«كـــــورونـــــا»  10 :حــــــاالت وفــــاة
و 1409إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة

الــــبــــطــــوالت األوروبـــــيـــــة

في كرة القدم  :فوز ليفربول

وخسارة تشلسي وبرشلونة
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أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املســتجد ،تســجيل
 1409إصابة جديــدة بالفريوس ،ليصبح العدد اإلجاميل
لإلصابات .677147
ولفتت الوزارة ،إىل أنه «تم تسجيل 1401اصابة محلية
و 8حاالت وافدة» ،مشــرية اىل أنه «تم ايضا تسجيل 10
حاالت وفاة جديدة ،وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات
.«8765
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 12صفحة

مــاكــرون ينجح فــي اعـــادة تطبيع الــعــاقــات وفــتــح أبـــواب الــتــواصــل اللبناني – السعودي
عـ ــودة مــرتــقــبــة لــلــســفــراء ولــجــان مــشــتــركــة ...والـــريـــاض تــربــط املــســاعــدات بــاالصــاحــات
جــلــســات الــحــكــومــة تــنــتــظــر الــحــل املــجــلــســي ألزمــــة الــبــيــطــار  :حــلــحــلــة م ــن دون حسم
محمد بلوط
اىل اي مدى نجــح الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف
مبادرته ووساطته العادة العالقات اللبنانية – السعودية اىل
طبيعتها وتعافيها بعد االزمــة التي اندلعت مؤخرا اثر اذاعة
ترصيحات الوزير جورج قرداحي؟
هل نجح خالل جولته الخليجية وزيارته خصوصا للمملكة
العربية الســعودية يف اعادة تطبيع العالقات وتجاوز هذه
االزمة بعد ان تزود باســتقالة الوزير قرداحي وبتعهد وعمل
لبنــاين دؤوب ملعالجة قضية تهريب املخدرات التي شــددت
عليها الرياض يف بيان مقاطعتها للبنان؟
مل تكتمل امس كل معامل نتائج وتفاصيل هذه املبادرة ،لكن
ما اعلنه ماكــرون يف مؤمتره الصحفي اثر لقائه ويل العهد
السعودي االمري محمد بن سلامن وخالل االتصال الذي جرى
بينهام وبني رئيس الحكومة نجيب ميقايت يؤرش اىل نجاحه
يف تجاوز االزمة الديبلوماســية االخرية وارســاء متابعة
العالقات عىل ســكة عودتها الطبيعيــة الكاملة ،امال يف
تحسينها من خالل الحوار والتواصل بني البلدين واالصالحات
التي سترشع فيها الحكومة.

} مؤمتر ماكرون }

وكانــت وكالة الصحافة الفرنســية افادت بــان الرئيس
ماكرون اعلن عن مبادرة فرنسية سعودية ملعالجة االزمة بني
الرياض وبريوت.
واوضح ماكرون يف مؤمتر صحايف اثر انتهاء لقائه ويل

العهد السعودي االمري محمد بن ســلامن يف اململكة «انني
تطرقت مع ويل العهــد اىل امللف اللبنــاين واتصلنا برئيس
الوزراء اللبناين نجيب ميقايت ،وقلنا ان فرنســا والسعودية
تريدان دعم الشــعب اللبناين ،وابلغني االمري بن سلامن انه
تــم االخذ بعني االعتبار مطالب الســعودية املتعلقة بتهريب
املخدرات من لبنان وموضوع استقالة الوزير جورج قرداحي».
واكد «ان اململكة العربية السعودية ولبنان يريدان االنخراط
بشكل كامل من اجل اعادة تواصل العالقة بينهام يف اعقاب
الخالف الديبلومايس االخري» ،مشــريا اىل انه سيجري اليوم
اتصاال مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
ووصف الرئيس ميقايت االتصــال به مع الرئيس ماكرون
واالمري بن ســلامن بانــه «خطوة مهمة لعــودة العالقات
مع الســعودية» ،وقال «اننــا ملتزمون بالوفــاء بوعودنا
االصالحية».
كام اكد ماكرون «ان السعودية ستعود لتؤدي دورا اقتصاديا
يف لبنان حني ترشع الحكومة اللبنانية باالصالحات».
وذكرت املعلومات ان االمري بن ســلامن تحدث اىل الرئيس
ميقايت خالل االتصال وقال له «نريد فتح صفحة جديدة مع
لبنان».
واشــارت اىل ان رئيس الحكومة اكد عىل املوقف الرسمي
اللبنــاين املعلن الذي يؤكــد الحرص عىل العالقــات املتينة
واالخوية مع اململكة وتعزيزها اىل جانب الحرص ايضا عىل
العالقات مع دول الخليج وسائر االشقاء العرب.
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وثـ ــيـ ــقـ ــة امـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة تـــكـــشـــف خـ ــطـ ــط مـ ــوسـ ــكـ ــو ل ــل ــغ ــزو
روســـيـــا تــنــفــي ال ــت ــق ــاري ــر عـــن هــجــومــهــا عــلــى أوك ــران ــي ــا

نفــت وزارة الخارجيــة
الروســية ،امــس ،صحة
تقارير جديدة لوسائل إعالم
أمريكيــة عن هجوم رويس
محتمل عىل أوكرانيا ،متهم ًة
واشــنطن مبحاولة تصعيد
املوقف وتحميل موســكو
املسؤولية.
ونقلت صحيفة «واشنطن
بوســت» عن مســؤولني
للمخابــرات
ووثيقــة
األمريكية امس أنّ املخابرات
تعتقد أنّ روسيا رمبا تخطط
لهجوم متعدد الجبهات عىل
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حشود روسية عىل حدود اوكرانيا

بن سلامن وماكرون

اول زيـــــــــــــــــــارة مـــــــنـــــــذ مــــــقــــــتــــــل خــــاشــــقــــجــــي
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان يـــســـتـــقـــبـــل مــــــــاكــــــــرون فـــــــي جـــــدة
اختتم الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون جولته الخليجية،
بعد لقاء مع ويل العهد السعودي محمد بن سلامن ،استعرضا
فيه العالقــات الثنائية ومســتجدات األوضــاع يف الرشق
األوسط.
واستقبل األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز ويل العهد
السعودي ،يف قرص السالم بجدة ،الرئيس الفرنيس إميانويل
ماكرون.
ورحب ويل العهد الســعودي يف بداية االستقبال بالرئيس
الفرنيس يف زيارته للمملكة ،فيام عرب ماكرون عن سعادته
بزيارة اململكة ولقائه بويل العهد.
ونقل محمد بن ســلامن ملاكرون تحيات خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلامن بن عبدالعزيز آل ســعود ،فيام حمله
ماكرون نقل تحياته لخادم الحرمني الرشيفني.
وجــرى خالل االســتقبال اســتعراض أوجــه العالقات
السعودية الفرنسية ،ومجاالت الرشاكة القامئة بني البلدين،
إضاف ًة إىل بحث آفاق التعــاون الثنايئ وفرص تطويره وفق

رؤية اململكة .2030
كام جرى خالل االستقبال استعراض مستجدات األوضاع
يف منطقــة الرشق األوســط ،والجهود املبذولــة لتحقيق
االستقرار والســلم الدوليني ،إىل جانب تبادل وجهات النظر
حول عدد من القضايا واملسائل ذات االهتامم املشرتك.
وقد أقام األمري محمد بن ســلامن مأدبة غداء عمل للرئيس
الفرنيس ،بحضور األمري سلامن بن حمد آل خليفة ويل العهد
رئيس مجلس الوزراء مبملكة البحرين.نم
من جهتــه ،رأى ماكــرون أن من الــروري الحوار من
دالسعودية «الدولة الخليجية األوىل من حيث الحجم» للتمكّن
من «العمل عىل استقرار املنطقة».
لكنه أضــاف أنّ هــذا «ال يعني أننا راضون» ،يف إشــارة
إىل قضية مقتل خاشــقجي .وتابع ماكرون «أشــري إىل أنّ
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أومـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرون يـــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــل انــــــــــــــــــتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاره فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم
مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة الـــــــــصـــــــــحـــــــــة تــــــــقــــــــلــــــــل املــــــــــــــــخــــــــــــــــاوف وخـــــــــــبـــــــــــر ســـــــــيـــــــــئ لـــــلـــــمـــــتـــــعـــــافـــــيـــــن
واصل «أوميكرون» (- )Omicronاملتحور الجديد
لفريوس كورونا  -انتشاره يف العامل معيدا فرض
بعض اإلجراءات االحرتازية التي تخلت عنها بعض
الدول مؤخرا مع توسع تلقي التطعيامت فيها.
ويف حني قالت منظمة الصحة العاملية إنها مل
تتلق «أي معلومات» بخصــوص وفيات محتملة
جراء أوميكرون رغم رسعة انتشــاره حيث وصل
إىل  38دولة حتى اآلن ،حملت دراســة خربا غري
ســار للمتعافني من اإلصابــة بالفريوس ومدى
فعالية املناعة التي اكتسبوها أمام املتحور الجديد.
ففي إنكلرتا ،زاد عــدد اإلصابات بعدوى متحور
كورونا الجديد أوميكرون بأكرث من الضعف.
وأعلنت وكالة األمن الصحي  -مساء الجمعة -
اكتشاف  75إصابة أخرى بأوميكرون ،لريتفع بذلك
عدد حاالت اإلصابة املعروفة يف إنجلرتا إىل 104
حاالت.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،وصل عــدد اإلصابات
باملتحور الجديد يف أسكتلندا إىل  29حالة ،أي إىل
أكرث من ضعف عدد الحــاالت التي كانت معروفة
حتى اآلن ،فضال عن تســجيل حالــة واحدة يف
ويلز ،بينام مل تثبت اإلصابــة باملتحور يف أيرلندا

الشــاملية حتى اآلن .وقالت رئيسة الوكالة جيني
هاريس إن هناك حاالت ليست لها عالقة بالرحالت
القادمة من الخارج ،مشــرية إىل أن هذا األمر يدل
عىل انتقال املتحور محليا.
وعادت الحصيلــة اليومية إلصابات كورونا يف
بريطانيا إىل االرتفاع فوق مستوى الـ 50ألف حالة
يوميا ،وذلك ألول مرة منذ منتصف متوز املايض.

} إصابات متزايدة }

أما يف فرنســا ،فارتفع عدد اإلصابات باملتحور
أوميكرون إىل  12حالة ،حســب أحــدث تقرير
للســلطات الصحية مســاء أمس الجمعة وقالت
وكالة الصحــة العامة -املكلفــة مبراقبة تطور
الجائحة عــىل وجه الخصوص -عــىل موقعها
اإللكرتوين إنه أبلغ عــن  3إصابات مؤكدة جديدة
باملتحور أوميكرون يف فرنســا .وبذلك يرتفع عدد
الذين تأكدت إصابتهــم باملتحور الجديد يف البالد
إىل  12شخصا.
من جهته ،عــاود معدل اإلصابة األســبوعي
بكورونا االرتفــاع يف أملانيا ،حيــث أعلن معهد
«روبرت كوخ» األملــاين ملكافحة األمراض املعدية
وغري املعدية ،أن معدل انتشار املرض بني كل 100

ألف نســمة يف غضون  7أيام بلغ  442.7إصابة،
مقابل  442.1إصابة أمس الجمعة.
وبحســب البيانات ،بلغ عدد اإلصابات الجديدة
بفريوس كورونا يف أملانيا التي تم تسجيلها خالل
الســاعات الـ 24املاضيــة  64ألفا و 510حاالت،
استنادا إىل بيانات اإلدارات الصحية املحلية .ودعت
املستشارة األملانية -املنتهية واليتها -أنجيال مريكل
إىل التضامن يف مكافحة انتشار فريوس كورونا،
وحثت املواطنني مجددا عىل تلقي التطعيم.
وقالت مريكل يف آخر رســالة أســبوعية لها
عرب الفيديو امــس« :نحن يف وضع خطري للغاية
يف خضم هــذه املوجة الرابعة من الجائحة ،ويف
بعض أجزاء بلدنا ال ميكــن وصف الوضع إال بأنه
مأســاوي» .وحثت مريكل املواطنني عىل التعامل
مع «الفريوس الغادر عىل محمل الجد».

} تشديد قيود }

من جهتها ،قررت الحكومة البلجيكية تشــديد
القيود يف البالد ،بهدف مواجهة انتشــار فريوس
كورونا.
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اســــــتــــــشــــــهــــــاد فــــلــــســــطــــيــــنــــي واعــــــــتــــــــقــــــــاالت فــــــــي الــــخــــلــــيــــل
هــنــيــة  :أســــــرى االحــــتــــال لــــن يــــــروا ال ــش ــم ــس إال إذا رآهــــــا أســـرانـــا

أكّد رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســالمية
«حامس» إســامعيل هنيــة أن قضية األرسى يف ســجون
االحتالل اإلرسائييل عىل رأس أولويات وأجندة حركة حامس
واملقاومة.
وقال هنية خالل كلمته يف انطالق أعامل جلســة األرسى
والشهداء والجرحى يف اليوم الثالث من مؤمتر «رواد ورائدات
بيت املقدس الثاين عرش» ،إن «ما تقدمه حامس من تضحيات
وشهداء وأرسى وجرحى وإبعاد وتقلب عىل جمر الزمن يؤكد
صحة املسار وصدق التوجه».
كام كشــف أن حامس لديها أربعة أرسى من االحتالل يف
قبضة القسام ،مشدداً عىل أن «هؤالء األرسى لن يروا الشمس
مطلقاً إال إذا تن ِعم أرسانا بشمس الحرية».
وأشــار هنية إىل أن حركة حامس نفذت أول عملية أرس
لجنديني إرسائيليــني بعد عام واحد من انطالقتها ،مضيفاً أن
«الحركة قدمت قادتها شهداء يف لوحة رشف تبدأ وال تنتهي،
وإن غابوا عن األنظار فهم يف الوجــدان ،وآخرهم فادي أبو
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عــــــــىل طـــــــريـــــــق الـــــــديـــــــار
للبنان مكانة خاصة وهامة لدى فرنسا وقد اظهر هذا الشعور الجرنال الشهري الراحل
شــارل ديغول .واليوم يحمل الرئيس الفرنيس اميانويــل ماكرون هموم لبنان يف قلبه
وعقله ويســعى اكرث من املسؤولني اللبنانيني والطبقة السياسية اللبنانية لحل مشاكل
لبنان وهي عديدة لكن االن يســعى اىل اعادة ربط العالقات بــني لبنان ودول الخليج ،
وبخاص ًة اململكة العربية السعودية.
نحن يف لبنان لن نســتطيع حل قضية القايض بيطار وتتعطل الحكومة وال تجتمع،
بينام الرئيس ماكرون وضع ثقل فرنســا ورصيدها لحل املشكلة بني لبنان والسعودية.
الطبقة السياســية والرؤســاء واملســؤولون عندنا ال وجود للبنان يف قلوبهم بل يف
جيوبهم ،والشعب اللبناين مل يكن فقرياً ،بل افتقر بعدما نهب السياسيون اموال الشعب
يف الوزارات واملجالس الخاصة والصناديق منذ عهد الرئيس امني الجميل اىل يومنا هذا
دون اي استثناء.

«الديار»

واشــــنــــطــــن  :جــــــاهــــــزون لــــخــــيــــارات اخـــــرى
طــــــــــهــــــــــران  :ســــــنــــــتــــــوجــــــه شـــــــرقـــــــا
موسكو تكشف سبب ت ــأزم املــفــاوضــات فــي فيينا

رشطة االحتالل تعتقل مواطناً فلسطينياً

كشــف املندوب الرويس لــدى املنظامت
الدولية يف فيينا ،ميخائيل أوليانوف ،أنّ إيران
«ترغب بإحداث تغيري جذري مبسودة االتفاق
الخاص باملفاوضــات الجارية حول االتفاق
النووي يف فيينا» ،مشرياً إىل أنّ رغبة إيران
يف الحصول عىل ضامن بعدم انهيار االتفاق
«لها ما يربرها».
وقال أوليانــوف للصحفيــني ،امس ،إنّه
«وبحســب ما فهمــت ،كان لــدى رشكائنا

ً

الغربيني انطباع قوي بــأنّ الجانب اإليراين
اقرتح تغيــرياً جوهرياً ،وإجــراء تعديالت
جذرية عىل مسودة الوثيقة النووية ،والتي
تــم االتفاق عليهــا خالل الجوالت الســت
ّ
السابقة .وبدا لهم هذا النهج راديكايل  ،ولهذا
ظهر رد الفعل الحاد».

(التتمة ص)8

االحد  5كانون االول 2021

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
«الديمقراطي اللبناني» يسعى لكتلة نيابية ير مستعارة فــي هــذه الــدا ــرة
أرســـــان بــح ـ مـــع حــلــفــا ــه ال ســيــمــا بــــري فـــي ط ــرح ــه ويــنــتــظــر ال ــج ــواب

حكومتنا ال ا عة ...جمهوريتنا ال ا عة
نبيه الربجي
من البداية اىل النهاية.
قصــة جــورج قرداحي
م حية ســاذجة ،ثقيلة
الظــل ،ومصطنعــة .ال
عالقة لهــا البتة بجوهر
املوقف من لبنان .املشكلة
يف مــكان آخر ،عىل أرض
أخرى...
اذا كنتم تتذكرون كيف
(وملــاذا) أعتقــل ،وكيف
(وملــاذا) ب ،وكيــف
(وملاذا) فرض عىل رئيس حكومتنا أن يظهر عىل الشاشة،
والعصا فوق رأســه ،ليعلن من هناك تنحيه عن منصبه.
هــل من أحد مــن رفاق ســعد الحريري ،هــؤالء الذين
يصدحون بالســيادة ،وبالكرامة ،عىل مدار الساعة ،رفع
الصوت اعرتاضاً ؟ وهل تجرأ وزير الخارجية أن يستدعي
السفري املل ال لالحتجاج ،وا ا فقط للسؤال عن صحة
مسعود قحطاين ،الذراع الخشبية للبالط؟
تلك األصوات (هذه املرة ...أوركســرتا الضفادع) التي
ضجت بها الشاشــات ،معتربة أن استقالة وزير االعالم
اهانة ،وانتهاك ،للســيادة .متــى كان هناك ذلك ال ء
العجيب الذي يدعى سيادة لبنان؟
اذا كان رئيس الجمهورية يهبط علينا من املدخنة معلباً
من خارج الحــدود .واذا كان رئيس الحكومة مرغامً عىل
وصف دولة بعينها (مرجعية بعينها) بـ «قبلتي السياسية
وقبلتي الدينية» .واذا كان عل ّية القوم يظهرون بالطابور
أمام مكتب رستم غزايل ،لتقبيل يديه ،ورمبا قدميه ،وهو
الضابط الغبــي ،والفار  ،والذي ال يصلح أن يكون مجرد
أونبا يف الفيلق العثامين.
يف كل األحوال ،ملاذا يتهرب جورج قرداحي من الكالم
الــذي نطق به .ليــس ألنه وصف الحــرب يف اليمن بـ
«الحرب العبثية» ،وا ا ألن املذيــع ،املربمج ميكانيكياً،
متكن من استدراجه اىل عبارة «العدوان السعودي» ،مع
أنه اآليت من شاشات السعودية ،ومن خريات ،السعودية.
واذا كان ميتلك الحنكة اللغوية يف برامج الرتفيه ،بدا
بعيداً عن الحنكة اللغوية أمام الســؤال املتدحرج للمذيع
الذي أقرب ما يكون اىل الرسوم املتحركة.
عىل كل مل يخــرج الرجل من حكومــة .أي حكومة
ال تلت م ،أو ممنوع عليهــا أن تلت م؟ بطة عرجاء للوقت
الضائــع ،ودون أي خطوة للحد مــن املصائب التي يرزح
تحتها اللبنانيــون ،وبعدما بات واضحاً أن املطلوب تنحي
رئيس الحكومة (ومعه الحكومة) ال استقالة وزير يشغل
حقيبــة فولكلورية مبا تعنيه الكلمــة .هكذا أمر الباب
العايل .تفجري األزمة ال ادارة األزمة.
ال ريب أن التشــكيلة الحالية مثلــام تضم وزراء عىل
شــاكلة متاثيل امللح ،تضــم وزراء من النــوع املمتاز.
لفتنا أحد الوزراء ،اآليت مــن خلفية أكادميية ،وعملية،
واخالقية ،عاليــة .حني اقتحم املحتجون وزارته ،ولطاملا
كانت مغارة عيل بابا ،الحظنا كيــف بدا واحداً من الذين
يرفعون الصوت يف وجه تلك الطبقة السياســية التي ال
ميكن أن يوجد نظري لها يف صناعة الفســاد ويف نهب
املال العام.
الوزير عيل حمية الذي تعهد باقفال كل أبواب املغارة،
وان كانت قد خلت مــن الحجارة .هو الذي يعلم أن بعض
الذين تعاقبوا ،من األزالم ،عىل شغل الوزارة ،كانوا مبثابة
«الظواهر املغولية» ،كام وصــف خبري يف البنك الدويل
غالبية أركان املنظومة السياسية.
نقول لوزير األشــغال العامة والنقــل ان زوجة أحد
الوزراء الــذي دخل حايف القدمني اىل الــوزارة ،تفاخر
بأن عدد األحذية ،والحقائب النســائية ،التي أتت بها من
باريس ،وروما ،ولوس انجلس ،تفوق عدد أحذية (2700
) وحقائب ( ) 1000امييلدا ماركوس التي خلفت زوجها
الديكتاتــور يف حكــم الفيليبني .آنــذاك تحدثت احدى
املنظامت الدولية عن الفيليبيني الذين يأكلون الطحالب...
لقــد مللنا األلواح الخشــبية ،الدمى الخشــبية ،يف
حكومات الوحــدة الوطنية (اللوياجريغــا األفغانية).
وزيــر للثقافة حني ذكــر أمامه كتــاب «كليلة ودمنة»
ظن أنه عنــوان م حية لعادل امام وســهري البابيل.
وزير للخارجية ســألناه كيف مل يتنبــه اىل أن خارطة
انتشــار القوات الدولية يف مرتفعات الجوالن السورية
(األندوف) ،لحظت مزارع شــبعا جزءاً من تلك املرتفعات.
تذرع ،بكل تلك الضحالة ،بأن الخارطة كانت صغرية جداً.
حكومة ضائعــة ...جمهورية ضائعــة .عيون ملوك
الطوائف عــىل الرجل املقبل للقــرص ،وعىل املقاعد يف
ســاحة النجمة ،ال عىل الرعايا الذين لســوف يسوقهم
صندوق النقد الدويل من ليل الصفيح اىل ليل الجلجلة.

م ــي ــق ــات ــي :ا تــــصــــال مــــع مـــاكـــرون
وبـــــــن ســــلــــمــــان خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة
لعودة العاقات بين لبنان والسعودية

غرد رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت عرب «تويرت» ردا
عىل تغريدة للرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون،
كاتبا« :ان االتصال الذي جرى بيني وبني الرئيس الفرنيس
اميانويل ماكــرون وويل العهد الســعودي األمري محمد بن
ســلامن هو مبثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العالقات
األخوية التاريخية مع اململكة العربية السعودية».
أضاف «أود أن أخ بالشكر الرئيس ماكرون وويل العهد
االمري محمد بن سلامن لحرصهام عىل دميومة الصداقة تجاه
لبنان .وإنني أود أن أؤكــد التزام حكومتي باحرتام التزاماتها
باإلصالح».
وكان الرئيس الفرنيس غرد عــرب «تويرت» كاتبا« :أجريت
محادثة يحة ومجدية مع األمري محمد بن ســلامن حول
أولوياتنا السياسية :أمن واستقرار املنطقة مع اعطاء االولية
للبنان .لقد أجرينا اتصاال هاتفيــا مع رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقايت ،وقد جرى خالله تبادل االلتزامات».

ماكرون :إستقالة قرداحي ستفتح الباب
أمام إعادة املبادالت بين لبنان والسعودية

قال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون« :ســأبحث خالل
جولتي يف املنطقــة األزمة بني لبنان ودول الخليج» ،مضيفا
«ال بد للحكومة اللبنانية أن تســتأنف العمل من أجل تطبيق
اإلصالحات املطلوبة».
وتابع «ناقشــت مع أمري قطر الوضع يف الخليج ولبنان
وقضايا اسرتاتيجية وثنائية».
وأشــار ماكرون إىل أن «اســتقالة الوزير جورج قرداحي
ستفتح الباب أمام إمكانية إعادة املبادالت بني لبنان واململكة
العربية السعودية».

كامل ذبيان
يفصل اللبنانيــني عن االنتخابات النيابية،
نحو اكرث من ثالثة اشهر ،اذا كانت ستجري
يف اذار املقبل وفــق القانون الحايل املعدل،
اال اذا ا ّ رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون عىل ان تحصل يف منتصف ايار القادم،
وهو لن يوقع مرســوم الدعوة اليها ،اذا مل
تكن يف هذا التوقيت اضافة اىل ما سيصدر
عن املجلس الدســتوري ،حول الطعن املقدم
من «تكتل لبنان القوي» النيا الذي يرأسه
جربان باسيل.
ويف هذا الوقت ،بــدأت االحزاب والقوى
السياســية وهي ــات مدنيــة ،اضافة اىل
فاعليــات ،التحضري للعمليــة االنتخابية،
كأنها ســتجري يف موعدها ،بينام يشــكك
البعــض يف حصولهــا ،وقد بــدأت تنظهر
تحالفــات انتخابية ،لن تكــون مغايرة لتلك
التي قامت يف الدورة الســابقة عام 2018
بانتظار حســم رئيس «تيار املستقبل» سعد
الحريري موضوع مشــاركته شــخصيا يف
الرتشح ،او العزف عن ذلك ،اذ ترتبط عودته
للعمل السيايس بعالقته مع السعودية ،التي
تشري املعلومات ،اىل انها مقطوعة عىل كل
املستويات الشخصية والسياسية والتجارية.
ويف هذا االطار ،فان الحزب الدميوقراطي
اللبناين الذي يرأســه النائب طالل ارسالن،
ح ّرك «ماكينته االنتخابية» منذ ايلول املايض،
وفق ما تقــول مصادره ،التي تكشــف عن
ان االجراءات يف هذه الــدورة مختلفة عام
ســبقها لجهة االحصاء والتنظيم واملتابعة،
وشــكلت لجنــة مركزيــة الدارة العملية
االنتخابيــة بارشاف مديريــة الداخلية يف
الحزب ،التي تعقــد اجتامعات دورية ،وفق

املصادر التي تشري اىل ان مسألة الرتشيحات
والتحالفــات مرتوكة للمجلس الســيايس،
حيث بدأ رئيس الحــزب ،اتصاالته ولقاءاته
لبلورة التحالفات ،التي لن تختلف عن تلك التي
كانت يف االنتخابات السابقة ،واملكونة من
«التيار الوطني الحر» والحزب الدميوقرا
والحزب الســوري القومي االجتامعي الذي
يقوم ارسالن بوســاطة بني جناحي الحزب
الذي وقع انشــقاق داخله قبل اكرث من عام،
الن اســتمرار هذا االنشقاق سينعكس سلبا
عىل التحالفات ،كام عىل النتائج ،اذ تكشف
املصادر عن ان ارســالن سيوظف صداقاته
مع طريف االنشقاق ومع القيادة السورية،
التي بحث معها هــذا املوضوع للوصول اىل
وحدة يف صفوف القوميــني االجتامعيني،
قبل االستحقاق االنتخا .
ويطمح الحــزب الدميوقراطــي ،اىل ان
يكون له كتلــة نيابية وازنة ،كام يف مراحل

سابقة ،منذ ايام الراحل االمري مجيد ارسالن،
وصوال اىل النائب ارســالن الذي ومنذ عام ،
تجــري محاوالت لتحجيمه نيابيا ،اذ فشــل
يف االنتخابــات يف ذلك العــام ،الن تحالفا
رباعياً قام بني حركة «امــل» و»حزب الله»
من جهــة والحــزب التقدمي االشــرتا
و»تيار املستقبل» ،الذي اطاح حلفاء سوريا
ومنهم ارسالن ورئيس «تيار املردة» سليامن
فرنجية ،ورئيس حزب «االتحاد» عبد الرحيم
مراد ،وامــني عام «حركة النضــال اللبناين
العــر » فيصل الــداود ،اضافة اىل فيصل
كرامي وجهــاد الصمد وعدنــان طرابليس
واسامة سعد وآخرين.
ويعمل الحزب الدميوقراطي ،عىل ان تكون
كتلته النيابية من خالل فوزه باربعة مقاعد
له ،وال تكون مستعارة ،وموزعة عىل عاليه
وراشــيا – البقاع الغر وحاصبيا وبريوت،
الن يف هــذه الدوائر ميكنــه بالتفاهم مع

حلفائه ال سيام الثنايئ «امل» و»حزب الله»
بان تكون للحزب الدميوقرا كتلة نيابية،
ال ان تذهب اىل الحزب التقدمي االشــرتا ،
الذي هــو يف موقــع ســيايس مناهض
للمقاومة ومعاد للنظام يف سوريا ورئيسها
بشار االســد ،ودعا اىل اسقاطه ،فال ميكن
لرئيس االشــرتا وليد جنبالط ان يحصل
عىل جائزة ترضية ،ويتحكم بالكتلة النيابية
للطائفة الدرزيــة ،تقول املصادر يف الحزب
الدميوقراطي التي ال ترى ان املهمة ســهلة،
الن القرار هو عند الرئيــس نبيه بري ،الذي
جرى الحديــث بينه وبني النائب ارســالن،
حول املوضوع ومل يعط جوابا نهائياً وتركه
للدرس.
ولن يتوقــف الحــزب الدميوقراطي عن
الوصول اىل هدفــه بكتلة نيابيــة له ،وال
تكون فقط مــن حلفاء ،وان هذه املســألة
تصبح متوافرة ،اذا ما قام تنســيق حقيقي
بــني الحلفاء وال ســيام ان الرصاع هو عىل
االكرثية النيابية اضافة اىل خلق توازنات مع
الخصوم واملوزعة طائفياً ،فكام هناك حرص
عىل اال يخ «التيار الوطنــي الحر» امام
«القوات اللبنانية» فلامذا ســيخ حلفاء
املقاومة امام خصومها ،يف الطائفة الدرزية
وتحديداً الحزب االشرتا الذي رفع رئيسه
جنبالط سقف خطابه ضد «حزب الله» وهو
يخوض معركتــه االنتخابيــة متحالفاً مع
«القوات اللبنانية» تحت هذا الشــعار الذي
يريض فيه الســعودية ،وال ميكن استمرار
مسايرة جنبالط من قبل الرئيس بري ،نقول
املصادر التي تؤكد ان املعركة ليســت اللغاء
احد ،والحزب االشرتا له وجود قوي لكن
يحق ل خرين ،سؤال الحلفاء عن االستحقاق
االنتخا وكيف يدار ،وملن النتيجة؟

«الــتــفــتــيــ املـــــركـــــزي» فــــي جــبــيــل وكــــــســــــروان ...ض ــغ ــا ــن وأحـــــقـــــاد
عي

بو عي

يضاف اىل «قرف» الناس مــن الحاكمني والحكام يف هذا
البلد الضعيف املفتت الجائــع ،البعض من الطبقة التي تليها
تراتبيا من حيث االنتــاج الوطني العام وحتى داخل الطوائف
واملذاهب ،ة تراخــي لدى هذا البعض بعيدا عن التعميم يف
خدمة لبنان الفقري بكامله ..يف أيام جامل باشا اليسء الذكر
كان غذاء الناس ما تبقى من فضالت «الحمري» ،أما يف حال
لبنان االّن أيضا ة تسابق من قبل السلطة عىل رسقة هذه
البقايا ...وهذا املشــهد ميكن بســهولة تلمسه بفعل األنني
والدموع أينام وقع البرص
وما ينطبق عىل لبنان مبشهديته املؤملة ومع جمود الوضع
االنتخا ميكن إســقاطه عىل «عي » الناس يف منطقتي
ك وان وجبيل من الناحيتني االجتامعية والسياســية ،وما
عدم ســامع األنني فيهام يعود لرفعــة النفس وفقدان عامل
تســعرية الكرامة الغالية ،ففي دائــرة من املفرتض أن تكون
«ململمة» عىل بعضها ملواجهة هــذه الكارثة املفصلية يف
حياة لبنان ،ميكن ل ســقف املاروين املتحدث هنا أن يالح
ويشــ ّتم من بعيد هذا الكره والضغينة بــني أبناء «الجريان»
ء ميكن قياس درجته امللتهبة
واالهل واملصري الواحد« ،ال
سوى ضجيج االنتخابات النيابية القادمة ،وكأن يف ظن هذا
البعــض أن طريق جينيف متر يف بلــدة «رسعيتا الجبيلية»
وقرب البيوت البالستيكية املمزقة واملهملة بفعل ضيق اليد»
ء مباح يقول االســقف يف «معركة» تدور رحاها
كل
لتحديد االحجام ،فيام حجم املســيحيني الكيل بات يســتلزم
ميكروســكوب لرؤية «جحافلهم» الزاحفــة لحكم البلد ،
وواقع االمر وفق أ اط القــوة الفائضة لديهم ووظيفتهم
امل ّعول عليها داخل جمهورية الطائف أن أكرث املســتطاع بني
أياديهم بعد جالء غبار املعركة أن يرتاكضوا اىل الرشيك القوي
يف البلد ووضع «الوزنات» بني يديه إذا قبل باألمر ؟
ويتســاءل االســقف املاروين بعينيه الجاحظتني ليقول:
ما الذي يدفع العوين والقــوايت وغريهام اىل هذا الدرك من
التقاتل ويف «االّخرة» ســبيال» لإلســتعطاء ؟ الجواب يف
مضامني السؤال نفسه ويتلخ باإلنقسام القائم عىل «مادة
« وحيدة وهي رهن أنفسهم لدى «معلمني» كبار يف الوطن،
أول ك صــاروا أقوياء بفعل وحدة كلمتهم وتنشــيط العامل
االسايس يف قراءة مصري الناس وهي مصطلح «الرؤية» ،أما

لدى املسيحيني يف ك وان
وجبيل مفقــودة بل ملغاة
من القامــوس وصوال اىل
دســاكر أخرى ،مل تتوضح
لدى البعض من الشخصيات
املرشــحة املبتغى املطلوب
مــا دام فريقي النــزاع منذ
العــام  1989مل يتعلموا من
ء ،ينتحرون
ماضيهم أي
بشــكل مجــاين وعبثي...
وكل املهــم أن هذا الفريق أو
ذاك يستطيع «تكسري» رأس
الفريق االّخر ما هذا العبث
بحيــاة االطفال والنســاء
والفتيان الذين يتلقنون كل
لحظة دروســا يف مدارس
القوات والعونيــني :معهد
تلقني الس ّذج كيفية معرفة
مكان «الجيفة» إفساحا لوصول النمور ؟
ويضيف االســقف :مع كل ما نعيشه من ويالت مل أستطع
مع ثو الحربي أن أضع كف قوايت يف كف شــقيقه العوين
فقط للســالم ويضيف :عن أي إنتخابات يتحدث هؤالء ومن
قال أن النــاس ترتضيهم زعامء لهم بعــد االنتحار الجامعي
الكبري؟ يا أخي ليفسحوا املجال لغريهم ولو دورة واحدة لرمبا
من إستطاع فتح يداه للمعوزين مع رأي منفتح مستقل وب ّناء،
ويف ك وان من تتوفر لديه هذه املواصفات وكذلك يف جبيل،
ة مرشحني ال يريدون زرع الضغينة وال التسلط إ ا بسطوا
أياديهم يف عز املأســاة نحو املعوز والفقري ،ومن قال أن هذا
االمر غري كاف؟ هل بالسياسة «الوحدانية الرأي» ميكن ملجتمع
أن يكون ناهضا؟ ومن قال أن هؤالء القلة رؤيتهم غري ثاقبة؟
تجاربهم موجودة يف أديرتنــا وصوامعنا وبني الناس وكانت
ناجحة للغاية ،فكيف ال نريد أن نضعهم يف مقدمة إهتاممنا؟
وفيام الوضع شــبه ســاكن يف هذه الدائرة تبدي أوساط
سياســية قلقها من إمكانية تشــكيل اللوائح الغري متوفرة
مع سيطرة مســألة «التفتي املركزي» الدقيق عن املرشحني
املحتملني الغــري متوفرين وعن الحواصــل أو دعامات غري
مؤهلة أقله إلســتكامل الثامنية لخوض االنتخابات ،هناك

وفرة مفقودة يف الســاحل الجبييل وحتى يف ك وان ،أما
يف الجــرود الجبيلية خصوصا ميكــن التعويل عىل وجود
شــخصيات «جامدة» بطروحاتها وال يعني لها النجاح إذا تم
إرغامها عىل تغيريها ،ففي الشــطيب الشاميل لجبيل هناك
الدكتور نوفل نوفل متوســط الحال مع «لســان» يف جسد
مثقــف ومعطاء يتالقى مع وعي دقــة املرحلة وخطورتها
عىل املســيحيني واملنطقة بكاملها ،وأين املشــكلة يف تبني
«جديده»؟
أما يف ك وان مل تتضح إمكانية إنضامم الوزير الســابق
زياد بارود اىل أي معســكر مع أن «الطلب» عليه غري قليل،
فالرجل نظيف الكف واللســان وضليــع يف االدارة والقانون
بإعرتاف العامة من الناس ،مع أن هذه االوســاط توضح أن
إتصاالت قامئة مع النائب املســتقيل نعمة افرام من ناحية،
فيام مصادر أخــرى تحدثت عن لقاءات بــارود مع القوات
اللبنانية التي ميكــن أن تتعاون مع القنصــل جاك الحك ّيم
بحكم «الجرية» يف معــراب وتجرى إتصاالت يف هذا االطار،
القوات اللبنانية بدورها ووفق مصدر رفيع فيها ترى نفسها
يف موقع قوة وعالقاتها تتطــور يف كافة االتجاهات وهي
مرتاحة لوضعيتها الشــعبية ليس يف ك وان فحسب إ ا
يف كافة املناطق.

