
من يد املحقق العديل القايض طارق البيطار اىل هذه اللجنة .من

هنا دعا بري لجلسة يوم الثلثاء املقبل ويحاول اقناع «تكتل لبنان
القوي» بحضور الجلســة لتأمني النصاب ،ويرتك باسيل حرية
القــرار لنوابه بالتوصيت مع او ضد ،مقابل تصويت املغرتبني
اللبنانيني لســتة نواب يف ســت قارات وليس لـ  128نائبا يف
الداخل اللبناين كام يرغب تكتل لبنان القوي.
كام كشفت االوساط الوزارية ،انه اذا ص ّوت «لبنان القوي»
فرئيس مجلس النواب سيســهل اقرار دورة ضباط  1994التي
تعرف بدورة العامد ميشــال عون .هذا االمر قد يشــمل ايضا
تحالفــات انتخابية بني حركة امل والتيار الوطني الحر يف عدة
دوائر يف لبنان ،باستثاء جزين والبقاع الغريب .ويف الحقيقة،
تؤكد االوساط الوزارية ان الثنا الشيعي يحبذ اوال واخريا فكرة
تفعيل لجنة محاكمة الر ســاء والوزراء من الربملان ،الن ذلك
يشكل مكسبا للطائفة الشيعية ،مبا ان بري هو رئيس املجلس
النيايب وبطبيعة الحال سيكون له دورا بارزا يف هذا الشأن.
ولكن حتى اللحظة ،كل هذه االقرتاحات ال تزال حربا عىل ورق،
وبالتايل الصيغة النهائية ملسألة القايض البيطار ،الذي ال ميكن
ازاحته من القضاء بل فقط بنقل مهامه اىل لجنة يف الربملان،
وبالتايل مل تتبلور الصيغة النهائية بسبب التجاذبات السياسية.
من جهة اخرى ،ترى اوســاط مطلعة ان الخروج من االزمة
املتعلقــة بالقايض البيطار صعب جــدا طاملا ان ال كيمياء بني
الرئيسني عون وبري ،الن العاقة مل تستقم قبل انتخاب العامد
ميشــال عون للرئاســة ،وابان عملية االنتخاب ،حيث ان كتلة
«امل» مل تنتخبه .وكان بري يقول ســابقا يف مجالسه ،ال نريد
ان ننتخب رئيسني للجمهورية العامد عون وجربان باسيل .بيد
ان هذه العاقة بني عون  -بري شــهدت سخونة ،حيث تحدث
النائب جربان باسيل عن «تكسري رأس الرئيس بري» ،اال ان االمور
انتظمت تجنبا لاشتباك يف الشارع .اضف اىل ذلك ،ان العاقة
بني الطرفني تشــهد باستمرار حمات اعامية وسياسية ضد
بعضهام ،ومن الواضح انه حتى هذه اللحظة ان االمور مل تهدأ
بني عون وبري ،عىل رغم ان حزب الله يتوســط بني الرئيســني
ومع النائب باســيل من اجل معالجة هذه االزمة ،الن حزب الله
ال يريد ان تذهب االمور اىل ما ال يحمد عقباه.
ويف السياق ذاته ،تتساءل هذه االوساط املطلعة ،اذا كان التيار
الوطني الحر ســيتمكن يف هذا التوقيت ،واالنتخابات النيابية
تقرتب ،ان يغطي مجلس االعىل ملحاكمة الر ساء والوزراء التي
ســيعمل عليها املجلس النيايب؟ ذلك انه كان سابقا يرفض هذا
املنحى ويرفض تكبيل القايض البيطار من دون معرفة ســياق
االمور .ام ان الجميع يريد الخروج من هذه االزمة واعادة انتظام
االمور؟

