
المحلل االقتصادي

شهر م عىل توقيع وزير اإلعالم السابق جورج قرداحي 
، إال أنه مل يتم تقدميها رســمًيا  ٣ ترشين الثاين إســتقالته 
إال يف الثالث من شــهر الجاري وذلك تزامًنا مع جولة الرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون إىل الخليج العريب. 

{ سيناريو فرنيس {
هــذا التزامن بني الحدثني يطرح العديد من الفرضيات وعىل 
ّ عــىل تدعيم إقرتاح  رأســها فرضية ســيناريو فرنيس ين
فرنيس بإعادة العالقات الدبلوماســية بــني لبنان واململكة 
العربية الســعودية واإلمارات وهو ما يعني عودة الســفراء 
إىل مراكزهــم، يف مقابل إلتزام املســؤولني اللبنانيني بإجراء 
اإلصالحات السياسية واإلقتصادية واملالية الالزمة للحصول 

عىل ثقة املجتمع الدويل والدول العربية.
من جهته، شــّدد البيان السعودي  الفرنيس املُشرتك عىل 
رضورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصالحات شــاملة، ال 
ســيام اإللتزام بإتفاق الطائف املؤمتن عىل الوحدة الوطنية 
والســلم األهيل يف لبنان، وأكدا عىل رضورة حرص الســالح 
عىل مؤسســات الدولة الرشعية.  كام تم التأكيد عىل حرص 

السعودية وفرنسا عىل أمن لبنان واستقراره.
والظاهــر أن هذا الســيناريو أخذ طريقــه حيث تم إجراء 
إتصال هاتفي ُمشرتك ضّم كال من ويل العهد السعودي محمد 

بن ســلامن، والرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون، ورئيس 
الحكومــة نجيــب ميقايت حيث تّم الحديــث فيه عن نقطة 
مفصليــة وفرصة أخرية يف إعادة بنــاء العالقات بني لبنان 

واململكة العربية السعودية. 
وبحســب وكالة األنباء الســعودية أبدى الرئيس ميقايت 
»تقدير لبنان ملا تقوم به اململكة العربية السعودية وفرنسا من 
جهود كبرية للوقوف إىل جانب الشــعب اللبناين« وأكد إلتزام 
الحكومة اللبنانية »إتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العالقات مع 
اململكة العربية الســعودية ودول مجلس التعاون، ورفض كل 

ما من شأنه اإلساءة إىل أمنها واستقرارها«.
قد يعتقد البعض أن املُشــكلة ُحلّت وإنتهت األزمة وبالتايل 
سنشــهد تحــواًل جذريًا يف هذه العالقات إبتــداًء من عودة 
الســفراء وصواًل إىل وضع اململكة العربية السعودية وديعة 
بعــرشة مليارات دوالر أمرييك يف املرصف املركزي. إال أن هذا 
األمر هو غري صحيح نظًرا إىل التعقيدات الكبرية التي تعرتض 

قدرة الحكومة عىل العمل ســواء داخلًيا أو خارجًيا.

{ ميقايت وتوكيل القوى السياسية {
ُمشــكلة الرئيس ميقايت أنه وعىل الرغم من كونه رئيســاً 
للحكومــة اللبنانيــة، إال أنــه ال يحمل توكيــال من القوى 

الجمهورية  ـيس  ر
: االطرا لـــجـميع 
ــا ــ ــ ــ ــفى تالعب ــ ــ ــ كـ
ــــــــياة اللبنانييــــــــن بحـ
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؟ ــــــــ فعــــــــاًل أزمــــــــة لبنــــــــان مــــــــع اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية... أ أنــــــــه حــــــــّل مشــــــــرو هــــــــل ُحّل
ــــي ــ ــ ــم مال ــ ــ ــاً بدعــ ــ ــ ــ ــّر حكم ــ ــ ــ ــة تم ــ ــ ــ ــع اململك ــ ــ ــ ــات م ــ ــ ــ ــتعادة العالق ــ ــ ــة إلســ ــ ــ ــ ادي ــة اإلقت ــ ــ ــ الترجم
؟ ـــار ـــ ــــــــى الخــ ــــــل ال ــ ـــابية فــــــــي التحاوي ـــ ـــ اإلستنســ ـــ ... وقــ ــــــرول ــ ــــــال كنت ــ الكابيت ــــــون  ــ ــــــروع قان مشــ
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:  حـــــــــــــــاالت وفـــــــــــــــاة كورونـــــــــــــــا
جديـــــــــــــــدة إصابـــــــــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 

16 إصابة  مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 

جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 
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واوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 16٣6 إصابة تعود ملقيمني 

1 لوافدين«، مشــرية اىل انه »تم تسجيل 10 حاالت وفاة  و

.» ٧٧ جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفيات اىل 

البطــــــــوالت األوروبيــــــــة املحليــــــــة

 فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــرة القــــــــــــــــــد :
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــار ملانشســــــــــــــــــتر يونايت أول انت

ــــــــ ني ــــــــي ران ــــــــه األملان ــــــــادة مدرب بقي
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 ارقــام االصابات بفــريوس »كورونا« 
ترتفع يوما بعد يوم. فطاملا ان عدد امللقحني 
مل تتجاوز نسبته 0 سنشهد تفشيا واسعا 

للوباء عىل كافة مساحة الوطن كله.
ويف الحسابات فان اللبنانيني واملقيمني 
عىل اراضيه تلقوا حواىل 0 الف جرعة اي 
نصف مليون شخ اخذ اللقاح لكن لبنان 
يحتاج اىل شاء مليوين جرعة لتلقيح اكر 
من 0 من الشعب اللبناين وعندها ال يعود 
الوبــاء يهدد حيــاة اللبنانيني كام يهددها 
حاليــا خصوصا مع تفيش املتحور الجديد 

»اوميكرون«.

»ماراتون« التلقيح الــذي اقامته وزارة 
الصحة االسبوع املايض خطوة جيدة اال ان 
املطلوب ان يكــون الـ »ماراتون« مفتوحا 
عــىل مدى ايام االســبوع لرتتفع نســبة 

. امللقحني من 0 اىل 0
وال يجب ان يغفل عن بال املعنيني ان عدد 
الوفيات اليومي من جراء »كورونا« مرتفع 
جدا نســبة ملا كان عليه يف السابق لذا ال بد 
من حملة كربى للتلقيح تغطي مســاحة 

الوطن...

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

ّلوهم في السياسة املتوّس بات مقبرة للمهاجرين... ال تست البابا فرنسيس: 

بوروشــــــينكو: يجــــــب فــــــرض عقوبــــــات جهنميــــــة علــــــى روســــــيا بحــــــال الهجــــــو علينــــــا
ــة ــ ــ ــ كذب ــ ــ ــن كان ــ ــ ــؤولين االميركيي ــ ــ ــتيرية للمس ــ ــ ــات الهس ــ ــ ــكو: التقييم ــ موســ

ــــــات ــــــع العقوب ــــــا رف ايتن ــــــا... و ــــــات فيين ن محاد ــــــادون بشــــــ ــــــة: ج اســــــة االيراني الر
ــات ــ ــ عوب ــم ال ــ ــ ــاً ر ــ ــ م ــزال قا ــ ــ ــووي ال ي ــ ــ الن ــاء  ــ ــ ــركا: احي ــ ــ ــة امي ــ ــ ارجي
االيرانــــــي النــــــووي  ملواجهــــــة  مطروحــــــة  الخيــــــارات  كل   : يل اســــــرا

اكدت الرئاســة اإليرانية امس، اهتامم طهران 
مبواصلــة املحادثات الجارية يف فيينا حول إحياء 

»الصفقة النووية«.
وقــال غالم حســني إســامعييل، مدير مكتب 
الرئيس اإليراين: »نحن جادون جدا بشأن محادثات 
فيينا«، مضيفا: »هدفنا النهايئ من املفاوضات مع 

مجموعــة   1 هو رفــع جميع العقوبات مع 
الحفا عىل كرامة واقتدار البلد«.

وتابع أن طهــران دخلت املفاوضــات »بإرادة 
وخطة واضحة« وأن رئاســة الجمهورية ستطلع 
املواطنــني اإليرانيني عىل ســريها، مضيفا: »كنا 
عىل استعداد ملواصلة املفاوضات يف فيينا، لكن.. 

اآلخرين طلبوا الذهاب إىل عواصمهم للتشاور حول 

القضايا التي طرحت يف هذه الجولة«.

كام اكد مساعد الخارجية االيرانية يف الشؤون 

نــدد البابــا فرنســيس 
يف  الالجئــني  باســتغالل 
الدعاية السياسية، يف زيارة 
قام بها امس لجزيرة ليسبوس 
اليونانيــة، التي تعد مدخال 
رئيسيا للمهاجرين وأصبحت 

رمزا ملحنة الالجئني.
اشارة اىل ان  بابا الفاتيكان 
قد زار ليســبوس يف العام 
2016، ونقــل معه 12 الجئا 

سوريا إىل إيطاليا.
وأبدى أســفه ألن »شيئا 
مل يتغري فيام يتعلق بقضية 
الهجرة« منذ زيارته السابقة 
قبل خمس سنوات، وقال إن 
البحر املتوســط، الذي شهد 
غــرق اآلالف يف محاولــة 
أفريقيا  شــامل  من  العبور 
إىل أوروبــا، ال يزال »مقربة 

الروسية  السفارة  شّددت 
يف  واشنطن ، عىل أنّه »ثبت 
أّن كّل التقييامت الهسترييّة 
األمريكّيــني،  ســؤولني  للم
حول الغزو الرويس الوشيك 
املزعــوم لـــ أوكرانيــا  يف 

املايض، كانت كاذبة«.
وأكّــدت يف بيــان، أّن » 

روسيا  ال تشكّل أّي خطر عىل 
أّي دولة. ويُعترب نرش  القوات 
الروســية  عــىل األرايض 
الوطنّية، حقا ســياديا لنا، 
وهــو أمر ال يعني اآلخرين«، 
الفتــًة إىل أّن »من املعروف 
أّن دول » الناتو » بالّذات، تنقل 

يام ال ال م البابا م 

يا و م اوكرا رية روسية ع ال و عس ح

العلكة سال جديد في معركة الوباء  أوميكرون يُواصل انتشار في العالم... و 
ــــــــا كورون ــــــــرات  ــــــــدز وطف اإلي ــــــــن  ــــــــة  بي ــــــــة املقلق العالق ــــــــون يشــــــــرحون  باحث

... ــــــــى األق ُمســــــــتوطنون يقتحمــــــــون 
الشهيد سليمة تعتقل شقي  االحتالل  وقوات  صص12

بوتيـــــــــــن ينفـــــــــــي تدفـــــــــــ املهاجريـــــــــــن
الـــــــــــى االتحـــــــــــاد االوروبـــــــــــي عبـــــــــــر روســـــــــــيا

أكــد الرئيس الــرويس فالدميري بوتني أن 

روسيا مل تسجل أي تدفق لطالبي اللجوء عىل 

االتحاد األورويب عرب أراضيها، معربا عن أمله 

يف عدم تدهور الوضع عىل هذا الصعيد.

وقال يف اجتامع مع رئيس جمعية »الصليب 

األحمر والهالل األحمر« الدوليني: »فيام يتعلق 

بتدفق الهجرة، ال نلمس تدفق املهاجرين عرب 

روســيا إىل أوروبا، وبرصاحة، آمل بشدة أن 

يستمر هذا الوضع عىل حاله«.

يذكر ان الخارجية الروســية اعلنت الشهر 

املايض أن »ســفارة موسكو لدى وارسو مل 

تتلق من سلطات بولندا أي إخطار بتوقيف أي 

مواطن رويس ضالع يف نقل املهاجرين عرب 

بيالروس إىل بولندا«.

وقالــت املتحدثة باســم الــوزارة ماريا 

زاخاروفا: »اطلعنا عــىل تلك املعلومات عرب 
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــه واملــمــلــكــة تــزامــنــاً مـــع الــتــقــارب الــســعــودي - اإليـــرانـــي ــل ــزب ال ــ ــن عــون وح ــي ــة ب ــد تــســوي مــاكــرون عــق
لزيارتها؟ ميقاتي  الــســعــوديــة  تــدعــو  هــل  طبيعتها...  الــى  الخليج  دول  مــع  للعالقات  تدريجية  عـــودة 

دوليل بشعالين

مل تذهب اســتقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي هباًء، وال 
وعود الرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون لرئيس الحكومة 
نجيب ميقايت هباًء أيضاً. فقد متكّن ماكرون من خالل جولته 
القصرية األخرية عىل دول الخليج، ومن ضمنها الســعودية 
بهــدف إجراء صفقــات تجارية لبالده، مــن حلحلة األزمة 
الديبلوماسية املســتجّدة بني لبنان واململكة، سيام وأنّه ٓحٓمل 
معه مفتاحها الذي كانت قد طالبت به الســعودية. فأعطى 
ماكرون »ضامنــة« للداخل وللخارج بــأّن حكومة ميقايت 
أتت لتنفيذ املبادرة الفرنســية وخارطة الطريق، كام إلجراء 

اإلنتخابات النيابية يف الربيع املقبل. 
فهل بإعــادة العالقات اللبنانية- الخليجيــة تدريجياً اىل 
طبيعتها، وعودة الواردات اللبنانية اىل السعودية والتحويالت 
من اللبنانيني العاملني فيهــا اىل عائالتهم يف لبنان، وتبادل 
السفراء مجّدداً بينها وبني لبنان، وبينه وبني الكويت واإلمارات 
والبحرين، ُحلَّت املشكلة التي كانت أكرب من قضية قرداحي؟ 
فقد ســبق لوزير خارجية الســعودية أن قال بأن األزمة مع 
لبنان يف مكان آخــر، وهذا املكان »هو تنامي نفوذ حزب الله 
عىل الساحة السياســية يف البلد«. هل استطاع ماكرون من 
عقد تسوية ما بني السعودية وحزب الله إثر استقالة قرداحي، 

وما هي الضامنات التي أُعطيت لكّل من الطرفني؟ 
تقول مصادر سياســية مطّلعة بأنّه لــوال موافقة رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون وحزب اللــه ورئيس »تّيار 
املردة« ســليامن فرنجية عىل اســتقالة قرداحــي، ملا كانت 
حصلــت، وإن تََركُوا لــه حرية اتخاذ القرار املناســب. وهذا 
يدّل عــىل موافقة هذا الفريق عىل عــودة عالقات لبنان مع 
الســعودية ودّول الخليج اىل نصابها، ليك ال يُستكمل إلحاق 
الرضر مبصلحة لبنان واللبنانيني. ولهذا كان للرئيس الفرنيس 

املنفتح عىل حزب الله والذي 
دامئة،  اتصاالت  معه  يجري 
والذي اختــار أخرياً التعامل 
تجاريــاً واقتصادياً مع دول 
صفقات  إفشال  بعد  الخليج 
يف  دور  لــه،  عّدة  خارجية 
التوّسط بني الطرفني لتهدئة 
الوضع وإعادة العالقات اىل 

طبيعتها. 
ففي هذه املرحلة، عىل ما 
تشهد  التي  املصادر،  أضافت 
النووي  تســوية لإلتفــاق 
بني أمريكا وإيــران، وتقارباً 
يفيد  لن  إيرانياً،  ســعودياً- 
اململكة ولبنان تعكري األجواء 
واملواجهــة.  والتصعيــد 
فاملنطقــة قادمــة عــىل 
وإقليمية،  دولية  تســويات 

وعىل لبنان االســتفادة منها، كام حزب الله. أما الســعودية 
التي تخىش من ســيطرة الحزب عىل الحكومة التي يرتأسها 
ميقايت، فقد طأمنها ماكرون بأّن األمور ستتغرّي مبجرّد إجراء 

االنتخابات النيابية املقبلة. 
والجميع يعلم، عىل ما عّقبت املصادر نفسها، كم تويل دول 
الخارج ال سيام فرنســا، أهمية قصوى لإلنتخابات النيابية 
املقبلة، ولنتائجها التي يُفرتض أن مُتثِّل إرادة الشعب. وتُعّول 
عىل أن تغرّي أصوات الناخبني، املعادلة السياســية القامئة، 
أي ســيطرة جميع األحزاب السياسية عىل مقاليد الحكم يف 
البلد. فالطبقة السياسية الحاكمة التي انتفض عليها الشعب 
اللبنــاين يف 1٧ ترشيــن األول 201٩، ال مُيكن اقتالعها من 

ا بإرادة الشــعب كون الدستور  الحياة السياســية بالقّوة، إنَّ
أعطاه »الكلمة الفصل«. ولهذا تنتظر الدول الداعمة للشــعب 
أن يرُتجم أقواله أفعاالً يف صناديــق االقرتاع يف اإلنتخابات 

املقبلة. 
ومن هنا، تُشّدد دول اإلتحاد األورويب، وعىل رأسها فرنسا 
التي أعطت ميقايت »ضامنات خارجية« لهذا وافق عىل مهمة 
تكليفه تشــكيل الحكومة بعد تعطيل حكومة حّسان دياب 
1٣ شــهراً، عىل رضورة إجراء اإلنتخابات النيابية يف الداخل 
والخارج يف مواعيدها الدســتورية، وعدم تعكري األجواء يف 
البالد ألي ســبب كان. فمن شأن أي مواجهة أمنية ممكن أن 
تحصل يف الشــارع، أو حدوث أي أمر مفاجىء أن يؤّدي اىل 
»تطيري« هذه اإلنتخابات، وهذا يعني بقاء السلطة السياسية 

نفســها، والتمديد رمّبــا للمجلس النيايب نفســه، وذهاب 
مســتقبل لبنان نحو املجهول مع إقفال البــاب أمام أي أمل 

للتغيري. 
وبــرأي املصادر، أنّه عىل لبنان أن يُبقــي عالقاته جّيدة 
وممّيزة مع جميــع الدول العربيــة والخليجية، كونه بلداً 
عربياً ومؤّسســاً لجامعة الدول العربيــة، ويبقى منفتحاً 
عىل أفضــل العالقات مــع جميع دول الخارج باســتثناء 
»إرسائيل«، كونــه من بني الدول املؤسســة ملنظمة األمم 
املتحدة أيضاً. أّما وقوفه اىل جانــب بلد ضد آخر، أيّاً يكن، 
فلن يصّب يف مصلحته يف نهاية األمر. فلبنان يســتطيع 
لعب دور كبري يف املنطقة عــىل الصعيد االقتصادي إذا ما 
متكّن من ضبط حدوده وإقفال املعابر غري الرشعية ووقف 
عمليات التهريب التي تجري عربه، إذ ميكنه أن يُشــكِّل قوة 

واعدة. إقتصادية 
وأشــارت املصادر عينهــا اىل أّن بعض القــوى واألحزاب 
مت تضحيات ملصلحة لبنان، وهذا األمر ســوف  اللبنانية قدَّ
يرُتجــم عودة تدريجيــة إيجابية للعالقات الديبلوماســية 
والسياســية واإلقتصادية بني لبنان ودّول الخليج. وقد يزور 
ميقايت عىل أثر هذه التســوية الســعودية متى وّجهت إليه 
الدعوة لزيارتها، قريباً أو يف وقٍت الحق، املهم أن تسري األمور 

تدريجياً اىل ما كانت عليه قبل التشّنجات األخرية. 
ولفتت املصادر اىل أّن تحســني الوضع اإلقتصادي واملايل 
يف البالد، من شــأنه وقف هجرة املهنيني والصناعيني وجيل 
الشباب اىل دول الخارج بحثاً عن فرص العمل ولقمة العيش. 
ولهــذا، فعىل حكومة ميقــايت العودة اىل عقد جلســاتها 
الوزارية يف أرسع وقت ممكن، واعتامد مبدأ فصل السياسة 
عــن القضاء، أو عن أي ملف آخر ال دخل لها به، وإاّل فإّن عمل 
الحكومة سيســتمر عىل ما هو عليه، من دون أن تتمكّن من 

إصدار املراسيم واتخاذ القرارات املهّمة. 

ال جلسة حكومية هذا األســـــبوع.. وميقاتي ُمســـــتمّر بتفعيل الحكومة
هيام عيد

تيش املواقف السياســية 
يف  املســّجلة  والحزبيــة 
عطلــة األســبوع املايض، 
السياسية،  املواجهة  بتكرار 
وبالتــايل، الخــالف بــني 
املكّونة  السياســية  القوى 
للحكومة، حول تحديد موعد 
زمني للجلسة املقبلة ملجلس 
الــوزراء، يف الوقــت الذي 
كانت كل املؤّشات تدّل عىل 
أن عودة الحكومة إىل العمل 
األسبوع  باتت حتمية خالل 
املجال،  هــذا  ويف  الجاري. 