ف ل الله :منفتحون على كل معالجات
إعــــادة ضــ الــحــيــاة ملجلس الــــوزراء
شــدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل
الله ،عــىل أن «حزب الله يعمل من أجل أن تنجح الحكومة
يف عملهــا ،وكنا وال نــزال منفتحني عــىل كل املعالجات
التــي تؤدي إىل إعــادة ضــ الحياة لجلســات مجلس
الوزراء ،ونحــن نعرب دامئا عن تأييدنا وتشــجيعنا لقيام
الوزراء مبهامهم ،ولعمل اللجان الوزارية ،وإعداد امللفات
واألوراق ،ولكن أيضا نريد للحكومــة مجتمعة أن تعمل،
وهنــاك طريق واضح أمــام القيمني عليها يســتطيعون
ســلوكه ،ويف أيديهم معالجات يســتطيعون اللجوء إليها
للخروج من أزمة عدم اجتامعها ،وال سيام أن أسباب عدم
اجتامعها باتت معروفة».
كالمه جاء خــالل رعايته احتفال إطالق حملة «أخر
عىل الحــدود» للعام الخامــس ،والتــي أطلقتها مديرية
العمل البلــدي يف حزب الله  -املنطقــة األوىل وجمعية
«أخر بال حدود» ،يف باحة املركز الثقايف لبلدية شقراء
ودوبيــه ،وقال« :لدينــا يف لبنان مشــكلة جوهرية يف
بناء االقتصاد ،إذ ل ســف عىل مدى عقود ،بني االقتصاد
عىل مــا عرف بالريــع ،وأهملــت الزراعــة والصناعة،
وبالتايل جزء من االنهيار الذي أصاب لبنان ســببه النهج
القيمون عليه عىل امتداد
االقتصادي الخاط الــذي أ
عقود ،عىل رهن البلد لهذا النهــج من دون إعطاء فرصة
حقيقيــة لالنتاج ،وعليه ،إننا معنيــون أن نبني اقتصادا
ء من الخارج
قامئا عىل اإلنتــاج ،ال أن نســتورد كل

وال ننتج شي ا يف الداخل،
لذلــك نريد اليوم أن ننهض
بالقطــاع الزراعــي لنصل
إىل مستوى عال من تأمني
حاجاتنــا يف لبنــان ومن
التصديــر إىل الخارج ،ل ال
نبقــى مرهونــني لســعر
الرصف».
وتابــع «منــذ أن أعلن
األمــني العام لحــزب الله
قرا
الل ح لة ا تش
الســيد حســن نرصاللــه
إطــالق مــرشوع الجهاد
الزراعــي والصناعي ،رأينا
نهوضــا محليا لهذا القطــاع ،وال نتحدث عــن النهوض
الرســمي ،ألن موازنة وزارة الزراعة ما زالت عىل النهج
القديم ،إ ا نتحــدث عن نهوض من خالل املجتمع األهيل
واملؤسســات املعنية بهذا القطاع ،وباألخ مؤسســة
جهاد البنــاء التي يقــع عليها العبء األكــرب يف العمل
الزراعي ،وهي اليــوم تقوم بهذا الجهــد يف إطار خطة
أعدها حزب الله عىل املســتوى الوطني العام ،ويف سياق
هذه الخطة أنجزنا القســم األكرب من عملية تصدير املوز
إىل ســوريا ،وقام حــزب الله بجهد يف هــذا املجال مع
األخوة يف القيادة السورية».

وتطــرق إىل «الجهود الكبــرية التي تبذلهــا البلديات
و ورة حصولهــا عىل مســتحقاتها» .وقــال« :هناك
معونة ســتقدمها الحكومة للعاملــني يف القطاع العام،
وعندما كنــا نناق هذا األمر يف لجنــة املال واملوازنة،
أ ت كتلة الوفاء للمقاومة عىل أن تشــمل هذه املعونة
العاملــني يف البلديــات الذين كانوا مســتثنني منها ،وأال
تكون من موازنــة البلديات ،إ ا أن تعطى من املبالغ التي
ســتقدم لبقية القطاع العام ،وحدها األد مليون ونصف
املليون لرية وحدهــا األعىل ثالثة ماليني لرية .كذلك نتابع
موضــوع األموال املســتحقة للبلديــات يف كل فرتة مع
املعنيــني من أجل أن تصل الدفعات إىل هذه البلديات».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
«املــكــتــوب بــيــنــقــرا م ــن عـــنـــوانـــه»« ....فـــي خــبــر ــيــر مــهــم»
الـــــريـــــاض :االســـتـــقـــالـــة ال تـــعـــنـــيـــنـــا ...املـــطـــلـــوب افـــعـــال
ميشال نرص
من اآلخــر ولعدم تضييع
اللبنانيني يف زواريب «اللت
والعجن» ،وحسابات الربح
والخسارة ،ال يبدو ان خطوة
«التضحيــة» بــراس وزير
االعالم عىل مذبح «املصالح
املاكرونيــة» ،العالقــة
عند التقاطــع الفرنيس –
االيراين ،لن تقدم ولن تؤخر
يف جوهر وحقيقة الخالف
اللبناين  -الخليجي ،لتطول
«القطيعــة « ومــا ترتــب
عنها من اجــراءات ،اىل ما
بعــد االنتخابــات النيابية
املفصليــة ،ليبنــى عــىل
نتائجها املقت .
وحتى ذلك التاري  ،فان االتصاالت التي ادارها
مدير املخابرات الفرنيس برنــار اميييه« ،مبونة»
من الرئيس نجيب ميقايت نجحت يف تحقيق خرق
ال ميكن تســييله اال داخليا ،بعدمــا اقتنع كل من
ايران وســوريا برورة تليني موقف حارة حريك،
فحصلــت االوىل عىل دعم باريــس يف فيينا،اما
بتعيني
الثانية فعىل مرســوم من االليزيه ق
سفرية فرنسية جديدة يف سوريا ،توازيا مع رزمة
اتفاقيات مع دولة االمارات اهمها عقد لرشاء 80
طائرة «رافال» ،وهو بيت قصيد املسعى الفرنيس،
ببعده الدويل.
صحيح ان خطوة االســتقالة ،قــد تفتح الباب
امام بعض الحلحلة الداخلية ،مســاهمة بشــكل
او باخــر بعودة مجلــس الــوزراء اىل االنعقاد،
خصوصا ،بعد الكالم الســائد عن صفقة – سلة
تبدأ «بالخطوة القرداحية»وال تنتهي بتعديل قانون
االنتخابات ،وما بني املحطتني من «قبع» للقايض
البيطار وتوقيع ملرســوم ترقية دورة  ،1994وهو
ما تنفيه اوساط بعبدا بطبيعة الحال ،اذا ما سارت
كل االمور وفقا ملا يشتهيه الطباخون ،وهو امر لن
يكون بالســهولة التي يتصورها البعض ،اللهم اال
يف حال كان القرار بتطيري االنتخابات النيابية قد
اتخذ وبالتايل باتت دغدغت ومراعاة الشارع خارج

الحسابات.
فرهان بعض اهــل الحكــم يف الداخل وعىل
رأسهم رئيس الحكومة ،املستعد الزالة اي شوائب
يف العالقات مع دول الخليج ،عىل زيارة «ع ّرابه»،
لتحقيق خرق ما ،ستخيب ،خصوصا ان االخري مل
يستطع الحصول عىل اجابات واضحة من بريوت،
حول نقاط «املبــادرة» التي يحملها والتي تتلخ
يف :ثــالث نقاط أساســية ،اوال ،تأكيــد القوى
السياســية يف لبنان والتوافق عىل عدم استخدام
لبنان ِمعرباً لتهريب املخــدرات إىل اململكة ومنها
إىل دول الخليج ،ثانيا ،تأكيد عىل عدم اســتخدام
جم عىل السعودية ،قياد ًة
لبنان كمنرب إعالمي للته ّ
وشــعباً ،وعىل مجلس التعــاون الخليجي ،ثالثا،
تأكيد عىل هويّة لبنان العربية.
ولكن ماذا عن موقف اململكة؟ اوســاط متابعة
عىل تواصل مع قيادات اململكة ،منذ بدايتها تؤكد
ان الخطوة االســتعراضية ال تعني الرياض فهي
جاءت متاخرة كثريا ،وبالتايل فان القصة كام بات
معروفا هــي ابعد واكرب من كالم وزير ،الرتباطها
باالمــن القومي الســعودي ومبصالــح مجتمع
اململكة ،وهي خطوط حمراء ال ميكن الســكوت
عنهــا او التنازل ،او الدخــول يف اي صفقات او
تسويات حولها،سواء مع الفرنيس او مع غريه.
وتتابع املصادر بان الحلول معروفة واالجراءات

الواجب عىل الدولة اللبنانية
اتخاذهــا كذلــك واضحة
ومعروفة وهي مع االسف
عن القيام باملطلوب
تتغا
منها بوصفها دولة ســيدة،
وتتنازل عــن حقوقها تلك
مبحض ارادتهــا ،نافية ان
تكــون اململكة قد قدمت اي
ضامنات او تعهدات يف حال
االستقالة ،مستدركة بالقول
عىل من يريد طرح املبادرات
ان ياخذ كل تلك االمور بجدية
كمنطلق للبحث ،ومن يراهن
عىل ضعــف موقف اململكة
مخطــ جــدا« ،فللرياض
اوراق قــوة كثــرية مل
تستعلمها بعد» ،فاملعالجات
وفقــا للصيــغ الســابقة
والوعود الفارغة ما عادت تنفع ومحاوالت اللعب
عىل وتر التناقضات الخليجية فاشل سلفا.
ونصحت املصــادر« ،االخــوة يف لبنان بان ال
يجعلوا انفســهم ورقة للمساومة لصالح اطراف
معينة اقليمية او دولية ،النهم ســيدفعون الثمن
غاليــا كونهم الحلقــة االضعف ،فاملشــكلة مع
حكومتهم بكليتهــا ،فاململكة مل تخط لترتاجع،
وابتزاز باريس للرياض لن ينفع ،فاذا كان الرئيس
ماكرون يرغــب بتحقيق صفقــات تعوضه عن
الخســارة التي الحقها به االمري يف موضوع
الغواصــات مع اســرتاليا ،فعليــه ان يقدم ال ان
يطلب ،خامتة يف كل االحوال لننتظر ما سيحمله
الفرنيس معه ليبنى عىل الشي مقتضاه.
من هنا ،من غري املســتبعد ،بحســب مصادر
لبنانية ،ان يحر امللف اللبنــاين «عرضا» ،لعدة
اســباب ،اولها ان الرئيس ماكرون ليس الشخ
املناسب الدارة حل هذه االزمة ،وثانيها انه يف حال
ق ّرر «فتح» هذا امللف ،فإن الرياض ستخ ّيب آماله،
حرت ملفا كامال بالوثائق واالدلة.
ّ
وقد
امام هذه املؤرشات الســلبية بــات «الح ما
بطعمي خبز» ،وقد شبع الخليجيون من «الكالم»
والبيانات واالستعراضات« ،الفأس وقعت بالرأس»،
ومرتا تهتم بامور كثرية بينام املطلوب منها واحد.

عين التينة محور اتصاالت ولقاءات عشية الجلسة العامة ال ل اء
هيام عيد
يتوقّع وخالل الســاعات
املقبلة ،بأن تبــدأ بالظهور،
مؤرشات سياسية إقليمية
ّ
ودولية من شــأنها أن تبلور
الصورة عىل صعيد الساحة
اللبنانية ،وخصوصاً لجهة
ما أعلنــه الرئيس الفرنيس
إميانويــل ماكــرون ،وما
كان حملــه خــالل جولته
الخليجيــة ،وذلك تزامناً مع
ترقّب الجلســة الترشيعية
ملجلس النواب الثلثاء املقبل،
والتي ستكون وفق ما تنقلها
أوســاط نيابية بارزة ،يف
غاية األهميــة عىل صعيد
التط ّرق إىل امللفات الساخنة قضائياً وانتخابياً،كام
تكشف عن إمكانية أن تشــهد بعض املساجالت
والتصعيد الكالمي بني الكتــل النيابية ،وذلك يف
ظل اإلنقسام السيايس الحايل حول عناوين عدة.
ّ
ويؤكد املصدر أن الرئيس نبيه بري يســعى ،ومن
خالل اتصاالت يف اتجاهات سياسية عديدة ،إىل
عدم حصول أي اشــتباك نيا  ،وهو عىل تواصل
مع رؤســاء الكتــل النيابية لهــذه الغاية ،وذلك
انطالقاً من األهمية املعلّقة عىل هذه الجلســة،
والتي ســتحدّ د مسار اإلســتحقاقات الدستورية
املقبلة ،يف ظل األزمات املحلية املتناسلة وتعطيل
الحكومة.
وبالتايل ،تشري األوساط النيابية ،إىل أنه يف
التوصل إىل توافق
حال نجحت هذه الجلسة يف
ّ
حول العناوين الخالفية والرئيســية املطروحة
عىل جــدول أعامل الجلســة ،فــإن ذلك يؤدي
إىل فتــح الباب أمام عــودة مجلس الوزراء إىل
اإلنعقاد.

ويف هــذا اإلطــار ،ة أجــواء يف الكواليس
النيابيــة ،تتحدّ ث عنها األوســاط نفســها ،عن
إتصاالت قــام بها الرئيس الفرنيس ،وعىل هام
جولته الخليجية ،بالرؤســاء الثالثــة ،من أجل
وضعهــم يف منــاخ املحادثات التــي أجراها مع
املســؤولني الخليجيني ،واتجاهات هؤالء بالنسبة
لعملية التواصل بني لبنــان ودول مجلس التعاون
الخليجي.
وتلفت األوساط ،إىل خارطة طريق لرتميم هذه
العالقة ،ولكنها تستدرك بأن تنفيذها قد يكون غري
متاح يف هذه املرحلة ،نظراً لرتاكم امللفات الداخلية
وأبرزها ملــف التحقيق العــديل يف انفجار مرفأ
بريوت ،والذي يتجاوز من حيث األهمية والخطورة
ملف العالقات اللبنانية  -الخليجية ،خصوصاً وأن
تعطيل الحكومة بات مربوطاً بالشــأن القضايئ،
ولذا ،قــد يكون هناك مخرج قيد اإلعداد ،وقد يصار
إىل إقراره يف املجلــس النيا  ،يف ضوء اتصاالت
ومشاورات تحصل منذ أسابيع ،بني رئيس املجلس
ونائبه إييل الفرزيل من جهة ،ومرجعيات قانونية

ودستورية من جهة أخرى،
من أجل التوصل إىل صيغة
قانونية ودستورية تبحث يف
املجلس النيا  ،وتتناول كل
ما يحيط بالصيغة  -املخرج،
مللف التحقيقات العدلية ،ومن
خالل اإلحاطة بكل جوانبه،
عــىل أن تطــرح للتصويت
عندما تكتمل ظروف إقرارها،
ألنه ،ويف حال متّت املوافقة
عليها بالتصويت كام يقرتح
الرئيس بــري ،عندها يصبح
باإلمــكان انعقــاد مجلس
الوزراء ،ألنــه من دون ذلك،
حل لهذه
ليس هناك مــن أي ّ
املسألة املســتعصية ،والتي
باتت تنــذر بعواقب وخيمة
قد تؤدي بالحكومة إىل اإلســتقالة ،أو تح ّولها إىل
مجالس وزراء مصغّرة أو إىل ترصيف األعامل.
من هنا ،تع ّول األوســاط النيابية البارزة ،عىل
الجلســة النيابية العامة املقبلــة ،والتي ترتافق
مع اتصــاالت محورها عني التينــة ،مع أكرث من
طرف ســيايس ،وســتتبعها لقاءات بني الرئيس
بري ومرجعيات سياســية وحزبيــة ،يف الفرتة
الفاصلة عن الثلثاء املقبل ،إســتدراكاً ألي تعطيل،
وذلك يف ضــوء مخاوف قامئة من مبادرة البعض
إىل التصعيد والذهاب نحو اإلشــتباك وألســباب
وأهداف ،تتعلّق بتصفية حسابات سياسية وعىل
خلفيات انتخابية وشعبوية .وتجزم األوساط أن
الرئيس بري ،يتن ّبه لكل احتامالت التعطيل ،والتي
إن حصلت ،فإن الساحة املحلية ستكون أمام توتر
املؤسسات
وانقسام سيايس ســينعكس عىل كل
ّ
الترشيعيــة والتنفيذيــة ،ورمبا ســيؤدي ذلك
حكامًإىل تهديد اإلســتحقاقات اإلنتخابية املقبلة
من النيابية اىل الرئاسية.

دي مـــــايـــــو بــــعــــد لــــقــــا ــــه بــــــو حـــبـــيـــب:
م ــش ــارك ــت ــن ــا فــــي «ال ــي ــون ــي ــف ــي ــل» مــســتــمــرة

الل ا لقا

التقى وزيــر الخارجية واملغرتبني عبدالله
بو حبيب ،نظريه االيطايل لويجي دي مايو،
عىل هام مؤمتر روما املتوســطي ،حيث
تم البحث يف العالقــات الثنائية بني البلدين
والدعم الذي تقدمــه ايطاليا اىل لبنان عىل
املستويات السياسية واالقتصادية واملالية.
كام تم التطــرق اىل املســاعدات االيطالية
للجي والقوى املســلحة اللبنانية ،اضافة

اىل املشاريع التي ميكن ان تساهم يف تدعيم
مؤسسات وادارات الدولة.
واكد دي مايو «استمرار مشاركة بالده يف
اليونيفيل ،ملا فيه مصلحة لبنان واســتقراره
وسيادته».
كام تناول الوزيران مسألة النزوح السوري
والهجرة غــري الرشعية ،وآخــر التطورات
االقليمية.

قا د الجي تفقد الطبابة العسكرية في بــدارو:
سامة عسكريينا وعا اتهم أمــانــة بين أيدينا

ا دا ي

الل و ت

ا ستش

ا عس ر

تفقدقائدالجي العامدجوزافعون،الطبابة
العســكرية يف بدارو ،حيث جال يف أقسامها
واطلع عىل سري العمل فيها يف حضور عضو
املجلس العسكري اللواء الركن الياس الشامية
ورئيسالطبابةوضباطهاوطاقمهاالطبي.
ونوه العامد عون بالجهود التي تبذلها الطبابة
العسكرية رغم التحديات والظروف االقتصادية
الضاغطة ،وتوجه إىل العسكريني« :أنتم خط
الدفاع األول عنا جميعا .تواجهون املخاطر ألجل
أكرث من أربعم ة ألف مواطن بني عســكريني
يف الخدمة الفعليــة وعائالتهم ومتقاعدين
وعائالتهم».
أضاف «أصبحت السالمة الصحية الهاجس
األكرب للشــعب اللبنــاين ،فتدهــور الوضع
االقتصادي أثر يف القطاع الصحي بشكل كبري
وخطر .لكن رغم ذلك ،فــإن مر الجي ال
يزالون يحظون بتغطية صحية شاملة سواء يف
املستشفى العسكري أو املستشفيات الخاصة
املتعاقدة مع الجي  .ال شك يف أن الطبابة تعاين
أيضا من هــذه األزمة ،لكن أثرها يبقى محدودا

مقارنة مع ما يعانيه القطاع الصحي املدين».
وأكد العامد عون أن «الطبابة هي يف ســلم
أولويات القيادة حاليــا ،إذ تحول إليها معظم
املســاعدات التي يقدمهــا متربعون مؤمنون
برورة دعم الجي ومساعدته» ،مشريا إىل أن
«القيادة تتواصل أيضا مع الدول الصديقة لطلب
األدويةواملستلزماتالطبية».
وتابع «حققت الطبابة العســكرية مؤخرا
تقدما الفتا لجهة تطويــر خدماتها الصحية
وتوســيعها ،كام تأهيل املباين الخاصة بها،
وذلك بفضل اإلرادة وحسن اإلدارة والشفافية.
وهي تسعى لضامن استمرارية توفري الخدمات
الصحيةلكلاملر مبايصونكرامتهم،وتتابع
كلالحاالتالصحيةواملرضيةوتعالجأيمشكلة
تواجهها ،ألن سالمة عسكريينا وعائالتهم هي
أمانة بني أيدينا وصمودهم أمام هذه األزمة هي
أولويةبالنسبةإلينا».
واختتــم زيارته بجولة داخل املستشــفى
العسكري ،حيث تربع بالدم.

«الــوطــنــي الــحــر» :على ر يس الحكومة القيام
بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الــوزراء لانعقاد
عقد املجلس السيايس ل»التيار الوطني الحر»
اجتامعه الدوري إلكرتونيا برئاسة النائب جربان
باسيل وناق جدول أعامله ،وأصدر بيانا قال
فيه« :أبدى املجلس استياءه من استمرار تعطيل
مجلس الوزراء مــن دون أي مربر ،فالحكومة
غري مسؤولة وال صالحية لها لحسم الخالف
القضايئ القائم .ويــرى املجلس أن إيجاد الحل
هو من صالحية القضاء أو مجلس النواب ،الذي
ميكنه أن يتبع األصول الالزمة يف هذا املجال»،
داعيا «رئيــس الحكومة اىل القيــام بواجبه
الدســتوري بدعوة مجلس الوزراء إىل االنعقاد
وبحث املواضيع وامللفات التي يفرتض به اتخاذ
قرارات بشأنها ،وال سيام تلك الحياتية املتصلة
بيوميات الناس ،ومن شــأنها أن تخفف عنهم
وطأة الضغوط املعيشــية ،إضافة اىل امللفات
اإلصالحية الواجبة ،وعىل رأسها خطة التعايف

املايل».
وتابع «يعترب التيــار أن االنتخابات النيابية
املقبلة ستكون مبثابة استفتاء اللبنانيني عىل
نظامهم بعد كل مــا حصل من انهيارات مالية
واقتصادية وإدارية وسياسية .لذلك يدعو اىل
فتح باب النقا عام طبــق وما مل يطبق من
وثيقة الوفــاق الوطنــي ،ويف الطليعة إقرار
الالمركزية اإلدارية واملالية املوسعة التي صار
تنفيذها أمرا وريا إلصالح النظام ،ملشاركة
الناس بإدارة شؤونهم عرب هي ات منتخبة وذات
صالحيات تحقق للمناطق اإل اء املتوازن ،وفقا
ملا ورد يف وثيقة الوفاق الوطني ويف الدستور».
وقال« :يجدد التيار مطالبته الحكومة بتعيني
بديل لحاكــم مرصف لبنان رياض ســالمة.
فاألســباب املوجبة إلقالته باتــت أكرث من أن
تح ».

اســـتـــقـــالـــة «وزيـــــــــر» ال ت ـ ـ ثـ ــر فــــي الـــــقـــــرار الــــســــعــــودي «فـ ــمـ ــا كـــتـــب قــــد كــتــب
آذار تــخــلــ مـــن عــــبء الــتــصــريــح  ...وم ــك ــاس ــب مــخــتــلــفــة ألرك ــان ــه
ف ــريـ ـ
ابتسام شديد
مل تكن اســتقالة وزيــر اإلعالم جورج قرداحــي املتأخرة
شــهرا كامال منذ انفجر صاعق الترصيح»الشــهري» خارج
دائرة التوقعات بعد ان تفاقمت األزمة السياسية وتزايد حجم
الضغوط واألفق املسدود الذي وصلت اليه األمور داخليا وعىل
مســتوى عالقة لبنان بالخارج ،اال ان االستقالة «املكبوتة»
رسعــت وتريتها او فرضتها بالقوة مســتجدات تتعلق بزيارة
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون اىل اململكة السعودية وما
ح عن إتصاالت بني بــريوت وباريس أفضت لقبول الطلب
الفرنيس.
عدا ذلــك فكل املؤرشات التي ســبقت وأتــت الحقا دلت
عىل ســلوك هذا الخيــار يوما ما ،فرئيــس الحكومة نجيب
ميقايت»مل»من العراقيل التي تواجه حكومته وهمه من البداية
تفعيل الحكومة وإنقاذ العالقة مع السعودية ودول الخليج،
أجواء لقاءات الدوحة والحديث الذي أدىل به رئيس الجمهورية
ميشــال عون غلبت قرار االســتقالة واعرتاضه عىل موقف
قرداحي مقارنا بني أداء وزير اإلعالم وما فعله وزير الخارجية
رشبل وهبه ووفق املعلومات امل بــة من لقاء الدوحة فان

الوفــد الرئايس تبلغ من القطريني ان اطالق الوســاطة مع
الرياض يحتاج اىل حوافز ومؤثــرات ،أضف اىل ذلك ان أزمة
الترصيح أربكت قيادات  8اذار ومنهم رئيس تيار املردة سليامن
فرنجية الذي اصطف اىل جانــب وزيره وحزب الله لكنه كان
مربــكا يف كيفية الخروج من املأزق اذ جرى تحميله وفريقه
عبء توتري العالقة مع الخليج واملراهنة مبصري اللبنانيني مع
حملة داخلية من قبل التيار الوطني الحر والرئاسة األوىل برمي
املسؤولية يف اتجاه املردة وتردد ان ضغوطا من جهات مختلفة
حاولت إقناع فرنجية بعدم توتري عالقته مع السعوديني او الرد
السلبي عىل الطلب الفرنيس عىل مسافة زمنية من اإلنتخابات
النيابية والرئاسية.
حزب الله بدوره رفض االستقالة اال وفق توقيته ،مصادره
ترفض اعتبار الخطوة متأخرة وترصعىل قرار ذايت اتخذه وزير
اإلعالم ربطا بتطورات القضية وان كانت االستقالة برأي حزب
الله لــن تفتح بالرورة األبواب املوصدة او تقدم حال ل زمة
السياسية.
االســتقالة مؤخرا اصبحت مطلب الجميــع ،وفق مصادر
سياســية فان الخطوة تعترب «دفعــة أوىل» وبداية الطريق
للخروج من النفق الحايل لكن تنقصها خطوات أخرى واملشاكل

اللبنانية تتعلق بعودة الحكومــة اىل العمل وتجاوز الخالف
والتباينــات يف موضوع التحقيق يف انفجار املرفأ ،بحســب
املصادر االســتقالة تريح األجواء املتشنجة وتناسب الوضع
العام.
يبقى السؤال عن الضامنات التي ستحصل نتيجة االستقالة
واملوقف اإليجا اللبناين ومدى نجاح الرئيس الفرنيس بتدوير
الزوايا .
اما داخليا فخطوة االستقالة لها مفاعيل ايجابية وانعكاسات
مريحة لدى القوى املعنية ،فرئيس تيار املردة سليامن فرنجية
الذي يحتسب وزير اإلعالم السابق يف خانته تجاوز «قطوعا»
سياســيا كان ميكن ان يؤثر يف وضعيته يف املســتقبل
كمرشح رئايس وكان واضحا ان االستقالة (او اعتذار قرداحي
يف حينه) دخلت املزايدة بني زغرتا ومرينا الشــالوحي ورفض
فرنجيــة من بداية األزمة ان يقدم االســتقالة هدية مجانية
للرئيس ميشال عون والنائب جربان باسيل كام ح يف حينه.
استطاع فرنجية ان يكسب مجددا ثقة حزب الله وان يقطع
الطريق عىل محاولة قام بها منافســوه لتسليف السعوديني
مواقف متضامنة ومؤيدة لهم.
باعتقاد كثريين ان االســتقالة تنفس االحتقان السيايس