هل ستنعقد الحكومة قريبا؟
وعن مدى انعكاس اســتقالة قرداحي عىل معاودة اجتامع
الحكومة لجلســاتها ،تشــري االوســاط اىل ان ال ارتباط بني
االمرين .فتوقف جلســات مجلس الوزراء بعد امتناع «الثنا
الشيعي» و»تيار املردة» عن حضورها مرتبط باملطالبة بتصحيح
وضع املحقق العــديل يف قضية إنفجار مرفأ بريوت القايض
طارق البيطار.
وتؤكد االوســاط انه حتى الســاعة مل يستجد اي امر يتعلق
بتصحيح مســار التحقيقات ،مجلس النواب مل يقر بعد املجلس
االعىل ملحاكمة الر ساء والوزراء ،وال يزال «التيار الوطني الحر»
يعطل اي نصاب لهذه الجلسة ،ولذلك مل يدع الرئيس نبيه بري اىل
جلسة ترشيعية متعلقة باملجلس االعىل حتى الساعة
وتشــري االوســاط اىل ان ال جلســة للحكومة نهاية هذا
االســبوع ،وليس واضحاً ان هناك مؤرشات النعقاد الحكومة
االسبوع املقبل.

} النائب عبدالله لـ «الديار» :
يجب ان ترتافق االستقالة مببادرات
سياسية وحوارية مع الدول العربية }

من جهتــه ،اعترب النائب بال عبداللــه املنتمي اىل الحزب
التقدمي االشرتا لـ «الديار» ان استقالة وزير االعام جورج
قرداحي جاءت متأخرة ،ولكن خري ان تأت االستقالة متأخرة من
أال تأت ابدا .ودعا الدولة اىل اســتكامل هذه الخطوة مبجموعة
مبادرات حوارية وسياسية مع املحيط العريب للتأكيد ان لبنان
متمسك بهويته العربية وهو بلد منفتح يعتمد الحياد االيجايب،
اي مبعنى آخر اعتبار «ارسائيل» العدو الوحيد ،اما يف الرصاعات
االخرى عىل لبنان ان ينأى بنفسه عنها.
اما عن املشــكلة الكامنة يف الرصاع الســيايس  -القضا
والذي يشل عمل الحكومة ،شدد عبدالله عىل ان حزبه حريص
عىل فصل هذان املســاران عن بعضهام ،الن الحكومة الحالية
لديهــا واجبات اصاحية واقتصادية غري قابلة للتأجيل ،وليس
لديها الكثري من الوقت لتحقيق هذه االهداف .وتابع ان العاقات
اللبنانية  -الخليجية اذا تأزمت يف الخاف عىل املحقق العديل
القايض طارق البيطار يف انفجار املرفأ ،ال يجب ان تؤثر ســلبا
عــىل عمل الحكومة ،بل يجب تحييد هذه املســائل عن مجلس
الوزراء ،خاصة يف ظل اق ازمة اقتصادية مالية معيشــية
يشهدها لبنان.
وحول كام رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنباط
عن ورة مســاعدة الجي وتوسيع مروحة هذه املساعدات

انســانيا وماليا وعســكريا ،اوضح عبدالله ان جنباط لديه
هاجــس من التفلت االمني ،ويرى ان املؤسســة العســكرية
هي الوحيدة التي تحمي لبنان وتحاف عىل اســتقراره ،وهي
مناســبة لالتفــاف اىل وضع الجي  .اضــاف النائب بال
عبدالله انه عىل املجتمع الدويل ان تشــمل مساعداته القطاع
االستشفا املنهار.
وعن كام الرئيس عون بانه لن يســلم للفراغ ولن يســلم اال
لرئيس جمهورية يشــبهني ،قال عبــد الله ان هذا امر يصعب
تحقيقه اىل جانب ترصيحه االخري لقناة «الجزيرة» ،حيث قال
سأترك الرئاسة اال اذا مدد يل مجلس النواب ،هذان الترصيحان
عكســا اشــارتني مقلقتني يف ظل اقرتاب موعــد االنتخابات
النيابية ،فضا اننا ال نريد ان نرتكب الخطأ مرتني بعدم انتخاب
رئيس للجمهورية ملدة سنتني وادخال الباد بازمة اضافية وهي
االزمة الرئاسية.
يذكر ان النائب وليد جنباط كان قد علق عىل ترصيحات رئيس
الجمهورية ميشــال عون لقناة «الجزيرة» ،والحديث عن متديد
واليته يف حال طلب منه مجلس النواب ذلك ،قائا« :الربملان لن
يطلب ذلك بتاتاً ،ســيكون هناك دا ا أغلبية أو أقلية تقول
ال ،كنا  29نائباً يف السابق وقلنا ال لتمديد والية إميل لحود يف
العام  .2004وبالتايل ال ميكن لعون أن يعارض رغبتنا يف نهاية
عهده ،وعليه أن يرحل».
كام اعترب جنباط أنّ متديد والية عون ســيكون ترصفاً غري
دســتوري ،مشــرياً إىل أنّ طموح عون السيايس الحقيقي هو
تسليم السلطة بطريقة غري دستورية إىل صهره جربان باسيل
عىل الرغم من كل الصعاب والعقبات.