فإن مصــادر نيابية قريبة مــن رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت، تحدثت عن أن العمل جاٍر يف األيام 
السياســية عىل  الجهود  املقبلة من أجــل تركيز 
الســاحة املحلية لجمع اآلراء عىل نقطة أساسية 
وبالغــة األهمية يف الوقت الراهــن، وهي تأمني 
املناخات النعقاد مجلس الــوزراء اليوم قبل الغد، 
ولكنه لن يوّجه الدعوة إىل جلسة وزارية يف وقت 
قريب، إالّ عندمــا يتأكد أن اإلعرتاضات قد زالت، أو 
عىل األقّل، لن تحول دون أن تشــارك كل املكّونات 
الحكومية، ويف  الجلسة  والحزبية يف  السياسية 
مقدمهم وزراء حزب الله و«حركة أمل«، مع العلم 
أن األجواء املنقولة عن الطرفني، ال توحي باحتامل 

التجاوب يف هذا املجال.
ولذا، توضــح املصادر النيابيــة، أن هذا الواقع 

لن يؤثر عىل عزم رئيــس الحكومة وإرصاره عىل 
مواصلة حراكــه، ويف إتجاه أكــر من مرجعية 
سياســية، بعدمــا باتت املعطيــات تؤكد حتمية 
حصول توافق يف هذه املســألة، يف ضوء ما كان 
أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون منذ أيام عن 
أهمية عودة مجلس الــوزراء إىل اإلجتامع، توازياً 
مع التأكيد من قبل »التيــار الوطني الحر«، عن أن 
تســوية اإلعرتاضات عىل التحقيقات العدلية يف 
انفجار مرفأ بريوت، هــي من صالحيات القضاء، 
وليس املجلــس النيايب، وهو ما يُنذر باســتمرار 

الخالف السيايس يف هذا املجال.
يف املقابل، توضح املصادر نفســها، أن ميقايت، 
قد وضع خارطة طريــق للحّل الحكومي، وهو يبدأ 
من خالل سلســلة خطوات ستبدأ بالظهور اعتباراً 
من األســبوع املقبل يف ضوء الجلسة الترشيعية 

أن  اعتبــار  عىل  املرتقبــة، 
الحوار هو الســبيل ملعالجة 
عــىل  والقضايــا  األمــور 
مستوى الوطن، وتوازياً  مع 
مواصلــة التزام الصالحيات 
الدســتورية، وذلــك، تحت 
عــودة  رضورة  ســقف 
الحكومــة ملواجهة األزمات 
ولذا،  املســتويات.  كل  عىل 
الرتكيــز يف خارطة  فــإن 
تضيف  كام  هــذه،  الطريق 
األوساط، عىل اعتامد الفصل 
يف التحقيقــات الجارية ما 
بني املتهمني من سياســيني 
ومتهمني من غري الرؤســاء 
والوزراء، يف محاولة للتوصل إىل قواسم مشرتكة 
يف التسوية التي يجري العمل عليها مع كل األطراف، 
وهو ما يوافق عليه الرؤساء الثالثة، وقد طرح يف 
اإلجتامع الثاليث يف قرص بعبدا الذي انعقد ملناسبة 

عيد اإلستقالل.
وإذ تلفت هذه املصــادر، إىل أن اليومني املقبلني 
سيحمالن املزيد من اإليضاحات عىل هذا املستوى، 
تؤكــد أن الرئيس ميقايت، لــن يتوقف عن حراكه 
بهدف تذليل العقبات التي ال تزال تحول دون ترجمة 
إرصاره عــىل تفعيل العمل الحكومي، مع العلم، أن 
الوزاري  الوفد  أن  الوزراء يتابعون مهامهم، كــام 
املفاوض مــع صندوق النقد الدويل مســتمر يف 
مهامه، وقد بات من املمكــن الحديث عن التوصل 

إىل أطار تفاهم اعتباراً من مطلع العام املقبل.

شارك في مؤتمر روما املتوسطي
ــات أولــــويّــــة ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــيـــب: املــــفــــاوضــــات واالن ــبـ بــــو حـ
بـــــــــوريـــــــــل: ضــــــــــــــرورة إجــــــــــــــراء اإلصـــــــالحـــــــات

ــداداً لــتــقــديــم ــ ــع ــ ــت ــن مـــن األكـــثـــر اســ ــح حــــزب الـــلـــه: ن
ــازالت وتــســهــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــات وعــمــلــهــا ــنـ ــتـ الـ

الخارجية  وزيــر  حــل 
واملغرتبني عبدالله بو حبيب، 
مؤمتر  فعاليــات  ضمــن 
يف  ضيفا  املتوسطي،  روما 
جلســة حــوار يف حضور 
األمميني  املسؤولني  من  عدد 
قدم  والعرب،  واألوروبيــني 
يف  لألوضاع  عرضا  خاللها 

لبنان واملنطقة.
وعدد بــو حبيب أولويات 
عىل  ترتكز  التــي  الحكومة 
املفاوضات مع صندوق النقد 
واإلصالحات وال ســيام يف 

الكهرباء والقطاع املرصيف وإجراء االنتخابات 
النيابية. وتناول عالقات لبنان بالدول العربية 
»هوية  عىل  مشــددا  الخليجية،  وخصوصا 
لبنان العربية والتزام الحكومة سياسة النأي 

بالنفس تجاه األزمات يف املنطقة«.
وكان شــارك بعدد من الندوات يف املؤمتر 
عن الرشق األوسط والطاقة والرشاكة األورو 
- متوسطية، والتقى املمثل األعىل للسياسة 
الخارجية وشؤون األمن يف االتحاد األورويب 

التي  املســاعدات  يف  للبحث  بوريل  جوزيب 

يقدمها حاليا االتحاد للبنان. 

وشــدد بوريــل عــىل »رضورة إجــراء 

اإلصالحات لالستفادة من الدعم املايل، ضمن 

إطار برنامج مع صندوق النقد الدويل. كذلك 

كان بحث يف مسألة النزوح السوري وتأثريه 

عىل الوضع الداخيل اللبناين اقتصاديا وأمنيا 

واجتامعيــا ورضورة إيجاد مقاربات جديدة 

لحلها.«

املجلس  أكــد عضــو   }
اللــه  لحــزب  املركــزي 
الشــيخ نبيل قــاووق، أن 
خدمة  هي  الحزب  »أولوية 
اىل  مشــريا  اللبنانيــني«، 
أننا »ســنقدم كل ما أوتينا 
من قدرة مــن أجل تخفيف 
كان  إن  اللبنانيني  معانــاة 
عــرب املــازوت أو املــواد 
ولن  الــدواء  أو  الغذائيــة 
أمريكا  إسرتضاء  عن  نسأل 

أمريكا«. وغري 
خالل  قــاووق  وقــال 

لقاء ســيايس يف بلــدة عبــا الجنوبية: 
املســاعي  إنجاح كل  »نحن حريصون عىل 
لدورها  الحكومــة  الســتعادة  تبذل  التي 
وحل األزمــة الحكومية، وهذه املســاعي 
مل تتوقــف والفرص جيــدة والطريق غري 
مســدود والعقدة غري مســتعصية، ونحن 
نســتعجل حل هذه األزمة لتعود الحكومة 
أسعار  تجاه  مسؤوليتها  وتتحمل  لإلجتامع 
املــواد الغذائيــة، وضبط تســعرية اللرية 
أمام ارتفاع الدوالر، واســتكامل املباحثات 
مــع صندوق النقد الدويل مــن أجل إيجاد 
املعالجــات التي مــن شــأنها أن تحد من 

اللبنانيني«. معاناة  من  وتخفف  اإلنهيار 
{ شــدد النائب حســن عز الدين خالل 
بعال، عىل  بلدة عني  أقيم يف  لقاء سيايس 
»أننا كام حرصنا عىل االرساع يف تشــكيل 
العقبات  إزالــة  يف  وســاهمنا  الحكومة 
الحكومة  رئيــس  نطالــب  أمامهــا،  من 
املعنيــني برفــع معوقــات  واملســؤولني 
دون  تحول  التي  األسباب  وإنهاء  انعقادها 
اجتامعهــا، لتنطلق مجددا بحيوية وجدية 
احتياجات  تأمــني  وفعاليــة، وتعمل عىل 
الناس املعيشــية، ومعالجة ما يتعلق برفع 
الدعــم عن األدوية املزمنة واملســتعصية، 
القرار، ودعم  بهذا  النظر  إعادة  مام يفرض 

املحتاجني  لها«. ملساعدة  األدوية  هذه 
ويف مــا يتعلق باســتحقاق االنتخابات 
النيابيــة، أكد عز الدين »أننا ســنخوضها 
مواجهة  يف  الرشيفة  املنافســة  بروحية 
الخارج  خيــارات  عــىل  يراهنون  الذيــن 
ودعمهم، ألجــل تغيري املعادلــة القامئة، 

ونقــول لهم، نحن نؤمن بشــعبنا وبوعيه 
ونراهــن عليه يف عمليــة االختيار، الذي 
ينبع من حرصه عــىل الوطن، ومهام أتت 
النتائــج للعمليــة االنتخابيــة، فال خيار 
أمام أحد ســوى ما احتكم لــه اللبنانيون 
وهــو التفهم والتفاهــم لبعضهم البعض، 
الخارجــي،  التحريــض  واالبتعــاد عــن 
جميعا،  اللبنانيــني  بهمــوم  واالهتــامم 

معالجتها«. عىل  والعمل 
فنيش،  الســابق محمــد  الوزير  قال   }
الشــهابية  بلدة  يف  ســيايس  لقاء  خالل 
الجنوبية: »نحن من أكر الناس اســتعدادا 
لتقديم التنازالت وتســهيل تشــكيل وعمل 
الســابقة والحاليــة وإبداء  الحكومــات 
مرونة يف هذا الخصوص، ألن منهجنا يف 
الداخل وال سيام يف ما يتعلق بالتعامل مع 
مســاحات  إليجاد  مرن  الداخلية،  القضايا 

تعاون«.
ودعــا الحكومــة إىل أن »تعالج الخلل 
الوزراء،  أدى إىل عدم اجتامع مجلس  الذي 
البعيد  بيطــار  القــايض  بأداء  واملتمثــل 
من الدســتور، والذي تجــاوز الصالحيات 
باستنســابية  ويعمــل  الدســتورية، 
واســتغالل وتوظيف لجرمية انفجار املرفأ 
لشــعبوية  الخضوع  عن  فضال  والضحايا، 
ما، من أجل إلحاق رضر وتحميل املسؤولية 
لجهة سياســية، فاملســار القضايئ الذي 
يعتمده القــايض بيطار بعيد من الحقيقة، 
املسؤولية  وكشــف  معاقبة  إىل  يؤدي  وال 
عــن الذي تســبب بهذه الجرمية، ســواء 
باســتحضار النيــرتات أو انفجارها، ومن 

ذلك«. املسؤول عن 

بو حبيب وبوريل

قاووق يلقي كلمته يف لقاء يف عبا الجنوبية

زار كنيسة آيا مارينا وافتتح املعرض امليالدي
الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــي: ال يُمكـــــــــــــــــــــــــــــــــن للعالـــــــــــــــــــــــــــــــــم ان يعيـــــــــــــــــــــــــــــــــش دون رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

زار البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة 
بطــرس الراعي برفقة لفيــف من املطارنة، 
اآلباء الكهنة، األخوات الراهبات األنطونيات، 
الوفد اللبناين مــن الرابطة املارونية، تجمع 
موارنــة من أجــل لبنان ورابطــة قنوبني 
يف  مارينا  آيا  كنيســة  والرتاث،  للرســالة 
بوليميديا - ضواحي ليامسول، وذلك يف إطار 

زيارته الرعائية إىل جزيرة قربص.
الرعية  لكاهن  بكلمة  االســتقبال  استهل 
أندريه كاتشــالوزي قال فيها: »نطلب  األب 
منكــم بركتكم األبوية يك نتابع مســريتنا 
املليئة بالصعــاب بأرض آبائنا وأجدادنا.نحن 
اليوم وبعد 1200 ســنة مــن وجودنا عىل 
أرض الجزيرة، ما زلنا نحافظ عىل تراثنا رغم 

الصعوبات، حيــث أن كل ابناء هذه الرعية هم من 
قرية آيا مارينا وال يريدون شيئا اال العودة. ونأمل 

منكم يا صاحب الغبطة العمل من أجل ذلك«.
ثم تال زخيا بو مرعب قصيدة مهداة اىل الراعي 

والرصح البطريريك.
بدوره، رد الراعي بكلمة قال فيها: »نحن أتينا اىل 
هنا لنمثل كل سينودس اســاقفتنا املقدس، وانقل 
اليكم صالتهم لتعودوا اىل بلدتكم آيا مارينا«، مضيفا 
»عندما رأينا كنيسة القديسة مارينا يف ضيعة آيا 
مارينا ترتدي حلتها الجديدة، أكدنا وبكل رجاء أنه ال 

بد أمام رحمة الله ومحبته من أن تعودوا اىل بيوتكم 
كام عاد هذا البيت املقدس. وكونوا عىل ثقة ان الله 
ال يقبل بشــعب مظلوم او شعب مرشد، أو ضحية، 
ألن الرب يريد الخري لكل الناس، كام ان الله يحقق ما 
يريده بالتعاون مع البرش، ونحن والسلطات املحلية 
نعمل من أجل إعــادة وحدة قربص، وبالتايل فنحن 
نعمل عىل املســتوى التاريخي والرب يعمل ارادته 

حينام تتم يف حينها«.
يف الختام، قدم االب كاتشالوزي للراعي أيقونة 

العذراء مريم لتحميه وتقويه.

كام زار الراعي كنيســة مــار شبل يف 
ليامســول، وأقام فيها القداس االلهي وألقى 
عظة قال فيهــا: »اذا مل يتحل املســؤولون 
بالرحمة، تكون خدمتهم خدمة  السياسيون 
ظلم واهامل وحمل الناس عىل الجوع والفقر، 
وهذا مــا نختربه يف لبنان وعىل املســتوى 
الدويل، لذلك ال ميكــن للعامل ان يعيش دون 
بولس  القديس  البابــا  »ان  مضيفا  رحمة«، 
الســادس بخطابه اىل األمــم املتحدة، قال: 
»اذا انفقدت الرحمة عند االنسان واملسؤولني 
يصبح االنسان وحشا ألخيه االنسان«، لذلك 
القديس يوحنا، مار  فلنلتمس من شــفاعة 
شبل والقديسة مارينا، الرحمة حتى نعيش 

األخوة االنسانية«.
بركة  الكنيســة  أبناء  التمــس  القــداس،  بعد 

البطريرك األبوية. 
امليالدي يف كنيسة  املعرض  الراعي  افتتح  كذلك 
مار شبل - ليامســول يف قربص. وبعد االفتتاح، 
جال الراعي يف ارجاء املعــرض، مثنيا عىل جهود 
منظميه وكل من ســاهم بإنجاحــه، ومتمنيا ان 
»يحمل ميالد السيد املسيح السالم واالمان للشعبني 

القربيص واللبناين«.
هذا وتضمن املعرض زينة امليالد، هدايا، مأكوالت 

تراثية، أيقونات ومسابح صالة.

الراعي يلقي كلمته يف كنيسة آيا مارينا يف ليامسول

ــة ــ ــاوم ــ ــق ــ ــس امل ــ ــَفـ ــ ــا نـ ــ ــه ــ ــي ــ ــة وف ــ ــّي ــ ــع ــ ــي ــشــ ــ ــة ال ــ ــئ ــ ــي ــ ــب ــ ــار ال ــ ــه ــ ــن ــ ــن ت ــ ــ ــالن: ل ــ ــ ــب ــ ــ ق
قــال املفتي الجعفــري املمتاز الشــيخ أحمد 
أقدام  تهتز تحت  األرض  بيــان، »ألن  قبالن يف 
العام اىل  الوضع  الجميع فإنهــا تنذر بتفاقــم 
االنقاذ،  البدء بورشة  الســحق، ولذلك يجب  حد 
وليس هناك شــك أن معركة إنقاذ الوطن دونها 
صعوبــات وعقبات داخليــة وخارجية، إال أنها 
واضحــة وميكن العمل عليهــا، وأول خطواتها 
تبدأ بحامية الســلطة من الســقوط ومعالجة 
الشــلل الذي تعاين منه واألزمات النفسية التي 
ال  لبنان  يف  فاملشــكلة  الســلطة،  أهل  يعانيها 
تحــل بالدلعونا بل بقرار ســيايس حازم وعىل 
طريقــة الحــس الوطني والضمري اإلنســاين 
بيكو  ســايكس  زواريب  من  بعيــدا  واألخالقي 

فعل  يســتطيع  ال  لبنان  أن  واإلدعــاد  اللبناين، 
يشء مجــرد خرافة، فالبلد يعيــش مأزقا كبريا 
إال أنــه قادر عــىل النهوض بالهمــم املخلصة 
بالعمل  يبدأ  والصادقة، والوقت ضيــق واإلنقاذ 
وليــس بالدعاية والزالغيــط، واملصري نحن من 
املفوترة  املانحــني  مجموعــة  وليــس  نصنعه 
لتطبيق  رضورة  الســيايس  والخيار  بالسياسة، 
خطــة اإلنقاذ، ويبقى أن املطلــوب نفري وطني 
الطائفية«. والشهية  الضيقة  الكامئن  من  بعيدا 

نقدية  إنقاذ  بخطة  مير  اإلنقاذ  »طريق  وتابع 
مرصفيــة وتغيري إســرتاتيجي عىل مســتوى 
النقدية موازاة مــع إنقاذ أهلنا  اإلدارة املاليــة 
العمل  وســوق  البؤس  عاصفــة  من  وناســنا 

اللبنانية، فضال عن  واإلغراق الخطري لليد غــري 
الســيايس من  القرار  كرس اإلحتــكار وحامية 
البــازارات الخارجية وهذا ميــر حتام بطباخي 
إنقــاذ حقيقي وصــادق ال طباخــي إنتخابات 

دول«. ونواطري 
وختــم »مــع مالحظة أخــرية: ملــن يهمه 
أمر الشــيعة، الشــيعة باألمــس واليوم وغدا 
السياسية  وخياراتها  باملقاومة  متســكا  أشــد 
والنضاليــة، ولــن تجــدوا الشــيعة إال حيث 
البيئة الشــيعية أو تهتز  املقاومة، ولــن تنهار 
أو تنعــزل وفيها نفس املقاومة، عىل أن الوحدة 
لبنان  لحامية  األساس  حجر  السياسية  الشيعية 

املشرتك«. وعيشه  األهيل  وسلمه  ووحدته 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 6 كانون األول 2021

ــدأ ــب ــة عــــالــــقــــة... ومــــســــار الــــحــــّل ي ــومـ ــكـ ــحـ أزمـــــــة الـ
ـــي ـــــاســـــي الـــثـــال بـــــالـــــعـــــودة الـــــــى اإلتــــــفــــــا الـــــر

محمد علو

إســتقال وزير اإلعالم جورج قرداحي عىل وقع الضغوط 
والتدخالت الدوليــة، فكانت زيارة الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكرون اىل اململكة العربية السعودية، مثمرة اىل حد ما، ولو 
أن الشــق املتعلق بلبنان والبيان الــذي تناوله مل يكن واضحاً 
مبا فيه الكفاية، إذ ان التمحي فيه يُظهر أن الســعودية مل 
تغري موقفها كام ينبغي، وال تزال تربط تعاونها مع فرنسا يف 

لبنان برشوط قد تكون تعجيزية.
يف هذا الســياق، كان الفتاً ما نقلته صحيفة »فاينانشال 
تاميز« عن مســؤول فرنيس رفيع املستوى، وفيه أن الرياض 
اشــرتطت عودة االتصاالت مــع لبنان بزيــارة زعيم غريب 
ألراضيها، فكانت زيارة ماكــرون، ويف هذا األمر تأكيداً عىل 
كل ما كنا نقوله ســابقاً بأن مشــكلة الرياض مع لبنان ال 
عالقة لها ببريوت، بل هي رســائل عابرة للقارات تصل حتى 

الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا.
أطلق ماكرون مبــادرة بالتعاون الســعودية تجاه لبنان، 
وبحسب مصادر نيابية بارزة، فإن املبادرة تحتاج اىل بضعة 
أيام ليك تتضح أكر، ففي حال اســتمر الرشط الســعودي 
املتعلق بســالح املقاومــة ودور حزب اللــه الخارجي، فإن 
ذلك يعنــي أن املبادرة لن تتخطى خطــوط عودة الحرارة اىل 
العالقات الديبلوماســية مع لبنان، دون ان يعني ذلك انفراجاً 
يف العالقات مع الريــاض، وهو األمر املحكوم بالتســوية 
الكــربى يف املنطقة، فعندما ينطلق قطار التســوية تصبح 

عودة السعودية اىل بريوت سهلة ومتاحة.
أما بالنســبة اىل امللف الحكومي، فتكشف املصادر أن الحل 
الوحيد املتــاح حالياً لعودة مجلس الــوزراء اىل اإلنعقاد هو 

تطبيق خارطة الطريــق التي اتفق عليها الرؤســاء الثالثة 
بالتعاون مع البطريرك املاروين بشارة الراعي، وقوامها فصل 
التحقيق بجرمية املرفأ عن محاكمة الرؤســاء والوزراء، مبا 
يُتيح عودة املحقق العديل طارق البيطار اىل املســار القانوين 
للتحقيقات، مشــرية اىل أن هذا الحل يعني استمرار البيطار 
بعملــه، بحال مل يخــرت التنحي، ولكن بعيــداً عن البطوالت 
الوهمية التي شغل الرأي العام بها، عرب استدعاء واالدعاء عىل 

رئيس حكومة سابق ووزارء سابقني.
وتُشــري املصادر إىل أن االتفاق الثاليث بني الرؤســاء كان 
يسري عىل املسار الصحيح، قبل أن يقرر رئيس التيار الوطني 
الحر رفضه التصويت عىل املسألة يف املجلس النيايب، مشددة 
عىل أن نظرية باســيل تقــوم عىل أن هذا امللــف بات ملفاً 
شعبياً بامتياز، وأي خطوة خاطئة فيه قد تؤذيه يف الشارع 
املســيحي، لذلك أبل منذ أيام من يعنيهم األمر أنه لن يقاطع 
جلســة املجلس النيايب املتعلقة بتحويــل املدعى عليهم اىل 
املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء، واملطلوب التحقيق 
معهم، ولكنه لن يصــوت بنعم عىل هذا األمر، معتربة أن هذا 
األمر اعاد خلط األوراق، بعد رفض رئيس املجلس النيايب نبيه 
بري لهذه التخريجة، عىل اعتبار أن هذه املســألة دستورية ال 
شعبوية، وال يجوز إظهار املجلس النيايب وكأنه منقسم عىل 

نفسه طائفياً.
يعقد املجلس النيايب جلسة عامة الثالثاء، ليس عىل جدول 
اعاملهــا أي أمر يتعلــق باملجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء 
والوزراء، ولكن بحســب املصادر النيابيــة، فإن دورة انعقاد 
املجلس تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفور االتفاق عىل 
هذا االمر ميكن ان يعقد بري جلســة نيابية. حتى ذلك الوقت 
هناك حلول أخرى تُبحث بحســب املصادر، قد يكون من غري 

املناسب الخوض بها اليوم.  

ــة رهــــن االلــــتــــزا بـــاالصـــالحـــات ووعـــــد الــســيــاســيــيــن  ــي ــس ــرن ــف املــــبــــادرة ال
ــة الـــبـــيـــطـــار ــيـ ـ ــ ــي قـ ــ ـــي فـ ــد اســــتــــفــــزاز الـــثـــنـــا ــ ــريـ ــ ــي ال يُـ ــاتـ ــقـ ــيـ مـ

ابتسام شديد 

فتحت استقالة وزير االعالم جورج قرداحي بابا 
واســعا من الحلول لألزمة السياسية املعلقة منذ 
فرتة الشهر، وســاهم االتصال الثاليث بني الرئيس 
السعودي  العهد  الفرنيس اميانويل ماكرون وويل 
محمد بن ســلامن برئيس الحكومة نجيب ميقايت 
القاتلة  املراوحة  باحداث اخرتاق ايجايب يف حالة 

التي تغرق بها حكومة ميقايت  املعطلة.
 فاالتصال يعتــرب اول انجاز للحكومة املتوقفة 
عن االنعقــاد منذ أســابيع، اال ان مفاعيل حديث 
االستقالة واالتصال تبقى مرتبطة بالتزام الحكومة 
اجراء اصالحات شــاملة وتطبيق الطائف والبنود 
املالية  والكهربائية  املتعلقة باصالح القطاعــات 

ومسألة  الحدود.
 وفق مصادر سياســية، فان املبادرة الفرنسية 
التي تقاطعت مــع جهود فاتيكاتية، أّمنت الرافعة 
الدولية للخــروج من املراوحة الســلبية، حيث ال 
تحتمــل البالد املزيد من التدهــور وترنح عالقات 
لبنان مبحيطه واألزمــات الكارثية، الناألموركانت 
تتجه اىل تصعيد أكرب لإلطاحة بالعالقة التاريخية 

مع السعودية.
األجــواء التفاؤلية من دون شــك، واســتقالة 
قرداحي، كام عودة الهدوء اىل العالقة بني اململكة 
السعودية ولبنان بعد مرحلة من التأزم، تبقى رهن 
ء »مؤكدا  اإللتزام من قبل الجانب اللبناين، فال شي

او مضمونــا بعد« بقدرة الحكومــة عىل تحقيق 
خطوات كثرية، وســط مخاوف مــن ان تصطدم 
املبــادرة الفرنســية بنكث املســؤولني اللبنانيني 
بوعودهم كام فعلوا يف محطات سابقة، حيث ال 
الفرنسية  الوساطة  اليوم بنجاح  الجزم من  ميكن 

ما مل تقرتن بالدالئل الحسية واملباشة.
الحلحلــة مع اململكــة الســعودية ال تنعكس 
بالرضورة عىل حلحلة يف مجلس الوزراء، فموقف 
العديل  املحقق  الشــيعي عىل حاله مــن  الثنايئ 
القايض طارق البيطــار، ورئيس الحكومة ال يريد 
الذهــاب اىل مواجهة واســتفزاز الثنايئ الذي مل 
يضع عراقيل او يفرمل اســتقالة الوزير قرداحي، 
وعليه، فان األنظار متجهة اىل الجلسة الترشيعية 
ملعرفة املســار الذي سيصل اليه املسعى القائم يف 
الكواليس السياســية لفصل مالحقة الرؤســاء 
والنواب عــن ملفات البيطــار، اال ان املؤشات ال 
توحي بعدبإمكان الذهاب اىل هذا الخيار من دون 
التوافق مع القوى السياسية، وال ميكن ايضا فرض 

انشاء املجلس األعىل من خارج جدول األعامل.
وعليه، فان عودة الحكومة اىل االجتامع مؤجل، 
فالتســوية التي تقوم عىل فصــل التحقيق  عن 
سائر امللفات وتشعباتها تواجه تعقيدات وتصطدم 
بتصويت تكتــل لبنان القوي عــىل القرار  وعدم 
االكتفــاء بتأمني النصــاب، فموافقة قوى معينة 
والوزراء  النواب  ملحاكمة  األعىل  عىلطرح املجلس 
يؤثر عىل شــعبوية تيارات سياسية محددة  عىل 

أبواب اســتحقاقات انتخابية مفصليــة، فالتيار 
الوطنــي الحر يواجه معضلــة يف بيئته، وهناك 
من ينتظره عند أي خطوة  ملحاســبته يف الشارع 
املسيحي، فيام »القوات« تعتمد الخطاب التحري 
ضد حزب الله وحلفائه من هذا امللف، كام ان صيغة 
وذهابه  التحقيق  تجزئة  تفسريها   األعىل  املجلس 
يف مسارين مختلفني، فاللجوء اىل املجلس األعىل 
ال تعني ان املحقــق العديل ســيقدم إعتذاره عن 

متابعة امللف ويوقف التحقيق.
ومــع ذلك، تشــري املصــادر اىل ان الحل يبقى 
الداخلية وتقاطعت  النوايــا  اذا توفــرت  موجودا 
املصادر، مشــرية اىل املوقف األخري للنائب جربان 
ملعالجة  األنسب  املكان  بأن  أســبوعني،  باسيلقبل 
املشــاكل الناجمة عن قضية التحقيق يف انفجار 

املرفأ هو اضافة اىل الهيئات يف مجلس النواب.
سيحدد  الترشيعية  الجلسة  تسلكه  الذي  املسار 
مصري الحكومة، فاما تستأنف الحكومة جلساتها  
بعد ايجاد آلية تريض الثنايئ الشــيعي وال تغضب 
أحدا، او تحرج أي فريق يف الداخل او تبقى األمور 
معلقة، فاستقالة قرداحي قلبت األمور رأسا عىل 
عقب، لكن ال ميكن التنبــؤ بتأثرياتها عىل صعيد 
الحكومة  او يف شــأن انعقاد الحكومة، فال أحد 
قادر بعد عىل تحديد ما اذا كانت االســتقالة تلبية 
الفرنــيس اميانويل ماكرون فقط  الرئيس  لرغبة 
الحياء عالقــة لبنان بأشــقائه الخليجيني او لها 

تشعبات أخرى قد تتضح الحقا؟

ــيــ الـــحـــريـــري ــعـــوديـــة ملـــيـــقـــاتـــي تــ جـــرعـــة دعـــــم سـ
بوال مراد

ان  اثنــان عىل  ال يختلف 
التطــورات املتســارعة يف 
املاضية  القليلة  الســاعات 
عىل خــط حلحلــة االزمة 
وان  الخليج،  مــع  اللبنانية 
كانــت تصــب يف نهايــة 
املطــاف يف خانة املصلحة 
الوطنية العليا، اال انها صّبت 
أوال ملصلحة رئيس الحكومة 
نجيب ميقــايت الذي تصّدر 
اللبناين،  الطرف  من  املشهد 
املســاعي  ان  وبخاصــة 
الفرنسية كانت منسقة معه 
منذ البدايــة، وتوجت أخريا 
وبني  بينه  الثاليث  باالتصال 

الرئيــس الفرنيس اميانويل ماكرون وويل العهد الســعودي 
االمري محمد بن سلامن.

 قد يتســاءل البعض عن موقع ودور رئيــس الجمهورية 
العامد ميشــال عون يف كل ما يحصل، فهو وان مل يكن غائبا 
كليا عن الصورة نتيجة التنسيق املتواصل بينه وبني ميقايت، 
كام من خالل اعالن ماكرون انه ســيتصل بــه فور انتهاء 
جولتــه الخليجية وعودتــه اىل باريــس، اال ان ابقاءه عىل 
مســافة معينة قد يكون مطلبا سعوديا غري مباش، باعتبار 
انه وكام الكل يعي ان الرياض مل تكّن يوما الود للرئيس عون، 
وكانت وال تزال تعتربه و«التيار الوطني الحر« يؤّمنان الغطاء 
لحزب الله، لذلك هي لن ترغــب باعطائه اي هدايا مجانية او 

دعم خاصة يف العام االخري من واليته الرئاسية.
 وبخالف الرئيس عون، تجد الســعودية مبيقايت شخصية 
ميكنها ان تســتثمر بها، وان كانت ايضا ال تكن له كل الحب 
والود، وتعتربه أنه خدم وغطّى حزب الله يف أكر من محطة. 
لكن ما كان قبل طالقها مع رئيس »املستقبل« سعد الحريري 
ليس كام بعده، بحيث كانت وال تــزال تبحث عن بديل له يف 
 ، الساحة السنية، لذلك ستســعى لدعم ميقايت بالحد األد
أقله باملرحلة الراهنة حتى تتمكن من ايجاد البديل عىل صعيد 
الزعامة السنية الذي يلبي طموحاتها متاما كام يفعل رئيس 
حزب »القوات« سمري جعجع عىل مستوى الساحة املسيحية.

ويتفادى »املســتقبل« اي انتقادات مليقايت منذ تشــكيل 
حكومته التزاما بوحدة الصف الســني تحــت عباءة »نادي 
رؤساء الحكومات السابقني«، الذي وان مل يعد موجودا عمليا 
وال يجتمع، اال انه ال يــزال يفرض عىل أعضائه عدم التعرض 
لبعضهم البعض. ويحاول »املســتقبليون« صّب اســتيائهم 

من ابتعادهم عن الســلطة مرغمني، عىل »الثنايئ« حزب الله 
و«التيار الوطني الحر«، لكن مــا حصل مؤخرا لجهة جرعة 
الدعم التي تلقاها ميقايت من الســعودية، ال شــك ستدفع 
»التيار األزرق« العادة حساباته عىل عتبة االنتخابات النيابية 
املقبلة، من منطلق ان آخر ما يريده املســاهمة ببناء ميقايت 

زعامة سنية عىل أطالل زعامة الحريري.
ويف هذا الســياق، تقول مصادر سياســية مطلعة عىل 
التطورات األخرية، ان ما حصل عــىل صعيد تحريك ماكرون 
اره أوال رئيس الحكومة، الذي  للمياه اللبنانية الراكدة قطف 
يسعى ألن تنســحب الحلحلة يف هذا امللف عىل باقي امللفات 
التي متنع احياء مجلس الوزراء وعىل رأســها قضية املحقق 
العديل يف انفجار مرفأ بريوت القايض طارق البيطار. وتشري 
املصادر اىل ان ميقايت يعّول عىل التنسيق العايل بني طهران 
وباريس، كام عىل االهتامم الكبري الذي يبديه ماكرون بلبنان، 
يك يتم الخروج بتســوية تعيد عجلة الحكومة اىل الدوران. 
وتضيف: »ال شــك ان ميقايت أبرز الراغبــني بذلك متاما كام 
الرئيس عــون، من منطلق ان آخر ما يريده هو ان تنســحب 
العرقلة التي شــهدها كامل عهده عىل العام األخري، بخالف 
الحريري الذي يُفّضل كام »القوات« من موقعهام يف صفوف 
املعارضة فشل هذه الحكومة واستمرار فشل العهد ظنا انهام 

بذلك قد يتمكنان من استثامر ذلك انتخابيا«.
باملحصلة، هي عملية خلط أوراق كبرية يشــهدها لبنان، ال 
شك ان القوى املحلية فيها مجرد متلقية للتطورات والتعليامت 
الخارجية...فهل تكون تســوية كربى ام مجرد تحريك للمياه 
الراكــدة لن يقدم او يؤخر عىل صعيد مد لبنان باالكســيجن 

املتمثل حاليا بحفنات من الدوالرات؟

األهلّية للحرب  عــودة  وال  الخليج...  مع  العالقات  ل  ألف عــون: 
أمــيــر قــطــر حــريــ عــلــى مــســاعــدة  لــبــنــان لــلــخــرو مــن ازمــاتــه
ــبــ بــاالنــهــيــار ــي تــســّب ــت ــد لــلــطــبــقــة ال ــجــدي ــت ــان ال يــتــحــّمــل ال ــن ــب ل

أكد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون،خالل حوار مع 
صحيفة »الرشق« القطرية، أن أمري دولة قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاين حري عىل دعم لبنان ومســاعدته للخروج من 
أزماته، مشيدا من جهة ثانية بنتائج محادثاته املثمرة مع الشيخ 
متيم وزيارته الدوحة، الفتا اىل أن »قطر البلد الوحيد الذي قدم 

كل أنواع الدعم للبنان بدون مقابل«.  
 وأكد أن العالقات اللبنانية- القطرية تتسم بالصداقة وروح 
األخوة، مشريا اىل أنه  »لطاملا كان األخوة القطريون يتوافدون 
اىل لبنان لالســتجامم والســياحة، ولطاملا وقفت دولة قطر 
بقادتها ومسؤوليها وشــعبها إىل جانب لبنان يف مواجهته 
للتحديات واملحن، وخصوصا بعد حــرب متوز 2006، إذ قدمت 
قطر مســاعدات إلعادة إعامر ما تهدم يف الحرب. كام بادرت 
200.وآمل أن تتوطد  إىل استضافة مؤمتر الحوار الوطني العام 
عالقاتنا الثنائية يف كل املجاالت، ونواصل تعاوننا املشرتك ملا فيه 

خري بلدينا وشعبينا«.
وتحدث الرئيس عون عن االزمة الديبلوماسية مع دول الخليج 
وســبل الخروج منها، ومواقف لبنان الرسمية من دول الخليج 
ال تعرب إال عن التمســك بإقامة أفضل العالقات األخوية معها. 
وال يشء سيغري قناعاتنا عىل هذا الصعيد«، مؤكدا أن »السبيل 
الوحيد للخروج مــن األزمة هو بالحوار البنــاء بيننا، وعودة 

العالقات الديبلوماسية اىل طبيعتها«.
وشــدد عىل انه اتخذ قرارا وطنيا جامعا بإجراء االنتخابات 
النيابية يف موعدها، وقال: »اللبنانيون يســتحقون أن يقولوا 
كلمتهم يف مســار تغيري الواقع األليم الذي وصلنا اليه، وذلك ال 
يكون إال عرب بوابة االنتخابات النيابية. لذا أؤكد من جديد حريص 
الشــديد عىل إجراء هذا االســتحقاق يف موعده، ومواجهة أي 

محاولة لتعطيله عن قصد، أو ألي سبب«.
وأكد أنه ال يرى أي سبب منطقي لتأجيل االنتخابات النيابية، 
اما بالنســبة اىل االنتخابات الرئاسية، فشدد »عىل أنه سيعمل 
من جهته عىل توفري كل الظــروف إلجرائها، ولكن أكرر القول 
إنني لن أدخر جهدا حتى يتأمن االستحقاق الرئايس يف موعده 

الدستوري«.
وعن األزمة االقتصادية وأسبابها، قال: » أقول لجميع األطراف: 
كفى تالعبا بحياة اللبنانيني. حكموا ضامئركم وتعالوا إىل كلمة 
تضامن ووحدة، ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة اىل الشــعب، 
ونبني اقتصادنا الوطني من جديد«، مضيفا »نحن نجري حاليا 
محادثــات مع صنــدوق النقد الدويل للحصــول عىل قروض 
طويلة األمد متكننا من إنعا االقتصاد وضخ الروح يف الدورة 

االقتصادية«.
وعن مصري ودائع الناس يف املصارف، أشــار اىل أنه دعا من 
بدايــة األزمة إىل وضع خطة متكاملة وواضحة لهذا املوضوع 
وقوننته، وإىل وضع إطار عميل الســتعادة اللبنانيني ودائعهم 
من املصارف، ويجري حاليا درس وتقاسم الخسائر بني املصارف 
ومرصف لبنان والدولة واملودعني، لكنني أرص عىل عدم تحميل 
املودعني املزيد من الخسائر، ويجب إعادة هيكلة املصارف لضامن 
جودة عملها يف املستقبل. وأوضح أن هناك اقرتاح قانون متعلقا 

بالكابيتال كونرتول يف مجلس النواب«. 
وعن مكمن »االزمة« يف التحقيــق يف قضية انفجار مرفأ 
بريوت، رأى ان ال شك ان انفجار املرفأ هو مأسة حقيقية للبنان، 
وقد نادى منذ اليوم االول لوقوعــه بوجوب احقاق العدالة الن 
الناس يستحقون معرفة ما حصل. وشدد عىل التحقيق ان يأخذ 
مجراه، وقد تسلمنا منذ ايام من روسيا، مشكورة، صور االقامر 

الصناعية عن املرفأ قبل وبعد االنفجار، وكنت طلبت من كل الدول 
التي متلك مثل هذا النوع من الصور، ان تزودنا بها لتســليمها 
للقضاء املخت ليك يستفيد منها ويبني قراراته عىل ما توفره 

الصور من معلومات قيمة«. 
وبالنسبة إىل الخشــية من االنفالت األمني، قال: »عانينا 
يف لبنان، ولالســف، مــن مصائب وويالت كثــرية، اال انه 
والحمد للــه، متكنا من الحفا عىل االســتقرار االمني يف 
أحلك الظروف وأصعبهــا، وذلك باعرتاف دول العامل. اليوم، ال 
نزال نحافظ عىل اســتتباب الوضع األمني، بغض النظر عن 
عنارص  ومنهم  واالجتامعية،  واالقتصادية  املالية  الصعوبات 
األجهزة العســكرية واالمنية، ونحن مل ولن نتوقف عن دعم 
هذه االجهزة ليك تقوم بواجبها، وتطم املواطنني والوافدين 
بأن لبنان بلد آمن من الناحية األمنية، واطم إىل أن ال عودة 

إىل الحروب يف لبنان«.
   ويف موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال: »نحن 
مع املفاوضات ولكن لن نتخىل عن حقوقنا«، مضيفا »حدد وزير 
الطاقة واملياه وليد فياض مهلة إطالق دورة الرتاخي الثانية 
الستكشاف الروة النفطية والغاز مبياهنا اإلقليمية، وهو أمر 
بال األهمية ويشــري اىل اننا ال نقف مكتويف االيدي، بل عىل 
العكس نعمل كل مــا يلزم يف هذا املجال، كــام أننا نرغب يف 

االستفادة من الخربات القطرية الكبرية يف هذا املجال«. 
وردا عىل سؤال عن ان حزب الله أصبح وعن رأيه يف أن الحراك 
الشعبي كان يحمل رئاســة الجمهورية املسؤولية، لفت رئيس 
الجمهورية اىل أن الكثري من الناس مل يدرسوا القوانني، واالنطباع 
العام أو الصورة الذهنية لدى عامة الشعب أن املسؤول عام يحدث 
هو الرئيس بدون التدقيق إذا كان ذلك يقع ضمن مسؤوليته، لذلك 
كنا نسمع يف الشارع العهد، وكأن العهد بيده كامل الصالحيات 
يف الحكم. فمثال من موقعــي كرئيس جمهورية ال أتدخل يف 
التحقيق ويف عمل القضاء. ألن القضاء سلطة مستقلة وانا من 

واجبي ان أحافظ عىل استقالل القضاء«.
عقبة اساسية يف العالقات بني لبنان ودول الخليج، قال رئيس 
الجمهورية: »يف واقع األمر الوضع يف لبنان يحتاج اىل استقرار 
داخيل. كل يشء مطلــوب من حزب الله يلتــزم بتنفيذه. ومل 
يتجاوز بنود قرار مجلس األمن الدويل 1٧01. أما التظاهرات التي 
يشهدها لبنان فهي حراك طبيعي يحصل يف جميع دول العامل. 