وتريح فريق 8
آذار مــن تهمة
جــر البــالد
اىل الويــالت
واألزمات لكنها
كــام تقــول
املصادر مريحة
يف الشــكل فقط ولن يكون لها تأثريات يف امللفات الداخلية
وحــل املوضوع الحكومــي املرتبط بقضيــة املحقق العديل
القايض طارق البيطــار كام انها ال تقدم وال تؤخر يف املوقف
الســعودي من حزب الله الذي يخاصم الحزب لدوره يف حرب
اليمن ،وماذا لو ان الرئيس الفرنيس الذي يفاوض السعوديني
يف ملفات كثرية اصطدم باملامنعة وعدم التســاهل السعودي
يف املســتقبل وهو أمر مرجح بأال يقدم الجانب السعودي أي
تنازالت قبل اإلنتخابات النيابية املقبلة.
باملؤكد ان اســتقالة» وزير» لن تعيد وصل ما انقطع لكنها
تنفي الذريعة او الحجة للحملة الســعودية عىل خلفية كالم
ســيايس وقد تفرمل لبعض الوقت التصعيــد فال تأخذه يف
اتجاهات محددة.
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الــــــــــرفــــــــــ ســــــــــــــا املــــــــقــــــــاومــــــــة
صادق النابليس
للبنانيــني
ميكــن
ول حزاب املنترشة فيهم
أو لــدول يف اإلقليم أو
العامل أن ينظروا ،جميعاً
أو أشتاتاً إىل حالة حزب
اللــه ومــا ميلكــه من
أســلحة متطورة وعديد
منظم كشــف عنه أمينه
العام مؤخراً ،بدهشــة
وغرابة .وشاح الوداعة
واللــني
والتواضــع
والتســامح والعقالنية
الذي يعتمره عىل رأسه مل يسبق أن رأوه
من قبل ال يف داخل لبنان عرب املليشيات
املســلحة التي نشــطت خــالل الحرب
األهليــة وال خارجــه عرب قــوى «غري
دولتيــة» كانت متــارس بعضها العنف
واإلمــرة يف اإلدارة والسياســة وتبالغ
يف انتهاك الهويات والثقافات والعادات
املجتمعيــة والدينية القامئة .عىل الرغم
من ســني الحرمان والتهمي والعسف
الذي لحق بالبي ة التي ميثلها مل يشــت ِه
الحــزب لعبــة االنتقــام ومل يحمل يف
صدره غالً وحقد اً عىل من تس ّبب باألذية
التاريخيــة والقتــل العلنــي والخيانة
جة .ما أظهر الحزب يوماً
بأشــكالها الف ّ
رغبة محمومــة للتخل من خصامئه،
ومل تغــ ِر القوة التــي امتلكها لالنزالق
يف لعبة تصفية الحسابات ،بل من كان
يسمع األمني العام يف خطاباته الكثرية
يشــعر بقوة دفــع مناقضــة ال تخرج
إال بدعــوات الحــوار والتفاهم وتجنب
استعامل ســالح الفتنة .إىل درجة أنّه
أصبح عرضة للتهكم وقــول بعضهم»:
إنّه ليس مثلنا ،وهــو يفضّ ل البحث عن
أن نغلبه
ظل يختفي وراءه ،ألنّه يخ
يف لعبة الحــرب الداخلية التي ال يتقنها
يف هــذا البلد أحــد ســوانا» .التاري
ينقل لنا شي اً شــبيهاً لهذا البعض الذي
ال يفصله عن الخرق ســوى مســافات
قليلة .فقد قيل لإلمام عيل(ع) »:إن ابن
أ طالب رجل شــجاع ولكن ال علم له
بالحرب» فر ّد عىل غرور هؤالء بالقول»:
لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراساً
وأقدم فيها مقاماً مني .لقد نهضت فيها
وما بلغت العرشيــن وها أنا ذا قد ذرفت
عىل الستني» .ويف لحظتنا الراهنة يجب
أن يعــرف من ترتســم يف ذهنه أحابيل
الشــيطان أن أوهامه العميقــة تعميه
بحيــث ال يرى ما يجب أن يرى ،ويرى ما
يجب أن ال يرى .رمبــا كان األمني العام
ينســاب وراء ابتســامته الجميلة حني
يســتمع إىل هذا البعض الــذي يحاول
املســتحيل فال يجني من مســتحيله إال
األخطاء والخطايــا والخيبات .من قاتل
وهو ابــن عرشين وها هو قــد تجاوز
الستينمســكون بإميانه .يعيشــه بكل
العمق الذي يســتحقه ،وبالصالبة التي
تزداد مع الزمــن .فال يســمح للذاكرة
أن تهتــز بصورهــا القدمية القاســية
إال ليخترب فهمه للحيــاة ،وما هو عابر
فيها ومــا هو مقيم .وكيــف يجعل من
اســتقامته اســرتاتيجية للجــم الرش،
وكيف يســتخدم طاقة خصمه إلرباكه
وليكشــف للناس حيله وخرافاته والقاع
السيايس واألخالقي الذي يختنق به.
يعرف األمني العام مــاذا يريد متاماً.
تــرك خصامءه يظهرون أســوأ نواياهم
وعدوانيتهم .مل ير ّد عىل اســتفزازاتهم
يف «خلــدة» و»شــويا» و»الطيونة»،
وقبل ذلــك عىل مدى ســنتني يف قطع
الطرقــات ،وإن كانــت تحفر يف برصه
وحواسه غضباً مستحقاً .متعتهم كانت
يف أن يفقدوه توازنه فيعمد إىل تحريك
جنده يف ظل جاذبية القوة واالنتصارات
الخارجيــة ليقع بعدها يف حفرة املكيدة
املحليــة واإلقليمية والدوليــة .لك ّنه مل
ينخــدع يوماً مبا ميلــك وال هو مأخوذ
بنظرية الحــرب الدامئة .وهــو ،طاملا
يقــدر عىل الفــوز باملعركــة من دون
إطالق رصاصة واحدة ،من خالل وضع
خصامئه يف طريق مســدود ،وإقناعهم
أنّهم لن يكســبوا شي اً من مهاجمته ولو
تشــدّ قوا لجمهورهم وملشــغّليهم بأنّهم
أهــل للنزال ،فإ نّه ســيفعل ذلك .يعرتف
خصامء الســيد نرص اللــه وأعداؤه يف
الداخــل والخارج أنّهيتــرصف بطريقة
غري متوقعة .تذهلهــم جرأته يف ك
الســقوف االســرتاتيجية وجعل العبني
كبــاراً يف املنطقــة مكــدودي الحال
متقطعي األنفــاس محدودي الخيارات،
ولو كانت هدير ســفنهم الحربية تحتل
البحار وضوضــاء طائراتهــم الحربية
متــ أكرث مــن ســامء .ويؤرقهم ،يف
جانــب آخر ،صــربه ورباطة جأشــه
ء بهدف
رغــم أنهــم يفعلــون كل
مضايقتــه وتشــويه صورته .يف حني
أنّ «الســيد» ال يضطر إلضاعة وقته مع
اســتفزازاتهم إال بالقــدر املتعني الذي
عليه أن يالقيــه .بينام تبدو مواقفهم له
ساذجة وســخيفة ،وترصفاتهم خرقاء
رغم امتالكهم لقدرات مالية وعسكرية
ومراكــز أبحــاث ال تتوقف عــن العمل
االســتثنايئ والتخطيــط املتقن وعجن
املؤامرات .كلام كادوا للمقاومة وللوطن
خرج عليهم بخطاب عرقل فيه مســاعي
جنونهــم وجعلهم يقضمــون خططهم
البائسة .ال يشك «السيد» أبد اً يف التحرك
الذي يختــاره ،ويعرف كيف يســتخدم
مهاراتــه األخالقيــة ليطف ألســنة

النار التــي تتصاعد من
«معــراب» أو «املختارة»
أو «بيــت الوســط» أو
أماكــن أخــرى يعــود
أصحابها مــع كل حملة
أمريكيــة أو ســعودية
إىل بدائيتهــم األوىل.
يريد هؤالء أن تنســدّ كل
بوابات الطوائف وطرقها
أمام املقاومة وأن يخرج
الغبار األســود ليختنق
املقاومــون وأنصارهم
يف عزلتهــم وخوفهــم
وجوعهم وقلة حيلتهم.
فعلوا ذلــك خالل عدوان
متوز  2006وأيضاً خالل سنوات الحرب
عىل ســورية ،وهم أرادوا ذلــك مجدد اً
ورمبا دامئاً من بوابة االنهيار االقتصادي
والحرب األهلية .كان ميكن ل مني العام
بعد هزمية إرسائيل املذلة عام  2000أن
يبطــ بالعمالء وأشــياعهم وأتباعهم
وكل من نصب للمقاومة الحرب وأســس
أساس الظلم والجور يف هذا البلد .لك ّنه
مل يفعل ذلــك .وال فعل ذلك بعد االنتصار
الكبــري يف العــام  ،2006وأيضاً بعد أن
بلغت املقاومــة يف تعاظمها واقتدارها
ما بلغتــه يف حرب ســورية ونجاحها
يف هزمية أشــدّ الكائنات البرشية فتكاً
وتوحشــاً .املضحك أنّ بعــض املنتفخني
«الفايســبوكيني» و»التويترييني» الذين
ح ّرضهم «الســيد» عىل اختبار حواسهم
وذاكراتهم من بــاب النصيحة األخوية
رص عــىل مراهقته وال
والوطنيــة ،مــ ّ
يريد ســامع صفارات املغــادرة بعد أن
انتهى زمــان من هو أكرب منــه املهم،
أنّ «الســيد»بخلقه الرفيــع ال يريد أن
يأخذ اللبنانيني بجريــرة «طغاة الداخل
والخــارج» .كان تفاهم «مــار مخايل»
فتحاً وطنيــاً ،أظهرت عــربه املقاومة
اســتعدادها أن تكون جز ًء ا من ورات
أمن اآلخر ومصالحه وإنسانيته وحياته
العامة بال م ّنة وال «ذم ّية» وال «عددية»،
وما ذلك إال ألنّ «الله ...يعطي عىل الرفق
ما ال يعطي عىل العنف» .الرفق جزء من
طبيعة «السيد» .وســلوكه ،وهو يقطع
بعض املعابــر املصرييــة الكربى ،خري
شاهد عىل ذلك .وقد سبق للمقاومة كام
نقل يل أحد قيادييها يوماً أنّ قائد الثورة
اإلســالمية اإليرانية اإلمــام الخامن ي
قال يف جلسة خاصة حول األوضاع يف
لبنــان « :إنّ فتح القلــوب أهم من فتح
البلدان» .ثــم إنّ املصادفة قادتني خالل
قراءيت كتــاب اإلمــام الخميني «جنود
العقــل والجهل» إىل العبــارة ذاتهامع
زيادات يقول اإلمام يف شــأنها »:ميكن
لإلنســان من خالل الرفــق واملداراة أن
يســتقطب قلــوب النــاس ويخضعها
إلرادته ،ولكن من املحال أن ينجز شــي اً
من ذلك بالعنف والشــدة »...ثم يو
الهداة إىل طريق الحق « ...بأن يســلكوا
ســبيل فتح القلــوب ...وأن تكون قوة
الرفق واملدارة راســخة فيهم إىل درجة
متكّنهم من التغلب عىل جهاالت الجهلة
والحمقى» .ومن أســمى من «الســيد»
ِ
حلــامً ورفقاً ورأفة؟ ومن أشــجع منه
حني يشــتد الوطيــس ،وأرحم منه حني
تتسلل املعاناة إىل حياة اللبنانيني .ولذلك
هو ال يسمح أبد اً ملشاعر القوة والغضب
واالقتدار أن تنحرف عن مسارها .يوازن
بني الرصامــة والرحمة .يف ّرق متاماً بني
عموم اللبنانيني وبــني من يصنع الغدر.
جــه الربات لخصومه
وهو عندما يو ّ
يف الداخل يســتخدم ألف باء الرفق التي
أنتجت بعض أروع صفحات تاري لبنان
الحديث .بيد أنّ من حاول ج ّر «الســيد»
إىل الحرب األهلية ولبنان إىل التقســيم
واملجتمــع إىل كراهيــة املقاومة ،فهو
يخط أبد اً إن كان يعتقد أنّ الطريق الذي
يســري عليه هو الطريق الصحيح ،ألنّه
إن قرر املواجهة فإ نّه ســيلقى الهزمية
عىل الفور ،ومن يفــرط كثرياً يف الثقة
باالســتناد إىل دعم حلفائــه الغربيني
والخليجيــني عليه أن يعــرف أنّ «الفرن
املفتوح ال ينضج خبــزاً» والنتيجة هي
هذه ببساطة.
يف املحصلة ،يستخدم «السيد» الرفق
باعتباره محركاً ملعالجة الوضع الســي
بطريقة أفضــل نحو حياة طيبة كرمية،
وليس باعتباره كابحــاً مينع من تأديب
املعتدين.
فعبــارة «حافظــوا عــىل غضبكم»
ســتبقى حا ة هي األخرى عند اللزوم
يف وجه من أنتج أســوأ فصــول لبنان
الدموية واالقتصادية
نعم ،ما زال للبنان فرصة أن ينجو من
كابوس الحرب األهلية والف املتقطعة
والكامئــن الغــادرة بســبب مهــارات
«الســيد» األخالقية .باملناســبة ،هو ال
يخب ميلــه الديني يف مثل هذه املواقف
الصعبــة التي يلتزم فيهــا آخرون برفع
عقــرية الخطاب الطائفــي والتحري
الســتنهاض جمهــور متعــب محبط.
قدماً بإميانه الــذي يطلب
إنّه ميــ
منــه الصرب .ألنّه مع كل صرب يكتســب
انتصاريــن .األول عىل الــذات ،والثاين
عىل اآلخــر الذي يريد جــ ّر إىل ميدان
معركة ليســت معركته .وهــذه حقيقة
يعرفها املؤمنون جيد اً.
يف «خلدة» و»شويا» كام «الطيونة»
ء القيمة التي
يعطــي «الســيد» كل
يســتحقها .ألنّه يف البدء والنهاية هو
السلم كام يف الحرب
سيد سالحه يف ّ
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ال عــاقــة بــيــن اســتــقــالــة ق ــرداح ــي واملــطــالــبــة بتنحية البيطار
«ال نا ي الشيعي» :ال جلسة الجمعة...وإصرار على ت ييع الوق
عيل ضاحي
اخبار كثــرية وتأويالت
اكــرث وبينهــام معلومات
و»خربيات» وسيناريوهات
العديد منها مختلق ومضخم
اعالمياً وسياســياً سبقت
اعالن وزيــر االعالم جورج
قرداحي استقالته وبعدها.
ويف هذا االطــار ،تؤكد
اوساط واسعة اإلطالع يف
«الثنايئ الشيعي» ومواكبة
لجو وحركــة رئيس مجلس
النواب نبيــه بري يف االيام
املاضيــة ،ان اي ربــط بني
قضية استقالة قرداحي واي
ملف آخر وخصوصاً مطلب
إقالة او تنحيــة او كف يد
او تصويب عمل املحقق العديل يف قضية انفجار
املرفأ القــايض طارق البيطار مــن قبل «الثنايئ
الشيعي» و»املردة» ،غري صحيح بتاتاً .
وتتابع ان كل ما يح عــن «صفقة» عقدها
«الثنايئ الشــيعي» مع اي طرف داخيل ،وال سيام
الرئيســني ميشــال عون ونجيب ميقايت والنائب
جربان باسيل وحتى الفرنســيني إلزاحة البيطار
مقابل عودة الحكومة اىل االجتامع ايضاً ،مختلق
من اساسه.
وتكشف االوســاط ان الرئيس بري كان يف جو
االســتقالة ،وانها تصب حســب ما ابلغ قرداحي
الحلفاء يف إطار «رمــي ال ِ
حمل» ولوقف املزايدات
والحمالت والشــائعات واالتهامــات والتعرض
لقرداحي وعائلته ،وكذلك لحزب الله
الشــخ
وحلفائه واتهام هذا الفريــق بتعطيل البلد ووزر
كل ما يجري من ازمات وانهيــار للعملة اللبنانية
وتفلت سعر ف الدوالر.
فكانت االستقالة لوقف هذا املسلسل من الهراء

واملزايدات الشــعبية والسياســية واالنتخابية،
وايهام الناس بأن هناك فريقا «يدمر البلد» كرمى
لشخ وهذا غري صحيح.
وتشري اىل ان االستقالة باتت يف عهدة ماكرون
وهو املعني ،اوالً واخرياً بــأي ضامنات او امكان
فتح اي باب للحل ،وبالتايل خرجت هذه الورقة من
مزايدات الداخل اىل الحلول الخارجية املفرتضة ان
يقودها ماكرون والعربة يف الخواتيم خالل االيام
املقبلة.
وتؤكد االوســاط ،ان ملف قرداحي غري مرتبط
بالحكومــة ،والحكومة متوقفــة اليوم عىل حل
االعرتاض الشيعي املتعلق بقضية البيطار ،وحتى
الساعة مل يحل هذا امللف.
وتكشف االوســاط ان جدول الجلسة النيابية
التــي دعا اليهــا الرئيس بري الثالثــاء املقبل ،ال
يتضمن بند اقرار املجلس االعىل ملحاسبة الرؤساء
والــوزراء وهذا يعني ان مســعى الرئيس بري مل
يصل اىل نتيجة واملتضمن ضــامن حضور كتلة
«لبنان القوي» الجلســة النيابية وتأمني نصابها

الواقع ا عامي بين املولوي ومحفو

والتصويــت مع اقــرار هذا
املجلس قبل رفــع توصية
اىل مجلــس القضاء االعىل
للســري به وعندئذ تكف يد
البيطار كــام ين القانون
تلقائياً عن مالحقة الرئيس
حسان دياب والنواب الثالثة
والوزير الســابق يوســف
فنيانوس.
وتضيف  :يبدو ان النائب
جربان باسيل ورئيس تكتل
«لبنان القوي» يريد استنزاف
الوقت وتضييعه قبل اتضاح
مصــري االنتخابات والطعن
الذي قدمه.
وتشري االوساط اىل ان ما
ح عن جلســة حكومية
يوم الجمعة املقبل غري دقيق
ومل يحصل اي تطور .وعــىل العكس متاماً هناك
«كربجة» ومراوحة وهناك من يريد تضييع الوقت
ومتديد االزمة حتى انتهاء موضوع الطعن يف 17
كانون االول الجاري اي بعد شهر عىل تقدميه يف
 17ترشين الثاين املايض.
ويبدو ان هنــاك اخذ بالطعــن لجهة تصويت
املغرتبني عــىل  6مقاعد فقــط ،وتثبيت تاري
اجــراء االنتخابات يف  15ايار  2022وســاعت ذ
يوقع الرئيس عون مراسيم دعوة الهي ات الناخبة
ويتوقف التعطيل العوين للحكومة والالنتخابات،
حسب املصادر
يف املقابــل تنفي اوســاط مطلعة عىل جو
الرئيس ميقايت انه سيدعو اىل جلسة حكومية
«امــر واقع» ،وانه لــن يدعو اىل جلســة قبل
االتفاق عىل حل املشــكلة وبالتايل لن يدعو اىل
جلسة من شــأنها تفجري الحكومة من الداخل
بســبب عدم حضورها من «الثنايئ الشــيعي»
و»املردة».

يــــاســــيــــن والـــــــحـــــــا حــــســــن وبـ ــوشـ ــكـ ــيـ ــان
شـــاركـــوا ف ــي «يــــوم الــتــحــري ـ » ف ــي الــقــرعــون

ا و و مستق الً م و
اســتقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي،
يف مكتبــه قبل ظهر أمس ،رئيس املجلــس الوطني لالعالم
عبد الهادي محفو  ،وتــم البحث يف الواقع االعالمي ودور
املجلس يف املراقبة واملتابعة.
والتقى وفدا من بلــدة حجوال يف قضاء جبيل ،وتم عرض
لشؤون إ ائية.

عــــراجــــي :املــســتــشــفــيــات عــاجــزة
أدوية الية ال من والحكومة ال تجتمع

يف تغريدة عرب حســابه عىل «تويرت» ،أشار رئيس لجنة
الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ،إىل أن «إصابات كورونا
بارتفاع ،الفحوصات اإليجابية أكرث من عرشة بامل ة ،نســبة
إشغال أرسة عنايات كورونا ( )71بامل ة ،املستشفيات عاجزة
ومــرتددة وغري قادرة عىل رفع الجهوزية الكافية ألســباب
مالية ولعدم توفر الــكادر التمري  ،املريض غري قادر عىل
دفع الكلفة اإلستشــفائية ،أدوية غالية الثمن ،والحكومة ال
تجتمع».

در ــــام عــن الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة:
«إذا هي مبلشين الله يطمنكم»

غرد عضو تكتــل «لبنان القــوي» النائب أســعد درغام
عىل «تويرت»« :إنطرنا حوايل الســنتني إلنجاز داتا البطاقة
التمويلية فتبني أنو مل االســتامرة معقــد أكرت من تأمني
األموال والدفع .اذا هيك مبلشني الله يطمنكم».

ا و را

الل ح لة ا ت ر

نظمت جمعية التحريــج يف لبنان ،يوما
للتحريج والســري يف الطبيعة ،يف القرعون
 البقاع الغر  ،مبشاركة وزراء البي ة ناياسني والزراعة عباس الحاج حسن والصناعة
جورج بوشكيان ،بالتعاون مع اتحاد بلديات
البحرية .وتخللت الربنامج كلامت وزرع شجرة
تذكارية و 200غرسة ورشح عن املمر الحيوي
البي ي يف راشــيا والبقاع الغر ومســرية
جبلية يف اتجاه بلدة بعلول.
وكانــت كلمة لوزيرة البي ــة قالت فيها:
«نحن نبذل جهدنا يف موضوع التلوث البي ي
ونعمل عىل تحريك القرض املقرر سابقا مع
البنك الدويل ،وهناك شق صناعي هو العمل
عىل تنظيم املصانع لجهة منع التلوث».
بدوره ،قــال وزير الزراعــة« :الجمعيات
دورها مركزي وأسايس يف هذه املنطقة ويف
كل لبنان ،تحديدا يف املجال البي ي والزراعة
الصناعية ،ال لــ ء ،إال ألن األزمة أكرب من

الجميع والدولة غري قادرة مبفردها عىل أن
تفعل وتعمل ما ميكن تحقيقه ،واألمر يحتاج
إىل متابعة ،وهذا األمر ال ميكن أن يتم إال عرب
وزارات البي ة والزراعة والصناعة».
أما وزيــر الصناعة فقال« :أود اإلشــارة
إىل أن وزارة الصناعــة واكبــت برامــج
الصناعة الخراء منذ ســنوات .وشجعت
املســتثمرين عىل التزام معايــري الصناعة
الخراء من أجل تحقيق تنمية مســتدامة.
وهذه املعايري املطلوبة تن عىل تخصي
مســاحات خــراء يف منشــ ت املصنع
ومحيطــه ،إضافة إىل تحمــل دورهم يف
املســؤولية املجتمعيــة يف املنطقــة التي
يقوم فيهــا املصنع ،إن لناحية املســاهمة
يف متويل مشــاريع اجتامعيــة أو تربوية
أو بي ية أو تشــجريية خدمــة للمجتمع».
بعد ذلك ،زرع الوزراء واملشــاركون األشجار
يف املنطقة الجبلية املقررة.

الــراعــي جــال على الــقــرى املــارونــيــة فــي قبر

لــحــود :بـ ــس ه ــذا الــزمــن فا نهيار
في الكرامة أسوأ من أي انهيار آخر

أكد النائب الســابق اميل لحود معارضته اســتقالة وزير
االعالم جورج قرداحي ،متمنيا يف ترصيح« ،لو أنها أتت عن
حســن نية وليس خوفا أو تحت ضغط ،لسبب مبديئ ينطلق
من أبسط مفاهيم العالقات الدولية التي عمرها م ات السنني
وقد علمتنا أن من يرض من الدول يحول نفســه اىل ضحية
لالبتزاز» ،مشريا اىل أنه «بعد االستقالة ستكون هناك مطالب
متكررة ورشوط لن تعرف حــدودا .الصدمة األكرب كانت يف
املواقف السياســية الرســمية التي تبعت االستقالة ،حيث
اســتمر التزلف لدول الخليج ،يف وقت قابل االعالم الخليجي
هذه االستقالة باالستخفاف والتجاهل».
وتابع «األســوأ يف ذلك كله هو تفســري االستقالة بأنها
ورقة سيحملها الرئيس الفرنيس ماكرون اىل السعودية ،ل
يستخدمها يف التفاوض مع السعوديني إرضاء لهم ،فبأي حق
يحولون البلد واســتقالة وزير فيه اىل ورقة مفاوضات بني
دولتني؟».
ورأى لحــود أن «لبنان يغرق منذ ســنتني ،ومــا من أحد
وقف اىل جانبه مــن هذه الدول ،ومل نكن لك بعد ســوى
كرامتنا وها نحن اليوم نفرط بهــا ،يف حني كان األجدى أن
تســتقيل الحكومة كلها ل يخلفها من يصون كرامة لبنان
واللبنانيني».
وختم «ب س هذا الزمان ،فاالنهيار يف الكرامة أسوأ من أي
انهيار آخر».

قــ البطريرك املــاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي يوما كامال بني القرى
املارونية املهجرة يف القطاع الرت من جزيرة
قربص .بدأ يف كنيســة أيا مارينا ومنها اىل
اسوماتوس ،كرباشا ،وأنهاه بقداس حاشد يف
كنسية ما جرجس يف كورماجيتي.
وبعد مشــاركته يف الجولــة البطريركية،
قال املحامــي بول كنعان« :لقــد زرع الراعي
املزيد من األمل والرجاء يف نفوس موارنة تلك
القرى املهجرة» ،مشددا عىل «اهمية مثابرتهم
عىل الحياة الروحية يف كنائسهم ،بالرغم من
صعوبة الظروف ،ألن هذه املثابرة تعكس مدى
التعلق باألرض .وهذا التعلق الراس تاريخيا،
والذي يشــكل أحد عنا الهوية املارونية،
فموارنة قــربص الذين هاجــروا من الريف

اللبناين املاروين من كور وشــامات وقرطبا
ووادي قنوبني وســواها ،منذ نحو الف سنة،
اختــاروا ارضا ريفية زراعية نائية يف قربص
تشــبه ريفهم ومجتمعهم الزراعي النايئ يف
لبنان ،فكانت هجرتهم امتــدادا لنقل الهوية
األوىل التي اكتسبوها يف لبنان».
وختم «سوف نطلق قريبا سلسلة مبادرات
عملية تضطلع املؤسسات املارونية املعنية بها
وتهدف اىل تعميق االرتبــاط والتواصل تحت
مظلة الراعي والهيكليات البطريركية ،وتحت
عنوان واضح ،ودعــوة يحة ملوارنة لبنان
وقربص ،لنحاف معا عىل قرانا ألن ال موارنة
وال مارونية بدون الضيعة ،برمزيتها املتصلة
بالقيم الروحيــة واألخالقية والتعلق باألرض
مرادفة الحرية».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
مــواطــنــون شــمــالــيــون :بــطــاقــة تمويلية أم بــطــاقــة تعجيزية
جهاد نافع
انتظــر اللبنانيون اطالق
منصة البطاقــة التمويلية
بصرب نافــد ،لعلها البحصة
التــي تســند الخابية ،يف
هــذه الظــروف العصيبة
التــي متر بها البــالد ،لكن
تبني عنــد االعــالن عنها
انهــا بطاقــة تعجيزيــة
بأمتياز،حســب وصف احد
ابنــاء وادي خالد يف عكار
حني تلقــى رابــط منصة
البطاقة من وزارة الشؤون
االجتامعية فكانت املفاجأة
برشوطهــا التعجيزية التي
تجعل الحصول عليها شــبه
مســتحيل ومحصور فقط
بعدد محدود جدا.
املواطــن العكاري اســتوقفه رابــط البطاقة
التمويلية الصادر عن وزارة الشؤون االجتامعية،
واعترب ان من اعــد رشوط املنصة للحصول عىل
البطاقة ال يفقه شي عن شؤون وهموم ومعاناة
املواطــن اللبناين الذي ينتظر منذ أشــهر اطالق
البطاقة والبدء بتســليمها اىل املواطنني الفقراء
واملحتاجني املقهورين  ،فاذا بها بطاقة تعجيزية.
وتابع ابن الوادي قائــال :اعتقد ،بل اكاد اجزم،
ان هذا املــرشوع فصل عىل مقاس ف ة معينة من
اللبنانيني...
وتوجه بتساؤالت باســم العديد من املواطنني :
ملاذا يا معايل وزير الشــؤون االجتامعية كل هذه
الرشوط املعقدة ؟ ومساعدة املحتاجني يحتاج اىل
رشوط بهذا الحجم من التعجيز؟
ويتابع انــه لفت نظره ان هناك رشطا ان يكون

لــدى كل افــراد األرسة (بطاقة هويــة) واغلب
العائالت ليس لديهم هذه (الهوية) لكل افراد العائلة
ويعتمدون عىل اخراج القيد ،وايضا اســتوقفني
كلمة املرور التي يجب ان تكون مكونة من احرف
وارقام ورموز ،وايض رشط الدخل الريبي وكأننا
يف لبنان من هــواة دفع الرائب ...ملاذا يا معايل
الوزير كل هذا التعقيد؟ أال يكفي اسم رب العائلة
مع رقم هاتفه واسامء افراد ارسته مع صورة عن
اخراج القيد العائيل وعنوان السكن ؟
ويوضح ان قلة قليلة جدآ اســتوفوا الرشوط
واستطاعوا ارسال الطلب ،واذا مل يتدخل املعنيون
من رؤســاء بلديات ومخاتــري وفاعليات لتعديل
بعض هــذه الرشوط فلن يســتفيد منها إال القلة
القليلة جدآ ايض من الشعب اللبناين كام هو الحال
مع بطاقة الشــؤون األجتامعية التي مل يســتفد
منها إال من هو ليس يف حاجتها».
بدوره غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد

درغــام قائــال  « :إنتظرنا
حواىل الســنتني إلنجاز داتا
البطاقة التمويلية فتبني أن
ملء االســتامرة معقد أكرت
من تأمني األموال والدفع .اذا
هيك مبلشني الله يطمنكم».
مواطنــون محتاجــون
تســاءلوا  :هل فعــال تريد
الدولة اللبنانية مســاعدة
مواطنيهــا ؟ يتحدث هؤالء
عن وضع معظــم العائالت
الفقــرية التــي تحتاج اىل
بطاقــة لكنها لــن تحصل
عليهــا الســباب عديــدة
ابرزها :ان جهاز التلفزيون
بــات موجودا لــدى جميع
االوساط من غني اىل فقري
معدم ،وبوجوده ينتفي حق
الحصــول عىل البطاقة ،وان كثــريا من العائالت
تعي عىل تحويلة خارجية ال تتعدى قيمتها يف
احســن االحوال امل ة دوالر وتنتفي حين ذ أحقية
الحصول عىل البطاقة وكأن هذه امل ة دوالر تســد
رمق هذه العائالت...
ويشــري مواطنون اىل ان البطاقة بحد ذاتها لن
تكون كافية يف ظل انهيار اللرية وارتفاع اســعار
املواد الغذائية واالســتهالكية اضعافا مضاعفة،
والظاهر  ،برأي هؤالء  ،ان الدولة وضعت رشوطا
لتحد من عدد املستفيدين ،ولعلها خصصتها فقط
للمقيمني يف أكــواخ وخيم  ،وكأن بقية املواطنني
يعيشون ببحبوحة ...
ويخل هؤالء اىل التأكيد ان ملء االســتامرة
يحتاج اىل متخصــ الن بعــض البنود يعجز
املواطــن الفقري عــن تأمينها وحتى اســتيعاب
فحواها ..

الــعــام الــدراســي فــي خطر  :الــفــقــراء فــي الــشــمــال كب
دموع االسمر
يغرق القطــاع التعليمي
الرسمي منذ ثالث سنوات
يف ازمــة تربويــة معقدة
ســيكون لهــا تداعيــات
خطرية يف السنوات املقبلة،
خصوصــا ان اجيــاال تلو
اجيال ترتفع آل ًيا وهي دون
املستوى املطلوب حيث يصل
الطالب اىل مراحل متقدمة
من التعليم ال تؤهله ملتابعة
دراسته يف املستقبل.
فقد خ طــالب لبنان
ثالث ســنوات من التعليم
عىل مقاعد الدراســة ،اوال
بسبب االحتجاجات الشعبية
التــي حالــت دون وصول
الطالب اىل مدارســهم ،وثانيا بسبب تف وباء
كورونا عىل مســاحة البالد كلها،بعد اشــهر من
اال ابات واالحتجاجات التــي عمت لبنان طيلة
اشهر،ثم تســبب الوباء باقفال ابواب املدارس يف
وجه الطالب ،واالكتفاء بالدراســة عرب تطبيقات
«اونالين «لكن مل تكن باملستوى املطلوب خصوصا
يف املدارس الرســمية التي يعــاين معظم اهايل
الطالب مــن فقر وعوز حالــت دون تأمني الواح
الكرتونيــة ووصلها باالنرتنت فــادى االمر اىل
مشــاركة عدد قليل من الطــالب يف التعليم عرب
االنرتنت وقسم كبري عا من غياب مستمر حتى
عــن رعاية عائلته التي تعاين من عدم اكتســاب
خربة تعليــم اطفالها مبارشة فكيف هو الحال مع

التعليم عرب االنرتنت.
اوساط طرابلسية تكشــف عن مخاطر كبرية
تتعلــق بالعام الدرايس الفتــة اىل ان الفقراء هم
دامئا من يدفعــون الثمن ،الفتــة اىل ان معظم
املدارس الخاصة مل تعلن هي ــة التعليم فيها عن
تعليق الدروس او اال اب املفتوح بســبب انهيار
اللرية بل بالعكس التزم جميــع املربني واملربيات
بدوام ســاعات التدريس دون متلمل او تذمر ،عىل
عكس قطاع التعليم الرســمي الــذي يضع دامئا
الطالب مك عصا بينهم وبني وزراة الرتبية التي
ال تلبي فورا مطالبهم.
والســؤال البارز هنا ،ملاذا يعمــد قطاع التعليم
الرسمي عىل االستخفاف مبستقبل ابناء الفقراء
بينام يف القطــاع الخاص ال يتجرأ ايا من املعلمني

محرقة

واملعلامت عىل اتخاذ خطوة
يكون لها تداعيات قاســية
عىل الطالب؟..
واكدت االوساط ان معظم
هي ــات التعليم يف املدارس
الخاصة مل تتلــق اي زيادة
عــىل رواتبها بل مــا زالت
الراتب نفســه يف
تتقا
املقابل مل ترفع هذه املدارس
قيمة االقساط عىل االهايل.
مل يكتف اســاتذة التعاقد
باال اب التحذيــري مدة
يومني بل هنــاك توجه اىل
ا اب مفتــوح الســباب
يرون فيها ان وزارة الرتبية
خذلتهم ،وحتى الساعة فان
اي خطوة ســتعلن سيكون
لها تداعيات قاســية عىل
طالب الرسمي خصوصا بعد وضعهم يف قضية ال
صلة لهم فيها سوى انهم فقراء وعائالتهم ال متلك
االموال الرسالهم اىل املدارس الخاصة لذلك اضحوا
كب محرقة بني هي ة التعليم والوزارة.
اضافة اىل مشــكلة اهرى اخــرى عا منها
االهايل وهي ان ارتفاع اســعار البنزين واملازوت
كانت له انعكاســات ســلبية عىل أجــور النقل
بالباصات التي ارتفعت وعجزت كثري من العائالت
عن تســديد اجور الباص ،ومن جهــة ثانية فان
املناطق النائية يف الشامل وعكار تعاين من العتمة
ومن اســعار اشرتاك املولدات مام عرقل التعلم عن
بعد وستكون له ترددات يف تلقى التالميذ للدروس
ويؤدي اىل أمية مقنعة..