} «القوات اللبنانية» :استقالة قرداحي
ورية ملنع التصعيد }

من جانبهــا ،رأت مصادر «القوات اللبنانية» ان اســتقالة
وزيراالعام جــورج قرداحي كان يجب ان تحصل منذ اللحظة
االوىل ،النهــا كانت وريــة ورشط ملزم من اجل تجميد اي
خطوات تصعيدية وفتح النقا مبعالجة هذه االزمة العميقة.
وتابعت ان املســاحة الفاصلة بني الدولة وحزب الله ازيلت يف
هذا العهد الحايل حيث اســتطاع حزب الله زيادة نفوذه ،ولذلك
نعترب ان التغيري الحقيقي يأيت باعادة انتاج للسلطة واملحافظة
عىل عاقات لبنان مع محيطه العريب.
اضافت املصادر :اما لجهة الشلل الحكومي ،فهو مؤسف انه
يحصل يف ظل ازمة اقتصادية ومالية ومعيشــية قاسية ،وال
نرى اي مؤرش ايجايب النهاء الجمود الحكومي حاليا.

ّ
ماك ــــــــرون ب ــــــــدأ جولت ــــــــه الخليج ــــــــة :نأم ــــــــل تحقي ــــــــق تق ــــــــدم ف ــــــــي لبن ــــــــان خ ــــــــال الس ــــــــاعات املقبل ــــــــة

(تتمة ص(1
ما بني  3و 4كانون األول.
هذا واســتقبل الشي محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهــد أبو ظبي الرئيس الفرنيس وحســب
وكالة أنباء اإلمارات ،ف ن بن زايد وماكرون بحثا
«عاقات الصداقة ومســارات التعاون املشرتك
وفــرص تنميته يف مختلــف املجاالت يف إطار
الرشاكة اإلسرتاتيجية املتميزة التي تجمع البلدين
خاصة يف الجوانب االســتثامرية واالقتصادية
والتكنلوجيا املتقدمة والطاقة واألمن الغذا ...

إضافة إىل املجاالت الثقافية والتعليمية وغريها
مبا يحقق مصالحهام املتبادلة».
كــام اســتعرض الجانبان «مجمــل القضايا
واملوضوعات ذات االهتامم املشرتك واملستجدات
عىل الساحتني اإلقليمية والدولية وتبادل وجهات
النظر بشأن تطورات األوضاع يف منطقة الرشق
األوسط».
وأكد الجانبان حرصهام املشــرتك عىل تعزيز
مختلــف جوانــب الرشاكة اإلســرتاتيجية بني
اإلمارات وفرنسا ،إضافة إىل «توافق الر ى بشأن
أهمية دعم الحلول واملبادرات السلمية التي تهدف

إىل ترســي أركان األمن واالستقرار يف املنطقة
مبا يحقق تطلعات شعوبها إىل السام والتنمية».
وكتــب ماكرون عرب «تويــرت»« :مع اإلمارات
العربيــة املتحدة ،قمنــا اآلن ب متام صفقة بيع
 80طائــرة رافال و 12طائرة هليكوبرت من طراز
كاراكال .بكل ثقة ،نعمل معا من أجل سامتنا».
وأضــاف« :من أجل تطويــر تكنولوجيا الغد،
ودعم رواد األعامل أصحاب الر ى لدينا ،وتحقيق
قفزة يف الفضاء  -مع اإلمارات العربية املتحدة،
ندخل يف رشاكة استثامرية كبرية مع العديد من
الاعبني عىل كا الجانبني».