فاملظاهرات هي بوجه الجوع. وأنا مستعد للتظاهر معهم«.

ــ ــرف امل تــحــقــيــ  ــى  ــل ع ــاء  ــمـ ــزعـ الـ ــل  ــع ف رّدة   : عــــــود
ــة مـــســـؤولـــّيـــتـــهـــم ــ ــّلـ ــ ــن أنـــانـــّيـــتـــهـــم وقـ ــ عـــّيـــنـــة مـ

بريوت  مرتوبوليت  ترأس 
وتوابعهــا للروم األرثوذكس 
خدمة  عوده،  الياس  املطران 
قــداس األحــد والجناز عن 
البطريــرك  نفــس  راحــة 
ذكراه  يف  الرابع  إغناطيوس 
كاتدرائيــة  يف  التاســعة، 

القديس جاورجيوس.
 بعد اإلنجيــل، ألقى عوده 
عظة قال فيها: »كم نحن يف 
حاجة يف لبنان إىل جعل كل 
يشء يف خدمة اإلنسان وقد 

أصبح إنســان بالدي جائعا ومريضا وفقريا، 
ومســتعطيا الدواء، ومظلومــا من حكام ال 
يبالــون إال مبصالحهم، وزعامء ال يعرفون إال 
ربهم، ومتى  استغالله من أجل الوصول إىل م
وصلوا نســوا كل يشء إال التشبث مبراكزهم 
وكراســيهم ولو عىل حساب الشعب وحياته. 
وما ردة فعلهــم عىل التحقيــق يف تفجري 
بريوت إال عينة عن أنانيتهم وقلة مسؤوليتهم 
وعدم اكرتاثهم بشعبهم. واآلن يعطلون عمل 
الحكومة من أجل غاياتهم وكأن البلد ملكا لهم 
يترصفون به حســب أمزجتهم ومصالحهم. 
وعوض أن تكون اجتامعات الحكومة مفتوحة 
ومتالحقة وغري منقطعة من أجل إخراج لبنان 
من عمق أزماته، نراها معطلة مرشذمة وغري 
منتجة. وكلنا نعرف أن الفرصة التي تضيع ال 

تتكرر، وأن هدر الوقت يفاقم األوضاع، وأن ال 
حل خارج املؤسسات الدستورية التي يجب أن 
تعمل وفق أحكام الدستور والقوانني، ومن أجل 

خري الشعب.«
وأكــد »لذلك عــىل الحكومــة أن تتكاتف 
وتنرصف إىل العمل، وإن كان أعضاؤها واعني 
ثقل مســؤوليتهم، عليهم اإلقالع عن سياسة 
أجل  والعمل من  الــرشوط،  التعطيل وفرض 
إخراج لبنان من أزمته املميتة، ومساعدة شعبه 
عىل البقــاء عىل قيد الحياة. أما اســرتضاء 
هذه الجهة وتطييب خاطرها، ومســايرة تلك 
والتغــايض عن أخطائها، فليســت الطريقة 
الفضىل إلدارة البــالد. وعىل الجميع أن يعوا 
أن مصلحة لبنان فــوق مصالحهم وأنهم يف 
مراكزهــم للخدمة والعمــل ال لتعطيل البالد 

وقهر العباد«.

ته عو يلقي ع

جنبــــال : إلعــــادة تفعيــــل الحكومــــة وإصــــدار البطاقــــة التمويلّيــــة بالــــدوالر 
عقد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط، 
لقاء حواريا مع منظمة الشــباب التقدمي، يف حضور 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب تيمور جنبالط وأمني 
رس عام الحزب ظافر نارص ووكيل داخلية الشــوف عمر 
غنام، مبشاركة عدد كبري من مسؤويل الخاليا واملكاتب 

يف املناطق والجامعات.
 وحيا جنبالط املسرية التي أقامتها املنظمة أمس رفضا 
للتعطيل ولتوجيه الدعــوة للحكومة إلعادة اجتامعاتها 
وإقرار البطاقة التمويلية وغريها من اإلجراءات املعيشية 
امللحة. ودعاهــا إىل أخذ املبــادرة يف مختلف املجاالت 
والقطاعات، مشددا عىل »أهمية دور الشباب ومركزيته 

ومحوريته«.
وردا عىل ســؤال، جــدد دعوته إىل إصــدار البطاقة 

التمويلية، مطالبا بإعطائها بالــدوالر. وركز عىل أن »األهم 
اليوم إعادة تفعيل عمل الحكومة«.

وشــدد عىل »أهمية توفري مقومات الصمود ودعم الناس، 
ومقاربة رسمية جدية يف العمل مع الجهات املانحة لتوفري 
الدعم واملســاعدات، وملــف الطبابة واالستشــفاء، والدعم 
االجتامعي«. ودعا إىل »إعطاء األساتذة املساهمة التي أقرها 

لهم وزير الرتبية بالدوالر أيضا«. وطالب الشباب بـ »االنفتاح 

والتعاطي مع الجميع وتفعيل العمل الشبايب واستكامله«.

وكان حــوار مفتوح بني جنبالط والشــباب تناول مختلف 

القضايا والعناوين وامللفات. ثم توجه املشــاركون من أعضاء 

املنظمة إىل رضيح املعلم الشهيد كامل جنبالط حيث وضعوا 

إكليال وأضاءوا الشموع يف ذكرى ميالده.

وار ل اللقاء ال نب يلقي كلمته 



ــة لــبــنــانــيــة ــاســ ــ ــي ســ
االثنني 6 كانون االول 2021

عب دي ال الكراهيات اإللكترونية والت

العميد منري عقيقي  

م رير مجلة ا ي   ر

وجد خطاب الكراهية وبث االضاليل والكذب، واستثارة 
االحقــاد عىل مواقع التواصــل االجتامعي فضاء رحبا، 
مــا زاد من التحديات االمنيــة واالخالقية التي تواجهها 
الــدول واملجتمعات يف داخلها. وقد زاد من ســعري بث 
الكراهيــات االلكرتونية ايضا صعــود املدارس الفكرية 
املتطرفة، وتصاعد ظاهرة االســالموفوبيا، وســقوط 
بعــض الصحافة والصحافيني بنرش مدونات تثري الغرائز 

اكــر مام تدعو اىل االحتكام اىل العقل واملنطق.
أكر تجليات كارثة تفيش الكراهيات االلكرتونية كانت 
يف وسائل االعالم التقليدية التي سقطت بسهولة ويرس 
شــديدين يف مستنقع األحقاد والكراهيات اإللكرتونية، 
خصوصا مــع توجه انظمة ذات الطبيعــة املُوجهة او 
العسكرية والديكتاتورية، اىل ضخ املليارات من الدوالرات 
من اجل خلق منصات ومواقع ومدونات الكرتونية هدفها 

صنع الدعاية. 
مــا يســتدعي التوقف عنــده يف خطــاب الكراهية 
االلكرتونيــة، هو ان القّيمني عليه ال يتحســبون للنتائج 
وتلــك مصيبة، واذا كانوا يعرفــون ويفعلون فاملصيبة 
اعظــم، خصوصا وان اقل االرضار تبدأ يف تهديد الســلم 
اإلجتامعي، تقسيم املجتمع، ترسيخ املامرسات العنرصية 
والفوقية، وصوال اىل احتامالت وقوع الحروب يف الداخل 
ومع الخارج. االمثلة عىل ذلك كثرية ومتعددة، وليســت 
مقصــورة عىل حضارة او ديــن او نوع او منطقة. فمن 
لبنان اىل الغالبية من الدول العربية مرورا بالـ«روهينغا« 
يف آسيا، و«رواندا« يف افريقيا وصوال اىل االزمة العابرة 

التي حصلت بني فرنســا والواليات املتحدة األمريكية. 
الخطورة املتنامية ملضمون خطابات الكراهية والحقد 
واالضاليــل عرب وســائل التواصــل االجتامعي، دفعت 
حكومات ومؤسسات حقوقية ومدنية اىل التصدي لهذه 
الظاهــرة التي تهدد العامل اجمــع ومن دون اي مبالغة، 
خصوصــا ان وظيفتهــا هي خدمة اجندات سياســية 
بعينها، وكان التوجه لدى الكثري من الدول الدميوقراطية 
يف اللجــوء اىل اصدار قوانني تُجــرّم مثل هذا النوع من 
الخطابات. فكان القانون لضبط الجموح الســيايس مع 
حفظ حق التعبري كتابة وترصيحا وبوصفه حقا مقدسا.

اوضــح تقرير صادر عن املفوضية الســامية لحقوق 
اإلنسان يف األمم املتحدة وتحت عنوان »دراسة عن حظر 
التحريض عىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية: 
دروس من منطقة آســيا واملحيط الهادي«، ان عددا كبريا 
من هذه الدول تطّبق قوانني ميكن اســتعاملها، ســواء 
بصــورة مباشة او غري مباشة، لحظر خطاب الكراهية 
مبختلف مظاهره، مع اإلشارة اىل وجود تباين يف بعض 
املصطلحــات بني قوانني الدول محل الدراســة. لكن يف 
الوقائع العملية، فإن ســّن قوانني وترشيعات ليس كافيا 
ملواجهــة خطاب الكراهية، ويجب ان يقرتن بوجود ارادة 
سياســية جادة لتطبيق تلــك القوانني، وان تكون الدولة 
نفســها تتمتع بدرجة مرتفعة نوعا ما من الدميقراطية.

واهميــة االعالم يف التصــدي لظاهرة كهذه، اكر ما 
لحظها هو إعالن بشأن املباد األساسية الخاصة بإسهام 
وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل، وتعزيز 
حقوق اإلنسان، ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي 
والتحريــض عىل الحرب وأصدرته منظمة اليونيســكو. 
وتضمن هذا اإلعالن العديد من املواد التي تتصدى لخطاب 
الكراهية يف وسائل االعالم. وتن احدى مواده عىل »أن 
دعم الســالم والتفاهم الدويل، وتعزيز حقوق اإلنسان، 
ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي، والتحريض عىل 
الحرب، يقت تداول املعلومات بحرية ونرشها عىل نحو 
اوسع واكر توازنا، وعىل وسائل اإلعالم الجامهريية أن 
تقدم اسهاما اساسيا يف هذا املقام، وعىل قدر ما يعكس 
االعالم شتى جوانب املوضوع املعالج، يكون هذا االسهام 

فعاال«. 
كل هذا يســتلزم قبل اي يشء وجود إرادة سياســية 
لبنانية جامعة تتنازل »طوعا« عن بث الكراهية واالكاذيب 
واالتفاق عىل »اطار امان« يضمن العمل الســيايس الحّر 
وما تقول به املادة 1٣ من الدســتور. كام يســتلزم االمر 
 ،» قــرارا اعالميا حازما وصادقا بعيدا من َهَوس »الرايتن
من اجــل مواجهة هذه االفــات يف الخطاب االعالمي، 
وايضا من اجل الدفاع عن اخالقيات املهنة والحفا عىل 
االعالم كوسيلة بناءة يف خدمة املجتمع واالستدالل عىل 

مكامن الخطأ يف املامرسة السياسية.
جلة ال   قالة يف ع ا ا

- - ر يف  ا ال

: إطال عمل الحكومة أولويتنا أمل
{ شــدد النائب عيل حسن خليل، خالل مناسبة دينية يف 
حســينية بلدة عديسة يف قضاء مرجعيون، عىل أن »اآلولوية 
اليــوم هي إطالق عمل الحكومة اىل أوســع مدى ابتداء من 
معالجتهــا للخلل القائم عىل صعيد تجاوز الدســتور والقيام 
بواجباتها، يف ســبيل تصويب املسار القضايئ الذي يجر البلد 
اىل أزمــة عميقة تتصل بقضية احرتام الدســتور والقانون 
كأساس النتظام عمل املؤسسات، ولحسن سريها والقيام مبا 

متليه عليها واجباتها«.
وقال: »اليوم الحكومــة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا 
وساعدنا يف إيجاد املناخات املالمئة ليك تقر برنامجا إصالحيا 
حقيقيا نستطيع معه أقله أن نضع أنفسنا عىل سكة املعالجة 
ألوضــاع الناس االقتصادية واملاليــة واالجتامعية. لن نيأس 

وسيبقى لدينا األمل ألننا قادرون عىل الخروج من أزمتنا ».
أضاف »أمام الحكومة اليوم أيضا خطوات ســنتابعها هذا 
األســبوع، وبخاصة لجهة إطالق البطاقة التمويلية، ونحن 
نعرف ان الناس وصلت اىل مستوى عال جدا من القهر نتيجة 
غياب املعالجات، ونعرف ان مساعدة بسيطة رمبا ال تحل أزمة، 
لكن يجب ان تتحمل الدولة مســؤوليتها يف دفع مستحقات 
الناس فهذه ليســت مســاعدة، بل هو جزء من واجب الدولة 
يف دعــم العائالت التي أصبحت يف حال صعبة. علينا جميعا 
العمل من أجل الخروج من هذا الواقع، لهذا من غري املســموح 

املامطلة  يف البطاقة التمويلية«.
{ أكد الّنائب قاســم هاشــم، أنه »منذ البداية، املوقف من 
اإلســتقالة ترك فيه الحرية للوزير جورج قرداحي، فيام اليوم 
تبلورت صورة جديدة، يجب أن نبني عليها، ولبنان حري عىل 
أن يبني أفضل العالقات مع األشــّقاء العرب، ولبنان كان دامئاً 
ســباقاً يف هذا املجال للمصلحة اللبنانية واملصلحة املشرتكة، 
وكانت عالقات لبنان واللبنانيني عىل املســتوى الفردي، تشدد 
عىل رضورة تحسني العالقات مع األشقاء العرب«.ولفت هاشم 
يف حديــث تلفزيوين، إىل أن »موضوع الحكومة وتجميد عمل 
مجلس الوزراء، ال يتعلق فقط باستقالة قرداحي، وهذا املوضوع 
واضــح لكل من يبحث عن العقد، ونحن نتكلم عن عدم تطبيق 

الّدستور، بعيداً عن املزاجيات واألهواء يف أي من السلطات«.

باسيل: ال تشريع لسرقة املودعين
غــرّد رئيس التّيار الوطني الحر النائب جربان باســيل، عرب 
»تويــرت«: »اردنا قانون الكابيتــل كونرتول بالـ201٩ لضبط 
التحويالت للخارج، مش ليصري بالـ 2021 للعفو عن تحويالت 
مشبوهة صارت، وترك االستنسابية ملرصف لبنان بالتحويالت 
لبّدهــا تصري، وااللتفــاف َع احكام القضاء. ال ترشيع لرسقة 
املودعني ونرّص عىل اســتعادة اموالهم وعىل قانون استعادة 

األموال املحولة للخارج«.

فرعون: يُدّمرون رسالة لبنان 
يار لنا إالّ التزا الدفاع عنها وال 

رأى الوزير السابق ميشال فرعون أن »ذكرى االستقالل مرت 
من دون أن تكون عيدا، بل محطة لتأكيد التزام الدفاع عن مباد 
السيادة واالستقالل، وامليالد هذه السنة ليس عيدا بل هو التزام 
مبعاين العيد، من رجاء وإميان ومحبة وأمل وبشارة وتضامن 

ورفض العنف«.
أضاف يف كلمة له يف لقاء شعبي يف األشفية:   «التشاؤم 
ليس إستســالما، بل دعوة اىل العمــل، رغم أن مميزات لبنان 
أصبحت معكوســة يف ظل هذا العهد، فالقضاء الذي هو رمز 
العدالــة أصبح تحت هجوم وحصار ملنع املحاكمة، واملرفأ رمز 
النجاح االقتصادي أصبح رمزا للدمار، والدميوقراطية ورمزيتها 
للحرية والتجدد توقفــت مع وضع شط حصول االنتخابات 
إذا بقيت األكرية يف الســلطة، والضامن االجتامعي أصبح 
ال ضامنــا ووزارة الصحة توقفت عن تغطية صحة اللبنانيني، 
واملصــارف التي يجب أن تحمي جنى عمر املواطن قضت عليه، 
وبعض أصحاب هذه املصــارف هرب أمواله اىل الخارج وترك 
املودعني يف مهب الريح، يوزع عليهم مساعدات إنسانية بدال 
من أن يحرتم حقوقهم القانونية، والكهرباء التي ترمز لإلنارة 

أصبحت رمزا للظلمة«.
وختم فرعون: »يدمرون رســالة لبنان وال خيار لنا اال التزام 

الدفاع عنها والحفا عليها«.

ور ا  وال

ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاالت التهنئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي ات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل تلّق ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي واصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يف الق

اء السياسي هم  بل تلّهوا بحروب اإلل ر: لم يتف املوارنة مع بع أبي ن

ــــــة ــــــن ليســــــ إنتخابي ــــــات اللبنانيي : أولوي ــــــة قواتي ــــــادر  م

قــال رئيــس الرابطــة 
املارونيــة النائب الســابق 
نعمة اللــه ايب نرص،خالل 
العمومية  الجمعية  ترؤسه 
يف  للرابطــة  الســنوية 
»التطــورات  أن  مقرهــا، 
التي  والنكســات  واألحداث 
طاولت لبنان يف الســنوات 
الثــالث االخــرية، أدت إىل 
تغيري وجــه لبنان وهويته 
املعروفــة«، مضيفــا »من 
سوء طالع املوارنة انه رغم 
كل مــا حدث مــن تطورات 
س، كانــت تحتم ال بل  ومــ
املوارنة  قيادات  تفرض عىل 
األخطار  ملواجهة  االتفــاق 
التي تهــدد لبنان يف صلب 
بدال من  كيانه وجوده. لكن 
ذلك راحــوا يتلهون بحروب 
االلغــاء الســيايس يف ما 

لصون  االلتقاء  عــوض  بينهم، 
رؤية سياســية مارونية مستقبلية مشرتكة. هذا األمر زاد 
املســيحيني عموما واملوارنة خصوصا يأســا واحباطا. وان 
املجلــس التنفيذي للرابطــة مل يقف إزاء هذا الواقع مكتوف 
األيدي الجم اللســان وطلب مــن البطريرك املاروين  التدخل 
وجمــع القيادات، وحاول ذلك مرارا من دون أن يلقى تجاوبا 
واهتامما يذكر، فــكان للرابطة بيانات وتحركات ومبادرات 
واجتامعات شــملت جميع االطــراف لكن التباعد كان أعمق 

والوضع اكر تعقيدا«.
وبالنســبة اىل انفجار مرفأ بريوت، اعترب أنه »بدال من أن 
تتحــد كلمة اللبنانيني باالرصار عىل معرفة الحقيقة وتحديد 

املسؤوليات ».
وإذ جــدد تأييده ملواقف بكريك و«منها اخضاع الســالح 
غري الرشعي لســلطة الدولة من خالل اسرتاتيجية دفاعية، 
وتحييد لبنــان عن الرصاعات الدولية واالقليمية والعربية«، 

أشــار إىل »مطالبة الرابطة بإجراء إصالحات اساسية يف 
الطائف تعيد إىل الســلطة شــيئا من التوازن املفقود، واىل 
رئاســة الجمهورية بعضا من صالحيات رضورية مفتقدة 

تثبت دور رئيس الجمهورية كحكم فاعل«.
وبعدما عرض النجازات الرابطة وطنيا، اجتامعيا، إغاثيا، 
تنظيميا خالل الســنوات الثالث مــن واليته التي تنتهي يف 
آذار 2022، توجــه ايب نرص بسلســلة توصيات إىل املجلس 
الذي ســيخلف املجلس الحايل، وابرزها اســتمرار الســعي 
لجمع القيــادات املارونية تحت مظلــة بكريك والتحضري 
ملؤمتر مسيحي بدعوة من الرابطة برعاية البطريرك املاروين 

ومواصلة الضغط من أجل حل معضلة النزوح الســوري.
 بعــد ذلك، تال الدكتور عبده جرجــس التقريرين اإلداري 

واملايل.
ثم عــرض جرجس التقرير وقدم قطع الحســاب، فتمت 

املصادقة عليه باالجامع. 