اهــالــي ضحايا انفجار املــرفــأ :ايــاكــم ان تفكروا
بــصــفــقــات او اعـــمـــار قــبــل ــه ــور الــحــقــيــقــة

الل ا و ة اما

ال ا

نفذت جمعيــة أهايل ضحايــا إنفجار
مرفأ بريوت وقفتها الشــهرية يف الرابع
من كانــون االول أمام متثال املغرتب -مرفأ
بريوت .وأضي ت الشــموع وتليت الصلوات
بتوقيت االنفجار عن راحة أنفس الضحايا
والشهداء .وتيل بيان جاء يف« :نتوجه اىل
املجلس النيــا مجتمعا :إياكم أن تحاولوا
املســاس بقضيتنــا أو تســاوموا عليها.
فقضيتنــا منزهة عن غاياتكم املشــبوهة
ودم ضحايانا وشــهداؤنا أســمى وأرقى
مــن أالعيبكم السياســية والطائفية .فلن
تســتطيعوا مترير ما يف نواياكم الخبيثة.

عبود افتتح املعرض امليادي في األشرفية

فــــرعــــون :املـــيـــاد هــــذه الــســنــة لــيــس عــيــدا
بــــــل الـــــــتـــــــزام قــــيــــم املــــــيــــــاد والـــــوطـــــن

إفتتح محاف مدينة بريوت
القايض مروان عبود ،املعرض
امليالدي الذي أقامه رئيس دير
مــار باســيليوس االب نقوال
عــىل درج الدير،
الريــا
بالتعاون مــع جمعية عي
االرشفيــة ومــارك بريويت،
يف حفل أقيم عــىل درج دير
مار باســيليوس  -االرشفية،
بحضور الوزير السابق ميشال
فرعون ،راعي ابرشية بريوت
وتوابعهــا للــروم امللكيــني
الكاثوليــك املطــران جورج الل ا و ة
بقعــوين ،مخاتــري املنطقة
واعضــاء من مجلس بلدية بــريوت وكهنة
دير مار باســيليوس وعدد من الشخصيات
اال ائية واالجتامعية.
بعد جولة عىل أرجــاء املعرض ،ألقى االب
كلمة شكر للمحاف عبود رعايته
الريا
وحضوره ،مشددا عىل «أهمية املناسبة يف
بداية شهر االعياد املجيدة».
ثم القى املحاف عبود كلمة« :ســرنجع
لنقف اىل جانب بعضنا البعض ،أن يقف الغني
اىل جانب الفقري ،أن نقسم رغيف الخرب يف
ما بيننا لنقطع هــذه املرحلة ،ولكن علينا أن
نتمسك باالرض ونتجذر بها ،دامئا يف الحياة
صعوبات ،ورسعان ما نصل اىل بر االمان».
ثم قال فرعون «امليالد هذه الســنة ليس

مـــــــــاراثـــــــــون «فـــــــــايـــــــــزر» لــــلــــجــــرعــــة الـــــ ـــــالـــــ ـــــة فـــــــي جــــمــــيــــع املــــــحــــــافــــــظــــــات...
وإقـــــبـــــال مــــتــــفــــاوت بـــيـــن املــــنــــاطــــ – االبـــــيـــــ  :هــــنــــا مـــــخـــــاوف مـــــن مــــوجــــة كــبــيــرة
مــع رسعــة انتشــار املتحــور الجديد
«اومريكــون» يف العامل ،ويف ظــل ارتفاع
العداد اليومي لـــ «كورونا» يف لبنان ،انطلق
امس ماراثون «فايزر» للجرعة الثالثة والذي
تنظمه وزارة الصحة يف مختلف املناطق يف
مراكز محددة للف ات العمرية من  50ســنة
وما فوق ،ويرشف عليهــا فريق من االطباء
واملمرضني واملتمرسني.
وكانت نســبة االقبال عىل حملة التلقيح
متفاوتة بني كافة املناطق.

} وزير الصحة }

ويف الســياق ،شــدّد وزير الصحة فراس
األبيض خــالل مواكبته «ماراثون فايزر» يف
مستشفى البوار الحكومي« ،عىل ورة أن
يتم تطعيم أكرب عدد مــن املواطنني باللقاح ح لة ا تلقي
املضاد لفريوس «كورونا».
أشــار «اىل أن هناك مخــاوف من موجة
كورونا كبرية يف فصل الشــتاء» ،كاشفاً يف الوقت نفسه أن
«املستشفيات غري جاهزة لوجستياً».
ومتنى األبيض ّأال يتأخر املواطنون يف تلقي اللقاح ،معترباً
«أن هذا األمر هو املنطلق األساس لتحقيق املناعة املجتمع ّية».
يف محافظة جبل لبنان
شــهدت مستشــفى عني وزين ،اقباال ملحوظا للمشاركة
مباراتون التلقيح الجرعة الثالثة من «فايزر».
وأعلن الدكتور ضياء ابو شــقرا ،ان «االقبــال مقبول وان
املنطقة تشهد حاالت ال يســتهان بها من املصابني بكورونا»،
مشجعا الجميع لتلقي الطعم.

} يف الشامل }

انطلق يف مستشــفى الدكتور عبداللــه الرايس الحكومي
يف حلبــا ،ماراتــون تلقيح الجرعــة الثالثة مــن «فايزر»،
وينظم فريق من جمعية «شــبكة عــكار للتنمية» العملية،
يف وقت يــرشف عليهــا فريق مــن األطبــاء واملمرضني.
وأوضح مدير املستشــفى الدكتور محمــد خرين ،ان «عدد
الذيــن تلقوا الجرعة الثالثة بلغ  156شــخصا فقط» ،مجددا

حل ا
دعوته أبنــاء عــكار اىل «االرساع بالتســجيل عىل املنصة
الخاصة وتلقي اللقاحات املتوافــرة لتعزيز املناعة املجتمعية
يف مواجهــة تف وبــاء كورونا املســتجد ومتحوراته».
ومتنى عــىل الجميع «التعاون يف هــذا املجال ملا فيه صحة
مجتمعاتنا وســالمتها وأمانها» ،مشــددا عىل ورة «عدم
التهاون والتشدد يف االجراءات الصحية الوقائية التي فرضتها
الجائحة ،وذلك لتجنب تداعيــات صحية دراماتيكية خطرية،
نحن بغنى عنها يف ظل هذه االوضاع الصعبة».
كام دعا « النائب محمد ســليامن ،يف جولة له عىل مركز
التلقيح يف املستشــفى «العكاريني اىل االقبــال عىل مراكز
التلقيح واألستفادة من فرصة أخذ اللقاح» ،محذرا من «ارتفاع
أعداد املصابني بكورونا يف محافظة عكار».

} يف البقاع }

أقفل ماراتون متلقي لقاح «فايزر» يف اتحاد بلديات بعلبك
للجرعات الثالث ،الــذي نظمته وزارة الصحة العامة ،عىل 87
جرعــة ،يف حني توىل عدد من أطبــاء وممرضات وممريض
«الهي ة الصحية اإلسالمية» تسجيل األسامء وأعامل املكننة
وتلقيح املواطنني.

وهل املجلــس األعىل ملحاكمة الرؤســاء
والــوزراء موجود؟ وإن وجــد فأي مجرم
ســيحاكم نفســه؟ وأي قانون ســي ي
عىل خالقه؟ ســنقولها ونكررها لن نر
مبحاكمتكــم إال أمــام املجلــس العديل».
وختم البيــان« :نحذركم ،إياكم ان تفكروا
بصفقــات أو إعــامر ملرفــأ بــريوت قبل
ظهــور الحقيقة الناصعة لــكل اللبنانيني
واملحاســبة لــكل من تســبب يف تفجري
عاصمتنــا وقتــل ضحايانا .فكــروا جيدا
وحكموا عقولكم وضامئركــم .لبنان يبنى
بالعدالة واإلنصاف».

وقد توزع العدد كالتايل 60 :جرعة ثالثة6 ،
جرعة ثانية ،و 21جرعة أوىل.
ونبــه النائب عــيل املقداد مــن «مخاطر
فــريوس كورونــا ومتحوراتــه ،فالحامية
األساس من اإلصابة بالجائحة تلقي اللقاح،
والتــزام الكاممــة والتباعــد ،بخاصة وان
اإلصابات اليومية تتزايد باضطراد» ،مشريا إىل
أن «مستشفى بعلبك الحكومي سوف تستقبل
الراغبني بتلقي اللقاح ،يف ماراتون متواصل
يستمر لغاية يوم الجمعة املقبل ضمنا».
ويف الهرمل ،شهد مركز مستشفى البتول
التابع للهي ة الصحية اإلســالمية يف اتحاد
بلديات الهرمل ،إقباال ضعيفا من األهايل ،عىل
أخذ الجرعة الثالثة مــن اللقاح .ودعا مدير
املركز كامل جعفر األهايل يف الهرمل «إىل أخذ
اللقاح ضد وباء كورونا ،وخصوصا أن معدل
اإلصابات اليومي يدعو للقلق من تف الوباء
بشكل كبري».
وشارك يف املاراتون الصليب األحمر اللبناين وجمعية كشافة
املهدي وجمعية سوا ،الذين ساعدوا يف االستقبال والتسجيل.

} يف الجنوب }

انطلق ماراتــون تلقيح الجرعة الثالثة مــن «فايزر» يف
مستشــفى تبنني الحكومــي ،وأكد مدير مستشــفى تبنني
الحكومي محمد حامدي «ان االمر الوحيد الذي يخفف من هذا
االنتشــار هو موضوع اللقاح ،باالضافة اىل ارتداء الكاممة
والتباعد ،ونحن يف مستشــفى تبنني يوميــا نقوم بتقديم
اللقاحات من الساعة الســابعة صباحا حتى السابعة مساء
طيلة ايام االســبوع ،والهدف من ذلك هو بث روح التشجيع
لتعميم املناعة لدى الناس من اجل رفع نســبة االشــخاص
امللقحني ومركز اللقاح مبستشفى تبنني يقدم الخدمات تقريبا
لـ  45قرية من اقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون».
ويف الزهراين ،وصلــت حافلة التلقيح ضد كوفيد Vax 19
 Busاىل بلــديت قناريت وعنقون ،بــإدارة وإرشاف منظمة
ميدير ،بالرشاكة مع وزارة الصحة العامة .وجرى التلقيح يف
مستوصفي البلدتني ،وكان اإلقبال كثيفا.

ً

ا عر
عيدا بل إلتزام معاين العيد ،من رجاء وإميان
ومحبة وأمل وبشارة وتضامن ورفض العنف.
فالتشــاؤم ليس إستســالما ،بل دعوة اىل
العمل ،بالرغم من أن مميزات لبنان أصبحت
معكوسة يف ظل هذا العهد ،فالقضاء الذي
هو رمــز العدالة أصبح تحت هجوم وحصار
ملنع املحاكمة ،واملرفأ رمز النجاح االقتصادي
أصبح رمزا للدمار ،والدميقراطية ورمزيتها
للحريــة والتجــدد توقفت مــع رشط ان
االنتخابات لن تحصل اال إذا بقيت الســلطة،
والضامن االجتامعي أصبح ال ضامن ووزارة
الصحة توقفت عن تغطية صحة اللبنانيني،
واملصــارف التي يجــب أن تحمي جنى عمر
عليه .يدمرون رسالة لبنان وال
املواطن ق
خيار اال التزام الدفاع عنها والحفا عليها».

دروي  :إستقالة قرداحي نزع
فتيل األزمة بين لبنان والخلي العربي

علق عضو كتلة «الوسط املستقل» النائب عيل دروي يف
حديث تلفزيوين ،ان «اســتقالة وزير االعالم جورج قرداحي
نزعت فتيل األزمة التي استجدت بني لبنان والخليج العر »،
كاشفا أن «الرئيس ميقايت عمل ليكون هنالك بادرة إيجابية
تفتح كوة يف هذه األزمة املستجدة وإعادة العالقات الطبيعية
التي حكمت لبنان مع الخليج العر لعقود».

أولياء الطاب في الجامعات األجنبية:
نأمل أن ينصف مجلس النواب أبناءنا

إستغربت الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب يف الجامعات
األجنبية يف بيــان« ،الالمباالة ملصــري أبنائنا املرشدين يف
أصقاع الغربة يف غياب الدولة املسؤولة ،وخصوصا وزاريت
الرتبية والخارجية الغائبتني متامــا عن الكارثة التي لحقت
بطالبنا ،فوزير الرتبية مل يكلف نفســه حتى اليوم مقابلة
ممثلني عن أهاليهم ،وبعد مفاوضات ولقاءات مع االهايل من
قبل املســؤولني يف وزارة الخارجية مل نفاجأ بتعميم لوزارة
الرتبية ،ثم تعميم لــوزارة الخارجية بداية الشــهر الحايل
الستامرة دعم الطالب يف الخارج من مبلغ مقدم لهذه الغاية
من قبل ادارة الريجي».
وأملت أن «تنصف الجلسة الترشيعية املحددة يف  7الحايل
أبناءنا بإقــرار الفقرة املقرتحة من جمعيتنــا والتي تخ
التحويالت املرصفيــة للطالب يف الخــارج وإقرارها ضمن
مــرشوع قانون التحويــالت املرصفية بعــد تبنيها من قبل
رئيــس الحكومة وتأييد معظم الكتــل النيابية لحل معضلة
الطــالب يف الخارج وعرب إقــرار القانــون الطالبي .«193

«االشتراكي» :عدم إقامة أي تجمع
ف ــي ذكــــرى مــيــاد كــمــال جــنــبــا

صدر عن مفوضية اإلعالم يف الحزب التقدمي اإلشرتا ،
ما ييل« :نظرا للظروف واألوضاع الصعبة الراهنة اقتصاديا،
وعودة التفــ الخطري لوباء كورونا ،يعلن الحزب التقدمي
االشــرتا عدم إقامة أي تجمع مركــزي يف املختارة هذه
السنة يف ذكرى ميالد املعلم كامل جنبالط ،ويدعو املنا ين
والحزبيني إىل إحيائها بإضاءة الشموع يف املنازل».

االحد  5كانون األول 2021

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ً
أرقـــــام ص ــادم ــة لــتــعــاطــي املـــخـــدرات ف ــي لــبــنــان  :جــيــل الــشــبــاب م ــه ــدد وكــ ــر يــفــقــدون حــيــاتــهــم هــبــاء
باميال كشكوريان السمراين
تعترب املخدّ رات بشــ ّتى أنواعها من أخطر اآلفات التي تفتك
باملجتمعات وبنفوس املتعاطني ،و إبان الحرب اللّبنانية ،بدأت
مظاهر تعاطي املخدّ رات تظهر جلياً يف لبنان ،وشــهدت مع
تم التسويق
مرور الزمن ت ّنوعاً يف تصنيع أصناف جديدة منهاّ ،
لها يف الشارع اللّبناين.
وبــدأت أرقام املتعاطني تــزداد يف لبنان عامــاً بعد عام،
جار.
وارتفعت معها أرقام املر ّوجني والت ّ
ال إحصاءات واضحة حول أعداد املتعاطنيّ ،إال أنّ السلطات
الّلبنانية تنرش يومياً تقريباً أخبار إلقاء القبض عىل أشخاص
إ ّما يتاجــرون باملخدّ رات ويروجون لهــا ،إ ّما يتعاطونها يف
مختلف املناطق اللّبنانية.
اجتامعياً ،تؤثّر األزمة اللّبنانية يف ارتفاع نســبة التعاطي
رغم ارتفاع األسعار مبا أنّها منذ األساس تس ّعر بالدوالر.
فبعد الضّ غط النفيس الذي يعيشه اللّبنانيون ،تكرث النفوس
فيتم الحديث
الهشة التي تهرب من واقعها بالطريقة الخطأ،
ّ
عن ارتفاع واضح يف أعداد األفراد التي تتعاطى املخدّ رات.
مصدر أمني رفيع املســتوى ،فضّ ل عدم الكشف عن اسمه،
كشــف للدّ يار أنّ القوى االمنية الحظت تصاعد أســهم أرقام
األشخاص الذين يتعاطون املخّدرات ،ونتيجة التعقب واملتابعة،
وبعــد عــدّ ة عمليات مداهمــة أدّت اىل إلقــاء القبض عىل
املتورطني يف مختلف األرايض اللّبنانية ،الحظت قوى األمن،
أنّهم من الف ة املقتدرة مالياً لجهة نوعية املواد املســتعملة،
فيام كرثت أيضاً أعداد املر ّوجني الّذين يجدون يف األمر إغراءات

خاصة يف هذه الظروف
مالية
ّ
الصعبة التي تتج ّذر يف لبنان.
وأضــاف املصــدر« :يف
الســنوات العــرش األخــرية
تراجعت نسبيا عمليات زراعة
وتهريب الحشيشــة لعوامل
متعــددة ،أبرزها عمليات تلف
املزروعــات والتضييق األمني
عــىل مصنعيهــا ومروجيها
ومهربيها ،وتدين أســعارها
مقارنــة بأســعار الحبوب
املخــدرة وكلفــة تصنيعها
املتدنية .فزراعة الحشيشــة
تكون خالل موسم واحد يف
الســنة ،لكن الحبوب املخدرة
ميكن تصنيعها عىل مدار الســاعة ،ولذلك نشــطت عمليات
تصنيع وتهريب هذه األقراص ،وتراجعت الحشيشة إىل املرتبة
الثانية من حيث التهريب إىل الخــارج ،فتثابر القوى األمنية
عىل ض ّ جهودها كافّة يف نرش التوعية من جهة ،ومالحقة
املتورطني يف إفساد املجتمع».
عىل الصعيد النفيس ،ترشح «جومانا يارد» دكتورة يف علم
النفس اإلجتامعي للدّ يار العالقة بني األزمة اللبنانية وارتفاع
نسبة التعاطي « :تعاطي املخدّ رات يف الجتمعات آفة موجودة
ومتوارثة عرب العصور ،ويف تع ّمق علمــي ،نجد أنّ من يلجأ
اىل التعاطي املخدّ رات هو حتامً يخب داخله أزمات نفســية

ً

جه نحو السلوكيات الخطأ عوض
فضّ ل التفســيح عنها بالتو ّ
يحق لنا كمجتمع أن ندين املدمن ،بل
أن يط ّور نفســه ،وهنا ال ّ
يحق له الحصول عىل فرصة التوعية واملتابعة النفســية من
ّ
أجل انتشاله من البؤرة امللوثة التي يعي فيها.
أ ّما عن األزمة اللّبنانية فهــي بطبيعة الحال أرخت بثقلها
عــىل اللّبنانيني جميعاً ،فمنهم من خــ عمله ،ومنهم من
خــ وا أحباءهم ،وغريهم من تبدّلــت أحواله اىل أن وجدوا
حل وحيد لالعتقاد بأنّهم بخري ،ول سف كان
أنفســهم أمام ّ
الحل تعاطي املخدّ رات هرباً من الواقع الذي يعيشونه».
هذا ّ
كل ما تقدّ م ،هو نوعية املوا ّد
وتضيف «يارد» :األســوأ من ّ
املخدّ رة التي يتداولها هؤالء األفراد ،فنظراً الرتفاع سعر ف

ارتــــــيــــــاد املــــطــــاعــــم بـــــــات حــــلــــمــــا لـــغـــالـــبـــيـــة ســـــكـــــان ل ــب ــن ــان
ً
الــــرفــــاهــــيــــة أضــــحــــ مـــــن املـــــاضـــــي وأهـــــــــا بـــحـــيـــاة ال ــت ــق ــش ــف
زياد العسل
مير الشــعب اللبناين اليوم
بلحظات مفصلية عىل شــتى
الصعد ولعل النقا األبرز الذي
يطفو عىل سطح املشهد اليوم
هو ذلك املتعلق بتأمني الحاجات
األساســية من مأكل ومرشب
وتنقل ،وســط الجرمية التي
اقرتفت ضد الشــعب اللبناين
واملتمثلة يف رفــع الدعم دون
أي مقابــل او خطة بديلة تقي
اللبنانيني املــوت اليومي عىل
املســتوى املــادي واملعنوي،
ويأيت هذا املشــهد مرتافقاً مع
اضمحالل ظواهر وامور كانت
أمــراً بديهياً للشــعب اللبناين
أحب الحياة كثرياً وسعى دوماً لعي لحظاته
الذي ّ
بحب وفرح وســعادة ،وهذا ما م ّيز الشــخصية
اللبنانية التي تســعى دوما الثبات أنها قادرة عىل
الفرح وسط ظالمية املشهد.
ارتيــاد املطاعم هو احــدى الظواهر التي كانت
قويــة جــدا يف املجتمع اللبنــاين عىل اختالف
املســتوى االجتامعــي أو الطبقــي ولو بنســب
متفاوتة من حيث الرشاء وطبيعة املطاعم املزارة،
وهذه الظاهرة اليوم باتت حكرا عىل ذوي املداخيل
الكبرية او الذين من الله عليهم باقرباء يف الخارج
 ،حيث باتت ال 100املرسلة من الخارج ،تساوي
راتبني او اكــرث بالعملة الوطنية وهــذا ما يتيح
للبعــض ان يــزور املطاعم بني حــني وآخر ،دون

انقطاع تام عنها كاالغلب االعم من سكان الكيان.
الباحث يف الدولية للمعلومات محمد شــمس
الدين اكــد يف حديث خاص بالديــار ان القطاع
السياحي والفندقي واملطاعم تررت بحكم ازمة
كورونا وبالوضع االقتصــادي املوجود يف لبنان،
فعملياً اقفلت حواىل  8000مؤسســة ما أدى اىل
ف حواىل نحــو  50الف عامــل ،وبالرغم من
اقفال هذه املؤسسات الحركة ما زالت اقل من 50
يف امل ة بالفرتات املعتادة ،ففي الصيف ة حركة
كانت ناجمة عــن حركة االغرتاب ،واملطاعم تعول
عىل فرتة األعياد ومجيء لبنانيني من الخارج ،وقد
أضحى ذهاب من دخله باللــرية اللبنانية للمطعم
أشبه بالحلم.
فأد فاتورة لشــخصني أضحــت حواىل 700

الف لرية ،واقل من  25ملن لديه
دخل بالعمــالت االجنبية ،لذلك
تراجعت الحركة لبعض املطاعم
ونسبة اكرب لدى مطاعم أخرى،
نتيجة ارتفــاع كلفة النقل أيضا
مبا يقــدر بنحو 80يف امل ة عند
هذه املطاعم البعيدة.
صاحب مطعم مشــهور يف
راشــيا الوادي يؤكد يف حديث
خاص بـــ «الديار» ان نســبة
الربح قليلة جــدا نظرا الرتفاع
الكلفة مــن الكهربــاء والغاز
واملازوت ،فارتفــاع الكلفة بات
أمــرا باهظــاً ،وحتــى لو كان
اإلنتاج اليومي عىل سبيل املثال
 20مليونــاً يعتــرب هــذا األمر
خســارة عىل صاحــب املطعم،
اضافــة اىل رواتــب املوظفني واملــواد الغذائية،
فاألفضل أال تكون الحركة قوية وتكون األســعار
اقل عىل شــتى الصعد ،والنظرة اآلنية ليست نظرة
إيجابية ،ويؤكد صاحب املطعــم أن النتائج حاليا
ليســت مبقدار التعب ،وســط تخوف جدي عىل
مؤسســاتنا يف ظل غياب الدولة الكيل عن دعم
القطاع السياحي.
أيضا بالنسبة للكهرباء يرى حمود أن ة حاجة
جدية لقرار ســيايس ،ألن موضوع الكهرباء أمر
حيوي بالنسبة لكل القطاعات املركزية والبنيوية
وقطاع املطاعم ابرزها ،لذلك فهذه املشكلة مرتبطة
ارتباطــاً جدياً بنا ويجب املعالجــة الفورية لهذه
املشكلة عوض تقسيمها طائفياً ومذهبياً.

الدوالر ،باتت األسعار مرتفعة جدا وال ميكن للجميع تك ّبدها،
جداً بأسعار
فعمد بعض املص ّنعني اىل انتاج مواد ســ ّي ة جدّ اً ّ
مقبولة من أجل االستمرارية ،فيكون بذلك مفعولها أكرث فتكاً
حة من يتعاطاها».
بص ّ
«فريد» ( 34عاماً) يق ّ للدّ يار تجربته يف تعاطي املخدّ رات
«كنت السنة الثانية يف الجامعة أتابع تحصييل العلمي حني
الصف ،ويف سهراتنا ليالً،
جل معنا يف
ّ
تع ّرفت اىل شاب تســ ّ
كان يتعاطى املخدّ رات أمامنا وأقنعنا أنّها تؤثّر يف النفســية
ّ
مســتغالً حديثنا عن األزمة
لتضعها يف خانة ج ّيــدة جدّ اً،
واألوضاع وعــدم رغبتنــا يف العي يف لبنــان ،فكنت أنا
فبت أطلبها دامئاً
شــخصياً ضعيفاً أمامه ،ج ّربتها ،أعجبتنيّ ،
اىل أن أصبحت أدمنها.
وبعد نحو ثالثة شهور ،دهمت دورية من قوى األمن املنزل
الذي ك ّنا فيه وألقي القبض علينا ،وســجنت ملدة أربعة أشهر،
تــم اإلفراج ع ّني ،كرهت نفيس ،كرهت نظرة املق ّربني
فبعد أن
ّ
يل ،وملت نفيس كثرياً عىل واقع فرضته بإراديت عىل نفيس،
ورغم أنّني بعيــد اليوم كلّياً عن أجواء تعاطــي املخدّ راتّ ،إال
أنني سأبقى يف عيون الناس «خ ّريج الحبوس اليل بيتعاطى
مخدّ رات» والـ «حشّ ا »
يف زمن باتــت فيه مقو ّمــات الحياة بهــذه الدرجة من
الصعوبــة ،ومع جيل ،تف ّتحت براعمــه ،نضجت وجفّت قبل
أوانهــا ،تبقى العــربة بال ّتوعية من قبل األهــل ،يف املدارس
حي
والجامعات من أجل املحافظــة عىل ما تبقّى من جيل ص ّ
وصحيح ولو كانت الظروف صعبة ،فاإلنجاز أن ننشــل جيالً
من تحت الركام

تكتــــــل بعلب الهرمــــــل  :لوضع خطــــــة طوارىء
صحية تســــــتجيب لحاجــــــات النا واملستشــــــفيات

لق كل ت

ا وسو

الل اال تام

عقد تكتــل «بعلبــك الهرمــل» النيا ،
إجتامعه الــدوري يف مكتبه يف بعلبك ،يف
حضور النواب :حســني الحاج حسن ،عيل
املقــداد ،إبراهيم املوســوي ،إيهاب حامدة
والوليد ســكرية ،وتم البحث يف التطورات
السياسية واالقتصادية واملالية واملعيشية.
وصدر عن املجتمعني بيان تاله املوسوي،
وقال« :أمام التفلت الجنوين لســعر ف
الــدوالر وانعكاس ذلك عىل أســعار الدواء
والغــذاء واملشــتقات النفطيــة والقدرة
الرشائية للبنانيني ،يجدد تكتل بعلبك الهرمل
النيا دعوته املسؤولني املعنيني إىل حامية
املواطنني من خالل القيام بإجراءات جري ة
وشجاعة تلجم بها السوق السوداء واملافيات
والكارتيــالت ،فالعالجات الرتقيعية مل ولن
تجــدي نفعا أمام عمليــة التفلت الجنونية
هذه ،لذا ال بد من ضوابط فعالة تساهم يف
كبح اإلحتكار وارتفاع سعر الرصف».
وطالب التكتل املعنيــني يف الحكومة بـ
«تحمل مســؤولياتهم وتأمــني إحتياجات
الناس يف ظل هذا الوضع املعي املأساوي،

ويؤكــد ورة أن يتــم تنفيــذ البطاقة
التمويلية لتأخــذ دورها يف حياة املواطنني
ولتخفــف مــن معاناتهم ،حتى يســتطيع
بسياســات التجويع
املواطــن املحــا
األمريكيــة وسياســة الحاكم بأمــر املال،
مواجهة تحديات هذه األزمة الكارثية».
وتابــع «أمام مخاطر كورونا املســتجدة
وارتفاع أســعار الدواء ،يدعو التكتل وزارة
الصحة إىل وضع خطة طــوارىء صحية
تســتجيب لحاجات الناس واملستشــفيات
ولتداعيــات رفــع الدعم عن الــدواء وترك
املواطــنني يف مهب الفواتري» ،مشددا عىل
« ورة اإلقبــال عىل تلقــي اللقاح واتباع
اإلجراءات الوقائيــة املعروفة درءا ملخاطر
اإلصابة ،ويلفت عنايــة املعنيني إىل أهمية
ما قدمــه األمني العام لحــزب الله ،لناحية
الجهوزيــة يف مجال التعــاون مع وزارة
الصحــة يف كل املناطق ملواجهــة املتحور
الجديد من كورونــا وتقديم الدواء والعناية
املحتاجني
الصحية خدمة لجميــع املر
إليه».

قــــداديــــس وصــــلــــوات بــعــيــد الــقــديــســة بـــــربـــــارة ...وعـــظـــات شـــــددت عــلــى ال ــت ــق ــوى ومـــســـاعـــدة ا خـــر
إحتفلــت الطوائف املســيحية بعيد القديســة بربــارة ،فأقيمت
القداديــس والصلوات يف مختلف الكنائس ،وشــددت العظات عىل
الصوم والتقوى ومساعدة اآلخر.

} األرشمندريت رزوق:
عىل األهايل تعليم أوالدهم اإلميان }

ترأس األرشــمندريت ميخايل رزوق قداســا يف كنيسة القديسة
بربارة يف بلدة راسمســقا -قضاء الكــورة ،وألقى عظة تناول فيها
حياة القديســة بربارة والعذابات التي واجهتها يف ســبيل إميانها
املسيحي ،داعيا «األهايل اىل تعليم أوالدهم الصالة والصوم والتشبه
بحياة القديســني وإىل الجهاد بصرب ومحبة» .ويف الختام ،أقيمت
صالة جنائزية عن راحة االرشمندريت املتوحد بندالميون فرح.
وكان مرتوبوليت طرابلس والكــورة وتوابعهام للروم األرثوذكس
املطران افرام كريياكوس ،تــرأس صالة ك وتربيك القمح والخمر
والزيت وتربيــك الكوليفا ،يعاونه لفيف من الكهنة .وقدم أوالد أرسة
القديسة بربارة أناشيد وتراتيل من وحي املناسبة.
ويف الختام ،وزع القمح عىل الحضور.