ْ
ْ
«اسرائيليين» في عملية دهس في جنين
شرطيين
اصابة

(تتمة ص(1
حادثــة قتل وقعت أمس ،حيــث قامت مركبة بدهس عنرصي
فتم اســتهداف املركبة املهاجمة بالرصاص ما أدى إىل
رشطةّ ،
وفاة أحدهام ،وإصابة اآلخر بجروح متوسطة.
عىل صعيد آخر ،يف خطوة تحدّ لاحتال ،أدّى فلســطينيون
صاة وخطبة الجمعة عىل أرض مقربة القســام يف قرية «بلد
الشي » املهجرة التي اقيمت عىل انقاضها مدينة «نيرش» بالقرب
من حيفا ،احتجاجا عىل قرار محكمة االحتال بشــأن قضية
مقربة القسام.
وكانت محكمة االحتال اقرتحت ســحب االستئناف املقدم
مــن قبل ممثيل األهايل وأقــارب املتوفني املدفونني يف املقربة
اللغــاء مصادرة وبيع جــزء من مقربة القســام ،والتفاوض
والتوصل التفاق بينهم وبني الســلطات الرسمية يف االحتال.
وامل عضو اللجنة الشــعبية طلب ابوعيشــة ان تكون خيمة
االعتصام قوية وضاغطة اليجاد حل ملشكلة افتعلتها حكومة
االحتال وتعويض الرشكة املدعية مللكية جزء من مقربة القسام
يف مكان آخر ،وتبقى هذه االرض مقربة وقفية للمسلمني.
اما اشــي فؤاد ابو قمري فيؤكد اســتمرار النضال من اجل
اســتعادة مقربة القسام بالكامل ورفض صفقة تحويل ملكية
أرض القســام لرشكة «كريور احزكوت» الن «ســلطة ارايض

مــن جانبها ،كتبت هند مانع العتيبة ســفرية
اإلمــارات يف باريس ،عرب «تويــرت» أن لقاء بن
زايد وماكرون اليوم جاء «إلطاق مرحلة جديدة
للرشاكة اإلســرتاتيجية بني فرنســا اإلمارات»،
وأضافــت« :أكرث من أي وقت م  ،يعمل بلدانا
معا لبناء عامل أكرث أمانا وساما وتسامحا».

} يف قطر }

جه ماكــرون اىل الدوحة،
ومــن االمارات ،تو ّ
حيــث عقد مع أمري دولة قطر الشــي متيم بن
حمد آل ثاين جلسة مباحثات رسمية يف الديوان
األمريي.

وتناولــت املباحثات قضايا ثنائية واقتصادية
واســتثامرية بني البلدين ،كام وقّــع الجانبان
القطري والفرنيس عــىل مذكرة تفاهم للتعاون
يف املجــال االقتصادي واملايل بني وزاريت املالية
يف البلديــن وخطاب إعان نوايــا بني وزاريت
الثقافة القطرية والفرنسية.
وقال بيان للديوان األمريي القطري ،إنه جرى
خــال املباحثات تبادل الــرأي ووجهات النظر
حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ،خصوصا مستجدات
األوضاع يف املنطقة.

ارسائيل» ال متلك االرض ومنحتها ملن ال يستحقها.
واعتربت لجنة املتابعة ولجنة متويل وقف االســتقال يف
حيفا ان خيمــة االعتصام تعبري وطني عن رفض جعل قضية
املقربة قضية عقارية كام قررت محكمة االحتال.
واشارت اىل ان «حامية مقربة القسام يف بلد الشي املهجرة
واجب وطني وديني واخاقي لجميع ابناء شــعبنا ،ومقربة بلد
شــي ليســت ،كلها او اجزاء منها ،عقارا يوضع تحت ترصف
رشكات ارسائيلية .لنا يف هذه االرض وطن ومســتقبل ومثوى
ومأوى ،والدفاع عن املقدسات جزء من هويتنا الجمعية».