فادي عيد

 بانتظار صدور قرار املجلس الدســتوري بالطعن املقّدم من 
»تكتــل لبنان القوي« بالقانــون اإلنتخايب، تتحرّك املاكينات 
اإلنتخابيــة لألحزاب بوترية بطيئة، حيــث أن التحالفات ما 
زالت معلّقة عىل املستجّدات واإلنقسامات السياسية الحادة 
عىل الساحة املحلية، مع العلم أن أكر من فريق أو حزب، قد 
بــات يعلن عن الخطوط العريضة لتحالفاته اإلنتخابية، كام 
هي الحال بالنســبة للتحالف ما بني حزب »القوات اللبنانية« 
والحزب التقدمي اإلشــرتايك و«تياراملستقبل«، حيث اعتربت 
مصــادر »قواتيــة«، أن قطار اإلنتخابات لــن ينطلق إالّ بعد 
تحديــد موعد اإلنتخابات، الفتًة إىل أن »القوات«، تنطلق يف 
مقاربة هذا اإلستحقاق من زاوية الدعوة إىل انتخابات مبكّرة 
واإلبتعاد عن أية طروحات تتعلّق بالتأجيل، ال سيام يف الفرتة 
الراهنــة، ألن أولويات اللبنانيــني يف مكان آخر اليوم، وهي 

كيفية عبورهم هذه األزمة غري املسبوقة.
 وشــّددت املصادر نفســها، عىل أن األولوية الثانية هي، 
احرتام الدســتور والتقّيد بأحكامه ومواده ، وهي مســألة ال 

تقبل الكالم والشــكوى، ويجب أن تكون من البديهيات. 
وبالتــايل، تــربز أهمية ووجــوب اإللتــزام بالنصوص 
الدســتورية، إذ أكدت مصــادر »القواتية«، عىل رضورة  أن 
تُحســم األمور باتجاه اقرتاع املغرتبني ل128 نائباً، ألن خالف 
ذلك هو قطعــاً لهذا  الجرس  بني اإلغرتاب اللبناين وبني املقيم 
اللبناين، ورضب كل مســألة اإلغــرتاب الذي يجب أن يكون 
رافعة سياســية للبنان، وأن يكون معنياً بكل شؤون الحياة 
السياســية وتفاصيلها، وليس التعاطي مع املغرتب اللبناين 

عــىل قاعدة »نريد  أموالكــم وال نريد أصواتكم«، ألن املغرتب  
يدافع عن القضيــة اللبنانية يف عواصم القرار، ويف الوقت 
نفســه يكون املغرتب، ومن خالل اإلقرتاع ملرشــحني يف كل 
املناطــق والدوائر اإلنتخابيــة، معنّياً  بالشــؤون الداخلية 
اللبنانية، فاإلنتخاب، يقرّب اللبناين يف مناطق اإلنتشــار يف 
العامل،  من الواقع الســيايس املوجــود يف لبنان، فال يصبح 
بحالة انقطاع عن هذا الواقع، كام أنه يبقيه عىل تواصل مع 
بلده ويربط معه الحقاً من أجل العودة إىل لبنان، ويعّزز ثقته 
بالواقع الســيايس اللبناين لجهة ســيادة الدولة واستقالل 

لبنان.
ومن هنا، جزمت هذه املصادر، الفتًة إىل أن َمن يريد القطع 
سياســياً مع املغرتبني، يقوم بذلك  لقطع الحالة اإلغرتابية، 
وهو يقطع أيضاً ألنه ال يريد لهذا املغرتب بأن يكون مؤثّراً يف 
الحياة السياســية الوطنية يف لبنان،  ألنه  ال يتأثّر بالزبائنية 
السياســية وال يخضع لرتهيب أو ترغيب، يف عملية اإلقرتاع 
ومــا يرافقها من حمالت عىل جميــع اإلصعدة. ولفتت إىل 
أن »القــوات اللبنانية« يف هذه املرحلة، تتحرّض لإلنتخابات 
النيابية، وهي أساساً يف جهوزية كاملة إنطالقاً من دعوتها 
النتخابات نيابية ُمبكرة، ولكن كّل األمر يتعلّق مبا ســيصدر 
عن املجلس الدســتوري من جهة، وتحديد موعد اإلنتخابات 
بشــكل نهايئ من جهة أخرى، خصوصاً وأن ما يجري حالياً 
من حــراك إنتخايب، ال يوحي بأن هذا اإلســتحقاق قد بات 
وشــيكاً أو عــىل األقّل يف آذار املقبــل، يف ظّل التوّجه نحو 
اإلبقــاء عىل املواعيد الدســتورية واملهل املحّددة يف قانون 
اإلنتخاب فيام لو قبل املجلس الدســتوري الطعن بالتعديالت 

للقانون. األخرية 

رضوان الذيب

االمور دخلت مرحلة »الجد« و«الرق عىل حافة الهاوية«، 
وعىل عكــس كل الترسيبات عن بيع وشاء يف قضية الوزير 
قرادحي من قبل فرنجية والثنايئ الشيعي ستدحضها تطورات 
االيام القادمة، ومن تابع االتصاالت، فان جورج قرادحي مارس 
دور » املســامح كريــم »عن حق وجــدارة، وهو ابل  الحلفاء 
قراره االستقالة يك اليُتهم  بانه السبب يف تعر لقاء ماكرون 
ومحمــد بن ســلامن، وان يكون لالمر تداعيات ســلبية عىل 
اللبنانيــني يف الخليج، وابل الحلفاء  »ما بقدر بتحمل النتائج 
والضغوط »، وتفّهم الحلفاء موقفه وابلغه الحاج حسني خليل 
» نحن وراءك  يف القرار الذي تتخذه »، وعىل هذا االســاس تم 
الحــل، خصوصا ان  آذار التريد تطيري الحكومة بعد تهديدات 
ميقايت باالستقالة  الذي »لن يربح املليون«، حسب املعلومات 
املرسبة عن  آذار، وقد ابل وزراء هذا الفريق الرئيســني عون 
وميقايت يف عدم حضورهم اي جلســة ملجلس الوزراء اذا مل 
تتم اقالة القايض طارق البيطار اوال، عرب القضاء او بقرار من 
عــون وميقايت، او باجراء تغيريات يف مجلس القضاء االعىل 
ومحكمة التمييز، او رفع الغطاء عنه اوبالطريقة التي يرونها 

مناسبة.
 وحسب املعلومات، ان الرئيس عون هو الداعم االسايس حاليا 

للقايض البيطار، رغم نفي باسيل لالمر، والقول: »ان القايض 
البيطار هو وراء التوقيفات التي طالت مسؤويل املرفأ من التيار 
الوطني«. وحسب املعلومات، ان الثنايئ الشيعي لن يتنازل عن 
صالحية مجلس النواب مبحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، 
وهذا حق دســتوري  مصحوبا باقالة البيطار،  والقرار حسم 

وعهد التنازالت وىل.
ويف املعلومــات ايضــا، ان وعد بري للتيار باعطائه 6 نواب 
للمغرتبــني يف الجلســة العامة ملجلس النــواب،  الميكن ان 
ميــّر اال بحضور نواب التيار الجلســة العامة وتأمني النصاب 
والتصويت، كون »تيار املســتقبل« سيوزع اصواته، وجنبالط 
و«القوات« يعارضــان املرشوع  بقوة، وهذا يرسي ايضا عىل 
قانون محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب يف املجلس النيايب، 
الذي لن يصبح نافذا اال اذا اقرتع نواب التيار للقرار، فيام اعلن 
باســيل، انه يرتك الحرية لنوابه ولن يضغط عىل احد مطلقا، 
لكن التســوية حسب املعلومات، ستنفذ وستقر كونها مطلب 
»باســييل«، وهو وراء فكرة اعطاء 6نــواب للمغرتبني ويريد 
متريــره حتى لو احتاج االمــر للتنازالت،  لكن االمور مرهونة 
يف خواتيمها، والدفة لصالح التســوية بتصويت نواب التيار 
الوطنــي الحر  القرار 6 نواب للمغرتب ومحاكمة الرؤســاء 
والوزراء والنواب يف املجلس النيايب وملفات اخرى، اما قضية 
البيطــار تصبح من التفاصيل، والالفت حســب املعلومات، ان 

اعطاء 6 نواب للمغرتب مطلب يحظى مبوافقة كل الكتل، واال 
فان الصوت االغرتايب سيحســم النتائج لصالح املجتمع املدين 
يف معظــم املناطق، بعد االحصــاءات والترسيبات ان اصوات 
املغرتبني وبدعم عريب ودويل ستصب كلها ضد لوائح السلطة 
1 آذار وداعمة  للمجتمع املــدين بقرار واشاف من  وحتــى 
الدول الخارجية، والنســب املرتفعة الصوات  املغرتبني ستدفع 
الجميع العادة حســاباتهم باجراء االنتخابات او تعطيلها، الن 

القرار  للصوت االغرتايب.

ــــــــة  جعجــــــــع: اســــــــتقالة قرداحــــــــي ضرب
يــر أنهــا لــن تحــّل األزمــة  لحــزب اللــه.. 
اعترب رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع يف 
مقابلة صحافية، أن »استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي 
رضبة كبرية لحزب الله، غري أنها لن تحل  األزمة، بل ستكون 
مقدمــة لدخول حوار رصيح وواضح ومباش إلجراء تغيري 

اللبنانية«. السياسات  يف 
  وراهــن جعجــع بقوة عىل االنتخابــات النيابية، »التي 
ســتكون محطة مفصليــة تؤدي إىل التغيري إذا أحســن 
اللبنانيــون االختيار«، مؤكدا أن »القوات ســيتحالفون مع 
شــخصيات مســتقلة، ومع الحزب التقدمي االشرتايك يف 
الجبــل، أما التحالــف مع تيار املســتقبل فغري واضح قبل 
اتضاح موقفه الحقيقي من املشــاركة يف االنتخابات، لكن 
اذا أراد الحريري العودة فإن ما يجب أن يســبق التحالف هو 
حوار ســيايس  عميق جدا يتعلق بوضع خطوط وتفاهامت 
إســرتاتيجية، وال ميكن التحالــف ألجل التحالف فقط، الن 

لبنان تغري كثريا«. الوضع يف 

تلقى نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، مزيدا من 
اتصــاالت التهنئة بفوزه عىل رأس الئحة »الوحدة النقابية« 

يف انتخابات املجلس الجديد للنقابة.
من املهنئني عىل التوايل: الرئيس متام سالم، وزير الخارجية 
واملغرتبــني عبدالله بو حبيب، وزيــر الرتبية والتعليم العايل 
وزيــر اإلعالم بالوكالة عباس الحلبي الذي طالب نقل تحياته 
لكل أعضــاء مجلس النقابة، راعي األبرشــية املارونية يف 
كندا املطران بول مروان تابت، النائبان أحمد درويش ومحمد 
القرعاوي، الوزيرة السابقة لالعالم منال عبد الصمد، النقيب 
السابق للمحامني أنطوان قليموس، القنصل العام لرصبيا يف 

لبنان جوزيف مرتينوس، األمني العام السابق التحاد املحامني 
العرب عمر الزين، القايض رفول البستاين، املدير العام إلذاعة 
»صوت لبنان« أســعد مارون، املدير العام إلذاعة »صوت كل 
لبنان« عامد الخازن، املديــر العام لتلفزيون »املنار« ابراهيم 
فرحــات، املدير العام ل »إذاعة النور« يوســف الزين، األمني 
العام ل »لجنة الحوار املســيحي - اإلســالمي« األمري حارث 

. شهاب وعضو اللجنة كميل من
وتلقــى القصيفي اتصــاالت تهنئة من رؤســاء بلديات 
وفاعليــات وهيئات نقابية وعدد كبــري من الصحافيني يف 

لبنان وعامل االنتشار.

يربح املليون .. وميقاتي لن  املسامح كريم قرادحي 
الــبــيــطــار طــــار   اقـــالـــة  قــبــل  جــلــســة  اّي  ــر  نــحــ لـــن  ار:  آ وزراء  
املجلس املــحــاكــمــة فــي  ــابــل  ــق ُم ترببن  للم ــواب  ــ ن   : ــّد ــق ــت ــتــســويــة ت ال



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 6 كانون األول 2021

ورفــاقــه: معوض  استشهاد  كــر  فــي  فرنجّية  املونسنيور 
ــ ــوا ــط ــل ــاع نــهــجــه الـــوطـــنـــي الـــعـــابـــر ل ــ ــرج ــ ــت الســ

ته الله يلقي ع سنيور  و ا
أحيت عائلة الرئيس الشــهيد الرئيس رينه 
معوض وعائالت الشــهداء، الذكــرى الـ ٣2 
الستشهاده ورفاقه، بقداس عائيل مصغر يف 
كنيسة ســيدة زغرتا نظرا لألوضاع الصحية، 
نائلة معوض، رئيس  السابقة  الوزيرة  حرضه 
»حركة االســتقالل« النائب املستقيل ميشال 
معوض وعقيلتــه ماريال، إضافة اىل عائالت 
الشــهداء. وترأس القداس األب جان مورا يف 
حضور املونسنيور اسطفان فرنجية ولفيف من 

كهنة الرعية.
 وألقى املونســنيور فرنجية كلمة أكد فيها 
»رضورة اســرتجاع  نهــج الرئيس الشــهيد 
رينه معــوض يف خضم الرصاعــات الحادة 
بني اللبنانيني، النهج الوطني الســالمي العابر 
للطوائف والباين للجسور يف عز اإلنقسامات«، 
ســائال »أين محبة الوطن وأين اإلنتامء إليه 

وحده؟ وأين املصلحة العليا ألبنائه وبناته وقد 
أصبح معظمهم تحت خط الفقر مبســاحات 
شاسعة ومنهم من غادر وطن اآلباء بحثا عن 
وطن يقدم لهم الحرية التي اقرتنوا بها واقرتنت 
بهم منذ مئات السنني؟ فأين الضمري ومخافة 
الله؟ أين هم فاعلو الســالم؟ أيــن هو لبنان 
الرســالة؟ أين هم املسيحيون من دعاهم الرب 
يسوع ليكونوا ملحا لألرض ونورا للعامل؟ هل 
اســتبدلوا قوة الله واإلعتامد عليه بقوة أخرى 
واعتمدوا عليها؟«، وأعني بنهج الرئيس الشهيد 
رينه معوض الذي قــال للبنانيني يف خطاب 
القســم: »أيها اللبنانيون، ال وطن وال دولة وال 
كيان من دون وحدة الشعب، وال وحدة من دون 
وفاق، وال وفاق من دون مصالحة، وال مصالحة 
من دون تسامح وتضحية، وال يشء من كل هذا 

من دون اميان ومحبة«.

ــاســي ــي وســي ــي مــبــد ــرداحـ ــقـ ــل لـ ــديـ ــد تــعــيــيــن بـ ــعـ ــة بـ ــجــي ــرن قـــــرار ف
رة امليثاقية  الث الوكيل ال يسّد  : ال توّجه ألي فري بافتعال أزمة.. و التيار

ــن فــي الــشــمــال؟  ــعــدمــي ــراء وامُل ــق ــف ال ــحــة مــن رعــايــة  الــ ــن وزارة  ايـ
ر ال سعر  فر  والحّجة   ... وبالدوالر  ُمسبقاً  الدفع   : شمالية  مستشفيات 

عيل ضاحي 

مل يكن إعــالن رئيس تيار املــردة النائب 
الســابق ســليامن فرنجية عن عدم تعيينه 
بديالً للوزير املستقيل جورج قرداحي مفاجئاً 
لتحالف  آذار و«الثنايئ الشيعي« ، خصوصاً 
بعد إعالنه االمر نفسه منذ  اقل من شهر يف 
بكريك، بل هو متوقع رغم ان االمر فيه ثغرة 
سياسية وتتمثل بخسارة فرنجية من متثيله، 
ليتد من وزيريــن اىل وزير، خصوصاً ان 
انتخابات  املوارنــة عىل  فرنجية مقبل ككل 
رئاسية بعد 11 شهراً،  وعىل انتخابات نيابية 
بعد  اشهر تقريباً وبالتايل، التفريط يف اي 
مكسب سيايس وبشــكل مجاين مستغرب 

وغري »ربيح« شعبياً
وتؤكد اوساط هذا التحالف ان من الطبيعي 
تعيني بديل ماروين للوزير املســتقيل، ولكن 

القرار بيــد فرنجية، رغم ان التوجــه هو لتمرير 
االمور عىل »خري« ومن دون مشاكل، ال سيام انه 
االنتخابات  اشهر. والحكومة ستعترب  بقي عىل 
مستقيلة بعد  اشــهر فليست »محرزة«، ان ارص 
فرنجية عىل عدم تعيني بديل، ألن مرســوم الوزير 
بالوكالة يحل االمر، طاملا انه يُسرّي املرفق العام او 
الوزارة بالتكليف وكوزير بديل عن الوزير املستقيل 
ولو كان درزياً او غري ماروين، »بتقلع االمور« الن 
املرسوم يكون عند تشــكيل الحكومة وليس وليد 

ساعته.        
ويف حني ترى اوساط »املردة« ان اعالن فرنجية 
عدم تعيــني بديل لقرداحي، هــو مبديئ وموقف 
اعرتايض بسبب تحميل قرداحي، والذي مل يخطىء 
يف موقفه من السعودية وُحّمل وحده وزر العالقة 

املتوترة مع السعودية.    

التعليق عىل مــا يرتدد ان  وترفض االوســاط 
فرنجيــة »يناور« مبوقفــه، بعــدم تعيني بديل  
لقرداحي ويسعى اىل  رفع »املهر« وتعيني شخصية 
بعينها، ومن دون ان يكون اي اعرتاض عليها، وألن 
الرئيس ميشــال عون والرئيس نجيب ميقايت، او 
حكومية،  وغري  حكومية  سياســية  مرجعية  اي 
ال ميكنــه ان يقوم بطــرح او تعيني بديل ماروين 
لقرداحي، ومن دون العــودة اىل فرنجية، الن ذلك 
وازمة سياسية وحزبية وحتى  الحكومة  سيفجر 

طائفية    
بدورها تقول اوساط قيادية يف »التيار الوطني 
الحر« ان موقف فرنجية فيه »دالل سيايس« وهو 
الخارس مــن عدم تعيني بديــل لوزير من حصته، 
وهو من ســّمى قرداحي، رغم ان االخري ليس عىل 
خصومة مع الرئيس عون او النائب جربان باسيل، 
وبالتايل مل يكــن لهام اي موقف او دعوة قرداحي 

لالســتقالة، ولكن الدعوة كانت اىل تغليب 
مصالحه  تعريــض  وعدم  لبنــان  مصلحة 

ومصالح شعبه للخطر.
وتقول االوساط ان االسم املطروح، والذي 
يــرتدد يف الكواليس الضيقــة منذ اكر من 
اســبوع وقبل الحديث عن استقالة قرداحي 
واعالنها، هو املحامي وضاح الشــاعر، وهو 
عضو يف املكتب السيايس لـ »املردة«، وهي 
البرتون  يف  ومحبوبــة  ودودة  شــخصية 
»التيار«، بل  له مع  والشــامل وال خصومة 
لديه صداقات واســعة مــع العونيني وهو 
مقبول منهم، وبالتايل ال حساســية منه ال 
من الرئيس عون وال من الوزير باســيل، وال 
يتدخل الرجالن يف االختيار او فرض رغبات 

عىل اآلخرين.
وتكشف االوساط ان هناك »فاول« مبديئ 
بتوزير حامل بطاقة حزبية وقيادي بارز يف 
»املردة« وهو يخالف التوجه العام ان ال يكون 
الي فريق او حــزب او طائفة متثيل حزيب واضح 

يف حكومة الرئيس نجيب ميقايت.
وتؤكد اوســاط »التيار« ايضاً، ان ال توجه لدى 
اي فريق مشارك يف الحكومة الفتعال مشكل مع 
احد، وقد يكون فرنجية يســعى اىل بديل من دون 
اعرتاضــات عليه، واذا ارص عــىل مطلبه، فهناك 
الوزير عباس الحلبــي والذي اصبح وزيراً لالعالم  
بالوكالة، وبذلك تحل االمور موقتاً يف ظل مرسوم 

موقع ومنتهي منذ تأليف الحكومة. 
وتختم االوســاط ان من حيث املبدأ ايضاً، التيار 
يرفض اي خلــل ميثاقي ويرفــض االنتقاص من 
املســيحيني ومتثيلهــم يف الحكومــة، وبالتايل 
االمــور مرهونة ايضاً باالتصاالت التي ســتجري 
يف الساعات املقبلة لحل قصة البديل عن قرداحي 

باالصالة وليس بالوكالة. 