} األب عبود:

ورة التث ّبت بإمياننا املسيحي }

أما يف جبيــل ،فقد نظم إقليم جبيل يف رابطــة كاريتاس لبنان،
بالتعاون مع كوليت اكادميي ،حفال ملناســبة عيد القديســة بربارة
لحواىل  100طفل شــاركوا يف الرســم عىل الوجوه ،أشغال يدوية،
ألعاب ورقصات العيد ،وذلك بهدف زرع البهجة يف نفوس األوالد يف
أصعب ظروف مير بها لبنان.
وترأس رئيس دير مار يوحنا مرقس األب ســيمون عبود ،قداســاً

املطران دروي

احتفاليا ملناسبة العيد ،يف حضور ممثلني عن الصليب األحمر اللبناين
فرع جبيل ،إتحــاد القلوب مكتب كاريتاس إقليــم جبيل ،املندوبني،
املتطوعني ،واطفال من عائالت اإلقليم ،جوقة كوليت أكادميي وحشد
من املؤمنني.
بعد االنجيل املقدس ،ألقى عبود عظة تحدث فيها عن مراحل حياة
القديسة الشــهيدة بربارة ،وما عانته من اضطهاد ،مؤكدا « ورة
التثبت بإمياننا املسيحي والتضحية يف سبيل الخري».
ويف نهاية القداس ،وزعت ضيافة العيد والهدايا عىل الحا ين.
إحتفلت الطوائف املسيحية يف بعلبك بعيد القديسة بربارة ،خالل
قداس يف كنيسة القديســتني بربارة وتقال يف بعلبك ،ترأسه راعي
أبرشــية بعلبك الهرمل للروم امللكيني الكاثوليك املطران الياس رحال،
الذي أشــار يف عظته إىل أن «القديسة بربارة شفيعة املهن الخطرة
وشفيعة مدينة بعلبك وجميع أبنائها».
وتابع «وجود املسيحيني يف هذه املنطقة منذ عام  ،112والقديسة
بربارة قديسة عظيمة وشفيعة لكل أهايل منطقة بعلبك الهرمل ،فهي
قاومت وصمدت ومنها نستمد القوة والنشاط ،فقد علمتنا أن نتحدى
باملحبة ال باملدفع والرشــا  ،ومحبتنا يجب أن تكون شاملة تضم
الجميع وشــعارنا هو اليد باليد والقلب بالقلب ،واليد ممدودة لجميع
أهايل املنطقة لنبقى نعي متحابني ونتابع طريقنا بشفاعة الشهيد
بربارة ،والقلب يتســع للجميع مسلمني ومســيحيني» .وختم «رغم
كل الظروف اإلقتصادية واالجتامعية واملعيشية الصعبة ،والصحية
وخاصة جائحة كورونا وتداعياتها ،فهذه األوضاع القاســية لن تهد
عزميتنا بل سنبقى أقوياء عازمني عىل تجاوز هذه املحنة».

ً
اســــــتقبل وفدا فرنســــــيا

زار وفــد فرنــيس من مقاطعــة -
 Maritimeيف  ،Rouenمطرانية سيدة النجاة
يف زحلة ،يف إطار زيارة رســمية يقوم بها
اىل املدينة ،حيث كان يف اســتقبالهم رئيس
أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني
الكاثوليك املطران عصام يوحنا دروي  ،ضم
الوفــد الفرنــيس :رئيــس لجنــة التعاون
الالمركزي ونائب الرئيس املسؤول عن التعاون
باتريك تيسيري ،رئيسة وحدة التعاون الدويل
فلور فريي ،رئيسة خدمة الوساطة الثقافية
يف مديرية األرشــيف فريجينــي جوردان،
رئيســة وحدة العمل الثقايف جني تاكونيت
ورئيس جمعية املدن املتحدة يف لبنان بشــري
عضيمي.
وأعطى درويــ الوفد ملحة عــن تاري
األبرشــية ودورها يف تاري املنطقة ،وعن
عمليــة التجديد التــي شــهدتها املطرانية
وإنشــاء مكتبة حديثة تغني الحياة الثقافية

} املطران رحال :يدنا ممدودة للجميع }

ً

يف املنطقــة ومتحف
بيزنطي فريد من نوعه
يف لبنــان ،كام تحدث
عــن دور الجمعيــات
العاملــة يف املطرانية
يف مساعدة املحتاجني
والفقــراء ،وخاصــة
طاولة يوحنــا الرحيم
والجمعيــة الخرييــة
درو وا وفد ا رن
الكاثوليكية.
ورشح تيسيري هدف
الزيــارة و»هو تفعيل الرشاكــة القامئة مع
بلدية زحلة وخاصة يف مجال إدارة األرشيف
وتعزيز املكتبة البلدية من خالل خلق مكتبة
إلكرتونيــة حديثة ميكــن لجيل الشــباب
استخدامها واإلستفادة منها».
وقدم دروي ألعضاء الوفد هدايا تذكارية
وجال معهــم يف أرجاء املطرانيــة ومكتبة

حل

كار تا

يل

وفــــــاة إعاميــــــة بحاد ســــــير مفجع ..والقصيفــــــي ينعاها

ســيدة النجاة ،حيث توقف الوفد طويال عند
قســم ترميم الكتب والوثائق القدمية ،وأبدى
اهتامما ملا شــاهده من وثائــق قدمية جدا
وطريقة معالجتها والحفا عليها ،واعتربها
ذاكرة حية عن تاري حقبة مهمة يف املنطقة
واألبرشية.
واختتم اللقاء ،بجولــة يف متحف املطران
عصام يوحنا دروي البيزنطي.

نعى نقيــب محــ ّرري الصحافة
اللبنانية جــوزف القصيفي الزميلة
دنيز مشــنتف التي قضت يف حادث
مفجع مل تنج منه بعد أيام من املعاناة
يف املستشفى.
والراحلة مشــنتف بــدأت عملها
الصحايف يف العام  1980مراســلة،
مح ّررة ،كاتبة متيزت بنشاطها املهني،
وباسلوب ســلس جاذب ،وبطريقة
مبتكرة يف مقاربة املوضوعات.
وعملت مشنتف يف صحف االنوار،
العمل ،الكفاح العــر  ،نداء الوطن،
صدى البلــد ،السياســة الكويتية ،دني مشنت
الهــدف ،ومجلتي االســبوع العر
واالمن العام  ،مركز انطاكيا للدراسات والنرش .وهي
حائزة إجازة يف االعالم من الجامعة اللبنانية  -فرع
الصحافة.

وقال القصيفــي يف نعيها« :فقدت
زميلة غالية ،وفية ،صديقة صدوقة،
جري ة ،ال تخ يف الحق لومة الئم.
دنيز مشــنتف شــفافة مثل فراشة
الضوء ،صاحبة وقفة وموقف ،تكتب
بحرب االبــداع ،وتغمس ريشــتها يف
دواة القلب وتستخرج منها عربا وآيات
تعكس رهافة حسها ،وعمق التزامها
باإلنسان  -وكل انســان .لقد ابكاين
رحيلها ،واحــرق قلبي ،كــام قلوب
زميالتهــا وزمالئها الذيــن افجعهم
غيابهــا عــىل النحو املأســوي الذي
حصل .إن النــار التي قضت عىل دنيز
مل تســتطع ،ولن تســتطيع أن تحرق
صورتها املتألقة التي ســتظل منطبعة يف ذاكرتنا،
ولــن تحيلها رمادا .ســيظل ذكرها مؤبــدا مخلدا،
وستنتقل إىل امللكوت الساموي ،مجللة برحمة الله».

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ســــــام افتتح بمشــــــاركة بوشــــــكيان معرض منتجــــــات صناعية
نظمته ســــــفارة لبنان في واشنطن بمشاركة  1شــــــركة لبنانية
افتتــح وزير االقتصاد والتجارة أمني ســالم ،ومبشــاركة
افرتاضية لوزير الصناعة جورج بوشــكيان ،معرض املنتجات
الصناعية الغذائية واملرشوبات اللبنانية ،الذي نظمته ســفارة
لبنان يف واشنطن ،مبشاركة  31رشكة لبنانية.
وتحدث ســالم عن «أهمية زيادة الصــادرات اللبنانية إىل
الواليات املتحدة وتعزيز التعاون التجاري بني البلدين ،األمر الذي
يشــكل خطوة حيوية إلنعا االقتصاد ودعم قطاع األغذية
والزراعة يف لبنان لضامن استمرارية املنتجني والرشكات».
وألقــى وزير الصناعة جورج بوشــكيان كلمة عرب تقنية
الفيديــو قال فيها« :تعد الواليات املتحدة من بني أكرب وجهات
التصدير ،ورشيكا تجاريا قويا لالقتصاد اللبناين .يف السنوات
األخــرية ،ارتفعت صادرات لبنان إىل الواليات املتحدة بشــكل
ملحــو لتصل إىل أعىل و للصادرات اللبنانية مع رشكائها
التجاريــني .إذ تضاعفت الصــادرات إىل أمريكا لتبلغ أكرث من
م تــي مليون دوالر يف نهاية العام الحايل  .2021ويعود هذا
النمو إىل حد كبري للدعم الذي تلقاه لبنان من مشــاريع مموة
من الحكومة األمريكية يف لبنان عرب الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ومبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوســطية ،علام أن
تكلفة بعض املشاريع مثل مرشوع تيسري التجارة واالستثامر
 70 TIFتبلغ حــوايل مليون دوالر أمري  .مدة هذا الربنامج
خمس ســنوات ،ويهدف بشكل أسايس اىل تحسني القطاعات
اإلنتاجيــة يف لبنان ،وقدرات التصدير واالســتثامر يف تلك
القطاعات .وسيتجىل التأثري اإليجا للمعرفة أكرث يف العام
املقبــل .ومن املتوقع أن يدر هذا الربنامج حواىي  800مليون
دوالر من املبيعات للبنان و 270مليون دوالر من االســتثامرات
يف القطاع الخاص».
وأردف« :يعــد املعرض الذي تســتضيفه ســفارة لبنان يف
واشنطن خطوة راسخة يف هذا االتجاه ،ويشارك من لبنان 31
رشكة أطعمة ومرشوبات لبنانية ،مبا يف ذلك الرشكات املبتكرة

الل االفتتا
الصغرية واملتوسطة ،التي معظمها بقيادة نسائية ،إضافة إىل
رشكات كبرية حققت نجاحا طويل األمد لعقود عدة».
ومتنى عىل «اإلدارة األمريكية تجديد نظام التفضيالت املعمم
 ،»Gspوقــال« :ي نا تلقــي بعض األخبار اإليجابية تفيد عن
تجديدها قريبا ،إذ تســتفيد حــواىل  70يف امل ة من صادراتنا
إىل الواليات املتحدة من االعفاء الريبي املخص  ،األمر الذي
يســاعد عىل خلق فرص عمل واســتدامة اقتصادنا ،وتقوية
عالقاتنا االقتصادية مع الواليات املتحدة».
وأفاد بيان للســفارة أنه «تخلــل املعرض وتبعه لقاءات بني
ممثلني عن الرشكات واملصانع اللبنانية واملستوردين واملوزعني
األمريكيني بهدف زيادة الفرص أمام املنتجني للرتويج للمنتجات
اللبنانية وزيادة انتشارها يف األسواق األمريكية».
وأشــار إىل أن «الصــادرات اللبنانيــة إىل الواليات املتحدة
األمريكية ازدادت يف الســنوات الثالث املاضية من  108مليون
دوالر يف  2018إىل ما قد يقارب  200مليون دوالر عام .«2021

الصياديــن وحي املغرتب والســور الفينيقي وخليج البحصة
وكاتدرائية مار اســطفان وكنيستي مار جرجس وسيدة البحر
.
واملركز السياحي
وبعد مأدبة غداء أقامها عىل رشفه الحرك يف منتجع ســان
ســتيفانو ،افتتح نصار إىل جانب رئيس «التيار الوطني الحر»
النائب جربان باسيل ورئيس البلدية« ،معرض البرتون امليالدي»
الذي أطلقته
يف إطــار مــرشوع
لجنة امليالد التي تضــم ممثلني عن البلدية ولجنة مهرجانات
البرتون الدولية وجمعية تجار البرتون وقضائها يف االسواق
القدمية .وكان نصار قد زار بلدة حردين
بدوره أبدى نصار إعجابه ب»جامل حردين وغناها السياحي
والديني والتاريخي» ،مؤكدا «العمل إلدراج حردين عىل الخارطة
الســياحية اللبنانية والعاملية ألن هذه البلدة مميزة و وذجية
وتشكل كنزا ســياحيا دينيا وثقافيا ،وواجب علينا أن نعطيها
حقها كام يجب».

دع النواب الى ممارسة العمل التشريعي السليم

رابــطــة املــودعــيــن  :لــتــصــويــب قــانــون الــكــابــيــتــال كــونــتــرول
أعلنــت رابطة املودعني ،رفضهــا قانون الكابيتال كونرتول
كام هو مطروح حاليا ،وتوجهت اىل النواب بالقول« :إنتظرتم
قرابة السنتني ملناقشة واستحداث قانون كابيتال كنرتول ،وقد
ترنحت نسخات يتيمة عديدة منه ،يف غياب خطة مالية شاملة
بني لجان املجلــس ووصلت إىل لجنة املال واملوازنة ،التي وإن
فعلت شي ا فإنها عرقلت وعطلت وعدلت مبا يتناسب ومصلحة
املصارف ومرصف لبنان».
أضافــت يف بيان« :لقد عجــز صندوق النقد الدويل يف أمر
األزمــة اللبنانية وســبل تعاطيكم معها ،وســبق أن أعلمكم
برفض قانون كابيتال كونرتول عىل شــاكلة ذلك القديم الذي
كنتم تناقشــونه ،فتذرعكم اليوم بتنفيذ رشوط صندوق النقد
عرب إقرار قانون مســ كاملطروح هي حجة ســاقطة بالرغم
من محاوالتكم لتمريره خلســة وعىل عجل ،قبل نهاية الدورة
العادية ملجلسكم .وإن مترير مثل هكذا قانون سيكون مبثابة
تربئة لذمة املصارف املتوقفة عن الدفع ومرصف لبنان من كل
مسؤولية».
وف ّنــدت الرابطة «املخالفات الكثرية التي تعرتي مســودة
قانون الكابيتال كونرتول املشوهة:
أوال :يكرس هذا القانون وخالفا للدســتور ولكافة القوانني
املرعيــة اإلجراء التمييز بــني املودعني وودائعهم ،عرب ترشيع
األمــوال الجديدة واملفاضلة بينها وبني الودائع التي تحتجزها
املصارف.
ثانيا :إن تحديد ســقوف الســحوبات هو من صلب قانون
الكابيتال كونرتول ،إال أن مثل هذه الســقوف ال يجب أن ترتك
للمرصف املركزي وحاكمه بحيث يقوم بتعديلها من وقت آلخر

بحسب أهوائه ،فمن شأن ذلك أن يكمل النهج الساري أصال يف
التعاطي منذ بدايات األزمة ويفتح بابا لالستنسابية والتأويل،
كام وأن فرض ســقوف للســحوبات ال بد أن تراعي حالة كل
مودع ،بحيث ال تطال املودع الصغري أو املتوســط كام الكبري،
كام وال بد من تجنب املس بحســابات الرواتب بخاصة يف ظل
الوضــع اإلقتصادي املرتدي الذي نعيشــه .أما لناحية حرص
تسديد الودائع باللرية عىل سعر ف منصة صريفة ،فإن هذه
املنصة حتى اليــوم تلفها الضبابية ،فال نعلم كيف يتم تحديد
سعر الرصف عليها وال لك أي كشوفات شفافة للتداوالت التي
يصدرها املرصف املركزي شهريا.
ثالثا :يعيد هذا القانون تجربة قانون الدوالر الطالبي الفاشلة،
يف ما يخ التحويالت إذ إن منعها مع بعض اإلستثناءات التي
ترتك أمر تحديد رشوطها وضوابطها واملوافقة عليها للمصارف
ولفتــت ايل ان القانون ين يف مادته الثامنة عىل أنه قانون
إســتثنايئ من النظام العام ويطغى عىل كل القوانني املرعية
اإلجراء ويطبق مبفعول رجعي عىل الدعاوى ،التي مل يصدر بها
حكم مربم يف لبنان والخارج ،ولكن تنا املرشعون هنا ذكر
أي مصالح عامة التي يحميها قانون ساقط بهذا الشكل؟ فهذا
القانون يتعارض مع الدستور اللبناين ومبدأ امللكية الفردية.
ودعــت رابطة املودعــني ،النواب اىل «العــودة إىل العمل
الترشيعي الســليم يف مجلس الشعب الذي أنتم موظفون فيه
لخدمتهم ،وتصويب القانون يف مساره الصحيح والعمل عىل
إحاطته بخطة مالية شــاملة وشــفافة وعادلة ،تقر قريبا
لتوقف النزف املســتمر وإســقاط أي محاوالت لتمرير قوانني
عبثية».

لــقــاء لــلــفــرانــشــايــز فــي إكسبو دبــي وإطـــا مفاهيم جديدة
نظمت«الجمعيةاللبنانيةلرتاخي االمتياز»«-الفرانشايز»،
لقاء يف الجناح اللبناين يف إكســبو  2020يف د  ،للتعريف
بالرياديني اللبنانيني أصحاب العالمات الرائدة يف الفرانشايز.
افتتح رئيس الجمعية يحيى قصعة النشاط يف حضور عدد
كبري من الزوار ،باإلضافة اىل أركان الجالية اللبنانية العاملني
يف األمارات ،وبخاصة يف مجال الفرانشايز ،وأعضاء مجلس
إدارة الجمعية.
وللمناسبة ،أقيم عشاء تكرميي يف حضور السفري اللبناين
يف اإلمارات فؤاد دندن وعدد من أبناء الجالية.
ويف كلمــة ترحيبية ،هنأ قصــــعة دولة اإلمارات بيومها
الوطني ويوبيلها الذهبي خالل  50عاما من اإلنجازات والتقدم.
ولفــت إىل أن «لبنان يعــــي ويزدهــر يف حضنه وعمقه
العر ».
ونــوه ب «قــدرة الرياديني اللبنانيني عــىل إطالق مفاهيم

حـــــمـــــيـــــة  :الـــــبـــــعـــــد الــــجــــيــــوســــيــــاســــي لـ ــلـ ــمـ ــرافـ ــئ
يـــــحـــــتـــــم عــــلــــيــــنــــا ســــــلــــــو مـــــســـــاريـــــن ســـريـــعـــيـــن

أشار وزير األشغال العامة والنقل ،عيل حمية ،يف ترصيح
عرب مواقع التواصل اإلجتامعي ،إىل أن «الرؤية هي التي تحقق
اإلنجازات ،ال املال».
ويف تغريــدة أخرى لــه عرب «تويرت» ،قــال :إن أخذ البعد
الجيوســيايس للمراف اللبنانية كافة للســنوات العرشين
املقبلة بعني االعتبار يحتم علينا سلوك مسارين رسيعني اثنني:
 تحضري الهوية القانونية لها. إعداد رؤية اسرتاتيجية إلمكانية التكامل فيام بينها.مام سينعكس عىل تحسني خدماتها وزيادة عائداتها املالية
لصالح خزينة الدولة».

نـــــــصـــــــار جـــــــــــال فــــــــي الــــــــبــــــــتــــــــرون وحــــــــــرديــــــــــن :
نــــــمــــــوذ ألرقـــــــــى املـــــــــدن الـ ــسـ ــيـ ــاحـ ــيـ ــة فــــــي الـــعـــالـــم
زار وزير السياحة املهندس
وليــد نصار مدينــة البرتون،
واســتهل جولته بلقاء رئيس
اتحاد بلديات منطقة البرتون
رئيــس بلديتها مارســيلينو
الحرك ،يف القرص البلدي ،يف
حضور آمر مفرزة شواط جبل
لبنان العقيد أنطوان فرنجية،
نقيبــة األدالء الســياحيني
إليســار البعلبــ وعدد من
أعضاء مجلس البلدية ورؤساء
مصالــح ودوائــر يف وزارة
السياحة.
ورشح الحرك «ما تشــهده من ا و ة
البرتون من نهضة ســياحية
هو بفضل أبنائها واندفاعهــم ومحبتهم ملدينتهم» .وأمل «أن
نشهد عىل والدة لبنان املتعايف يف شهر ميالد يسوع املسيح».
وأعــرب نصار عن رسوره بزيــارة البرتون وإعجابه يف كل
مــرة يزورها «مبا تكتنزه من مواقــع تاريخية ،باالضافة اىل
الرثوة السياحية ،ما رفعها إىل مصاف املدن السياحية العاملية،
لتصبح وذجا ألرقى املدن السياحية يف العامل».
ورشح خطة الوزارة «إلطالق الالمركزية االدارية السياحية
عرب افتتاح مكاتب لوزارة السياحة يف كل املناطق ،بحيث تشكل
صلة وصل بني املناطق ووزارة السياحة ،ما يوفر عىل املواطنني
مشقة االنتقال إىل بريوت».
ثم كانت جولة يف الســوق القديم وزيارة إىل مكتب وزارة
الســياحة واملكتب الجديد ضمن خطــة الالمركزية االدارية
 بهدف تقييمالســياحية ،والذي أطلق منه خدمة ال
الســياح والزائرين لزيارتهم إىل البــرتون ،فمحطة يف مرفأ
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فرانشــايز جديدة ،حتى خالل األزمــات التي يواجهها لبنان،
وبخاصة تلك الهادفة اىل التوسع يف أسواق جديدة ،من الخليج
اىل أفريقيا وأوروبا».
وقدم قصعة دروعا تقديرية من الجمعية اىل كل من :السفري
فؤاد دندن «الذي شهدت العالقات اللبنانية  -اإلماراتية تطورات
بارزة خالل توليه منصب الســفري ،عىل صعيد توســع أعامل
اللبنانيــني يف اإلمارات» ،منذر دروي  ،املدير التنفيذي لفندق
بالزو فريسات د « ،وهو من الرياديني ورجال األعامل يف
اإلمارات».
كذلك قدم دروعا تقديرية اىل رواد يف «الفرانشايز» وهم من
مؤســيس الجمعية اللبنانية لرتاخي االمتياز :آلني كامكيان
التي أسست وشغلت عالمتني متاميزتني ،انطوين معلوف وهو
من رواد الفرانشــايز يف لبنان وكريــم مكناس ،والثالثة يف
قطاع املأكوالت واملطاعم والوجبات ال يعة.

وزيـــــر الــبــي ـ ــة أع ــل ــن اســت ـ ــنــاف املــتــعــهــديــن رفــــع الــنــفــايــات
أعلن وزير البي ة نا ياســني ،أن «متعهدي رفع النفايات
إستأنفوا عملهم صباحا (امس) بعد نقاشات طويلة معهم يف
اليومني املاضيني حــول عقودهم مع مجلس اال اء واالعامر
وبلديــة بــريوت بخاصة لجهة تعديل قيمــة أجور العامل»،
مشــريا اىل أن «هذا حق لهم مع التضخم الحاصل وكذلك كلفة
املحروقات».
ونرش ياســني عىل «تويرت» صورة إلحدى الرشكات املتعهدة
وهي ترفــع النفايات وأرفقها بتعليق «اليــوم تفادينا تفاقم
املشكلة».
وأوضح أنه «بالتوازي تعمل الوزارة لحل مستدام مبني عىل
مبادىء االدارة املتكاملة للنفايات واعتامد التخفيف من املصدر
وتطبيق الالمركزية والنزاهة يف ادارة القطاع» ،مشريا إىل أننا
«نحر لورشــة ترشيعية ولتطوير البنى املوجودة ،حيث أن

بعض املنشــ ت مدمر منذ انفجار املرفأ ،بالتعاون مع املانحني
ولتعزيز دور البلديات».

الــلــجــان تــقــر الــكــابــيــتــال ك ــون ــت ــرول  ...ال ــى الجلسة العامة
اثــار تعطيــل الحكومــة وعدم أنعقاد جلســات مجلس
الــوزراء ملواكبة املســتجدات يف البــالد ومعالجة االوضاع
الحياتية والرورية ،التســاؤالت حول مصري خطة التعايف
واملفاوضــات مع صندوق النقد الدويل التي كان اثارها وزير
الخارجيــة عبدالله بو حبيب عىل هامــ املنتدى االقليمي
الســادس لالتحاد من اجل املتوسط واالجتامع الثالث لوزراء
خارجية االتحــاد االورو ودول الجوارالجنو املنعقد يف
اســبانيا مع كل من مفوض سياســة الجــوار ومفاوضات
التوســع اوليفر فارهييل ووزير خارجية فرنســا جان ايف
لودريــان واالمني العــام لجامعة الدول العربيــة احمد ابو
الغيــط حيث تم التاكيــد عىل ورة االرساع يف املفاوضات
مع الصندوق وتوفري املعلومات واملســتندات املطلوبة لوضع
برنامــج التعايف االقتصادي يف اقرب وقــت ممكن متهيدا
لالستفادة من املساعدات االوروبية وغريها.
يذكــر يف الســياق ان املجلس النيــا مل يتوصل بعد اىل
اقــرار االقرتاح املتعلق بالكابيتال كونرتول الذي ابدى الصندوق
مالحظــات عليه واعرب عن جهــوزه ملفاوضة الحكومة يف
املوضوع فور تسلمه برنامجها للتعايف الذي وعدت بان يكون
منجزا يف وقت قريب.
نائب رئيس املجلس النيا إييل الفرزيل الذي كان رأس هذا
االسبوع جلسة مشرتكة للجنتي املال واملوازنة واالدارة والعدل
وانتهت اىل عدم التوافق عىل املرشوع ويقول ان اللجان سوف
تعود اىل دراسة املوضوع نهار االثنني املقبل .ومن املفرتض أن

تنهي صياغته كامال مــع التعديالت التي طلبها البنك الدويل
وذلك مبا يتالءم واملصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل
أعتبــار .املهم مصلحة البلد التي توفر وحدها الحقوق لجميع
االطراف املعنية.
ويضيــف ردا عىل ســؤال :بالطبع ســيطرح املرشوع بعد
االنتهاء منه غدا كبند أسايس عىل جدول أعامل الجلسة العامة
التي ســتعقد يوم الثلثاء املقبل الستكامل دراسة بنود الجلسة
الســابقة التي حال فقدان نصابها دون مناقشتها ،أضافة اىل
املواضيــع الجديدة التي قررت هي ة املكتب وضعها عىل جدول
االعامل ومنهــا املتعلق باالصالحات وخطــة التعايف وتاليا
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.

مــصــلــحــة االبـــــحـــــا الــعــلــمــيــة الــــزراعــــيــــة فــــي ريــــــا :
الــــنــــفــــايــــات قـــنـــبـــلـــة جــــرثــــومــــيــــة يــــتــــوجــــب إزالــــتــــهــــا
شــددت مصلحة االبحاث العلمية
الزراعية يف ريــاق يف بيان ،عىل أن
«النفايات املرميــة واملرتاكمة تحت
اشعة الشمس ،تصبح بؤرة للبكترييا
والجراثيم ،وبخاصة ان درجة الحرارة
تتجاوز  30درجــة والرطوبة عالية
 ، 80وقد تصل نســبة الجراثيم ،بعد
تحاليل متت سابقا اىل أكرث من مليار
مــن الجراثيم الضارة (ايشرييشــيا
واملكــورات الذهبيــة
كــويل
) ،اضافــة اىل
معادن ثقيلة مثل الزئبق والكادميوم
والرصاص».
وقالت« :عصــارة النفايات ملي ة
بالجراثيم وتلتصق باالحذية والثياب
والســيارات ،ويف حــال هطلــت
االمطاريف كانون األول ،مع استمرار
ارتفاع درجــات الحرارة  ،يزداد عامل
التخمر ويزداد عدد الجراثيم».

وختمت« :النفايات قنبلــة جرثومية يتوجب إزالتها ور
الكلس او مواد مطهرة مكان تواجدها ومبحيطاملستوعبات».

مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى راشــــــــــيــــــــــا أطــــــــلــــــــ «صــــــــرخــــــــة»
لـــــجـــــهـــــة تـــــغـــــذيـــــتـــــه بــــــالــــــتــــــيــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــا ـــــي
عقد يف مستشفى راشــيا الحكومي مؤمتر صحايف ،تم
خالله «إطالق خة» إزاء ما يحصل عىل مســتوى تغذيته
بالتيار الكهربايئ.
وتــال عضو مجلس اإلدارة املحامي خليل أبو ســعد بيانا
باســم االدارة واالطبــاء واملوظفني ،جاء فيــه« :منذ العام
 2014اســتلمنا ادارة هذه املؤسسة ،وبدأنا ورشة النهوض
والتطويــر ومعالجة االزمات املرتاكمــة ،حتى وصلنا اىل
مرحلــة تقديم الخدمات الطبية ،فطالت هذه الخدمات أبناء
مناطق راشيا وحاصبيا والبقاع الغر .
ومن خالل دعم وزارة الصحة ،استطاع املستشفى تطوير
معداتــه واصبح ضمن املستشــفيات القالئــل التي لديها
 ،وافتتحت اقســاما جديدة (غســيل كىل،
جهــاز
متييل قلب وعالج اورام رسطانية ،)..كام واســتطاعت هذه
املؤسسة تقديم خدمة اجراء عمليات القلب املفتوح للبالغني
ول طفال.
هذا التطور يف تقديــم الخدمات الطبية رافقه تطور يف
تأمني رواتب العاملني يف املؤسسة وتأمني االستقرار املادي
لهم ،واســتطعنا الصمود امــام الوضع االقتصادي وتأثريه
عىل ن املواد الطبية.
رغم مواجهة جميع هذه الصعاب ،اســتدعى وضع تأمني
الطاقة اطــالق ختنا عاليا ،ألن صمود هذه املؤسســة
مهــدد بصورة كبرية امام موضوع الكهرباء ،ما يســتوجب
رشح هذا االمر للجميع ووضعه بترصف املعنيني ،ألن الخطر
محدق وكبــري ويتمثل بإقفال هذه املؤسســة اذا مل تتأمن
املعالجة ال يعة والجدية.
ويف الواقع بادرت هذه املؤسســة اىل االســتحصال عىل
قــرار قضايئ من حرة القايض املنفرد املدين يف راشــيا،

قــ بإلزام مؤسســة كهرباء لبنان تأمــني الكهرباء من
معمل الليطاين اىل املستشــفى بصورة دامئة .وأصبح هذا
القرار نافذا ،لكن مؤسســة كهرباء لبنان امتنعت عن التنفيذ
بذريعة ترتب مســتحقات مالية عىل املستشــفى ،فبادرنا
فورا اىل طلب تقســيط اي متأخــرات ،وبالفعل بارشنا ذلك
بانتظام ،عندها واجهتنا مســألة تأمني الخط الكهربايئ اي
الوصلــة من اخر نقطة يصل اليها خط الليطاين يف منطقة
الســامح اىل املؤسسة ،فبادرنا ايضا اىل تأمني وتنفيذ هذه
الوصلة عىل عاتقنا ووصل خط الكهرباء مبارشة اىل محطة
الكهرباء يف املؤسســة ،ونحن بانتظار الرأي القانوين من
املرجــع املخت لتحديد الجهة املرتتب عليها تســديد كلفة
هذه الوصلة او توزيع النســب بني املؤسسة وكهرباء لبنان.
اذا ،اصبح خط الكهرباء عىل باب هذه املؤسســة وينتظر
القرار برافع الكابس مــن معمل الليطاين ليس اال .والخطر
بهــذا الصدد انه اذا مل يتخذ القــرار بذلك ،فإننا نؤمن التيار
الكهربايئ من مولدات املؤسســة الخاصة ،وبالنظر الرتفاع
اســعار املحروقات ،فإن كلفة تأمــني التيار الكهربايئ من
مادة املازوت فقط تبلغ ستامية و انني مليون لرية لبنانية
شهريا ،اذا مل يرتفع مجددا سعر هذه املادة ،وهذا يفوق قدرة
املؤسســة عىل مواجهته وتحملــه .واذا كنا كإدارة نجحنا
يف تطوير هذه املؤسســة وتأمني اســتمرارية العمل فيها
وتحصينهــا بوفر مادي للطوار  ،فإن هذه االســتمرارية
مهددة ،وهذا الوفر يتناثر وينتهي خالل شــهر او شــهرين
عىل ابعد تقدير اذا مل نســتطع تأمــني الكهرباء من معمل
الليطاين.
هــذه الرصخة نتمنى ان تجد صداها يف آذان املســؤولني
واملعنيــني بال عة القصوى ،ال نقع يف املحظور».

االحد  5كانون األول 2021

عربي ــــــــــــــــــات تتم ــــــــــــــــــة

أومـــــــيـــــــكـــــــرون يـــــــواصـــــــل انــــــتــــــشــــــاره فـــــــي الــــعــــالــــم
مــنــظــمــة الــصــحــة تــقــلــل املـــخـــاوف وخــبــر ســيــئ للمتعافين

(تتمة ص)1
وهذه هي املرة الثالثة التي تشــدد فيها الحكومة اإلجراءات
خالل  3أســابيع ،وســط ارتفــاع عدد اإلصابــات ودخول
املستشفيات يف أنحاء البالد.
وقال رئيس الوزراء ألكســندر دي كرو -يف مؤمتر صحفي-
إن بالده ســجلت أعىل محصلة إصابات بفريوس كورونا يف
أوروبا« ،ولهذا الســبب ،قررنا اتخــاذ إجراءات أكرث امة»،
وأشــار دي كرو إىل أن جزءا كبريا من التدابري الجديدة يتعلق
بالتعليم وأطفال املدارس.
ومبوجب القرارات الجديدة ،تم فرض إلزامية ارتداء الكاممات
عىل األطفال الذين تزيد أعامرهم عىل  6سنوات عندما يكونون
يف األماكن العامة ،مبا يف ذلك الفصول الدراسية.
وأكد رئيس الوزراء البلجي أن عطلة عيد امليالد ستبدأ يف
املدارس التمهيدية واالبتدائية مبكرا ،وذلك اعتبارا من  20كانون
األول الجاري ،يف حني سيحصل املعلمون عىل جرعات معززة.
أعلنت منظمة الصحة العاملية أنها مل تتلق أي معلومات عن
وفيــات يحتمل أن تكون مرتبطــة باملتحور أوميكرون الجديد
لفريوس كورونا ،وفق ما أعلن متحدث باسمها يف جنيف.
وقال كريستيان ليندماير -خالل مؤمتر صحفي دوري ل مم
املتحــدة يف جنيف« -مل أطلــع عىل أي معلومات تفيد حدوث
وفيات مرتبطة بأوميكرون».
وأضاف أنه مع لجوء املزيد من الدول إىل إجراء فحوص لرصد
املتحور الجديد «ســيكون لدينا مزيد من اإلصابات ،ومزيد من
املعلومات ،رغم أنني آمل أال تكون هناك وفيات».
ورصــد املتحور الجديد الذي صنفته منظمة الصحة العاملية

بأنــه «مقلق» ،ألول مرة يف جنوب أفريقيا ولكن منذ أن أبلغت
ســلطات البلد منظمة الصحة العاملية يوم  24ترشين الثاين
املايض ،ســجلت إصابات بأوميكرون يف  38دولة يف جميع
القــارات .ورغم أن اإلصابــات األوىل خارج أفريقيا الجنوبية
مرتبطة بشــكل عام بأشخاص سافروا إىل دول املنطقة ،فإن
حــاالت أوىل النتقال العدوى محليا بصدد الظهور يف الواليات
املتحدة وأسرتاليا ،عىل سبيل املثال.
ً
احتامال «مرتف ًعا»
وتعتــرب منظمة الصحة العاملية أن هناك
أن «ينترش أوميكرون عامليا» ،وإن كانت تجهل حتى اآلن العديد
من األمور حوله ،مثل شدة العدوى وفعالية اللقاحات املوجودة
ضده وشدة األعراض التي يسببها.