} االحتال يعرقل وصول
}
الفلسطينيني اىل االق

ويف مجــال آخر ،عرقلت قــوات االحتال اإلرسائييل امس،
وصول مئات الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية إىل مدينة
القــدس ،ألداء صــاة الجمعة يف املســجد األق عرب نرش
الحواجز العسكرية يف الطرقات املؤدية اىل مدينة القدس .وأفاد
شــهود عيان أن قوات االحتــال نصبت العرشات من الحواجز
العســكرية دون أي أسباب تذكر مام تسبب يف عرقلة وصول
عدد كبري من مواطني الضفة للصاة يف األق .
يشار إىل أن أداء الصاة يف املسجد األق تقترص عىل سكان
مدينة القدس ،والداخل الفلسطيني املحتل ،وألعداد محدودة من

فلسطينيي الضفة وغزة الحاصلني عىل تصاريح خاصة.

} بلينكن وبينيت }

ويف املواقف ،قال وزير الخارجية األمريكية أنطوين بلينكني
لرئيس الحكومــة اإلرسائيلية نفتايل بينيــت «ينبغي تجنب
اإلجراءات األحادية الجانب التي تزيد من التوترات» ،مبا يف ذلك
تعزيز االستيطان يف املستوطنات.

ويف حديــث هاتفي ،طلب بلينكن مــن بينيت عدم املوافقة
عىل خطة البناء الجديدة يف مستوطنة «عطروت» يف القدس
الرشقية ،والتي ستناقشها اللجنة اإلقليمية يوم اإلثنني املقبل.
وبحســب مصدر سيايس مطلع عىل تفاصيل املحادثة ،ف ن
األمــر يتعلق بخطة البناء يف مســتوطنة «عطروت» رشقي
القــدس ،وهذا قرار مــن اللجنة اإلقليمية يف املدينة ،الف ًتا إىل
أنه «مل يصل بعد إىل املستوى السيايس ليقرر بشأنه».

ُ
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(تتمة ص(1
األسبوع املقبل بعد عودة الوفود من عواصمها.
يف الســياق ،قال مندوب الصني مبفاوضات فيينا أن الوفود
املشــاركة اتفقت عىل العودة إىل عواصمها ملزيد من التشاور،
واضاف «ما زلنا بحاجة ملزيد من العمل واتفقنا عىل العودة وسط
األسبوع املقبل».
كام قال املنســق األورويب انه «دأنا يف مشاورات مثمرة مع
الوفد اإليراين املفــاوض الجديد» ،واكد ان «العمل واملفاوضات
متواصلة وجميع األطراف تدرس كل املقرتحات».
يشــار اىل أن مســاعد وزير الخارجية االيراين عيل باقري
ومساعد مسؤول السياسة الخارجية لاتحاد األورويب إنرييك
مورا عقدا امس اجتامعا ثنائيا قبل الجلســة الختامية .وعقب
اللقــاء ،قال باقري ،رداً عىل ســؤال حول مــا إذا كان قدم أيضاً
مناقشــة نص االقرتاح اإليراين ملجموعــة ،1+4إنه «كان من
املفــرتض أن نســتمع إىل آراء الجانب اآلخر يف اجتامع اللجنة
املشرتكة».
وكانت الجولة الجديدة من املحادثات بني إيران ومجموعة 1+4
(أملانيا وفرنســا وبريطانيا وروسيا والصني) يوم االثنني ،بهدف

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

مناقشــة رفع الحظر عن إيران ،والتي عقدت خالها مشاورات
ثنائية ومتعددة األطراف يف فيينا.
وقــدّم الفريق املفاوض اإليراين ،مســاء األربعاء ،وثيقتني
للجانب اآلخر بشــأن رفع الحظر وااللتزامــات النووية .ويف
الســياق ،قال كبري املفاوضني اإليرانيني يف محادثات فيينا إن
«إيران تتوقع من األطراف األخرى تقديم ردود قانونية وفق أدلة
منطقية عىل مقرتحات الجانب اإليراين» .وأشــار عيل باقري،
يف حوار مع شــبكة الجزيرة القطرية  ،اىل مقرتحي الجانب
اإليراين ،مؤكداً «ال ميكن للقوى العاملية رفض مقرتحات إيران،
ألنها تســتند إىل بنود اتفــاق  .»2015وتابع عيل باقري «لدينا
اقرتاح ثالث سنقدمه فور موافقة القوى العاملية عىل االقرتاحني
األولــني فيام وتحاول بعض الجهات األجنبية وقف املحادثات».
وأكد باقري أنه عىل العدو االرسائييل أن «ال يحلم مبهاجمة إيران،
ألن ذلك سيعني نهايتها».