دموع االسمر

متاحا  االستشفاء  يعد  مل 
ابواب  اقفال  بعــد  للفقراء، 
يف  الخاصة  املستشــفيات 
تفتح  فاالبواب  وجوههــم، 
فقــط لالغنياء ملــن يدفع 
ويف  وبالــدوالر،   ، املاليني 
حال تعــذر الدفع، فاالبواب 
، حتى  تقفل يف وجه املر
الصحية  حالتهم  كانــت  لو 

خطرية جدا.
عاصمــة  تحتضــن 
الشــامل عــددا ال بــأس به 
الخاصة،  املستشــفيات  من 
ومستشفى حكومية واحدة، 
لكن هذا املستشفى الحكومي 

، خصوصا مر  اصبح عاجزا عن استقبال املر
كورونــا لعدم وجود ارسّة كافيــة ، اضافة اىل ان 
امكانياتها للعمليــات الجراحية ما زالت محدودة ، 
بينام املستشفيات الخاصة متلك تقنيات ومهارات 

اوسع.
 يف املقابل، هذه املستشــفيات الخاصة تشرتط 
عىل املر قبــل الدخول للدفــع ، حتى لو كان 
مضمونــا يف الضــامن االجتامعــي والتعاونية 
وغريها، واملبل يرتاوح بني خمسة ماليني وصوال 
اىل عرشة ماليني لرية، وخالل فرتة العالج ترتفع 
الفاتورة لتصل اىل رقــم  يعجز مواطنون كر عن 
دفعها، فيضطر البعض ملــن مل يجد مكانا له يف 
املستشــفى الحكومي اىل التزام منزله حتى يكتب 

له الشفاء او العكس
بعض املستشــفيات الخاصة ترفض اســتقبال 

مر الضامن االجتامعي، اال يف حال واحدة هي 
ان يوقع املريض عىل نسبة حســم 0 والباقي 
عىل حســابه، اضافة اىل دفع فروقات مالية، الن 
الضامن االجتامعي ما زال يؤّمن ملرضاه الدفع عىل 
قيمة الف وخمسامئة لرية، بينام املستشفيات يف 
هذه الحالة تدفع الفروقات حســب ســعر رصف 

الدوالر، اي تغطية املبل املتبقي باملاليني. 
يف اآلونة االخرية فقدت عائالت اشخاص اعزاء ، 
بعد تعذر عالجها يف املستشفى، فبقيت تعاين يف 

املنزل حتى فارقت الحياة. 
كذلــك رفــع املواطنــون الصــوت عاليا بحق 
املستشــفى الحكومي الذي يفــرض عىل مر 
الكورونا يف اليوم الواحــد مليون لرية، يعني يف 
حــال كان بحاجة اليام، عليه دفــع املاليني، هذا 
يف املستشــفى الحكومي، فكيف هو الوضع يف 

املستشفيات الخاصة؟ 

اللبناين  املواطــن  اصبح 
يعيش يف بلــد ال يوجد فيه 
الذين  للموظفــني  مــكان 
فقدت رواتبهم قيمتها، بينام 
باســعار  يتالعبون  التجار 
وسط  االســتهالكية  املواد 

غياب تام للوزارات املعنية. 
اصحاب  يواجــه  كذلــك 
مشــكلة  املزمنة  االمراض 
عدد  يحصل  مل  حيث  كبرية، 
كبري منهم عــىل دوائه من 
ان  علــام  الصحــة،  وزارة 
ادويتــه مل يرفع الدعم عنها 
النها من االدوية املستعصية، 
لكن السؤا ل املطروح ما هي 
متنعه  التي  التقنية  املشاكل 
من استالم دوائه بعد م 
شــهر عــىل انقطاعها؟ ال 

جواب من مقر وزارة الصحة يف منطقة القبة.
قــد يضطر الفقري اىل االســتغناء عن كثري من 
اساســيات الحيــاة، اال االستشــفاء، فاملرض ال 
يرحم، والعالج مل يعد متوفــرا للجميع، ومربرات 
املستشــفيات الخاصة كثــرية وجاهزة، واملريض 
املعدم غري املضمون، والذي ال يتمتع برعاية ميوت 
دون عالج ، ووزارة الصحة غائبة ولعلها تعجز عن 
ايجاد حل يرعى كل املواطنني بانسانية ودون اذالل 
وقهر ... وإال كتب عىل من ال ميلك املال وال الدوالر، 
ان يتحمل اوجاعه بانتظــار فرج الله ورعايته، او 
ُمحســن تحّركه انســانيته... اما ادوية االمراض 
املستعصية وغريها من املزمنة اىل الرسطانية، فام 
عىل املر اال ان ينتظــروا رحمة وزارة الصحة، 
االستشــفاء  تأمني  اىل  تســتيقظ فترسع  لعلها 

والدواء للجميع ...

ياب إحياء الذكر الثالثة الستشهاد محمد أبو 
ــحــن  ن ــات طــــاملــــا  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــالن ــ ل ــة  ــمـ ــيـ قـ ال  وهــــــــــاب: 
ــايـــا شــعــبــه ـ ــ ــالـــجـــة قـ ــع ُمـــعـ ــطــي ــســت ــي وطـــــن ال ي ــ ف

ل قس اليم

»التوحيد  حزب  رئيس  أكد 
الســابق  الوزير  العــريب« 
وئــام وهــاب، أن »ال قيمة 
لالنتخابــات طاملا نحن يف 
وطن ال يســتطيع معالجة 
أن  معتربا  النــاس«،  قضايا 
القصــوى هي  »األولويــة 
اقتصادية  نهــوض  لخطة 
وإال  ومعيشــية،  وماليــة 
فاالنتخابات ال قيمة لها عىل 
الرغم مــن االهتامم الدويل 
بها، ألن كل دولة تعتقد بأن 
فرصة  هي  اإلنتخابات  هذه 

مناســبة لها لتحقيق مكاســب معينة عىل 
الساحة اللبنانية«.

كالم وهــاب جــاء خالل إحيــاء الذكرى 
الســنوية الثالثة ملحمد أبوذيــاب، بحضور 
الوطنية  والقــوى  األحــزاب  عــن  ممثلني 
والهيئــات االجتامعيــة والثقافية واألدبية 
البلدية واالختيارية ووفود  املجالس  وأعضاء 
الشــوف  وقرى  مناطق  كافة  من  شــعبية 
وعاليه، وأكد وهاب أن »أي عروبة ال متر يف 
»نحن  مضيفا  عروبة«،  ليســت  هي  سوريا 
نؤمن بانتخابات نتحالف بها مع قوى التغيري 
الحقيقية، ويدنا ممدودة لكل الناس املؤمنني 
ثــورة حقيقية  نحن مع  أمثالنــا،  بالتغيري 
القادمة  ويجب أن نثبت يف االســتحقاقات 
بأنه نحن بدأنا بالثــورة منذ ٣0 عاما وحتام 

ثورتنا سرتبح«.
ويف الختام، توجه وهاب اىل الفقيد محمد 
بالقول: »عهدي أن أبقى لك ولهم كام تعاهدنا 
نعطي نقاوم نصارع لحياة إنســاننا الجديد 
لرحاب  والعبودية  الظــالم  نفق  الخارج من 

الحرية والعدالة واألمان«.
كام كان كلمة ألهل الفقيــد ألقاها نجله 
طالل أبوذياب، وألقت ســارة أبوذياب كلمة 
املنتســبني الجدد، ووفاء ملحمد طيلة حياته 
االجتامعيــة يف الرابطة األدبية االجتامعية 
الخريية قدم رئيــس الرابطة نارص العياص 

درعاً تقديرية لعائلة الشهيد.
 واختتــم الحفل بقســم ميني لـــ 200 
العريب،  التوحيــد  لحــزب  جديد  منتســب 
النصب  الجميع يف مسرية اىل  ليتوجه بعده 
 التــذكاري للراحل أبوذيــاب لوضع األكاليل.

ــ الــشــرقــي ــحــل ــن ال ــي : هـــل تــنــفــجــر ب ــراع ــ ــ ــ ـــطـــو ال
ــي اوروبـــــــا؟ ــ ـــي ف ــس ــلـ ـــ االطـ ــل ـــحـ ــا وال ــ ــي ــ ـــادة روس ــي ــقـ بـ

قناة  عــىل  برنامج  الــرصاع«  »خطوط 
ويتناول  خميس،  يــوم  كل  يعرض  »املنار« 
ابرز الرصاعــات يف املنطقة والعامل. ويف 
الحلقــة التــي عرضت االســبوع املايض، 
متحورت حول رصاعني جيو  اسرتاتيجيني 
يدوران يف الجــزء الرشقي من قارة اوروبا 
بني روسيا وبالروســيا واقليم شبه جزيرة 
القرم من جهة، وجمهورية دونياســك من 
جهة اخرى، وبني اوكرانيا وبولندا وخلفهام 

االمريكية. املتحدة  والواليات  »الناتو«  حلف 
وتركز النقــا يف الحلقة عام اذا كانت 
ســتتطور هذه الرصاعات اىل اشــتباكات 
عســكرية كبرية بني هــذه االطراف، االمر 
الذي قــد ميتد اىل مناطق نزاع اخرى؟ وهل 
نظام  اىل  تؤدي  باردة جديدة  سنشهد حربا 

جديد؟ عاملي 
ويف مســتهل الحلقة، قال الدكتور عامد 
ما  ان  للدراسات«  »االستشارية  مدير  رزق، 
ميكن ان نراه يف البعد الجيو االســرتاتيجي 
الوكرانيــا ليس فقط انهــا عىل متاس مع 

موســكو، بل ايضا الخط االطليس الذي بدأ 
يتقدم بعد انتهاء االتحاد الســوفيايت، كام 
ان دول شق اوروبا بدأت تنضم اىل الحلف 
يتقدم  االطســيل  الحلف  وعليه،  االطليس. 

شقا ويقرتب من حدود روسيا.
يف املقابــل، يضيــف رزق، هناك الحلف 
الرشقــي عىل رأســه روســيا وحلفائها، 
التي  شــنغهاي  منظمومة  مع  ذلك  يرتافق 
هي منظومة لالمن والتعاون ملواجهة متدد 

االطليس. الحلف 
لذلك رأى الخبري الجيو- سيايس ان هناك 

مواجهة يف ثالث مناطق:
اولهــا يف منطقــة الخليــج والــرشق 

االوسط.
االسود البحر  ثانيا منطقة 

البلطيق منطقة  ثالثا 
النزاعات قد تنفجر  واكد رزق ان كل هذه 
يوما اذا احتــدم الرصاع بني الحلف الرشقي 
التي تقوده روسيا وبني حلف االطليس يف 

قارة اوروبا.

: ُمحاسبة اإلعالميين  الديمقراطي اللبناني
ريدات ومواق قديمة مرفوضة  على ت

اعتــربت مديرية اإلعالم يف الحــزب »الدميقراطي 
اللبناين« يف بيان، أن »ظاهرة نبش تغريدات ومواقف 
مر عليها ســنوات طويلة من أجل التشــفي واإلنتقام 
من الصحافيــني واإلعالميني وقطــع أرزاقهم نتيجة 
مواقــف أطلقوها، هــي ظاهرة خطــرية ومرفوضة 

قاطعا«. رفضا 
وأشــارت املديرية إىل أن » املطلوب من وزارة اإلعالم 
ونقابة الصحافيني ونقابــة املحررين واملجلس الوطني 
لإلعالم املريئ واملســموع، موقف واضح يســتنكر هذه 

الظاهرة التي تتكرر بأشكال وأساليب مختلفة«.

كورونا ترأ قداساً على نّية املتوّفين بـ 
ـــــّدي ــــــــيــــــــرالــــــــلــــــــه: لـــــلـــــتـــــ املــــــــــــطــــــــــــران 
لـــــــــوبـــــــــاء انـــــــتـــــــهـــــــاك كـــــــــرامـــــــــة اإلنـــــــســـــــان

ا ل الق
أبرشــية  أقامت لجنة راعوية الصحة يف 
البرتون املارونية، قداسا عىل نية املتوفني من 
أبناء األبرشــية بوباء كورونا، ترأسه املطران 
منري خريالله يف دير مار قريانوس ويوستينا - 
كفيفان، وألقى عظة قال فيها: »نحتفل بقداس 
خاص عــىل نية املتوفني من أبناء أبرشــيتنا 
وبناتها جراء إصابتهم بوباء كورونا، وعىل نية 
واملعتذرين  معنا  الحارضين  وعائالتهم  أهلهم 
عن عدم الحضور . واحتفالنا دعوة إىل الصالة 
من أجل الثبات يف إمياننــا ورجائنا ملواجهة 
الظروف الكارثية واألزمات املتتالية، وال سيام 
أزمة وباء كورونا. هذا الوباء الذي فاجأ العامل 
وأنهك البرشيــة، ويؤكد البابا فرنســيس أن 
هذا الوباء كشــف هشاشة الطبيعة البرشية 
وضعفها، وجعلنا جميعا نعيــد قراءة حياتنا 
اليومية وسلوكنا وترصفاتنا، لنكتشف أن هناك 

فريوسات أكر فتكا بالبرشية من »كورونا«، 
كفــريوس انتهاك كرامة اإلنســان والتعامل 
معه كأنه مجرد يشء نســتعمله ونرميه بعد 
االستعامل. ويف أساس هذا الفريوس ثقافة 
األنانية والعدوانية ونبــذ اآلخر فيتحول إىل 

منتج استهاليك لالستعامل املوقت«.
أضاف«فيام تسعى الدول املتقدمة والعلامء 
فيها للتصدي لـ »كورونا« والحد من انتشاره 
البرشية  واختبار  املتعددة،  اللقاحات  باخرتاع 
ملحنــة الوباء ، يضعها أمــام خيارين: إما أن 
تخرج منها أســوأ مام كانت عليه قبل الوباء، 
أو أن تخــرج منها أكر إنســانية بتضامنها 
مع الشــعوب األكر فقرا. والجواب املسيحي 
للتصدي لوبــاء كورونا وغــريه من األوبئة 
النفسية والجسدية واالجتامعية واالقتصادية 

. يستند إىل املحبة. محبة الله لنا 

طــــ طبيــــب مــــن مستشــــفى بعلبــــ الحكومــــي إحبــــا 
ــــل ال يجــــب أن يمــــّر دون عقــــاب : مــــا ح األبيــــ

امــس، محاولة خطف  بعــد ظهر  أحبطت، 
الدكتور عبدالوهاب اســامعيل من مركز عمله 
ابن مريضة وافتها  بعلبك، من  يف مستشــفى 
املنيــة أثناء عالجها يف قســم كورونا، وذلك 
بعد أن تجمع عدد مــن األطباء والعاملني حول 
سيارة »فان« كانت يف صدد نقل اسامعيل إىل 
داخلها بعد االعتــداء عليه، وعملوا عىل تحرير 

للخاطف. تصدوا  أن  بعد  الطبيب 
وعقد مدير املستشــفى عباس شكر مؤمترا 
اعتداء  أن »مــا حصل من  فيه  اعترب  صحافيا، 
داخل  اســامعيل، ومحاولة خطفــه من  عىل 
أثناء قيامه بواجبه اإلنساين، هو  املستشــفى 
الجســم  كامل  وميس  ومدان،  مســتنكر  فعل 
»وضع  عىل  مشــددا  املستشــفى،  يف  الطبي 

القوى  عهــدة  يف  القضيــة  هذه 
األمنيــة والجيــش، ونطلب تركيز 
منعا  املستشفى،  يف  للجيش  نقطة 

.« االعتداءات  لتكرار مثل هذه 
والطبي  اإلداري  الــكادر  ونفــذ 
احتجاجية  وقفــة   ، والتمريــ
كورونــا،  قســم  مدخــل  أمــام 
وتوقــف عــن العمل اعتبــارا من 
الثالثــة والنصــف عرصا ســاعة 
 واحــدة، يف خطــوة تحذيريــة.
الصحة  وزير  غّرد  الســياق،   ويف 

فراس األبيض عىل حســابه عرب »تويرت »كاتباً: 
بواجبه  قام  »االعتداء ومحاولة خطــف طبيب 
تجاه املــر هو ترصف مدان وال يجب ان مير 

من دون عقاب تحت اي ظرف«، مضيفا »يكفي 

الطاقم الطبي والتمري ما يعانيه من ظروف 

عمل صعبة، وهم مع ذلك مستمرون يف القيام 

بواجباتهم رغم كل املخاطر من وباء وغريه«.

ت س ايف يف ا ر ال ل ا



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االثنني 6 كانون االول 2021

ــة  ــ ــة املقبلـ ــ ــات النيابيـ ــ ــي اإلنتخابـ ــ ــاركون فـ ــ ــرب سُيشـ ــ تـ 2 م
املقبلـــــة  املرحلـــــة  واستشـــــرا   ... األرقـــــا فـــــي  قـــــراءة 

ّيـــــة؟  ذا ا حـــــّل بســـــالمتنا ال بيـــــن األصيـــــل والبديـــــل... مـــــا
ـــــل؟ ا عـــــن البدا ـــــذاء اللبنانييـــــن الـــــى تراجـــــع ... مـــــا نوعيـــــة 

ـــــدد تشـــــكيل  ناضـــــر كســـــبار: النقابـــــة ب
ـــــة ملتابعـــــة وحمايـــــة حقـــــو املودعيـــــن لجن ؟ الثورة حراك  تشرين بين الوهم املريح والحقيقة املّرة؟.. هل اضمحّل وهج 

أعلــن نقيــب املحامــني يف 
بريوت نارض كســبار يف بيان 
أنه »بعد تعرض الشعب اللبناين 
ألكــرب عملية رسقــة منظمة 
لودائعــه يف املصارف، مام حدا 
شــخصياً  الفرنيس  بالرئيــس 
 Ponzi عــىل وصفها بعمليــة 
الوطن،  منظمــة عىل صعيــد 
مــا زال التخبــط والحلول عىل 
القطعة ســيد املوقف. وتتناقل 
يف هذا الســياق وسائل اإلعالم 
مرشوع كابيتــال كونرتول يتم 
درســه حالياً يف مجلس النواب 
تحضــرياً للتصويت عليه. وهذا 
املرشوع، الذي تعرتيه شــوائب 
عدة يف الشــكل ويف املضمون، 
حقوق  عىل  داهامً  خطراً  يشكل 
املودعني، كام يشــكل يف بعض 
عىل  خطــرياً  اعتداًء  جوانبــه 

الدستورية. حقوقنا 

أضــاف البيــان »يؤكد نقيب 
املحامــني يف هــذا املجــال أن 
النقابــة بصدد تشــكيل لجنة 
واقتصاديني  محامــني  تضــم 
متخصصــني ملتابعة ودراســة 
القوانــني والخطــوات الالزمة 
كاملًة.  املودعني  لحامية حقوق 
كــام يهيب النقيب بالنواب عدم 
التصويت عىل أو مترير أي قانون 
قد يرض مبصلحــة املودعني أو 
يعطي صك براءة ألي مســؤول 
عن جرمية تفليس وطن وإفقار 
أهله. وقد باش النقيب االتصال 
بالنــواب املحامني لحضهم عىل 
وباألخ  نقابتهم  مع  التنسيق 
مــع اللجنة التي ستشــكل هذا 
األســبوع ملتابعــة هــذا امللف 
والســهر عىل حاميــة حقوق 
ومعاقبة  ومالحقــة  املودعني 

الفاعلني«.