} دراسة }

ذكرت دراســة جديدة أن األشــخاص الذين أصيبوا بالفعل
بكورونا يبدو أن لديهم حامية أقل من عودة اإلصابة بالفريوس
مــع املتحور أوميكرون مقارنة باملتحورات الســابقة .وبدأت
مجموعة من العلامء الجنوب أفريقيني يف دراسة خطر عودة
اإلصابة بكوفيد 19-مع ظهور متحور أوميكرون يف البالد.
وبعد دراســة بيانات عــودة اإلصابة التي تســببت فيها
متحــورات بيتا ودلتا وأوميكــرون ،وجد العلامء أن اإلصابات
الســابقة رمبا ال تحمي من أوميكــرون كام كانت تحمي من
اإلصابة باملتحورين السابقني ،بيتا ودلتا.
وقال مؤلفو الدراسة «الدليل عىل مستوى السكان يشري إىل
أن متحور أوميكــرون مرتبط بقدرة كبرية عىل تجنب املناعة
من إصابة سابقة» .وأضافوا «يف املقابل ،ال يوجد دليل وبايئ
عىل مســتوى السكان -عىل حدوث إفالت من املناعة مرتبطمبتحوري بيتا أو دلتا».

واشـــــــنـــــــطـــــــن  :جـــــــــــاهـــــــــــزون لــــــــخــــــــيــــــــارات اخـــــــــرى
 ...طـــــــــــــهـــــــــــــران  :ســــــــنــــــــتــــــــوجــــــــه شـــــــــرقـــــــــا
مـ ــوسـ ــك ـــو تـــكـــشـــف سـ ــبـ ــب تــــــــأزم املـــــفـــــاوضـــــات فـــــي فــيــيــنــا
(تتمة ص)1
وأشار املسؤول الرويس أيضاً إىل أنّ هناك قاعدة يف املحادثات
النوويــة يف فيينا مفادها أن «ال اتفاق حتى يتم االتفاق عىل
كل ء ،مبعنــى أنّ التعديالت والتغيريات يف املوقف ممكنة
دامئاً ،لكن من املستحسن أن تكون هذه التعديالت محسوبة وال
تتحــول إىل عقبة يف طريق التقدم .لذلك نحن ال نجعل املوقف
دراماتيكياً».
وأضــاف أوليانــوف أنّ «كل املشــاركني يف اجتامع اللجنة
املشرتكة اســتمعوا لبعضهم البعض .املحادثات بدأت للتو ،ما
قلنــاه أو قاله اإليرانيــون واألمريكيون ليس آخر كلمة .مل يعد
أحد بأنّ ذلك سيكون سهالً».
وتابع أوليانوف« :مطلب اإليرانيني بالضامنات واضح ومربر
متاماً .يجب أن يكون هناك يقني بأنّ التجربة الخبيثة التي متت
يف عهد دونالد ترامب مع سياسة الضغط األق  ،والعقوبات
اإلضافية ،لن تتكرر» ،وفق تعبريه.
وقال املســؤول الرويس إنّه إذا كانــت إيران بحاجة إىل أي
ضامنــات أخرى ،فيمكن مناقشــتها أيضاً ،مؤكــداً أنّ إيران
«بصفتها الطرف األكرث اهتامماً يف ذلك الصدد ،يجب أن تقدّ م
مقرتحاتها .عىل اآلخرين أن ينظروا فيها بعناية ألن الســؤال
الذي تطرحه إيران معقول ومربر متاماً».

} بلينكن }

مــن جهته ،قال وزير الخارجية األمري أنتوين بلينكن ،إن
أحــدث جولة من املحادثات النووية اإليرانية انتهت ألن «إيران
ال تبدو جادة» يف الوقت الحايل بشــأن القيام مبا هو وري
للعودة إىل االلتزام باتفاق .2015
وحذر بلينكن ،الذي كان يتحدث يف مؤمتر رويرتز نكســت،
مــن أن الواليات املتحدة لن تســمح إليران بتأجيل العملية مع
االســتمرار يف تعزيز برنامجها وأن واشنطن ستتبع خيارات
أخرى إذا فشلت الدبلوماسية.
وقــال «ما رأيناه يف اليومــني املاضيني هو أن إيران ال تبدو
اآلن جــادة يف اتخاذ ما يلزم ملعاودة االمتثال ،ولهذا الســبب
أنهينا جولة املحادثات يف فيينا» ،مضيفاً «سنتشاور عن كثب
وباهتامم كبري مع كل رشكائنا يف العملية نفسها ...وسرنى ما
إذا كان لدى إيران أي قدر من االهتامم باملشاركة عىل نحو جاد».
كــام قــال بلينكن «إذا تبني أن الطريق مســدود أمام عودة
االمتثال لالتفاق ،فسنســعى لخيارات أخرى» ،لكنه امتنع عن
توضيح طبيعة هذه الخيارات.
البيت األبيض
من جهتها ،قالت الناطقة باسم البيت األبيض جني سا إنّ
«الحكومة اإليران ّية الجديدة مل ِ
تأت إىل فيينا حاملة اقرتاحات
ب ّناءة».

أبــــو الــغــيــط يـــحـــذر مـــن ســـبـــا تــســلــح ب ــال ــش ــر األوســــط

ً

وأضافت «ال نزال نأمل مبقاربة دبلوماس ّية ،إنّها دامئاً الخيار
األفضــل» ،لك ّنها تداركت أنّ «مقاربة إيران هذا األســبوع مل
تتمثّل ،ل سف ،يف محاولة معالجة املشاكل العالقة».

} دبلوماسيون أوروبيون }

بالتزامن ،قالت مصادر دبلوماســ ّية إنّ هذه املحادثات التي
اســتؤنفت يف بداية األســبوع وتوقّفت الجمعة ،يفرتض أن
تســتأنف منتصف األســبوع املقبل للسامح بدرس املقرتحات
اإليران ّية.
كام قال دبلوماســيون كبار من فرنســا وأملانيا وبريطانيا
إن «طهــران ترتاجع عن كل التســويات التي تم التوصل إليها
بصعوبــة» خالل الجولة األوىل من املفاوضات بني نيســان
وحزيران  ،مندّ دين بـ»خطوة إىل الوراء».
وأضاف الدبلوماسيون األوروبيون «ليس من الواضح كيف
سيكون ممكناً سدّ هذه الفجوة يف إطار زمني واقعي».
ورغم هذه الترصيحات ،قال هؤالء إنّهم «منخرطون بالكامل
حل دبلومايس» ،مشدّ دين عىل أنّ «الوقت ينفد».
يف البحث عن ّ

} الصني }

مــن جهته ،قال دبلومــايس أورو إن «هذه املقرتحات ال
ميكن أن تشــكّل قاعدة للتفاوض .من غري املمكن التقدّ م» عىل
هذا األساس.
وأمام قرص كوبور حيث أبرم االتّفاق التاريخي ،كان السفري
أقل تشاؤماً ،وتحدّ ث عن «محادثات جوهرية».
الصيني ّ
«كل األطراف وافقوا عىل القيام
وقال وانغ كون للصحاف ّيني ّ
بتوقّف قصري ألخذ توجيهات .هذا أمر طبيعي و وري ،ونأمل
يف أن يعطي ذلك دفعاً جديداً للمفاوضات».
لكــ ّن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون اعترب خالل زيارة
لد أنّه يجب «عدم اســتبعاد» إمكانيــة أال تبدأ هذه الجولة
«مجدداً رسيعاً».
مــن جانب آخر ،دعا ماكرون إىل إطالق «دينامية أوســع»
مع دول املنطقة.

} طهران }

يف غضــون ذلك ،ح ّذر مســاعد الرئيس اإليراين للشــؤون
جه رشقاً كإجراء
الربملانية محمد حسيني ،من أن بالده «ستتو ّ
مقايضة تجارية بالنفط إذا مل تخرج مفاوضات فيينا بنتيجة».
حسيني شدّ د عىل أن «زمن اإلمالءات األمريكية عىل الشعوب
ّ
وىل» ،مشرياً إىل أن «إيران هي اليوم من تقدّ م اقرتاحاتها»»
ويف الســياق نفسه ،أكّد مستشار الفريق االيراين املفاوض
محمد مرندي يف وقت ســابق ،أن الخطة البديلة إليران هي
اســتمرارها بربنامجها النووي ،وشدّ د عىل أن املس ّودتني حول
إنهاء العقوبات والربنامج النووي تنســجامن مع خطة العمل
املشرتكة وتنفيذ االتفاق.

ً

الــجــيــ األم ــي ــرك ــي يــقــتــل ق ــي ــادي ــا فـــي ال ــق ــاع ــدة بــســوريــا
أعلن الجي األمري أنه شــن غارة بطائرة دون طيار عىل
قيادي يف تنظيم القاعدة اإلرها يف شامل غرب سوريا ،لكن
الغارة أدت إىل سقوط ضحايا من املدنيني.
وقال املتحدث باسم القيادة املركزية األمريكية «السنتكوم»،
بيل أوربان« :القوات األمريكية شــنت بة قرب إدلب يف 3
كانون االول ،الستهداف عنرص بارز ومخطط يف القاعدة».
وأضاف املتحدث بأن الربة التي نفذتها طائرة «إم كيو »9
كانت دقيقة.
ومع ذلك ،قال املســؤول العســكري األمري إن املراجعة
األولية للعملية تظهر احتامل سقوط ضحايا مدنيني.
وتابع« :إننا قت الخســائر يف أرواح األبرياء ونتخذ جميع
اإلجراءات املمكنة ملنع حدوث ذلك».
ويف وقت الحق ،أكدت «السنتكوم» فتح تحقيق يف سقوط
ضحايا مدنيني يف الغارة الجوية.

بدوره ،أكد املرصد الســوري لحقوق اإلنســان بحدوث غارة
جوية يف إدلب يف  3كاالول.
وقال إن الغارة استهدفت «عنرصا سابقا» يف تنظيم «حراس
الدين» املرتبط بتنظيم القاعدة ،مشــريا إىل أن الغارة أدت إىل
مقتل العنرص ،الذي ينحدر من بلدة إحســم بجبل الزاوية يف
إدلب.
وأضاف أن هذا العنرص الذي ترك التنظيم منذ نحو عام تحولت
جثته إىل أشالء عىل الفورة نتيجة استهدافه بثالثة صواري ،
بينام كان يســتقل دراجة نارية عىل طريق املسطومة بريف
محافظة إدلب.
ولفت املرصد الســوري إىل إصابة عائلة مؤلفة من  6أفراد
بينهم نســاء وأطفال ،لحظة مرورهم بســيارتهم من موقع
الهجوم ،جرى إســعافهم إىل املشــايف امليدانية يف املنطقة،
جروح بعضهم خطرة.

قــال األمني العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط،
السبت ،إن إيران تهدف إىل بسط سيطرتها عىل مضيقي هرمز
وباب املندب ،سواء بشكل مبارش أو عرب امليليشيات التي متولها،
مشــرياً إىل هجامت نفذتها يف صيف  ،2019وكذا إىل التهديد
املستمر الذي ميثله الحوثيون عىل املالحة يف البحر األحمر.
وأشــار أبو الغيط ،خالل مشاركته يف النسخة السابعة من
حوار روما املتوسطي ،الذي يعقد يف العاصمة اإليطالية يومي
 3و 4كانون االول ،مبشــاركة عدد من كبار املس ولني والخرباء
ورجال االقتصاد من الدول املطلة عىل ضفتي املتوسط ،إىل أن
استقرار املالحة يف هذه املضايق االسرتاتيجية املهمة للتجارة
العامليــة ،وبخاصة ما يتعلق بنقل املواد البرتولية ،ميثل عصباً
أساسياً لالقتصاد العاملي ،وأن الحفا عىل حرية املالحة دون
تهديــد يعد أولوية عاملية ،وليس فقــط للدول العربية املطلة
عليها.
وأوضح مصدر مســؤول باألمانة العامــة لجامعة الدول
العربيــة أن أبو الغيط تحدث عن أمن الخليج ومخاطر التهديد
اإليراين عــىل حرية املالحة البحرية أمام جلســة خصصت
ملناقشة هذا املوضوع ،مبشاركة من املدير العام لوكالة الطاقة
الذرية رافائيل غرويس.
وأوضح أبو الغيط يف مشــاركته أن الســلوك اإليراين يف
املنطقة ،والنزعة الواضحة للهيمنة والتدخل يف الدول العربية،
هام الســبب وراء صعوبة إقامة نظام أمني يف الخليج يقوم
عىل التعاون والرفاهية املشــرتكة للشــعوب ،مشرياً إىل أن

مبادرات عديدة طرحت يف هذا الخصوص ،ولكن تظل املشكلة
األساســية هي غياب الثقة من جراء السياسات اإليرانية التي
متثل تهديداً عىل جريانها.
وأكد أبو الغيط أن حصول إيران عىل السالح النووي من شأنه
أن يطلق سباقاً للتسلح يف املنطقة ،متمنياً أن تنجح املفاوضات
الجاريــة يف ثني إيران عن تحقيــق هذا الهدف تجنباً لتدهور
املوقف األمني إىل ما هو أشد خطورة.
وأوضح أنه من الصعب تناول الربنامج النووي اإليراين من
دون النظــر إىل حقيقة وجود قــوة نووية قامئة بالفعل يف
املنطقــة وهي إرسائيل ،خاصة يف ضوء إ ارها عىل تدمري
حل الدولتني وإهدار الفرص املتاحة لتطبيقه.

ا ســــــكــــــنــــــدريــــــة تـــــتـــــأهـــــب الســـــتـــــقـــــبـــــال «قــــــاســــــم»
تستعد مدينة اإلسكندرية الساحلية
شامل مرص الســتقبال النوة قاسم،
التــي تحدث عــادة يف مطلع كانون
االول مــن كل عام .وبحســب املوقع
الرســمي لهي ة ميناء اإلسكندرية،
تتعرض مدينة اإلسكندرية لـ 18نوة
سنويا ،وتعترب «نوة قاسم» من أخطر
النوات وأشدها ،وسميت قاسم بسبب
غرق أحــد الصيادين يف وقتها ،وكان
يدعى قاســم .و»النواة» هو املصطلح
الذي يطلق عىل الرياح الشديدة التي قد
تكون مصحوبة بأمطار تسبب سيول.
وتأيت كل عام يف مطلع كانون االول،
وتكون مصحوبــة بعواصف وبرياح
جنوبية غربية.
وعن حالة الطقس التي تشــهدها
مــرص ،يقــول مديــر إدارة التحاليل
والتنبــؤات الجوية بهي ــة األرصاد
الجوية ،محمود شــاهني ،إن نشاط الرياح يبدأ عىل السواحل
الشــاملية مع فرتات الليل ،مع فرص ســقوط أمطار خفيفة
عىل ســواحل البالد مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية املثرية
ل تربة.
ويضيف شــاهني أن هذه الظواهر الجوية تشمل السواحل
الشــاملية والقاهرة ،ومناطق من شامل الصعيد ،كام تتعرض
للمناطــق املفتوحة والطرق املكشــوفة ،ثــم يتبع ذلك فرص
ســقوط األمطار من خفيفة إىل متوســطة ،عىل السواحل
الشــاملية املطلة عىل البحر املتوســط ،وشامل الدلتا ،مشريا
إىل أن املناطق الداخلية ال تتعرض ل مطار.
أما عن تأثر مدينة اإلسكندرية بالنوة قاسم ،يقول املسؤول
املرصي إن األمطار لن متثل خطورة كبرية عىل اإلســكندرية،
لكنه يف الوقت نفســه حذر من ارتفاع متوســط األمواج يف

عمق البحر املتوسط الذي يرتاوح بني  3إىل  3.5مرت ،وهو ما قد
يتسبب ببعض اإلضطرابات يف حركة املالحة ،ورمبا يتسبب
بإغالق بعض املوان .
وعىل مســتوى مجابهة النوة ،رفعت السلطات املرصية يف
مدينة اإلســكندرية حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهي ة
العامة ل رصاد الجوية والتي تشري إىل سقوط أمطار بكثافة
متفاوتة الشــدة من خفيفة إىل متوسطة ونشاط للرياح عىل
فرتات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق املحافظة.
كام انترشت سيارات شفط املياه والبداالت ،وعربات التدخل
ال يع والســيارات املدمجة عىل مســتوى املحافظة تحسبا
ألي تقلبــات مفاج ة ،وخاصة باألماكن الســاخنة وطريق
الكورني وأبــو قري ،باإلضافة إىل اســتمرار أعامل تطهري
الشــناي واملطابــق وتفريغ بيارات محطــات الرفع من أي
مخلفات ومتابعة مناسيب املصارف عىل مدار الساعة.

الـــــســـــودان  :ق ــب ــا ــل ال ــب ــج ــا تـــتـــراجـــع وت ــم ــه ــل الــحــكــومــة
أعلــن املجلــس األعىل لنظــارات البجا
والعموديات املســتقلة ،السبت ،أنه سيمنح
الحكومة السودانية مهلة زمنية لحل األزمة
يف رشقــي البالد.وقالت الهي ة القبلية إنها
ســتمنح حكومة عبد اللــه حمدوك مهلة
أســبوعني لحــل األزمــة املتفاقمــة يف
رشقي السودان.
ويبدو أن هذه املبادرة جاءت بعد جهود نزع
فتيــل تصعيد متوقع ،إذ كان املجلس األعىل
لنظارات البجا أعلن ،الجمعة ،أنه ســيعلن
خالل الســاعات القادمة إعــالن «جدول
تصعيدي ثــوري كامل» ،وذلك بالتزامن مع
انتهاء مهلة سابقة للحكومة.
وقــال املجلــس يف بيان« :ننــوه لعدم
االستامع لإلشــاعات ( ،)...وسيتم خالل
الســاعات القادمة اعالن جدول تصعيدي
ثوري كامــل من قبل اللجنــة التصعيدية
للمجلس األعىل لنظارات البجا والعموديات
املستقلة ترقبوا الجدول التصعيدي».
وكانــت لهجة املجلس القبــيل تصعيدية يف األيام األخرية،
متوعدا بـ»إغالق رشق الســودان من دون أي اســتثناءات».
وقبيلة البجا إحدى أكرب املكونات السكانية يف رشقي السودان.
ويشهد رشق السودان أزمة منذ منتصف ايلول املايض ،عندما
نظم أنصار املجلس احتجاجات يف ميناء بورتسودان ضدّ اتّفاق
الســالم التاريخي الذي وقعته الحكومة االنتقال ّية يف ترشين
االول عام  2020يف مدينة جوبا ،عاصمة جنوب السودان.

وطالــب املحتجون بإلغاء االتفــاق ،معتربين أنه ال يضمن
متثيال عادال ملنطقة رشق السودان وقبائلها.
ويدعــو املجلس إىل عقد مؤمتر شــامل بخصوص رشقي
الســودان لقرير مســتقبلها .ويقول أيضا إن املنطقة تعاين
تهميشا حكوميا.
ويف األشهر املاضية ،أعاد املجلس القبيل فتح املوان مبدينة
بورتسودان االسرتاتيجية وكذلك الطريق الذي يربط هذه املوان
بالعاصمة الخرطوم.

دعـــــــــم أمــــــيــــــركــــــي لـــــــقـــــــوات األمــــــــــــن الــــعــــراقــــيــــة
جــددت الواليــات املتحدة
التأكيــد عــىل التزامها بدعم
قــوات األمــن العراقية ،مبا
يف ذلك البشــمركة يف إقليم
كردستان العراق ،الذي تعرض
لهجــوم ،مــن تنظيم داع ،
وأسفر عن مقتل  13شخصا.
وقالــت وزارة الخارجيــة
األمريكية يف بيان« :تشــعر
الواليات املتحدة بقلق بالغ إزاء
استمرار تصعيد هجامت داع
يف جميع أنحــاء العراق ،مبا
يف ذلك الهجوم الذي وقع يف
منطقة مخمور ،والذي أودى
بحياة 10من البشمركة وثالثة
مدنيني».
وقــال مســؤولون يف
إقليم كردســتان العراق ،إن هجوما شنه مسلحون من تنظيم
داع عىل قرية يف شــامل العراق ،الجمعة ،أسفر عن مقتل
 13شخصا عىل األقل ،بينهم ثالثة قرويني وعرشة جنود أكراد.
وأعلن تنظيم داع مســؤوليته عن الهجوم الدامي .ووقع
الهجوم يف قضاء مخمور ،وهو نقطة رئيسية لنشاط تنظيم
داع  ،ويشهد هجامت منتظمة عىل القوات الكردية والعراقية

واملدنيني يف كثري من األحيان.
وتقع مخمــور ،وهي منطقة جبلية ،عىل بعد  70كيلومرتا
جنوب رشق املوصل و 60كيلومرتا جنوب غرب أربيل ،عاصمة
إقليم كردستان.
ودعا رئيس وزراء كردســتان العــراق م ور بارزاين ،إىل
تعــاون أمني أكرب مع قوات األمن العراقية للتصدي لنشــاط
تنظيم داع .
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االحد  5كانون األول 2021

دولـــيـــــات ـ ســــبا الخيــــل ـ مبــــوب

ســــــــبا الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت االحــــــــد كانــــــــون االول 0 1
الشوط االول  -املسافة  1400مرت

جائزة كفردالقوس للبواين  2-1سباقات وعمرها  3سنوات املسافة 1400م
الوزن  52كيلو مع بناليتيه وتخفيض لالفراس
101
102
103
104
105

ج .صحناوي
كميل كرم
الياس زهرة
الياس زهرة
طوين الفرن

محبوبة أمري
بطل العامل
شادن
يا غرامي
أوليتشكا

3
2
1
4
5

م .دبور
م .حوا
م .دبور
م .دبور
فواز

عا
وديع
عدنان
عالء
شحادة

11
10
31
313
221

5252
52
52
50-

 1.46ج  27نم
 1.44ج 25
خفيف
 1.12باب نم 26
فتح نفس خ

اقدر :محبوبة امري – شادن – اوليتشكا
املضامر :محبوبة امري – بطل العامل – شادن – اوليتشكا

الشوط الثاين  -املسافة 1400مرت

} محبوبة امري :باالمكان
احتساب شــوطها ،شوط
البيت الواحد واالربعة الباقني
سيكونون بانتظار وصولها
اىل الهــدف فائزة ومضيفة
نرص ثالث اىل سجلها.

جائزة عشا للبواين التي مل تربح بعد وعمرها  3سنوات املسافة  1400م
الوزن  54كيلو مع تخفيض لالفراس
201
202
203
204
205
206

كميل كرم
وليد الع
وليد الع
أنطوان نرص
عبدو سويدان
سعد شاتيال

1
بارود
6
تروي
حبيبحسونة 4
صقر العرب 3
قمر الدار 5
بقالوة 2

م .حوا
فاروق
فاروق
خ .الدين
خ .الدين
فاروق

مهند
وديع
؟
عامد
عصام
رشيف

22
2
443
222
04
0

54
54
54
54
54
52-

خفيف خ
 1.49ج 26
خفيف خ
 1.59نم  29نم
 1.59نم 27
خفيف 26

اقدر :صقر العرب – قمر الدار – بارود
املضامر :صقر العرب – قمر الدار -بارود

} صقــر العرب :ليس يف
شــوطه من هــو اجدر منه
بالفوز فنتائجه تدل عىل قرب
اوان فــوزه وما من منافس
فعــيل له ،ثقوا به خاصة اذا
امتطاه الخيال «عصام».

تذكــر اللجنة مبيدان
بــريوت ورة االلتــزام
بوضع «الكاممة» والتباعد
االجتامعــي داخــل حرم
امليدان بسبب ارتفاع نسبة
«الكورونا».

نظــرا لعدة اتصاالت بــان نهار االحد
جميــع املكاتب مقفلــة ال تصل لعدة مدن
وقرى جريدة «الديار» لذلك قررنا بان تصدر
صفحة سباق الخيل» صباح لسبت بدال من
صباح االحد – وتبقى نتيجة الحفلة كاملعتاد
صباح االثنني – تكرموا.

اعداد  :لوران ناكوزي

} الريــس فاروق:
انتبهوا ايضا للمضمر
الطاحــ الريــس
فاروق بعــد ان جدد
الهــاوي وليد الع
جياد قوية تحسب لها
حساب فمن «تروي»
وحبيــب حســونه
وبقالوة يف الشوط
الثاين اىل الشــوط
الرابع و «امري بريوت»
} مروان دبور :ام محمد عيل :اليوم منافسة حامية بني املضمرين الذي هو عن حق امري
مــروان دبور الذي انزل  9جياد وزميله ملضمر محمد عيل الذي انزل بريوت اال اذا تراخى به
ســتة جياد قوية ومن ســيرتك الحفلة ولديه انتصارات اكرث من وديع ال ســمح الله ال – ومســك ختام جياد الريس فاروق
انتصارات خصمه ...وايت اند يس.
«االمري» الذي بفوزه سيثبت امارة فاروق بامليدان.

الشوط الثالث  -املسافة 1400
جائزة علام للخيل التي ربحت  6-3سباقات مسنة املسافة  1400م
الوزن  52كيلو مع بناليتيه وتخفيض لالفراس والبواين
301
302
303
304
305

طوين الفرن
مفيد دبغي
ميشال فرعون
طوين الفرن
كميل كرم

تيفاين
بيارق
تاج املجد
اسمهان
الحبيب

4
3
2
5
1

م .دبور
م .عيل
م .عيل
فواز
م .دبور

عدنان
اسمر
بدر
صالح
قاسم

411
421
420
121
223

5654
54
5352

 0.59الباب 25
 1.59نم 25-
 1.50نم 25-
فتح نفس خ
 1.42ج  27نم

اقدر :تاج املجد – الحبيب – اسمهان
املضامر :تاج املجد – بيارق – تيفاين – الحبيب

} تــاج املجد :يركض عىل
مسافته املفضلة وهو عائد
مــن راحته بابهــى حاالته
وسيكون بيارق خري سند له،
ال تهملوها.

الشوط الرابع ـ املسافة 1400مرت
401
402
403
404
405

نادر العيل
الياس زهرة
نادر العيل
وليد الع
الياس زهرة

أبو نرصة
عز الحبايب
مغوار
أمري بريوت
سيسيليا

3
2
1
4
5

م .عيل
م .دبور
م .عيل
فاروق
م .دبور

فارس
عدنان
؟
وديع
عالء

122
112
140
224
413

56
56
56
52
50-

 1.20الف ثالثا  33نم
 1.7باب نم 26
 50-خفيف 27

اقدر :مغوار – عز الحبايب – ابو نرصة
املضامر :عز الحبايب – ابو نرصة – مغوار – امري بريوت

مــــــعــــــار م ــت ــق ــط ــع ــة فــــــي إقــــلــــيــــم أمــــهــــرة
وال ــج ــيـ ـ  :أب ــع ــدن ــا الــخــطــر عـــن أديـــــس أبــابــا
قالت معلومــات إن معارك
متقطعــة تدور حول مدينتي
بايت وولديــا يف إقليم أمهرة
بالقرب مــن الحدود مع إقليم
عفــر اإلثيــو  ،يف حني أكد
الجي الفدرايل أنه ألحق هزائم
بجبهة تحريــر تيغراي وأبعد
التهديد عــن العاصمة أديس
أبابا والطرق اإلسرتاتيجية.
وأفادت املوجــود يف عفر
بأن الجي اإلثيو والقوات
الخاصــة العفريــة يحاوالن
تطويق بلديت بايت وولديا يف
أمهرة الخاضعتني لســيطرة
جبهة تحرير تيغراي.
ويســعى من خالل تطويــق البلدتني إىل
التقدم باتجاه مدينتي كومبولشا وديسيه يف
محافظة وولو بأمهرة.
وكان مكتــب االتصال الحكومي يف إثيوبيا
أعلن أمس الجمعة ســيطرة الجي اإلثيو
عىل  4بلدات جديدة يف إقليم أمهرة.
وأكد أن قوات الجي اإلثيو مستمرة يف
التقدم العســكري نحو عمق اإلقليم ،وأشــار
البيــان إىل أن القوات الحكومية ســيطرت
بالكامل عىل بلدات :ميدا ،وشــفا ،وحربونا،
ومكوي «ويجري حاليا متشــيط ما تبقى من
جيــوب» .وأكد بيان التلفزيــون اإلثيو أن

قوات الحكومة باتت تتمركز حاليا يف وسط
إقليم أمهرة.
وكان نجويس طالهون ،القائد العســكري
يف بلــدة شــواربيت مبحافظة شــوا قال -
للجزيرة  -إن التهديد العسكري حول العاصمة
والطرق اإلســرتاتيجية قد أزيل بالكامل ،وإن
القوات الحكومية أحكمت سيطرتها الكاملة
عىل محافظة شوا.
وتتواصل املواجهات العسكرية يف عدد من
الجبهات يف محافظات إقليم أمهرة بني قوات
الحكومة ومسلحي جبهة تيغراي ،مام أسفر
عــن تعطل مطار مدينة ســمرا ،بينام طالب
مســؤولون محليون يف اإلقليم بوقف الحرب
والتوجه إىل التفاوض.

} تــاج املجد :بقيادة واعية «بــدر» وارشاف مضمر عر
«محمد عيل» ومالك قديم ومحنك ال ميكن ان يعرف الخسارة...
باذن الله.

الشوط الخامس  -املسافة  1400مرت

جائزة ترزا للبواين التي ربحت  4-2سباقات وعمرها  4سنوات املسافة  1400م
الوزن  52كيلو مع بناليتيه وتخفيض لالفراس
 1.20الف نم  26نم
 1.49ع ك 25-

جائزة اردة للخيل التي ربحت  2-1سباقات وعمرها  3سنوات
الوزن  52كيلو مع بناليتيه وتخفيض للبواين املسافة  1400م
} مغــوار :حني طلب منه
الفوز حققه ويف اســطبله
الجديد ال هم لهم سوى رؤية
جيادهم عنــد الهدف فائزة،
وانتصاره الخامس بانتظاره
اليوم.
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505

وليد الع
ميشال فرعون
ميشال فرعون
الياس زهرة
الياس زهرة

األمري
السلطان
سنيور
جيمي
عنيد

1
4
3
2
5

فاروق
م .عيل
م .عيل
م .دبور
م .دبور

وديع
أسمر
بدر
عدنان
عالء

اقدر :سينيور – االمري – السلطان
املضامر :االمري – (السلطان – سنيور) – جيمي

بلينكــــــن  :قرار الصيــــــن زو تايوان ســــــيكون كارثيا
قــال وزيــر الخارجيــة
األمري أنتوين بلينكن ،إنّه
يتعــني عىل الزعامء الصينيني
ّ
«التفكري ملياً» يف تحركاتهم
إزاء تايوان ،محذراً من «عواقب
وخيمــة» إذا حثّــت الصني
الخطى نحو مضيق تايوان.
وتحدث بلينكن ،يف مقابلة
عن تحديــات عديدة تواجهها
إدارة الرئيــس جو بايدن عىل
صعيد السياسة الخارجية  ،من
بينها الجهــود املتعرثة إلحياء
االتفــاق النــووي اإليراين،
والتعزيزات العســكرية الروسية قرب حدود
أوكرانيا ،والرصاع املحتدم يف إثيوبيا.
ويقول وزير الدفاع التايواين إنّ التوترات مع
الصني «بلغت حداً غري مســبوق» منذ أكرث من
 40عاماً ،ويؤكد أنّ الصني ســيكون بإمكانها
القيام «بغزو شامل» للجزيرة بحلول .2025
ورداً عىل ســؤال حول مــا إذا كانت الصني
ســتغزو تايوان ،قال بلينكن إنّه «ســيكون
قــراراً يحتمل أن يكون كارثياً» ،مكرراً املوقف
األمري نفسه بأنّ واشنطن «ملتزمة بقوة»
بضــامن امتالك تايوان لوســائل الدفاع عن
نفسها.