} بوريل وعبد اللهيان }

هذا ورأى مســؤول السياســة الخارجية باالتحاد األورويب
جوزيف بوريل ووزير الخارجية االيراين حسني أمري عبداللهيان،
خال محادثة هاتفية ،أن األجواء السائدة يف مفاوضات فيينا
«ايجابية» .وتحدث بوريل ،خال اتصال هاتفي مع عبداللهيان

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

حول املفاوضات الحالية ،إذ وصف املنسق للمفاوضات يف فيينا
سعي جميع الوفود املفاوضة من أملانيا والصني وروسيا وفرنسا
وبريطانيــا وخاصة الجمهورية االســامية االيرانية جاهدة
للتوصل إىل االتفاق ،بأنه «هام».
وقال بوريل «أحث مورا عىل العمل بشــكل بناء وفاعل مع
كبــري املفاوضني اإليرانيني وجميع الوفود للتوصل إىل اتفاق»،
يف إشارة إىل املنسق األورويب ملفاوضات فيينا انرييك مورا.
ودعا جميع االطراف إىل «املرونة يف اســتمرار املفاوضات»،
معرباً عن ارتياحه لبدء املفاوضات ،ومعلناً استعداده واستعداد
زمائه يف االتحاد األورويب للمساعدة يف حل القضية.
بدوره ،اعرب حسني أمري عبد اللهيان عن شكره لجهود منسق
السياسة الخارجية باالتحاد األورويب وزمائه ،واصفاً عملية
التفاوض بأنها جيدة ولكنها بطيئة بشكل عام  ،قائاً إن «الوفد
اإليراين حا عىل طاولة املفاوضات بكل ناشط و لديه حسن
النوايا والصاحيات ال ورية واملبادرات التي ميكن تحقيقها».
وأكد «إن رفع العقوبات التي تنتهك االتفاق النووي بشــكل
شامل هو هدف مشاركتنا يف أي تفاوض» .وأكد التزام الجمهورية
اإلسامية االيرانية بالتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة
الذريــة ،قائاً «باإلضافة إىل مفاوضات ولقاءات الســيد عيل
باقري ،ف ن الخرباء اإليرانيني يف لجنة رفع العقوبات واللجنة
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النووية يجرون حاليا محادثات فنية ومتخصصة مع مجموعة
.»4+1وقال «عىل الرغم من خرق الواليات املتحدة االتفاق النووي
وتقاعس الدول األوروبية الثاث ،ف ننا حا ون يف محادثات
فيينا بحســن نية ،ولــدى فريقنا خطط ومبــادرات واضحة
وملموسة وعملية يف كل مرحلة .كام يجب عىل الغرب أن يطرح
مبادرته الحقيقية يف رفع العقوبات ووضع حد لتكرار الشعارات
السابقة التي تنتهك حقوق ومصالح الشعب اإليراين».
وأضاف «إننا نعتقد أن التوصل اىل االتفاق الجيد ممكن لكنه
يتطلــب تغيرياً يف نهج بعض األطراف كام يتطلب التجنب عن
سياسة التهديد والتوجه نحو التعاون واالحرتام املتبادل».

} ماكرون :املفاوضات مل تكن ناجحة }

هذا ومن جانبه قال الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ،امس،
ان الجولــة الحالية من املحادثات النووية مع ايران يف فيينا مل
تكن ناجحة عىل ما يبدو ،واضاف ماكرون انه ســيكون هناك
تأثري قبل عقد الجولة املقبلة.وقال ماكرون للصحفيني« :اعتقد
انــه من املحتل اال تنجح هذه الجولة من املفاوضات بالنظر اىل
املواقف».
وتابع :ومن املرجح اال تســتمر هــذه املفاوضات عىل املدى
القريب».
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