زياد العسل 

ينقســم الرأي العام اللبناين حول شــتى عناوين املرحلة 
واالحداث املركزيــة كافة التي عصفت وما زالت تعصف يف 
لبنان الذي كتب عليه بحكم موقعه الجغرايف يف هذه املنطقة 
من العامل  واألمة، أن يكون عرضة للهزّات والتأثر املباش بكل 
ما يحدث يف األقليم، والرصاع الجوهري والوجودي مع العدو 

االرسائييل الذي يرتب تداعيات كبرية.
ة مشــهد كوميدي تراجيدي  ولكن ورغم كل ما ســبق، 
يظهر، يف اي مقاربة ألي تفصيل صغر أم كرب يف السياسة 
اللبنانية، فالبطل القومي هنا، عميل »مأصل« هناك، والخائن 
هناك مبقياس هــذه الجامعة او تلك، هو رمز تاريخي كبري 

يجب ان تنحت صوره عىل الصخور.
»حراك 1٧ ترشين« هو أحد العناوين املركزية التي ينقسم 
عليها اللبنانّيون بشكل واضح وجيل ال يقبل الشك، فالبعض 
اعتــرب ان هذا الحراك هو لحظة مفصلية عظيمة يف تاريخ 
لبنان يبنى عليها، وميكن ان تكون مدماكاً القتالع منظومة 
سياســية قتلت النفس اللبنانيــة وشّدت اللبنانيني اىل كل 
أصقــاع االرض بحثاً عن وطن.وشيحــة اخرى، ترى يف 
هــذا الحراك، انه من ناحية عناوينه ميثل عناوين هي محط 
ة من دخل عىل هذه اللحظة  اجامع عند ابناء الوطن، ولكن 

التاريخية ليستثمر يف السياسة واالمن وتصفية الحسابات 
وتحقيق اجندات السفارات، وقد يصل البعض للقول، ان هذه 
اللحظة عينها كانت معّدة يف مكاتب السفارات لتغيري املشهد 
اللبناين والتأليب والتحريض عىل جهات لتشــويه صورتها 

واغتيالها سياسياً.
مســؤول العالقة مع االحزاب الوطنية يف التيار الوطني 
الحر رمزي دسوم اكد لـ »الديار« ان التيار، ككر من اللبنانيني، 
يأمــل خريا من الحراك لحدود االيام الثالثة األوىل منه، حيث 
كانت الشــعارات والكالم  والرصخات التي تطلق هي رصخة 
الحــراك النظيف الذي يشــبه التيار من حيث االهداف، ولكن 
البعض اخذ الحــراك ملكان آخر، من حيث االرتهان واالرتباط 
مع السفارات يف كل لبنان، فاألموال الهائلة التي اغدقت تثبت 

ة قائد يدير الحراك،ولكنه فيام بعد اخطأ وفشل. أن 
واشــار اىل ان شعار »كلن يعني كلن« شعار ظامل، والتيار 
الوطني الحر عىل ســبيل املثال ال ميكن ان يكون يف موقع 
الفســاد، ومل يســتطيعوا ان يثّبتوا نقطة فساد او اختالس، 
ورئيــس الجمهوريــة عندما دعا الحــراك، او »الثورة« كام 
يسمونها، للحوارمن خالل وفد أو نواة مل يلبوا، وهذا امر آخر 
مشــبوه، وقد تجىل االخفاق يف نقابة املحامني وال تأثري يف 
صندوق االقرتاع، وكل ما يشاع ليس سوى وهم طاملا ان هذه 
املجموعــات لن تتوحد وليس لديها قوة تغيريية حقيقية يف 

لبنان، فاألحزاب ما زالت قابضة بقوة عىل املشــهد السيايس 
والنقايب، وباملخترص من يســمون انفســهم »ثورة« فشلوا 

بسوء ادارتهم وارتباطاتهم الخارجية الواضحة. 
منسقة اللجنة االعالمية ملجموعة »ثوار راشيا« نور بركات 
قالت لـ »الديار«  أن 1٧ ترشين هو يوم مفصيل يف تاريخ لبنان 
الحديــث، النه فرز لبنان بني مجموعتني، املنظومة الحاكمة 
واملجموعات التغيريية، ووفــق ما رأينا يف النقابات اتضح 
انهم يتوحدون ويتحالفون عكس الخداع الذي ميارسونه عىل 
ة  النــاس بالعموم واملرسحية انهمفي موقع الخصومة، و
امل كبري يف اعادة انتاج املشهد يف صناديق االقرتاع والتغيري.
ة وجود ملجموعات  ففي راشــيا، وفق بــركات، مل يكن 
تغيريية قبل 1٧ ترشين، ومن خالل العمل التنظيمي بدأ الكثري 
ة رغبة كبرية  مــن الناس باالنضامم الينا، وهذا يعكس ان 
عند الناس لالنقضاض عىل هذه املنظومةالسيئة الذكر، وقد 
رأينا الرتجمة لذلك يف النقابات، ويف انتخاب برملان الشــباب 
من قبل »مؤسســة اديان«، حيث فاز مرشح »الثورة« بوجه 
مرشــح الســلطة، ونحن قد فرضنا وجودنا يف لبنان ككل 
وراشــيا خصوصاً،واكدت بركات ان كل محاوالت »الشيطنة 
للثورة« لن تنفع، الن هذه املحاوالت ســببها فشل املنظومة 
وقلقها من املحاسبة ومعرفتها مبا اقرتفت،لذلك تذهب هذه 

املنظومة لهذا الكالم املضحك املبيك. 

باميال كشكوريان السمراين

يعود املشــهد اإلنتخايب اىل الواجهــة من جديد هذا العام 
تزامنــاً مع تغريّات جذرية عىل النطاق اإلقتصادي من جهة، 
والســيايس من جهة أخرى. وفيام مل يُحسم القرار بعد حول 
تحديد توقيت اإلنتخابات، يف الوقت الذي دعت بعض الجهات 
السياســية لتعيني اإلنتخابات النيابية يف شــهر آذار 2022، 
يُرّص رئيس الجمهورية اللبنانية العامد ميشال عون عىل عدم 
توقيع القرار واإلبقاء عىل املوعد املعتاد يف شــهر أيّار، إاّل أّن 
بعض التجهيزات اللوجيســتية قد بدأت، ففي األول من شهر 
ترشين األول 2021  بدأ تسجيل اللبنانيني املقيمني يف الخارج 
لالقرتاع يف انتخابات العام 2022 وانتهى التسجيل كام ين 
القانــون يف 20 ترشين الثاين 2021.وافرتشــت الحمالت 
اإلعالنية الشاشات تجييشاً للمغرتبني لرضورة التسجيل من 
أجل متكينهم من مامرسة حّقهم يف اإلقرتاع يوم اإلنتخابات.

يف تقريــر نرشته »الّدولية للمعلومــات«، أظهرت خالله 
باألرقام أعداد املسّجلني، ولفت التقرير اىل أّن عدد املسجلني  قد 
٩2 يف العام 201٧  1 2 ناخباً مقارنة بـ 0 وصل إىل 2
. وأظهر  16 1 ناخباً ونســبتها  2 أي بزيادة مقدارها 262
التقريــر جدوالً يُبنّي تطور أعداد الناخبني املســجلني يف دول 
االغرتاب خالل الفرتة من 1 ترشين األول إىل 20 ترشين الثاين 
2021 ، فسّجلت قارة أوروبا النسبة األكرب من أعداد املسجلني 

٣0 ، فيام ســّجل الناخبون املسجلون يف  التي وصلت اىل 6

أمريكا الشــاملية وأوروبا وافريقيا نســبة 0 من الناخبني 

املســجلني. كام ارتفعت أعداد الناخبني بشكل كبري يف األيام 

الخمسة األخرية قبل انتهاء مهلة التسجيل، وبل عددهم نحو 

٧٩ ألفاً أي ٣2 من إجاميل املســجلني. أّما أمريكا الشــاملية، 

فبالرغم من أعداد اللبنانيني الكبرية فيها، إال أن عدد املسجلني 

6 ناخباً فقط. ٣ منهم بل 0

ولفت التقرير اىل أنّه بالرغم من أن أعداد الناخبني املسجلني 

2 ألفــاً وهو رقم كبري  يف دول االغــرتاب قــد ارتفعت اىل 

مقارنة بالعدد املســجل يف العام 201٧ ، فإنهم ال يشــكلون 

2 من أجاميل املقيمني يف الخارج الذين يحق  ســوى نسبة 

لهم االقرتاع واملقدر عددهم بنحو ٩٧0 ألفاً.

يف الســياق عينه، أعلنت الخارجية اللبنانية عن تســجيل 

2 ألف مغرتب لبناين أســامءهم لإلدالء بأصواتهم يف  نحو 

االنتخابــات النيابية املقررة يف ربيع 2022، بعد انتهاء املهلة 

املحددة، ونوهت الوزارة بـ«إقبال كثيف« مشــرية إىل األعداد 

فاقت كل التوقعات. 

يبقى أمام ما تقّدم إشــكالية واضحة ، هّل من عالقة بني 

201 وبني األزمة اإلقتصادية  النسب املنخفضة نسبياً عن عام 

الناتجة عن السياسيات الخاطئة يف لبنان؟

عمر مغرتب لبنايّن، يبل من العمر ٣ عاماً، قصد الواليات 

1٩٩ بحثاً عن األمن واإلســتقرار والنظام  املتحــدة منذ عام 

كــام يقول، فبعــد 2٣ عاماً 

يف الغربــة،  ويف حديــث 

ل »الّديــار« عــرب تقنيــة 

ال«ســكايب«، يقــول: »مل 

اللبناين  املشــهد  يختلــف 

بالنســبة يل، ال بــل عوض 

أن يخطو نحــو التقّدم، عاد 

بأدراجــه اىل الوراء، أجلس 

أمام التلفــاز ألتابع األخبار 

اللبنانية، إضافة اىل اطالعي 

عرب  اللبنانيني  أحــوال  عىل 

مــن تبقى من عائلتــي يف لبنان، ويف كّل مرّة أحمد الله عىل 

القرار الصائب الذي كنت قد اتخذته برتك البالد والهجرة، واآلن 

يدعونا للجميع للتسجيل من أجل اإلنتخاب، من سننتخب؟ من 

هّجرنا وساق البالد اىل ظروف أشّد صعوبة أو من ميّثلونهم؟ 

فبالطبع مل نتســّجل ألنّنا عىل يقني بأّن لبنان مبن ميّثله من 

سياسيني غري قادرين عىل حكمه وتطويره ألنفسهم، وإذا ما 

عّولوا عىل بلدان املحاور، فبالطبع لها غاية بنفس يعقوب ولن 

تهّمها مصلحة اللّبنانيني.« 

يف املقابل، قال لوســيان الذي يعيش يف فرنسا منذ العام 

2010 ،ل »الّديــار« أنّه يتوّجب عىل كّل مغرتب يف أّي بلد كان 

أن يتســّجل لإلنتخاب، الن هذا حق من حقوقه املدنية كونه 

لبناين،وألّن املســاهمة يف التغيري مســؤولية كربى خاّصة 

يف هذه الظروف اإلســتثنائية التي ميّر بها لبنان. وبعيداً عن 

التغيري، يرى لوسيان أنّه من املفرتض عىل املغرتبني املحّزبني 

أو املؤيديــن ألية جهة سياســية أن يقرتعوا وفاء ألحزابهم 

ولقضاياهم، فمن ترك لبنان مل يتخّل عنه، بل ابتعد قرساً بحثاً 

عن ظروف أفضل ، إّنا الوطن يبقى يف القلب، وعىل املغرتبني 

املشــاركة يف كّل النشاطات اللبنانية يك يبقى الوطن يخفق

بــني مؤيّد ومعارض وبني ُمســّجل وغري مســّجل تختلف 

وجهــات النظر إّنا تبقي األيام الوحيدة الكفيلة بتحديد أرقام 

201 أّن  املقرتعني من املســّجلني بعد أن أثبتــت تجربة عام 

٩21 مغرتب تسّجلوا حينها مل يتنتخب منهم سوى 6٧٩٩  0

مقرتع

املقداد  مينى 

جراء األزمة الرشســة التي تحاول افرتاس لبنان، اقترص 
اللبنانيــون عــىل الرضورات فقط منها الغــذاء، إّنا حتى 
األخري أصبح  محظورا عليهم  يف كثري من أنواعه، ال سيام 

أسعاره. مع جنون 
ففــي بلد املوائــد العامرة، أصبح تنوع الغذاء يســتحيل 
اليوم عىل شيحة واسعة من اللبنانيني، كام مل يعد العامل 
املادي يســعفهم لــرشاء أنواع أغذية جيدة أو متوســطة 
الجــودة عىل األقّل،  فيام يتجاوز األمر هذا الجانب، لتتهّدد 
ســالمة اللبنانيني الغذائية من قبل تجار فاجرين  يُدخلون 
ســموما قاتلة إىل أالسواق، وبالتايل البيوت، مقابل حفنة 
من الدوالرات. وبجولة خاطفة عىل األســواق،هذه األغذية 

املستجدة منترشة يف كل مكان.
فقــد عبثت األزمة بالنفــوس التي عاثت بدورها احتكارا 
وغشــا يف الغذاء، ما أفقد أغذية كثرية صالحية اإلستهالك 
والقيمــة الغذائيــة، وحّولها إىل بكترييــا وجراثيم تفتك 
مبناعة الجســم، وهــي كل ما ميلكه اللبناين من ســالح 

والكورونية.  املعيشية  الظروف  ملواجهة 
»الديــار« تقّصــت من أهــل اإلختصاص مــا ميكن أن 
نتعّرض له من ســموم جراء األغذية املستجدة عىل أسواقنا 
واملجهولــة املصدر أحيانا، وســألت عــن معايري تحقيق 
الســالمة الغذائية، وعن دور املواطن يف حامية نفسه يف 

ظــل عجز الدولة حّتى عن الرقابة

اإلقتصادي الوضع   }

أثر عىل سالمة الغذاء {

عىل ما يبدو أّن مفردة »الســالمة« تالشت من القاموس 
الصحــي، بعد أن اختفت من غري ميادين كاالقتصاد والنفس 
والرتبيــة واملجتمع، فلم يعــد الغذاء يف مأمن. فامذا نعني 

يّهددها؟ الذي  وما  الغذائّية،  بالسالمة 
يعــّرف الباحــث يف علوم الغذاء يف الجامعــة اللبنانية 
الدولية الدكتورعيل الخطيب ســالمة الغــذاء بأنّه التأكد 
من أّن غذاء املســتهلك سليم وخال من مسببات األذى الذي 

اىل: ينقسم 
- أوال: الكائنات الحية التي تشمل البكترييا والفريوسات 
Protozoa والديدان  والفطريات وبعض أنواع الربوتوزوا 
والتي قد تسبب مرضا مباشا أو تفرز سموما تسبب املرض.

- ثانيــا: املواد الكيميائية كاملبيدات الزراعية  أو املضادات 
الحيويّــة التي تســتخدم يف عالجات أمــراض الحيوانات 
وقــد تســبب نوعا من التســمم، أو قد تكــون أنواعا من 
الســموم تتنجها كائنات حية تؤدي للوفاة، أّما ثالثا: املواد 
الفيزيائية التي تســبب جروحا كالح والقش واملعادن 

نتيجة العمليات الزراعية أو الغربلة الســيئة للمنتوجات.
ويشري حول مرتبة لبنان يف قامئة السالمة الغذائية،اىل 
انها كانــت متقدمة أثناء حمالت ســابقة لوزارة الصحة 

والبلديــات، فيــام اليوم مل يعد مراقبو الوزارة  قادرين عىل 
مامرســة عملهم، باالضافة إىل تزايد أعباء البلديات، وأفاد 
بأّن بعض الرشكات تحّولت يف وجهة اســتريادها إىل أنواع 
غذاء أقل جودة وغري ســليمة، فاجتاحت األسواق معلبات 
مــن دون ملصقات توضح املكونات وطــرق التصنيع وبلد 
املنشــأ وإسم املصنع، وأخرى معلبة محليا وموادها األولية 
مجهولــة املصدر، وال نعرف إن خضعت للفحوصات الالزمة 
عــىل املعابر، وأضــاف: أّن بعض املــؤشات تؤكد عىل أّن 
الوضع اإلقتصادي أثر عىل سالمة غذائنا ، فقد ظهر مؤخرا 
الكثري من حاالت اإلســهال يف املستشــفيات، والذي يكون 
عادة  نتيجة تســمم غذايئ او عدوى جرثومية بسبب تناول 

ملوث. غذاء 

{ مــا هي أكر األغذية خطراً؟ {

ويرى الخطيب أّن املأكوالت األكر خطرا، هي التي تحتاج 
اىل تربيد وتلك املســتوردة، فمثال بعد أن كّنا نستورد لحوما 
مجلّدة من مصادر موثوقة، أصبحنا نســتوردها من مصادر 
ال تراعــي كثريا مراحل التصنيــع والجودة والنظافة، ومن 
الطبيعــي أن تكون معرضة للتلوث أكر وتتســبب بأمراض 
أكــر، ويتابع حول مخاطر املعلبات، بأنّها ميكن أن تحتوي 
عىل تلوث كيميايئ يستحيل القضاء عليه بعمليات التصنيع 
والطهــي، لذا ال بد من املتابعــة والفحوصات الدقيقة عند 

املصدر. تغيري 
 ،» وإذ لفت بأّن التجار رمّبا يفتشــون عىل مواد »أرخ
أكــد أنّه ميكن التســاهل يف حال كانــت الجودة أقل، إّنا 
برشط اإلســترياد من مصادر تضمن سالمة الغذاء، وأعطى 
مثــال حول خطر الزيوت التــي إن مل تكن موثوقة املصدر، 

التعليب. عند  تتأكسد  فإنّها 
لكــن ما حيلة  املواطن يف ظل هــذه الفو الغذائية، 
والعجــز الرســمي؟ قبل اإلجابة عن هذا الســؤال، يوضح 
الخطيب بأّن تأمني ســالمة الغذاء يشمل كّل مراحل اإلنتاج 
مــن املادة األولية الناتجة عــن عمليات زراعية حيوانية أو 
نباتية، ومدى اســتعامل املواد الكيميائية بطريقة سليمة، 
وما إذا كانت املواد التي نشــرتيها منتهية الصالحية، وماذا 
عن  جودة تصنيعها وتخزيتها وتربّيدها، ال ســّيام يف ظّل 
انقطــاع طويل ومســتمر للتيار الكهربــايئ. ويف مقابل 
« يف  هــذه املعايري، يقول إّن النــاس اليوم تختار »األرخ
ظــل الوضع اإلقتصادي الصعــب، موصيا برضورة البحث 
عن أســامء املصانع املعروفة، منهــا الوطنية التي متيزت 
بجودتها التاريخية  يف االزمات الســابقة باسعار مقبولة، 

محــذرا من شاء أي منتج مريب بطريقة تعليبه .
ونّبــه عىل مســتوى اللحوم من أنّــه إذا كانت رائحتها 
ســيئة، فهذا يدل بأنها فاســدة منذ مدة، وحتى طبخها ال 
يجعلها ســليمة، مشــددا  عىل رضورة التأكد من مصدرها 
وتجنب املالحم التي تنقطع فيها الكهرباء باســتمرار، ورأى 
أنّــه يفرتض يف ظل التقنني القايس للكهرباء أن نشــرتي 
قدر حاجتنا، فارتفاع درجة حرارة الرباد لســاعات يشــكل 

خطــرا من بعض املأكوالت، كام أّن عملية ذوبانها وتجّمدها 
مــن جديد خطرة، ونصح باالعتامد عىل األشــياء املجففة، 
والكبيــس عــىل أنواعــه، واملأكوالت املحفوظــة بالزيت 

كاللبنــة، أو األجبان التي تحفظ بدون براد.