121
114
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1

ً

وأشــار بلينكــن إىل أنّ الصني «دأبت عىل
محاولــة تغيري الوضــع الراهن» عرب مضيق
تايــوان يف الســنوات األخــرية ،من خالل
«املشــاركة يف مناورات عسكرية استفزازية
ومحاولة عزل تايوان عن بقية العامل».
وأضــاف« :يحدوين األمل يف أن يفكر قادة
الصني مليــاً يف هذا األمر ،وأال يعجلوا بأزمة
تستتبع عواقب وخيمة عىل الكثري من الناس
وال تصب يف مصلحة أحد ،بدءاً من الصني».
وأكد الرئيس األمري جو بايدن ،يف وقت
ســابق ،أنّ الواليات املتحدة ستدافع عسكرياً
عن تايوان «إذا ما شــ ّنت الصني هجوماً» عىل
هذه الجزيرة.

نجــــــاة حاكم والية بنجشــــــير من انفجــــــار في كابل

اخترا هواتف مو فين في الخارجية األميركية ببرنام
قالــت  4مصادر مطّلعة إن
مهاجامً مجهوالً اخرتق أجهزة
هواتف «آيفون» ،التي تنتجها
رشكة «أبــل» ،وأوضحت هذه
خاصة
املصــادر أن «الهواتف
ّ
بـ  9موظفــني عىل األقل يف
وزارة الخارجيــة األمريكية»،
وأن االخرتاق حصل باستخدام
«برامــج تجســس معقدة،
ط ّورتهــا مجموعة  NSOالتي
تتخذ من «إرسائيل» مقراً لها».
وقال إثنــان من املصادر إن
«عمليات االخرتاق التي حدثت
خالل الشــهور املاضية طالت
مسؤولني أمريكيني يف أوغندا ،أو تركّزت عىل
مسائل تتعلّق بها».
ومل تحدد املصادر الجهة التي شنت الهجامت
اإللكرتونية األخرية.
وقالــت مجموعــة « »NSOيف بيان ،أول
أمس الخميس ،إنه «ليس لديها أي مؤرش عىل
اســتخدام أدواتها ،لكنها ألغت الحسابات ذات
الصلة وستحقق بنا ًء عىل تحقيق رويرتز».
وأعلن متحدث باســم « »NSOأنه «إذا أظهر
تحقيقنــا أن هذه اإلجراءات قد حدثت بالفعل

باســتخدام أدوات  ،NSOفسيتم وقف التعامل
مــع هذا العميــل نهائياً واتخــاذ اإلجراءات
القانونيــة بحقــه» ،وأضــاف أن املجموعة
«ســتتعاون أيضاً مع أي سلطة حكومية ذات
صلة ،وتقدّ م املعلومات الكاملة التي سنتوصل
إليها».
وتقــول « »NSOمنذ فرتة طويلة إنها تبيع
منتجاتها «فقط ملســؤويل إنفــاذ القانون
واملخابرات الحكوميني ،مام يســاعدهم عىل
مراقبة التهديدات األمنية» ،يف حني ال تشارك
الرشكة بشكل مبارش يف عمليات املراقبة.

} مغــوار :ومعه نادر العيل ونجله محمد ومضمره محمد
عيل وشــقيقه حسني والخيال ميكن يكون «راغب» الذي فاز
بحفل  14ت 2ضاربا فرح العيد ،وصخر.

قال مســؤول بارز لوكالة األنباء األملانية
إن حاكم والية بنجشــري يف حكومة حركة
طالبــان نجا من انفجــار وقع يف العاصمة
األفغانية كابل.
وقــال نائب رئيس الرشطــة بالوالية عبد
الحميد خراســاين إن قنبلة زرعت عىل جانب
طريق انفجرت لدى مرور موكب مولوي قدرة
الله ،يف تامياين مبنطقة الرشطة الرابعة
غري أن خراســاين قال إن الحاكم أو أيا من
ح ّراسه الشــخصيني مل يصب يف االنفجار،
وأكد املتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد
خوســتي وقوع االنفجار ،لكنه مل يعط مزيدا

من التفاصيل .وعقــب االنفجار ،تم تطويق
املوقع طبقا ملا ذكره صاحب متجر يف املنطقة
للوكالة األملانية .ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها
عــن الهجوم ،لكن تنظيم الدولة اإلســالمية
تب ّنى املسؤولية عن هجامت مامثلة.
وتحدث تفجريات وعمليــات اغتيال وقتل
عىل نحو شــبه يومي يف أفغانســتان ،حتى
بعد أن اســتولت حركة طالبان عىل السلطة
يف آب املايض.
وكانت بنجشري آخر منطقة يف أفغانستان
تســيطر عليها طالبان بعد معارك استمرت 6
أيام ضد قوات مناوئة بقيادة أحمد مسعود.
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54
54
51
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خفيف 25
 1.52نم  26ع ك
 1.49ع ك 25
 1.8باب نم 26
 1.52نم 26

} ســينيور :رغــم قوة
مجموعته اال اننا نراه االفضل
لتحقيق النرص فقد بدا بحالة
رائعة اثناء التامرين.

صــــحــــة بــــــايــــــدن تـــ ـــيـــر ال ــق ــلـ ـ

أكــد الرئيس األمري جو بايدن ،أن صوته الخشــن خالل
مؤمتره الصحفي ســببه «نزلة برد» أصيب بها بعد اتصال مع
حفيده الذي نقل العدوى إليه ،مشــريا إىل أنه يخضع «يوميا»
الختبار كوفيد.19-
وخــالل مؤمتره الــذي عقده يف البيــت األبيض ليتحدث
عن االقتصاد األمري  ،بدا أنه يعاين احتقانا واضحا وســعل
مرات عدة ما دفع أحد الصحفيني إىل سؤاله عن صحته.
وقال بايــدن« :أنا بخري .أخضــع الختبار كوفيد كل يوم.
األمر هو أن حفيدي الذي يبلغ عاما ونصف عام مصاب بنزلة
برد ويحب تقبيل جده .إنها مجرد نزلة برد».
جو بايدن عطلة نهاية األسبوع مع أرسته ملناسبة
وأم
عيد الشكر البالغ األهمية يف الواليات املتحدة.

10

االحد  5كانون االول 2021

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطولـــــــــــــــة آســـــــــــــــيا وأوقيانيـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الجـــــــــــــــودو
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـــ  1س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ألوزباكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان
وميداليـــــــــــــــة برونزيـــــــــــــــة للبنانيـــــــــــــــة أكويلينـــــــــــــــا الشـــــــــــــــايب
أحــرز لبنــان ميداليــة
برونزية بواســطة الالعبة
أكويلينا الشايب (ف ة تحت
الـ  18ســنة ووزن تحت الـ
 63كلــغ) يف اليــوم الثاين
من منافســات بطولة آسيا
واوقيانيــا يف الجودو التي
ينظمها االتحاد اللبناين للعبة
وتختتم األحد برعاية رئيس
الجمهورية العامد ميشــال
عون عىل ملعب مج ّمع نهاد
نوفل يف ذوق مكايل.
ونجحت الشايب ،مبؤازرة
الجمهور ،يف احراز امليدالية
الربونزيــة عــىل الرغم من
اصابة تع ّرضت لها يف كتفها
يف الــدور نصــف النهايئ
ضد األوزباكية كورشــيدا ا ل نانية ا شا م ا عن وسعاد ومار نسيس و و و وفرنسوا ونيور
رازوكبريدييفا(التي احرزت
الحقــاً لقب ف تها) لتلعب بــروح قتالية عالية عىل املركزين
الثالث والرابع متحاملة عىل اصابتها(خضعت للعالج عىل يد
الدكتور ألفرد خوري) وتفوز عىل منافستها اولدانا تانزاريكوفا
من كازاخستان وتحرز امليدالية الربونزية وهي األوىل للبنان
يف البطولة القارية.
وأقيمت منافســات اليوم الثاين بحضــور رئيس االتحاد
اآلســيوي للجودو عبيد العنزي واركان االتحاد القاري واملدير
التنفيــذي لالتحــاد الــدويل للجودو فالد مارينسيســكو
ورئيس االتحاد اللبناين املحامي فرنســوا ســعادة واعضاء
االتحادورؤساء واعضاء الوفود وجمهور من محبي الجودو.
ومع انتهاء منافسات ف ة تحت الـ  18سنة  ،تقام منافسات
ف ة تحت الـ  21سنة عىل مدى يومني.
وتصد ّرت اوزباكســتان الرتتيب العام النهايئ لف ة تحت الـ
 18سنة ( 9ذهبيات و 5فضيات و 5برونزيات) تليها كازاخستان
( 3ذهبيــات و 8فضيات وبرونزيــة واحدة فكوريا الجنوبية
( 3ذهبيــات وفضية واحدة و 7برونزيات) فمنغوليا (ذهبية
واحــدة وبرونزيتان) فالهند (فضية واحــدة و 6برونزيات)
فطاجاكســتان (فضية وبرونزيتان) ،ثم قريغيزســتان (4
برونزيات) فكل من لبنان وسوريا(برونزية واحدة).ومل يحرز
العراق واالردن واليمن والكويت ونيبال اي ميدالية.

} اليوم الثاين }

ويف ما ييل نتائج اليوم الثاين من البطولة:
ذكور(تحت الـ  18سنة)
تحت الـ  73كلغ:-1دونغ هيوم سونغ (كوريا الجنوبية)
-2باتري اليكني (كازاخستان)
-3سانغ هون جانغ (كوريا الجنوبية)
-3ارزهان كاننتبيكوف (قريغيزستان)
تحت الـ  81كلغ:-1ميلس سوديكوفا (كازاخستان)
-2نورز هان بيسينوف (كازاخستان)
-3شيتال نينغتوجام (الهند)
-3محمد تانغرييف (اوزباكستان)
تحت الـ  90كلغ:-1ابراهيم خولبوييف (اوزباكستان)
-2بهوان بيتاس (كازاخستان)
-3انيل انلهي (الهند)
-3غو وو كيم (كوريا الجنوبية)
فوق الـ  90كلغ:-1سيونغ هان (كوريا الجنوبية)
-2بارفيز عبدالرحامنوف (طاجاكستان)
-3ع ّبوس اسمولوف (اوزباكستان)
-3كيدرشا ساتاروف (قريغيزستان)
اناث (تحت الـ  18سنة)
-تحت الـ  57كلغ:

اﻟﺸﺎﻳﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﺟﻮﻧﻴﻮر ﺳﻌﺎدة
-1اوشيامنغ اويوغرييل (منغوليا)
-2سيونغ كيم (كوريا الجنوبية)
-3شانامبام ليتول (الهند)
-3رسفينوف اكزانوفا (اوزباكستان)
تحت الـ  63كلغ:-1كورشيدا رازوكبريدييفا (اوزباكستان)
-2مارجونا نورولوييفا (اوزباكستان)
-3اكويلينا الشايب (لبنان)
-3اونا كوه (كوريا الجنوبية)
تحت الـ  70كلغ:-1تويغول خامروييفا (اوزباكستان)
-2ديانا تيلباييفا (كازاخستان)
-3مني جي كانغ (كوريا الجنوبية)
-3نانداين فاتس (الهند)
فوق الـ  70كلغ:-1سيون يل (كوريا الجنوبية)
-2شريينجون يولدوشوفا (اوزباكستان)
-3نيام اردن باتسوري (منغوليا)
-3موخالروييم توختاميشيفا (اوزباكستان)
ويف برنامــج اليوم األخري اليوم األحــد ،تقام التصفيات
التمهيدية لبطولة تحت الـ  21ســنة قبل الظهر عىل ان تقام
املباريات النهائية بعد الظهر.

حاوره جالل بعينو

العالقة مع سعادة

ورداً عىل ســؤال حول العالقة مع املحامي فرنسوا سعادة
اجاب العنزي مبتســامً» العالقة ممتازة مع الصديق فرنسوا
سعادة وتعود اىل سنوات عديدة ونحن عىل تحالف اسرتاتيجي
خاصة منذ انتخا عىل رأس االتحاد اآلسيوي يف العام 2007
وتحالفنا مســتمر يف املستقبل عىل كافة األصعدة .املحامي
سعادة طاقة رياضية ادارية كبرية وكان بطل جودو ومدرب
منتخــب لبنان ليرتأس االتحاد اللبناين يف بداية العام 1994
ويتبوأ مناصب ادارية خارجية هامة واالتحاد اللبناين ال يغيب
عن الجمعيات العمومية لالتحادات الدويل واآلسيوي وغريها
ودوره فاعل ضمن األرسة الدولية واآلسيوية».
وتابع العنزي بهدوئــه الالفت» احة ان تنظيم بطولة
آســيوية عىل األرايض اللبنانية يف هذه الظروف السياسية
واالقتصاديــة والصحية الصعبة التي مير بها لبنان أمر فيه
بطولة وانجاز وجهد ج ّبار من االتحاد اللبناين من رئيسه اىل
كافة اعضائه».

االت اد ا سيو ع يد ا عن

وضــع املنتخب الجزائــري للمحليني ،قدما يف
الدور ربع النهايئ من بطولة كأس العرب ،إثر فوزه
عىل لبنان ( )0-2أمس الســبت ،بالجولة الثانية،
للمجموعةالرابعة.
ثنائية املحاربني وقع عليها ياسني براهيمي عند
الدقيقة ( 69عــرب ركلة جزاء) ،وطيب مزياين يف
الدقيقة (.)3+90
بهذه النتيجة ،أصبح رصيد املحاربني  6نقاط يف
ريادة ترتيب املجموعة الرابعة مؤق ًتا ،أمام منتخب
لبنان صاحب املركز األخري من دون نقاط.
وقدم املنتخب الجزائري ،شوطا أول رفيع املستوى،
قــدم فيه كل ء ،لكنهم عجزوا عن الوصول إىل
عرين الحارس مصطفى مطر.
يف املقابل اكتفى العبو املنتخب اللبناين باألدوار
الدفاعية فقط دون أي تهديد للمرمى الجزائري يف من م ارا
الشوط األول.
وكاد منتخــب الجزائر أن يتقدم يف النتيجة عند الدقيقة ،15
حيث نفد حســني بن عيادة ركنية عــىل الجهة اليمنى ،وصلت
إىل تاهرات الذي ارتقى فوق الجميع ،وحول الكرة برأسية قوية
ارتطمت بالعارضة ،قبل أن يتبعها بونجاح بتسديدة أبعدها قاسم
الزين من عىل خط املرمى.
وواصل املنتخب الجزائــري غاراته الهجومية ،ويف الدقيقة
 ،18استقبل بالييل كرة من وسط امللعب ،قبل أن يحولها لزميله
براهيمــي ،الذي خدع الدفاع اللبناين ،وســدد كرة قوية حولها
الحارس اللبناين إىل الركنية.
وبينام كان الحكم يتهيأ إلطالق صافرة نهاية الشــوط األول،
انطلــق براهيمي عىل الجناح وتالعب بالدفاع ،قبل أن مينح كرة
مثالية لزميله بالييل ،الذي سدد كرة كانت يف طريقها إىل املرمى،
لكنها ارتطمت باملدافع وتحولت إىل الركنية.
يف الشــوط الثاين ،دخل املحاربون بنفس اإل ار والعزمية،
أمام تحسن نسبي ألداء املنتخب اللبناين ،وكاد بونجاح أن يفتتح

ا سعاد

....ومع فيزر

ووصف العنزي العالقة مع رئيس االتحاد الدويل ماريوس
فيزر ب»املمتازة ونحن عىل عالقة وطيدة وشاءت الظروف
أن أترأس االتحاد اآلســيوي يف العــام  2007وان يتبوأ فيزر
منصب رأس هرم االتحاد الدويل يف العام  2007ايضاً ونحن
عىل عالقة ممتازة وعىل تواصل دائم «.وبهذه املناســبة أود
أن أهن املحامي فرنسوا سعادة عىل منحه امليدالية الذهبية
من قبل فيزر والتي تسلّمها من املدير التنفيذي لالتحاد الدويل
فالد مارينيسكو باسم الرئيس فيزر.واملحامي سعادة يستحق
هــذا التكريم ملا يبذله من جهود يف تطوير لعبة الجودو يف
لبنان والعاملني العر واآلسيوي ويف العامل».
جه العنزي التحية والتقدير اىل كل من ساهم
ويف الختام،و ّ
يف انجاح بطولة آسيا عىل كافة األصعدة.
يشــار اىل ان العنــزي قدّم هديــة تذكارية تكرميية اىل
املحامي ســعادة بعد الكلمة التي القاها خالل حفل االفتتاح
الرسمي للبطولة بحضور وزير السياحة املهندس وليد نصار
وفاعليات عسكرية وبلدية ورياضية .
والقت خطوة العنزي التقدير والشكر من قبل سعادة الذي
شكر رئيس االتحاد اآلسيوي عىل بادرته.
كالم الصور املرفقة:
رقم -63هدية تذكارية من رئيس االتحاد اآلســيوي عبيد
العنزي اىل سعادة

نان وا

ار

التســجيل يف الدقيقة  ،50بعد متابعته لعرضية بن عيادة ،لكن
رأسيته مرت جانبية.
ويف الدقيقة  65قاد بالييل هجوما مرتدا رسيعا ،قبل أن ميرر
لهالل سوداين الذي كان أمام الشباك الشاغرة ،لكن تسديدته كانت
ضعيفة ،وقطعت قبل وصولها إىل املرمى ،قبل أن تصل الكرة إىل
بالييل الذي سدد دون مراقبة ،لكنها مرت مبحاذاة القائم.
وبعــد مرور ثــالث دقائق ،توغل املتألــق بالييل داخل مربع
العمليات ،قبل أن يتعرض للعرقلة ،ليعلن الحكم ركلة جزاء ،توىل
براهيمي تنفيذها بنجاح.
وشــهدت املباراة حالتي طرد من الجانبني ،حيث أخرج الحكم
البطاقة الحمراء يف وجه حســام الدين مرزيق يف الدقيقة ،77
قبل أن يطرد قاسم الزين يف الدقيقة .83
وبينام كانت املباراة تلف أنفاسها األخرية ،قاد بونجاح هجوما
مرتدا رسيعا ،قبل أن ميرر ملزياين املنطلق ب عة كبرية ،فانفرد
بالحارس ،ثم سدد كرة عىل يسار الحارس مطر.
ويف مباراة ثانية ،فاز املغرب عىل األردن (.)0-4

ً
حمود استسلم لــكــورونــا ..والــريــاضــة اللبنانية تفقد مــدربــا خلوقا

تــويف املدير الفني لفريق
شــباب الســاحل والعــب
النجمة الســابق واملنتخب
الوطنــي الحــاج محمود
حمــود ،أمس الســبت ،بعد
اع مع فريوس كورونا.
وقــد نعــت الصفحــة
الرســمية لرابطة جمهور
نادي شــباب الساحل حمود
عرب «فيسبوك».

خيامي

ر ــــيــــس االتـــــحـــــاد ا ســـــيـــــوي لــــلــــجــــودو ع ــب ــي ــد الـــعـــنـــزي:
تنظيم الــحــد الــقــاري مــمــتــاز..وعــاقــتــي وطــيــدة مــع ســعــادة
نــ ّو رئيــس االتحاد اآلســيوي
للجودو عبيد العنزي باملستوى الفني
والتنظيمي لبطولة آســيا وأوقيانيا
التي ينظمها االتحاد اللبناين للجودو
برعايــة رئيــس الجمهورية العامد
ميشال عون وتختتم األحد.وجاء كالم
رأس هــرم لعبة الجــودو يف القارة
األكرب يف العامل يف دردشــة اجرتها
معه «الديار» مســاء الســبت بعد
اختتام اليوم الثالث من املنافســات.
واســتهل العنزي ،الذي يرأس االتحاد
اآلســيوي منذ العــام  ،2007كالمه
د ة ت كار ة من ر ي
بالقول»أنــا مــ ور لوجودي مرة
جديــدة يف لبنان ألواكــب فعاليات
بطولة آسيا وأوقيانيا يف الجودو لتحت ال 21سنة وتحت ال18
ســنة والتنظيم ممتاز وأضع نقطة تسعة عىل عرشة عىل
املستوى التنظيمي .احة ،االتحاد اللبناين للجودو برئاسة
الصديق املحامي فرنســوا سعادة ع ّودنا عىل التنظيم املمتاز
واستضافة البطوالت الهامة.كام ان املستوى الفني للبطولة
مرتفع والدول اآلسيوية تظهر مستوى مميز».

كــأ

الــعــرب فــي كــرة الــقــدم :خــســارة لبنان أم ــام الــجــزا ــر ( -0

ونعى املديــر العام لوزارة
الشــباب والرياضــة زيد
خيامي ،املدرب الحاج محمود
ح ّمود فقال «الحاج محمود ا راحل ح ود
حمــود شــخصية رائعة،
سواء يف املالعب أو خارجها،
سواء كالعب أو كمدرب ،كان مميزاً جداً ،وأكرث من مي ّيزه كان
التصاقه باإلميــان والقناعة واالخالص ،وهي عنا كافية
لتحدد شخصية هذا االنسان الطيب الويف».
وأضاف خيامي «كان مخلصاً عندما كان يف امللعب ،وكان
جل معه انتصارات كبرية،
مخلصاً ملنتخب لبنان الوطني وســ ّ
وكان مخلصــاً كمدرب ،واالخالص ميــزة رافقته ،ورحيله
ليس خســارة لكرة القدم اللبنانية وحسب ،بل قامة وقيمة
رياضية يخ ها الوطن ،رحمه الله تعاىل وأســكنه الفسيح
من جنانه».

} حيدر }

بدوره ،تقدّ م رئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم هاشم حيدر
بخال مشــاعر الحزن واأل برحيل املدرب الوطني الحاج
محمود حمود الذي وافته املن ّية أمس السبت.
وقال حيدر «فقدان مدرب وطني قدير كالحاج محمود حمود
خسارة لكرة القدم ال ميكن تعويضها ابداً .فالراحل الحاج حمود
مل يكن العباً و مدرباً ناجحاً فقط بل كان مدرسة يف االخالق
والتفاين بالعمل حيث قدّ م لكرة اللبنانية الكثري الكثري وكانت

ً

له أياد بيضاء عىل م ّر سنوات
طويلــة قضاها يف املالعب
كالعــب ومــدرب ومر
ل جيال».
وتقدم حيدر مــن عائلة
املــدرب الوطنــي الراحــل
الكبري بأعمق مشاعر العزاء
واملواســاة ،ســائالً الله ع ّز
وجل أن يتغمد الفقيد واسع
ّ
مغفرتــه وأن يجعــل مثواه
الجنة.

} الشحف }

كام نعى أمني عام االتحاد
اللبناين لكرة القدم جهاد
الشحف (أبو فراس) املدرب
القدير الحاج حمود.
وقال الشحف «فقدت كرة
القدم اللبنانية شخصية كروية كبرية كانت لها بصامتها يف
املالعب اللبنانية لعرشات الســنوات سواء كالعب او كمدرب
يف املنتخبات أو األندية ،حيث قدم لكرة القدم اللبنانية الكثري
بإخالص من خالل عمله املتفاين بضمري وأخالق عالية وروح
طيبة».
وأضاف الشــحف «أتقدم من أرسة الراحل الكبري بشــكل
خاص ومن عائلة كرة القدم بشكل عام بأصدق مشاعر العزاء
وجل أن يتغمد الفقيد واسع مغفرته
واملواساة ،سائالً الله ع ّز ّ
وأن يجعل مثواه الجنة».

} االخاء حارة حريك }

مــن جهته ،تقدم رئيس نادي االخاء حارة حريك ميشــال
تحومي (أبو الشــباب) وأعضاء النادي ،وآل التحومي جميعاً
بالتعزية برحيل حمود.
وجاء يف بيان التعزية« :يؤسفنا جميعاً رحيل املدرب الخلوق
املميز لنادي شــباب الســاحل الحاج محمود حمود ،وبرحيله
فقــدت الرياضة اللبنانية عامة ،وكــرة القدم ونادي النجمة
ونادي شــباب الساحل خاصة ،نجامً من نجوم لبنان عىل مر
التاري ».

البطـــــــــــــــوالت األوروبيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم:
فـــــــــــــــوز ليفربـــــــــــــــول وخســـــــــــــــارة تشلســـــــــــــــي وبرشـــــــــــــــلونة
تغلب ليفربول بشــق األنفس عىل وولفرهامبتون ،بهدف دون
رد ،يف املباراة التي احتضنها ملعب مولينيو أمس الســبت ،ضمن
لقاءات الجولة الـ 15من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وسجل ديفوك أوريجي الهدف الوحيد يف الدقيقة ( ،)90لريفع
ليفربول رصيده إىل  34نقطة ،لريتقي إىل صدارة جدول الرتتيب،
مؤقتا ،بينام تجمد رصيد وولفرهامبتون عند  21نقطة يف املركز
الثامن.
وحقق وســت هــام يونايتد فوزا مثريا عــىل ضيفه املتصدر
تشيليس ،بنتيجة. 2-3
وسجل أهداف وست هام كل من مانويل النزيني ( 40من ركلة
جزاء)وجارودبووين()54ووأرثرماسواكو(،)87فيامأحرزتياغو
سليفا ( )28ومايسون مونت ( )44هديف تشيليس.
وقدم وســت هام خدمة إىل مانشسرت سيتي وليفربول اللذين
يطاردان تشيليس عىل الصدارة ،حيث تجمد رصيد األخري عند 33
نقطة،فيامارتفعرصيدالفائزإىل27نقطة،ليحتف باملركزالرابع.

اسبانيا

حقق ريال بيتيس انتصارا ينا عىل برشلونة ،بهدف دون رد،
أمس الســبت ،مبعقل البلوغرانا «كامب نو» ،يف إطار منافسات
الجولة  16من الدوري اإلسباين «الليغا».
وسجلهدفاملباراةالوحيدخوانميغيلخمينيزلوبيز«خوا ي»
نجم ريال بيتيس يف الدقيقة ( )79من عمر اللقاء.
ورفعريالبيتيسرصيدهإىل30نقطةليحتلاملركزالثالثبجدول

الرتتيب،بينامتجمدرصيدبرشلونةعند23نقطةيفاملركزالسابع.

أملانيا

اكتســح باير ليفركوزن بنتيجة ( )1-7ضيفه الصاعد حديثا
للبوندسليغا غروتر فورت ،ضمن منافسات الجولة  14من الدوري
األملاين،أمسالسبتوالتيشهدتأيضافوزماينزعىلفولفسبور
بثالثية دون رد.
وشهد ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن  8أهداف دفعة واحدة،
جاءت  7منها يف شباك غروتر فورت ،عرب كل من أمني عديل ()12
وإدموند تابسوبا ( )17وبيريو هينكابيه (.)45
وانفرد باتريك شيك بسجيل «سوبر هاتريك» (،)76 ،74 ،69 ،49
فيام أحرز يرميي دودزياك هدف حف ماء الوجه للضيوف.
بالتايليحصدصاحباألرضالنقاطالثالثلريفعرصيدهإىل27
نقطة ،يتقدم بها للمركز الثالث مؤقتا ،بينام يقبع فورت يف املركز
األخريبنقطةوحيدة.
ويف مباراة أخرى ،مبلعب أوبل ،تغلب ماينتس بســهولة عىل
فولفسبور (،)0-3بثنائيةحملتتوقيعكلمنجوناثانبوركارت
()2وأنطونستاخ()4وماكسينسالكروابالخطأيفمرماه(.)90
وبذلــك ،يحصل ماينتس عىل  3نقاط ليزيد غلته إىل  21نقطة
يف املركز السابع ،خلفه فولفسبور يف املركز الثامن بـ 20نقطة.
وتعادلأرمينيابيليفيلد 1-1معكولن،حيثسجلبرايانالسمي
( )59هــدف بيليفيلد ،ليدرك التعادل بعد أن كان صالح أوزغان قد
تقدم يف ( )17لكولن.

الكـــــــــــــــرة الطا ـــــــــــــــرة :انتخـــــــــــــــاب وليـــــــــــــــد القاصـــــــــــــــوف
ً
ع ـــــــــــــــوا فـــــــــــــــي اتحـــــــــــــــاد ـــــــــــــــرب آســـــــــــــــيا

انتخب رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة وليد القاصوف
عضواً يف اتحاد غرب آســيا للعبــة يف االنتخابات التي جرت
خــالل الجمعية العموميــة لالتحاد االقليمي التي عقدت يف
العاصمة القطرية الدوحة .كام انتخب القطري عيل بن غانم
الكواري رئيساً لالتحاد.
وتم تعيني القاصوف رئيســاً للجنة الكرة الطائرة الشاط ية
عىل ان يســ ّمي أعضاء اللجنة الحقــاً .وبعد انتخابه ،اوضح
القاصوف انه سيعمل مع رئيس واعضاء اتحاد غرب آسيا عىل
تفعيــل اللعبة يف الدول املنضمــة اىل االتحاد وتطوير الكرة
الطائرة الشاط ية مهن اً الرئيس الكواري النتخابه رئيساً كام
سائر االعضاء.

ويضم اتحاد غرب آسيا الدول التالية :لبنان ،العراق ،سوريا،
األردن ،فلسطني ،قطر ،السعودية ،الكويت ،البحرين ،االمارات
العربية املتحدة ،اليمن وسلطنة عامن.
وكانت الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا انعقدت طوال
الجمعة الفائت وعىل جدول اعاملها تسمية اللجان والبطوالت
املتعلقــة باالتحاد خالل العــام  2022اىل جانب امور ادارية
وفنية .ومثّل االتحاد اللبناين رئيســه وليد القاصوف ونائب
رئيس االتحادين العر واللبناين للعبة املهندس عيل خليفة.
وعىل هام االجتامع االقليمي ،التقى القاصوف وخليفة
العديد من املســؤولني يف االتحــادات الوطنية يف محادثات
تناولت العالقات الثنائية.

11

االحد  5كانون األول 2021

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

من هو
من هي

2 1

1

4

3

5

2
شاعر وأديب مرصي راحل .يعترب واحدا من أبرز شعراء
العامية وك ّتاب الزجل يف القرن العرشين ،ومن أشــهر
شعراء العامية يف مرص.
إسمه مؤلف من  11حرفا .إذا جمعت:
 -10+11+3+5+1عاصمة أوروبية.
 -7+8+3+11+1عاصمة آسيوية.
 -9+8+11+6مدينة فرنسية.
 -3+1+11+7ثاين أطول نهر يف إيطاليا.
 -3+7+2+6من املكاييل.
 -3+7+4من املقاييس.
 -4+11من أسامء البحر.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ أكــرب األقضية يف
لبنان من حيث املساحة،
لِينة الخلق ودماثته ،رسب.
2ـ ممثلة لبنانية راحلة،
اعرتف.
3ـ ظهر ،يرجِ ع ال ء،
العنق.
ِ
4ـ حرف نصب ،مداخل،
عابِر.
5ـ مقــ ّر حكومي ،أكل
الطعام ،حا ِكمِ ،
حمل ثقيل.
6ـ متخلّ من ،ممثلة
مرصية راحلة.
7ـ و الحديث ،بحر،
مدينــة فرنســية ،عملة
أجنبية.
8ـ مدينة سورية ،بلدة

يف البقاع ،سيف.
9ـ يقيم باملكان ،وصل
بقرابــة إىل ، ،قطعة
شــعرية يف ح ّب الوطن،
إنترشت رائحة ال ء.
10ـ يف القميــ ،
الوســطاء يف الــرشاء
محب.
والبيع ،نصري
ّ
11ـ فيلســوف أملاين،
إضطــرم ،االســم الثاين
لرسام لبناين راحل.
لالســتدراك،
12ـ
مبــارشة العمل ،شــاعر
وعامل إنكليزي ،إشــتهر
بصربه.
13ـ دكان ،يصلح البناء،
منزل ،ثغري.

الحل السابق
1ـ ارمان فاليري ،يا
2ـ لويس ،رمان ،شارل
3ـ كاترين دي مديت
4ـ ون  ،م ت ،أقي
5ـ دلح ،فم ،أم ،متاثلتم
6ـ سا ،طرواده ،دعموها
7ـ بايرن ميوني  ،يبلغ
8ـ وليم بِــت ،يفلت ،لقّن،

عموديا:

عي
9ـ بان ،ال ،دار ،لهب
10ـ اب ،الهيطل ،لواندا
11ـ ولول ،جم ،وضح ،بال،
ب ّغ
12ـ ال ،تناولت ،بند ،و ّباص
13ـ وســواس ،نــد ّون،
السارين

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

9ـ أداة إستثناء ،سار يف درب،
نوتة موسيقية ،بحر.
10ـ بحر ،مخرج مرصي راحل.
11ـ رد علينا ،ح ّركت.
12ـ ضــد تصديــر ،نوع من
األيائل ،ح ّب.
13ـ نام ،كاتب فرنيس راحل،
فيلم لفريد شوقي.
14ـ هرب ،فنان لبناين.
15ـ جاه و ِغنى ،أرشدوا.
16ـ حــب الحنظل املطحون،
يف ّزع.
17ـ شجر عريق ،نهار وليل.
18ـ مغنية وفنانــة لبنانية
صاحبة الصورة.

1ـ فيلــم لفريــد األطــر ،
شخ .
2ـ عاصمــة عربيــة ،روايئ
فرنيس راحل.
طري ،من األمراض ،قطيع
3ـ
ّ
من بقر الوح .
4ـ منخفض باألجنبية ،طلب
ال ء ،علو وارتفاع.
5ـ حزينا ،س م ،أعطت ال ء
بدون مقابل.
مؤســس ِعلــم التحليل
6ـ
ّ
النفساين ،رفاق العمل.
7ـ دني ــا أحمقا ،فيلســوف
صيني.
8ـ نعم بلغــة أجنبية ،إخترب،
نوع من الرخام.

افقيا:
1ـ الك ّو ،ساو باولو
2ـ رواندا ،البالس
3ـ ميتشل ،تني
4ـ أرس ،حطام ،ألتأ
5ـ يم ،ريبال ،نس
6ـ فرنكفورت ،هجا
7ـ أم درمان ،ليمون
8ـ اليت ،دمياط ،لد
ينم ،أهيف ،لوتو
9ـ ّ

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ال طان
) 22حزيران  23 -متوز)

مشــاركة مالية من نســيب لك يتواجد يف
حافــ عىل موقعك املميــز وال تقدم عىل
ترصفــات قد تنــدم عليها الحقــا .إذا كنت املهجر .الدبلوماسية تنع األجواء العاطفية
خايل القلب قد تتلقى اشــارة عاطفية حا ّرة فحاول أن توضح ما تريده دون أي غموض.
ومشجعة.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

ء فيك يربق ويلمــع ويجذب الناس .ال
أخذت تكتتشــف يف املــدة األخرية انك قد
أصبحت موضع اهتامم بسبب مواهبك الكثرية تتعب نفسك كثريا يف عمل لن يثمر ألن العوائق
املتعددة ،وهذا ما سيضعك يف موضع متقدم .املرفوعة يف وجهك كثرية يف هذه املرحلة.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

كفاءاتك العالية تساعدك عىل انهاء أعاملك
دع األمور تســري عىل هواهــا من دون أن
تشــارك فيها هذه اآلونة ،وانتبه اىل الشؤون اليومية باتقان تــا ّم .داوم عىل طريقتك يف
رس نجاحك وتفوقك
املالية التي قد تســبب لك مشاكل وصعوبات التعامل مع اآلخرين ألنها ّ
وتألقك .
غري متوقعة.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

نشــاطاتك العملية أواملهنية حسنة بحيث
فكــر جيدا برويــة وهدوء قبــل أن تقدم
إقرتاحــات أو تتخذ قرارات هامة .ال تقلق أبدا تــريض طموحاتك .النجــاح الكبري والركض
فالفرح يختب وراء زاوية صغرية ،والسعادة وراء الرثوة أســاس ترصفاتك ،وأنت قادر عىل
كل ء.
ليست ببعيدة.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ دام ،ولد
11ـ رشيق ،انت الحب
12ـ أتيت ،رو ،نا
13ـ ير ّ  ،مدخل ،أبدل
14ـ الرياع ،قمنا
15ـ ني ،دلّوا
16ـ لوب ،ال ،بر
17ـ تهلعه ،باي
18ـ ماغي بو غصن

1ـ ما إســم الوالية األمريكية التي فيها  11ألف بحرية،
وتعترب موطن الحطابني واملزارعني؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــن هو املخرج املرصي ،املجري األصل ،الذي أخرج
آخر أفالمه يف لبنان قبل وفاته يف نيسان 1984؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية دولة عربية يقع مطار السيب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هي األديبة اللبنانيــة التي هاجرت اىل مرص،
وأنشأت مجلة فتاة الرشق عام 1906؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــن هو الرئيس األمري الذي حكم أطول مدة يف
رئاسة الواليات املتحدة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أي قضاء من محافظة الجنوب تقع بلدة باري ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم البالد املوجودة يف آسيا وتلقّب بـِ سقف
العامل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم العرص الذي يرجع اىل عرشة آالف سنة قبل
امليالد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الرداء القصري الذي يطرح عىل الكتف ،وله
قلنسوة مزخرفة ،ويرتديه البابا والكرادلة واألساقفة؟

4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ مدينة يف إنكلرتا.
2ـ حجر كريــم أحمر
اللون.
3ـ تع ّود وكرثة تعاطي.
4ـ شــحم ،صــ ّوت
الضفدع.
5ـ حجــر كريم نصف
شفّاف.

1ـ أمرية أوروبية راحلة.
2ـ من وسائل االعالم.
3ـ من أسامء البحر.
4ـ ألجأنا وأنزلنا عنده.
5ـ متج ّول من مكان إىل

آخر.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ دوماس.

1ـ دانتي.

2ـ إحتدم.

2ـ وحواح.

3ـ نو ،أي.

3ـ مت ،ما.

4ـ تأمور.

4ـ أداوم.

5ـ يحامي.

5ـ سمريي.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ أربعة عواصم.
2ـ كامل الشناوي.
3ـ املغني حنني الحريي.
4ـ امللك جورج األول.
5ـ رئيف خوري.
6ـ عددها 56
7ـ جزيرة كورسيكا.
8ـ عام .1876

من سبعة حروف:

الشخ الذي تحب يريدك أن تكون واضحا
عملت كثريا وطويــال واآلن تقطف الثامر
الطيبــة واللذيذة .الراحــة ورية لتجمع يف كالمــك .قل ما يجــول يف خاطرك ،ففي
بعض األحيان الكالم املعسول يجدي.
األفكار واالنطالق صوب اآلفاق الجديدة.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

فرنسوا اراغو

3

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

بإمكانــك أن تربهن عىل الصرب واملثابرة يف
ال ترتبط يف أمور مت عة توجب عليك دفع
املال مسبقا وخاصة يف هذه املرحلة الحرجة .كل نشاطاتك .ضع يف حسابك ان معظم األمور
عاطفيا ،ســحرك وجاذبيتك يحققان لك الدعم التي تشغل بالك ستجد الحلول لها يف القريب
العاجل.
املناسب.

مدينة بريطانية
اليونان
أثينا
االسكا
انكلرتا
السودان
أوكرانيا
بحر
بوليفيا
بريطانيا
بلجيكا
بيانات
تونس
تنزانيا
تورينو
جزين
حصان
حانوت
حريصا
دا ارك
دبلن
دراهم
ديبويس
دنكرك
ذئاب
رقة
رسوم
روميو
زهور
سهم
رشوق
صحافة
صقور

S U DO K U

عصافري
غارنر
غروميكو
فوتبول
فجر

قصة
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1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

مــاكــرون ينجح فــي اعـــادة تطبيع الــعــاقــات وفــتــح أبـــواب الــتــواصــل اللبناني – السعودي
عـ ــودة مــرتــقــبــة لــلــســفــراء ولــجــان مــشــتــركــة ...والـــريـــاض تــربــط املــســاعــدات بــاالصــاحــات
جــلــســات الــحــكــومــة تــنــتــظــر الــحــل املــجــلــســي ألزمــــة الــبــيــطــار  :حــلــحــلــة م ــن دون حسم
عرب الرئيس
الحل رمبا من خالل لجان مشــرتكة وغريها كام ّ
ميقايت مؤخرا.

(تتمة المانشيت)

} حل ازمة البيطار وعودة الحكومة }

} بيان فرنيس – سعودي }

وشددت السعودية وفرنسا يف بيان مشرتك صدر بعد زيارة
ماكرون ولقائه االمري بن سلامن يف جدة عىل « ورة قيام
الحكومة اللبنانية باجراء اصالحات شاملة ال سيام االلتزام
باتفاق الطائف املؤمتن عىل الوحدة الوطنية والســلم االهيل
يف لبنان .ونؤكد عىل ورة حرص الســالح مبؤسســات
الدولــة اللبنانية الرشعيــة ،واال يكون لبنــان منطلقا الي
اعامل ارهابية تزعزع امن واستقرار املنطقة ومصدرا لتجارة
املخدرات».

} بيان الديوان املل

}

واعلن الديوان املل عن االتصال الثال  ،وقال ان الرئيس
ميقايت «ابدى تقدير لبنان ملا تقوم به الســعودية وفرنســا
من جهود كبرية للوقوف اىل جانب الشــعب اللبناين والتزام
الحكومة اللبنانية باتخاد كل ما من شأنه تعزيز العالقات مع
الرياض ودول مجلس التعــاون الخليجي ،ورفض كل ما من
شأنه االساءة اىل امنها واستقرارها».
واوضــح البيان انه «تــم االتفاق عىل دعــم االصالحات
الشاملة الرورية يف لبنان ،والتأكيد عىل حرص السعودية
وفرنسا عىل امن لبنان واستقراره».

} مرحلة اوىل }

ورغم ان نتائج مبادرة الرئيس ماكرون مل تتضح تفاصيلها
اال ان املعلومات االولية تفيد بانه يتوقع ان تبدأ مبرحلة اوىل
تتلخ بعودة السفراء بني لبنان وكل من السعودية والكويت
وعودة السفري االمارايت اىل بريوت.
ومل تســتبعد هذه املعلومات ان يصار اىل تشــكيل لجنة
مشرتكة لبنانية ســعودية الستكامل البحث يف هذه االمور
املتعلقة بالعالقات ،اكان عىل صعيد سبل استقرارها او عىل
صعيد رفع قرارات املقاطعة االقتصادية االخرية التي اتخذتها
الرياض.
وقالت مصادر سياســية مطلعة لـ «الديــار» ان الرئيس
ماكرون بذل منذ بداية االزمة جهودا حثيثة لرأب الصدع بني
لبنان والســعودية ،وان االدارة االمريكية كانت مواكبة لهذه
الجهود.
واضافت ان اتصاالته شــملت الرياض وطهران وعواصم
اخرى .وبنتيجة االجواء التي تجمعت لديه ركز عىل استقالة
قرداحي قبل جولته الخليجية ،وجاءت االســتقالة «مبفعول
رجعي» كتجاوب رســمي لبناين مع هذه الرغبة ســعيا اىل
اعــادة تطبيع العالقات مع الســعودية والــدول الخليجية
االخرى ،وتحديدا االمارات العربية املتحدة والكويت.
واضافت املصادر ان اســتقالة قرداحي مل تأت من فرا بل
متت بشــكل مدروس ،خصوصا ان باريس ارادت من خاللها
ان يحمل ماكرون معه اىل اململكة العربية الســعودية بادرة
حسن نية رســمية لبنانية تســاهم يف تخفيف االحتقان
والتشدد السعودي ويف تحسني فرص فتح االبواب امام عودة
وتحسني العالقات السعودية – اللبنانية.
وكانت مصادر الرئيــس ميقايت قالت لـ «الديار» :امس ان
قضية الوزير قرداحي كانت محطة عابرة يف ســياق االزمة
مع اململكة العربية الســعودية ودول الخليج ،وكان ال بد من
استقالته لوضع االمور عىل ســكة اعادة هذه العالقات اىل
طبيعتها التي يحرص عليها لبنان ،وان نزيل الســبب املبارش
الذي ادى اىل موقف اململكــة ودول خليجية اخرى ل تبدأ
املعالجات وينطلق البحث يف امللفات املتعلقة بازمة العالقة
مع الســعودية ودول الخليج ،ووضع هذه امللفات عىل سكة

وعىل صعيد ملف است ناف جلسات مجلس الوزراء املرتبط
بحل ازمــة القايض طارق البيطــار ومعالجتها عرب املجلس
النيا ووضع مجلس محاكمة الرؤســاء والوزراء يده عىل
الشــق املتعلق بهم ،تأرجحت املعلومات املتوافرة بني التفاؤل
واستمرار املراوحة.
وكشــفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود واملساعي
اســتمرت بعيدا عن االضواء النجاح هذه الصيغة املخرج التي
تقسم امللف اىل شقني :الشق املتعلق بالرؤساء والوزراء يسند
اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء ،والشق العديل
االفريقي يف يد القايض بيطار .
واشارت اىل ان هذه االتصاالت تركزت بني قياديت حزب الله
والتيار الوطنــي الحر وعني التينة ومبتابعة دقيقة من بعبدا
وال اي.
واوضحــت «ان االمور عــم تتحلحل لكنهــا مل تصل اىل
خواتيمها .ويف حال نجحت يف الوصول اىل النهاية املرجوة،
فانه من غري املستبعد ان تحصل املفاجأة بوضع هذا املوضوع
وطرحه يف جلسة مجلس النواب يوم الثالثاء يف االونسكو».
واضافت املصادر انه يف حال مل تستكمل هذه الخطوة ،ال
يستبعد ان يصار اىل جلســة اخرى تخص لتشكيل لجنة
التحقيق الربملانية واحالة املوضوع اىل مجلس القضاء االعىل
بضامن التصويت ملصلحته.
والجدير بالذكــر ان التيار الوطني الحــر الذي كان قاطع
مناقشــة واقرار هذا التوجه سابقا ،وافق اليوم عىل حضور
الجلسة واملشــاركة فيها «اذا ما جرت الدعوة وفق االصول»،
لكنه مستمر يف معارضة نواب التيار للصيغة املطروحة مع
ترك الخيار لباقي نواب تكتل لبنان القوي ،اي نواب الطاشناق
وارسالن الذين اصال يؤيدون خيار مجلس محاكمة الرؤساء
والوزراء.
ومل تســتبعد املصــادر ان يصوت نائــب او اثنان من غري
الحزبيني لتحسني ســلوك هذا الخيار ،غري ان مثل هذا الطرح
مل يتضح بعد.

} مصادر بعبدا }

وقالت مصادر قرص بعبدا «ان االمور يف هذا الشــأن تبدو
غري محســومة حتى االن» ،وحرصت عىل القول لـ «الديار»
ان موقف فخامة الرئيس معروف وواضح وقد اعلنه غري مرة
بانه ال يتدخل يف القضاء والشأن القضايئ ،واذا كان مجلس
النواب اوجد حال دستوريا لهذه القضية فال مانع لدينا».
واوضحت املصادر «ان مشكلة عدم انعقاد مجلس الوزراء
مفصولة عن قضية الوزير قرداحي الذي قدم اســتقالته ،وال
شــأن للحكومة يف حل قضية التحقيق الذي يجريه القايض
بيطار يف انفجار املرفأ».

} مصادر ميقايت }

ويف شــأن قضية البيطار ايضــا ،اوضحت مصادر رئيس
الحكومــة «ان ليس لدى الرئيس ميقــايت اي ء يف هذا
املوضوع ،وان موقفه واضــح و يح ،وهو ان الحكومة ال
عالقة لها باي ء يف هذا الشــأن ،وان املحاوالت املتجددة
الدخال قضية القايض بيطار يف الشــأن الحكومي هي يف
غري محلها».
واستدركت قائلة انه اذا كان هناك من بحث او سعي ملخارج
دستورية معينة ،فهذا شأن مجلس النواب وال دخل للحكومة
وال لرئيسها به».

} مصادر يف التيار لـ «الديار» }

ويف هذا املجال ،اكد مصــدر نيا

يف التيار الوطني الحر

اول زيـــــــــــــــــــارة مـــــــنـــــــذ مــــــقــــــتــــــل خــــاشــــقــــجــــي
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان يـــســـتـــقـــبـــل مــــــــاكــــــــرون فـــــــي جـــــدة
(تتمة ص(1
الســعودية نظّمت ق ّمة مجموعة العرشين يف العام التايل
ملقتل خاشــقجي ومل أالحــ أن العديد مــن القوى قاطعت
مجموعة العرشين».
كام أكد الرئيس الفرنيس «كنا دامئاً واضحني يف موضوع
حقوق اإلنسان أو هذه القضية».
دور يف املنطقة
كام قال ماكرون إن «لفرنسا دوراً لتلعبه يف املنطقة ()...
لكن كيف ميكن أن تعمل من أجل اســتقرار املنطقة والتعامل
مع ملف لبنــان والعديد مــن املواضيع مــع تجاهل الدولة
الخليجية األوىل من حيث الجغرافيا والحجم».
ويف أول محطات جولتــه يف الخليج ،وقّعت اإلمارات مع
فرنســا الجمعة اتفاقية لرشاء  80طائــرة مقاتلة من طراز

رافــال ،وهو عدد قيــايس من هذه الطائرة الفرنســية ،يف
صفقــة بلغت قيمتها  14مليار يورو .كام اشــرتت اإلمارات
طائرات مروحية ومعــدات يف عقود إضافية بلغت قيمتها 3
مليارات دوالر.
ويف الدوحة ،شــكر الرئيس الفرنيس قطر عىل املساعدة
التي قدّ متها لتنظيم عملية إجــالء  258أفغانياً عرب الدوحة
نحو فرنســا ،كانوا مهدّ دين يف بلدهم بعيد ســيطرة طالبان
بسبب صالتهم بباريس.
بالتزامن مع جولــة ماكرون ،تقدّ م ضحايا من حرب اليمن
بشكوى الجمعة يف فرنسا ال ســيام بتهمة متويل اإلرهاب
ضد ويل عهد السعودية وويل عهد أبوظبي ،م ّتهمني البلدين
بإقامة «تحالف» مع تنظيم القاعدة كام قال محاميهم.
وقدمت هذه الشكوى خصوصاً باسم املنظمة غري الحكومية
اليمنية «املركز القانوين للحقوق والتنمية» ومقرها صنعاء.

اسـ ــتـ ــشـ ــهـ ــاد ف ــل ــس ــط ــي ــن ــي واعـــــتـــــقـــــاالت فـــــي الــخــلــيــل
هنية  :أس ــرى االحــتــال لــن ي ــروا الشمس إال إذا رآه ــا أســرانــا
(تتمة ص(1
شخيدم الذي هب للدفاع عن األق ».
وتابع« :فخر لحامس وجود عدد كبري من أبطالها وقادتها
داخل سجون االحتالل» ،مشــرياً إىل أن «حامس تتقلب عىل
جمر الزمن ،لكنها قبلت التحدي بالشهداء والجرحى واألرسى
واإلبعاد واملطاردة».
ميدانيــا ،معلومــات صحافية يف القــدس املحتلة امس
باستشهاد شاب فلسطيني أطلق عليه االحتالل النار قرب باب
العامود بذريعة تنفيذه عملية طعن.
تم قمع الفلسطينيني يف باب العامود بعد إعدام
وقالت إنه ّ
الشاب الفلسطيني.
وأفادت وســائل إعالم إرسائيلية بــأن «عملية طعن يف
القدس القدمية أدت اىل إصابــة إرسائييل بجراح بليغة يف
تم تحييده».
بوابة نابلس ،واملنفذ ّ

شارل ايوب ر يس التحرير العام
نـا ـــب ر ــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نا ــبة ر ــيـــس التحرير  :نــور نعمة

وادعى اإلعالم اإلرسائييل أن «شــاباً فلسطينياً نفذ عملية
طعن يف باب العامود يف القدس أسفرت عن إصابة إرسائييل
بجراح بليغة».

} اعتقاالت }

اىل ذلــك ،قامت قوات االحتالل اإلرسائييل ،امس ،باحتجاز
 24مواطناً بينهم أشــقاء من الخليل لســاعات ،وأخضعتهم
للتحقيق امليداين ،بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وبحســب مصــادر أمنية لوكالــة «وفا» فــإن االحتالل
اإلســـــرائييل أطــــلق رساح املحتجزين بعد اعتقال دام
ساعات.
يذكر أن قوات االحتالل اإلرسائييل اســتهدفت امس أيضاً
مراكب الصيادين بالنــريان يف بحر مدينة رفح جنوب قطاع
غزة ،دون وقوع إصابات ،ويف الوقت ذاته استهدفت املزارعني
بقنابــل الغاز املدمــع رشقي محافظة خــان يونس جنوب
القطاع.

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

اســتعداد تكتل لبنان القوي للحضور واملشــاركة يف جلسة
البحث يف هــذا املوضوع اذا ما جــرت الدعوة وفق االصول،
مشريا اىل وجوب ســلوكها من خالل اجتامع مشرتك للجنة
االدارة والعدل وهي ة مكتب املجلس.
واضاف «نحن ال مل نتنكر لحق وصالحيات املجلس االعىل
ملحاكمة الرؤساء والوزراء ،ولكن خالل تويل القايض فادي
ص ّوان التحقيــق يف انفجار املرفأ انتظرنا ســنة ومل يضع
املجلس يده عىل هذا امللف .وبعد تويل القايض بيطار مهمته
اتبعنا القضــاء العديل .ونلفت اىل ان رئيس مجلس محاكمة
الرؤســاء والوزراء يرأســه رئيس مجلــس القضاء االعىل
القايض ســهيل عبود ،كام ان املجلس العديل يرأسه القايض
عبود .ونحن نســأل ملاذا مل يتحرك هــذا املوضوع من البداية
وفق االصــول ومل يجر تحريكه اال اليوم بعد مطالبة وموقف
طرف او طرفني او اكرث؟
واشار املصدر اىل انه اذا ما جرى عرض املوضوع يف الهي ة
العامة للمجلس وشــارك نواب التيار الوطني الحر فانهم لن
يصوتوا مع وضع املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء
يده عىل املوضوع ،واشــار يف الوقت نفسه اىل ان البت يف
طرح هذا االمر مل يتبلور او يحسم.
واعرب التيار الوطني الحر يف بيان ملجلسه السيايس امس
عن استيائه من «استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون اي
مربر» ،الفتا اىل «ان الحكومة غري مسؤولة وال صالحية لها
يف حسم الخالف القضايئ القائم».
ورأى ان ايجاد الحل هو من صالحيــة القضاء او مجلس
النواب الــذي ميكنه ان يتبع االصول الالزمة يف هذا املجال»،
مطالبا الرئيس ميقايت بالدعوة اىل انعقاد مجلس الوزراء.
وجدد مطالبته الحكومة «بتعيني بديل لحاكم مرصف لبنان
رياض سالمة» ،معتربا «ان االســباب املوجبة القالته باتت
اكرث من ان تح ».

} حزب الله }

واكد عضو كتلة الوفــاء للمقاومة النائب حســن فضل
الله «اننا يف حزب الله نعمــل من اجل ان تنجح الحكمة يف
عملها ،وكنا ال نزال منفتحني عىل كل املعالجات التي تؤدي اىل
اعادة ض الحياة لجلسات مجلس الوزراء ،ونحن نعرب دامئا
عن تأييدنا وتشــجيعنا لقيام الوزراء مبهامهم ولعمل اللجان
الوزارية واعــداد امللفات واالوراق ،ولكن ايضا نريد الحكومة
مجتمعة ان تعمل».
وقال خالل رعايته حفل اطالق حملة «اخر عىل الحدود»:
«هناك طريق واضح امام القيمني عليها يســتطيعون سلوكه
ويف ايديهم معالجات يســتطيعون اللجوء اليها للخروج من
ازمة عدم اجتامعها ،ال ســيام ان ازمة عدم اجتامعها باتت
معروفة».

} الطب

لـ «الديار }

وحول الحل الذي يجري العمل عليه من اجل معالجة ازمة
القايض بيطــار ،قالت النائبة يف كتلة تيار املســتقبل روال
الطبــ لـ «الديار» امس «ان موقف كتلة املســتقبل واضح
ومعروف وهو كام عربنا واعلنا منذ البداية رفع الحصانات عن
الجميع من دون اســتثناء للسري يف التحقيق من اجل كشف
الحقيقة والوصول اىل العدالة يف هذا امللف الوطني الذي يهم
كل اللبنانيــني .اما يف حال مل يؤخــذ مبوقفنا هذا فاننا مع
تطبيق الدســتور واالصول الدستورية ،ال سيام املادتني  70و
 71اللتني تنصان عىل ان الرؤســاء والوزراء يحاكمون امام
املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء».

} الجلسة العامة والكابيتال كونرتول }

من جهة اخرى ،تتجه االنظار بعد غد الثالثاء اىل االونسكو
حيث يعقد مجلس النواب جلســة ترشيعية عامة ملناقشــة

واقرار جدول اعامل حافل من  36بندا ،بينها القوانني املتعلقة
بالبطاقة التمويلية مرشوع شبكة االمان االجتامعي املمول
بـ « 246مليون دوالر من البنك لدويل والذي بدأ التســجيل له
عرب منصة خاصة ويغطي حواىل  150الف عائلة.
اما يف شــأن قانون الكابيتال كونرتول ،فان حسم ادراجه
عىل جدول االعامل واقراره من قبل الهي ة العامة يف الجلسة
املذكورة يتوقف عىل نتائج جلســة اللجان املشــرتكة التي
ستعقد غدا يف املجلس ملتابعة مناقشــة اقرتاح قانون كان
طرح امس من دون ان يتبناه او يوقعه اي نائب.
وتقول املعلومات ان هذا االقرتاح املســتجد عىل ما توصلت
اليه لجنة املال واملوازنة او لجنة االدارة والعدل ينســف مواد
اساســية عديدة يف الصيغتني مثل مســألة سحب املودعني
شــهريا من العملة الصعبة بقيمة تــرتاوح بني  400و800
دوالر ،او مســألة الدوالر الطالبي واالتاحــة للطالب الذين
يتعلمون يف الخارج لسحب ما بني  25و 50الف دوالر سنويا.
ويرتك االقرتاح املستجد هذا االمر ملرصف لبنان ،االمر الذي
اعتربه نواب يف الجلســة الســابقة انه صالحية استثنائية
للمرصف.
وترى مصادر نيابية ان االقرتاح املذكور تضمن يف املادة 8
نصا يضمن ما يشبه براءة الذمة للمصارف وير باملودعني.
واضافت انــه ال ميكن التكهــن بنتائــج اجتامع الغد
بانتظار ما ســيحمله نائب رئيس الحكومة من معلومات
ومالحظــات لصنــدوق النقــد الدويل ،مشــرية اىل ان
املعلومــات املتوافرة ال تؤرش اىل اطــالع الصندوق عىل
مضمون االقرتاح املطروح.
وأملحت املصــادر اىل ان هذا االقــرتاح الذي وزع عىل
النواب يف الجلسة السابقة هو نتاج مداوالت بني الرئيس
ميقايت والنائب نقوال نحــاس واملرصف املركزي وجمعية
املصارف.
ويف هذا املجال قال مصدر نيــا يف التيار الوطني الحر
انه يف الجلسة الســابقة للجنتي املال واالدارة والعدل ابدينا
مالحظات اولية عىل االقرتاح الــذي مل يوقعه اي نائب ومل
يأت بصيغة مرشوع قانون يف الحكومة ،واننا ننتظر اجتامع
الغد ليبنى عىل ال ء مقتضاه.
واضاف لقد اوضحنا اننا كنا نريد ونطالب بقانون الكابيتال
كونرتول منذ اكرث من سنتني ،لكن هذا املوضوع تأخر وتأجل
حسمه مؤخرا بســبب مطالبة الحكومة بتعديالت قالت انها
مبنية عىل مالحظات صندوق النقد الدويل.
واوضح ان هناك شــوائب عديدة يف االقرتاح الجديد الذي
طرح علينا يف الجلسة السابقة والذي سنتابع مناقشته غدا،
وان هنــاك يف ن املادة  8منه ما يشــبه العفو العام املايل
للمصارف عىل تجاوزاتها والتدابري االستنسابية التي اتخذتها
يف السنتني املاضيتني.
ويتوقع ان يدور نقا مطول حول اقرتاح القانون غدا ،ومل
يتأكد ما اذا كان سيقر يف اجتامع اللجنتني الحالته اىل الهي ة
العامة يف جلسة بعد غد الثالثاء.

} املستقبل واالنتخابات }

عىل صعيد آخــر ،لفت كالم االمني العام لتيار املســتقبل
احمد الحريري يف مؤمتر شــبا واعالنه ان موقف الرئيس
الحريري حول املشــاركة يف االنتخابات النيابية سيعلن فور
االعالن عن موعدها ودعوة الهي ات الناخبة.
واشــار اىل جهوزيــة تيار املســتقبل اللوجســتية لهذا
االستحقاق ،لكنه قال «ال ء محسوما بالنسبة للرتشيحات
االنتخابية ،والقرار عند دولة الرئيس الحريري».
وقال «لن نتحــــالف اال مع من يشــبهنا ،وهناك تدوير
للزوايا ،فاملرء يخطــ مرة يف العمر وال يكــرر الخطأ مرة
ثانيــة .ونحن اقوياء ولدينا عصب وليس تعصبا الن التعصب

وثـ ــيـ ــقـ ــة امـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة تـــكـــشـــف خـ ــطـ ــط مـ ــوسـ ــكـ ــو ل ــل ــغ ــزو
روســـيـــا تــنــفــي ال ــت ــق ــاري ــر عـــن هــجــومــهــا عــلــى أوك ــران ــي ــا
(تتمة ص(1
أوكرانيا بحلول أوائل العام املقبل مبشــاركة ما يصل إىل 175
ألف جندي.
ونقلت صحفة «كومريسانت» الروسية عن املتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروســية ماريا زخاروفــا قولها« :الواليات
املتحدة تنفذ عملية خاصــة (تظهر أنّ ) الوضع حول أوكرانيا
متفاقم بينام تنقل املسؤولية إىل روسيا».
وأضافت أنها «تستند يف ذلك إىل أعامل استفزازية بالقرب
من حدود روسيا مصحوبة بخطاب اتهام».
ويف وقت ســابق ،أعلن الرئيس األمري جــو بايدن ،أنّه
سيجري «مناقشــة مطولة» مع الرئيس الرويس ،فالدميري
بوتني ،بشــأن األزمة الروســية األوكرانية ،وأنــه لن يقبل
«بالخطوط الحمراء» لروسيا.
وأضاف بايدن« :نحن عىل دراية بأفعال روســيا منذ فرتة
مطولة ،وأتوقع أننا سنجري مناقشة طويلة مع بوتني».
هذا وتدّ عي أوكرانيا أنّ روســيا حشــدت أكرث من  90ألف
جندي بالقرب من حدودهام املشــرتكة .لك ّن موســكو نفت
األحاديث عن أنّها تستعد لش ّن هجوم عىل جارتها الجنوبية،
ودافعت عن حقها يف نرش قوات عىل أراضيها بالشــكل الذي
تراه مناسباً.

} وثيقة استخباراتية }

وكانت ذكــرت صحيفة «واشــنطن بوســت» أن أجهزة
املخابرات األميــــركية وجدت أن الكرملني يخــــطط لشن
هجوم مــتعدد الجبهات ،يف وقت مبكر من العام املقبل عىل
أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن ما يصــل إىل  175ألف جندي رويس
سيشــاركون يف الهجوم ،وفق مســؤولني أمريكيني ووثيقة
استخباراتية.
وقال مسؤول باإلدارة األمريكية ،إن الخطط الروسية تدعو
لشن هجوم عســكري عىل أوكرانيا بعديد قوات يبلغ ضعف
ما كان يف الربيع املايض ،خالل التدريبات املفاج ة لروســيا
بالقرب من حدود أوكرانيا.
وتتضمن خطط روسيا ،بحسب املسؤول ،تحركات مكثفة
لـ  100كتيبة تكتيكية مــع ما يقدر بنحو  175000فرد ،إىل
جانب الدروع واملدفعية واملعدات.

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

كام تظـــــهر وثائق استخباراتية أمريكية ،التي تتضمن
صور أقامر اصـــــطناعية ،القوات الروسية وهي تحتشد
يف  4مواقع .حيث تم نرش  50مجموعة تكتيكية يف الوقت
الحايل.
وبينام أشارت التقديرات األوكرانية إىل أن روسيا لديها ما
يقرب من  94ألف جندي بالقــرب من الحدود  ،فإن الخريطة
األمريكية تقدر العدد بـ 70بألفا ،لكنها تتوقع زيادة تصل إىل
 175ألفا.
وقال املســؤول إن تحليل الواليات املتحدة لخطط روســيا
يستند جزئيا إىل صور األقامر االصطناعية التي تظهر وحدات
وصلت حديثا يف مواقع مختلفة عىل طول الحدود األوكرانية
خالل الشهر املايض.
وأثار املسؤول يف اإلدارة األمريكية مخاوف بشأن الربنامج
املفاج وال يع لتأسيس احتياطي جاهز من جنود االحتياط
املتعاقدين الروس ،والذي قال املســؤول إنــه من املتوقع أن
يضيــف  100ألف جنــدي إضايف إىل ما يقــرب من  70ألفا
منترشين اآلن.
املعلومات االستخباراتية بشأن زيادة محتملة يف القوات،
تعزز تحذيرا صدر يف وقت ســابق هذا األســبوع ،من وزير
الخارجية أنتــوين بلينكني بأن الرئيــس الرويس فالدميري
بوتن قد يأمر رسيعا بغزو أوكرانيا.
كام تشري وثيقة االستخبارات أيضا إىل أن القوات الروسية
رمبا ترتك معدات يف منشــ ت التدريب ،للسامح للهجوم عىل
أوكرانيا بالبدء ب عة.
ومن اإلشارات التي اســتندت عليها اإلدارة األمريكية ،أنه
أثناء االقرتاب من لحظة االجتياح ،تشــن الحكومة الروسية
أيضا حملة دعائية.
وقال املســؤول األمري إنه يف الشــهر املايض ،أشارت
بعض املعلومات إىل أن وكالء النفوذ الروس ووسائل اإلعالم
بدأوا يف زيادة املحتوى الذي يشــوه ســمعة أوكرانيا وحلف
شامل األطليس ،إللقاء اللوم عىل أوكرانيا يف تصعيد عسكري
رويس محتمل.
وتشــري املعلومات األخرية أيضا إىل أن املســؤولني الروس
اقرتحوا تعديــل العمليات اإلعالمية الروســية ضد أوكرانيا
للتأكيد عــىل الرواية القائلــة بأن الزعــامء األوكرانيني تم
تنصيبهم من قبل الغرب  ،ويكرهون روســيا ويترصفون ضد
مصالح الشعب األوكراين.
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