{ البهارات خطر نســتبعده دامئا {

إختصاصّيــة التغذية ملى جــوين غدار تخرب »الديار« عن 
املأكــوالت التي ميكن أن تحتوي عىل كثري من املخاطر هي 
الحبوب املوضبة بطريقة غري ســليمة، إذ ميكن أن تحتوي 
عىل األفالتوكسني واألوكالكســني، ما يسبب الرسطان أو 
يــرضب الكبد أو يؤثر عىل الذاكرة،  ومنهــا البهارات التي 
نالحــظ إختــالف مذاقها بني محل تجــاري وآخر، وكذلك 
الحبوب وكل ما يوضب باكياس ويكون مســتوردا عرب املرفأ 
، حيــث ال يكون مكان التحميــل والتوضيب معقام، واألمر 
يــرسي كذلك عىل األجبان التي ميكن أن تحتوي عىل كمية 
مرتفعــة من املضــادات الحيوية، واملعلبــات التي تحتوي 
عىل مواد حافظة، مشــددة عىل رضورة اإللتفات لكل ذلك، 
يف ظــل غياب الرقابة، وأوصت باســتبدال املعلبات مبا هو 
موضــب يف أكياس ومعروف يف بلدنا ويفضل شاء اللبنة 
والجبنة البلدية، فأحيانا  يكون ســعر كيلو اللبنة  0 الف 
لرية،  وتكون بودرة تحتوي نشاء أكر من الحّد الطبيعي، وال 
تكون مصدرا جيدا للكالســيوم. تقلّصت خياراتنا الغذائية، 
وكذلك الســالمة فيها، وبتنا نبحث عن بديل يحاول أن ميّدنا 

بفيتامينــات نحتاجها، ويكون معا يف نفس الوقت. 
ويف هــذا الشــأن، تفيد غّدار بأّن األســاس  يف قامئة 
غذائنــا هي مصادر الربوتني كاللحــوم الحمراء التي يجب 
أن نســتهلكها ولو ملّرة يف شــهر، عىل أنه ميكن إستبدالها 
بالدجــاج والســمك، إاّل أنّها أفضل الحتوائها عىل نســبة 
مرتفعة من الحديد رسيع االمتصاص و فيتامني 12 ، كام 
ميكن إســتبدالها بسمك التونة والبيض، ويجب أن نركز عىل 
البقوليــات التي يفّضل دمجها مع بعضها البعض، كالعدس 

، ونصحت  واألرز، والربغــل والفاصولياء، والفول والحم
بدمــج الكربوهيدرات والنشــويات مع الربوتني يك يكون 

الحيواين.  بالربوي  شبيها  و  كامال 

{ الغذاء مبوســمه وطبخ البيت {

وعــن الطــرق التي ميكن ان تســاعد املواطن  يف إدراك 
البضائع الجيدة من الســيئة؟ قالت غدار: هذا ممكن بنسبة 
معينة ، شط أن ننتبه إىل شكل املعلبات التي نشرتيها، وما 
إذا كانت سليمة من الخارج، وإىل نوعية الغذاء عند فتحها، 
ومــا إذا كان يحتوي عــىل طبقة لزجة أو له رائحة معينة، 
والتدقيق يف تاريخ االنتاج واالنتهاء والذي قد يكون أحيانا 
غــري واضح أو عند أطراف العلبة يك ال يظهر للمســتهلك، 
مشــرية إىل أّن هناك نوعيات وطنية جيدة، وأخرى ليســت 
كذلك يتم استريادها وتوضيبها يف لبنان، و ميكن أن تحتوي 
عىل الســموم الفطريــة Aflatoxins او انواع من البكترييا  

للجسم.  مفيدة  ليست  والغاز 
اضافــت: فلنحــاول أن نأكل كّل يشء مبوســمه، إاّل إذا 
كانت ربة املنــزل  قد »فّرزت« األغذية منزليا، وتنّبهت حني  
شاء املــواد املثلجة مبراقبة مــا إذا كانت ملتصقة ببعضها 
البعض، فهذا يعني أّن حفظها يسء وقد ذابت وتجمدت من 
جديد وال تصلح لإلســتهالك، ويفضل اإلبتعاد عن املعلبات 
الحتوائهــا عىل مواد حافظة وأمــالح، والرتكيزعىل االكل 
البلدي والطبخ املنزيل، واشــارت اىل ان البديل عن اللحمة 
خيــارات كثرية  يك يكون غذاؤنا متوازنا وحياتنا صحية. 

هل نســتورد  مواد أولية من مصــادر موثوقة؟ هل يتم 
أخذ عينات بالطرق العلمية الســليمة وفحصها باملختربات 
املعتمدة يف لبنان؟ أســئلة طرحها الخطيب ومبا أّن اإلجابة  
عنها هو من شــأن الدولة، فال خيار أمام املواطن اليوم، إال 
أن يســتجيب لنصائح أهل اإلختصاص والخربة،  منها الحذر 
والتدقيق فيام نســتهلك، وأبرزها العودة إىل الغذاء الطبيعي 

فهو أكر أمانا من وحش اإلســتهالك املسموم.



د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قت ا
اإلثنني 6 كانون األول 2021

ــانــيــة ــر االبـــتـــكـــارات لــتــخــزيــن املــيــا وري املـــزروعـــات املــســتــنــقــعــات الــدلــ ـ آ
السنة  مــــدار  عــلــى  قـــر  او   تــــروي   مــلــعــب  بــحــجــم  مــســاحــة   : ــاصــيــ  ن

جوزف فرح

يعاين لبنان اليوم من شح 
يف املياه رغــم وجود الكثري 
من االنهر  املنترشة يف مجمل 
االرايض اللبنانية ورغم كرة 
هطول االمطــار التي تذهب 
هدرا اىل  البحر بســبب عدم 
االستفادة منها حيث يالحظ 
ان الطلب عىل املياه يشــكل 
القابلة  املــوارد  اليوم عرش  
لالستغالل كام ان انتاج لبنان 

من املياه يف الوقت الحــايل يكاد ال  يكفي حاجات 
املواطنني بعد ان تعرت خطة السدود خصوصا يف ما 
يتعلق بسد برسي الذي  اوقف العمل به بعد ان تم دفع 
االستمالكات ومدت شبكة املياه من السد حتى خلده.

لذلك تجري محاوالت الستنباط الحلول لتأمني املياه 
ان كانت للري او  للرشب بصــورة رسيعة ومؤقتة 
وبكلفة قليلة ، ومن هذه املحاوالت انشاء مستنقعات 
مائية  وبرك طبيعيــة يف مختلف املناطق اللبنانية 
يطمح للقيام بها املهندس والخبري  االقتصادي فارس 

ناصيف الذي يقول:
انطالقا من ارتكازي دامئا عىل الدستور يوجد ماده 
يف املقدمه فقر  »ز«التي تدعو اىل اإلناء املتوازن يف 
كل االقضيــة واذا مل يتم هذا  التوازن فال دوله . كام 
ارتكز عىل ماده فيــه تقول ان عىل الفرد اللبناين ان 
يبادر.  من املعروف أن لبنان يعاين من مشكلة شح 
املياه وعدم إمكانية اإلســتفادة منها  وذهابها هدرا 
1٩ ايام الرئيس كميل شمعون قام املكتب  .يف العام ٣
األمرييك بدراســة  مرشوع املياه ثم اعادت خربات 
لبنانية دراسة األمر مع بعض املستثمرين اللبنانيني  
وقد أطلقت عىل املرشوع إسم »بلو غولد »وقد اكدت 
الدراسه بأننا اذا عرفنا  كيف نستثمر مياهنا ال سيام 
من خالل الســدود سنتمكن من رفع الناتج القومي 
مبعدل اقله  20يف املئة يف الســنه فإذا كان الناتج 
القومي 0 مليارا فســريتفع اىل 60مليارا كام  اننا 
ارتفاعات  الكهرباء عىل ثالثة  باســتطاعتنا توليد 
اذا كانت هذه الســدود عىل ارتفاع  1٧00 مرت كسد 
شربوح مثال فباستطاعتنا ايصال املياه الفائضة اىل 
حدود الســعوديه بدون  ضخ اي بفعل الجاذبية. ان 
لبنان هو بالفعل بلد غني باملياه لكنها تذهب هدرا .ان  
اهايل الشوف التي هي منطقتي يدفعون حوايل ٣0 
مليون دوالر لرشاء امليــاه خالل فرتة  الصيف وقبل 
الشتاء ســنويا بينام يوجد سد برسي الذي تم إقراره 
1٩ وأعاد  طرحه الرئيس فؤاد شــهاب  يف العام ٣
خالل عهده وتحدث عنه الرئيس شارل حلو فيام بعد 
وأعاد احياءه  الرئيس رفيق الحريري ووافق عىل البدء 
بتنفيذه الرئيس ميشال عون والرئيس سعد  الحريري 
حيث مول البنك الدويل بواســطة قرض بقيمة اكر 
من 200مليــون دوالر وتم دفــع  1٩٧مليون دوالر 
ن اســتمالكات  وهو يغذي مليونا  عقــارا  لـ61

و160 الف نسمة،
كام ان الرشكة الفرنسيه تولت تركيب إمدادات املاء 
من السد وصوال  اىل منطقة خلده لكن رغم كل ش 
تم ايقاف املرشوع سياســيا رغم تطبيق كل املعايري  
العامليه للسدود فيه . لقد اثبتت الدراسات ان هذا السد 
ال يتأثر بالهزات االرضيه  بل عىل العكس يثبتها يف 

حال وقوعها وذلك حسب تقارير البنك الدويل حيث 
عمدت شكات  امريكية وفرنســية اىل تطبيق هذه 
املعايري عىل السد بأعىل من ٧0مرتا ومليار مرت مكعب 
مع العلم  ان هذا الســد هو اقل من ٧0مرتا واقل من 
مليار مرت مكعب  فأدت النتائج اىل  عدم تأثري اي هزة 
به . حاليا يف كل الدول التي عانت من هزات اقتصاديه 
وباتت الدوله  عاجزة عن التمويل بادر بعض النواب 
يف الربملان وبعض االشخاص الذين يتعاطون الشأن  
العام إليجاد الحلول ومنها االهتامم بالرشاكة ما بني 
القطاعني الخاص والعام . اما  بالنسبة يل فأنا أقول 
بأن املناطق اللبنانيه وال سيام منطقة الشوف مليئة  
بالدلغانيه اي الرتبــه الفخارية وهذه الرتبه عندما 
نسقيها فهي تستوعب بشكل اقل من  الصخر والرتاب 
وتصل اىل التحول عىل شكل فخار يتم حجز املاء فيه 
لذا اذا اقمنا  مساحة تساوي ملعب كرة قدم اي 100 
مرت يف 60 مرتا وعمق 6امتار فهي كافيه لســقي 
٣ او   قرى عىل مدار الســنة كام ان هذه املساحة 
باســتطاعتها ان تكون يف منتصف الجبل او  عمق 
الــوادي او قرب االنهر او فوق منطقة جوفية شط 
وجود دراســة تربهن ان هذه األرض تستقبل  مياه 
األمطار والروافد واألنهار وهي بالتايل تشــكل بركا 
طبيعيه قليلة الكلفة .ان  بعــض البلدات والقرى ال 
تحظى برتبة دلغانيه لذا يف هذه الحاله علينا الحفر 
وشاء  تربة دلغانيه لتصبح مناسبة. باملناسبه احب 
التنبيه اىل ان هذه الطريقه هي املتبعه  يف الواليات 
املتحدة االمريكية واوروبا وامتنى تطبيقها يف لبنان  .

ما الذي نحتاجه للقيام بهذا املرشوع يف لبنان؟
اننا بحاجــه للتوعيه فقط . علينــا التحدث مع 
البلديات التي تعرف  نوعية الرتبة لديها ،كام ميكننا 
االرتكاز عىل الدراسة الجيولوجيه التي قام بها  الجيش 
اللبنــاين ايام االنتداب الفرنــيس وتح املناطق 
الدلغانيه. ان األمر يحتاج  اىل حملة توعيه وللحقيقه 
أنا أعمل عىل هذا املوضوع لكنني احارب سياســيا 
إال اننــي  قررت تنفيذ املرشوع من خالل ترشــحي 
لالنتخابات النيابية النني املك مشاريع  استثامرية 
وانائية للبنان وخصوصا ملنطقة الشوف مبجملها 
. ان اإلســتثامر يف هذا  املرشوع مربح ماديا بحيث 
سيتم تركيب عدادات ذكيه وإنشاء شكة مساهمة 
ســتدر ارباحا  بدون شــك اذ ميكننا إنشاء صندوق 
سيادي لإلستثامر ترشف عىل التدقيق فيه شكات 
عامليه  .واذا اصبحت نائبا اســتطيع الحصول عىل 
قانون فمرسوم بهذا الخصوص وسأزور دول العامل 
لجمع  متويل لهذا املرشوع يستفيد منه كل مساهم ان 
كان لبنانيا اومغرتبا بواسطة أسهم.ان  هذا املرشوع 
هو واحد من مئات املشاريع التي باستطاعتنا تنفيذها 
يف لبنان . ان  املستنقعات املستخدمه يف العامل تنتج 

كهرباء عن طريق فروع مياه 
مــع اجهــزة  vortexوهكذا 
الحال يف كل  الدول الكربى اذ 
بدل مد الكابالت املكلفه لتوليد 
املاء   يستعملون  باتوا  الطاقه 

الغزيرة لهذه الغايه ومجانا .
ما مــدى اســتهالك املاء 
يف منطقــة الشــوف وكم 
باستطاعتنا   مســتنقع  من 
سبيل  عىل  منه  اإلســتفادة 

املثال؟
ان بلــدة ديــر القمر مثال 
لديهــا أحقية بـ 1200 مرت مكعــب يوميا منذ  ايام 
األمري بشري الشهايب الثاين لكنها ال تأخذ حاليا إال 0 

مرتا مكعبا فقط. ماذا  عن البقيه؟
يتحول للري به والفائض يذهب يف نهر نبع الصفا. 
ال يوجد توزيع عــادل  يف املنطقه وهذا يندرج عىل 
كل يشء إن يف الكهربــاء او املــاء او البنى التحتيه 
او  الطرقــات او الصحه واالستشــفاء والشــؤون 

اإلجتامعية والسياحة وغريها . 
من املعروف ان املســتنقعات يتــم متركزها يف 
األعــايل بينام انتم  تقولــون بإمكانية إقامتها يف 

الوديان كيف؟
هناك الكثري من الوديــان يف لبنان هي عىل علو 
00 او 600 مــرت كام أن  الزراعــة يف لبنان فوق 
ارتفاع 600 مرت ال معنى لها اذ تصبح زراعه شجريه 
ونحن ما  يهمنا هنا هو الزراعه الحرجيه لذا انا عندما 
اقــول وادي فأنا اقصد عىل علــو 00 او  600 مرت.
ان نهر الكلب مثال هــو واد من علو 1000 مرت حتى 
األســفل. هل هذا املاء هو  للري أم للرشب؟ انه للري 
بطريقة غري مكلفه اما اذا اردنا استعامله يف البيوت  
فسنحتاج ملحطات تكرير وانا شخصيا مل ارد الدخول 
بهذا األمر اذ ان ما يهمني هو  مساعدة الناس والعائد 
املادي الناتج عن هذا املرشوع وباســتطاعتنا تركيب 
محطات تكرير  نقيمها عىل الروافد. ان مياه الليطاين 
حاليا تغذي منطقة الجنوب كلها لكنها معروفه  بأنها 
ملوثه ولكن البعض يلجأ اىل معالجتها للرشب منها .

. هل  هذه الطريقه هي البديل عن الســدود التي 
فشلت؟ أجل انها بديل مؤقت ريثام يتم انجاز  السدود. 
انــه حل رسيع جدا .لكن األهم من كل شــ هو ان 
نستطيع تنفيذ الربكه بالقرب او  فوق املياه الجوفيه 
اذ ان ذلك يســاعد عىل الضخ اكر وبدون أية كلفة. 

املعروف ان  لبنان بلد الينابيع فهل ال زال؟
بالطبع.

اين ميكن تطبيق مرشوعكم هذا؟
يف كل البلــدات. يوجــد 100 بلدة يف الشــوف 

وباستطاعتنا إنشاء بركة لكل  ٣ او  بلدات.
مع من يتم التعاون لهذه الغايــة؟ اوال الدولة او 
البلدية او صاحــب  ارض . ان بلدة كفرنرب هي أهم 
بلدة من حيث احتوائها عىل الدلغان وباســتطاعتنا  
استثامر ارضها لتوزيع املاء عىل كل منطقة الشوف. 
كــام ان اقليم الخروب منطقه جيــدة لتنفيذ هكذا 
مرشوع بحيث يتم الحفر والتنفيذ خالل اســبوعني 
. ان التطبيــق رسيع لكنه  يحتاج اىل إرادة ونحن لو 
نظرنا من الطائرة لرأينا ان جبل لبنان الشــاميل كله 
برك  انطالقا من برشي حتى عيون السيامن. انا أؤمن 

باملبادرة وعلينا العمل عىل نحو رسيع.

ــة ــادي ــ ــت ــاعــات االق ــط ــق ــار كــافــة ال ــي ــه ــ ان وســ
و بين   هــجــرة  ســّجــل  املــطــاعــم  :قــطــاع  ــي  ــرام ال

: يني ال ــــ  اللبناني  األعــمــال  ــدات  وســّي رجــال  تجّمع 
ــات ــالق ــع ــز ال ــزي ــع ــت ــس جـــديـــداً ول ــي ــيــنــي ل ــ ــم ال ــدعـ الـ

وســط انهيــار شــامل بــرضب  كافة 
القطاعات اإلقتصادية من دون إســتثاء، مل 
يعد اقفال املؤسســات وهجرة كوادرها اىل  

الخارج بنسب كبرية أمر يثري لإلستغراب.
  حقاً، إنه ألمر محــزن أن  تتخطّى ظاهرة 
هجرة الشــباب والكادرات البرشية من لبنان، 
لتصل اىل املؤسسات يف مختلف  القطاعات، 
صناعية كانت أم سياحية أو تجارية وخدماتية، 
وذلك جراء تراكم  الخســائر  وعدم تلمس أي 

بصي أمل يخرج البلد من عنق الزجاجة.
  ويف هذ اإلطار، كشــف نقيب  أصحاب 
املطاعم واملقاهــي واملالهي والباتيرسي يف 
 leb economy« لبنان طوين الرامي ملوقــع ا
»أنــه مع تعمــق األزمــة االقتصادية، أخذ 
باإلنتشار  أكرب   بشــكل  يُفكّرون  اللبنانيون 
خــارج البالد، األمــر أدى اىل هجرة متتالية 
للمؤسسات والعالمات التجارية،  إضافة إىل 

هجرة الكوادر البرشية واملهنية«.
  وبالنســبة لقطــاع املطاعم،  كشــف 
الرامي عن »أن بعض املراكز األساســية لعدد 
من املطاعــم أقفلت يف لبنــان، حيث فّضل  
استثامراتهم  نقل  اإلستثامرات  هذه  أصحاب 
إىل الخــارج، إذ مل يعــودوا يــروا أي أفــق  
إلستثامراتهم يف لبنان، فإنتقلوا إىل عواصم 
ودول خليجيــة كقطر والقاهــرة واإلمارات  
والســعودية، إضافــة إىل عواصم أوروبية 
كباريس ولندن، حيث وجدوا هناك أنه ُمرّحب 

بشكل  كبري بإستثامراتهم«.
  وإذ شّدد الرامي عىل »أن  املطاعم اللبنانية 
هي كســفرية للبنان يف مختلف دول العامل ، 
حيث كانت عالماتها  التجارية تنترش بشكل 
كبري وهذا أمر إيجايّب، إذ من شأن ذلك إعطاء 
جرعة أوكســيجني  للمؤسسات الباقية يف 
لبنان لتبقى صامــدة يف وجه هذه األزمة«. 
باملستثمرين  ترّحب  الخارجية   »الدول  وقال: 
اللبنانيني فهم كفوئني يف عملهم يف القطاع 
الســياحي وبلدهم لبنان  يُعــرف منذ زمن 
بلؤلؤة الرشق، ما يخّولهم تقديم جودة طعام 

ونوعية خدمة مميزتني«.
  وإذ لفت الرامي إىل أن »املســتثمر قادر 
عىل بناء الحجر ودفع األموال لإلســتثامر«، 
لكنه أردف قائالً »ان  قّوة لبنان تبقى بكوادره 
البرشية املهنية وقدراتها ومتّيزها ال ســيام 
يف اســتقبال  زوار املطاعم وتقديم الطعام 

املتمّيز أيضاً، ما معناه أن اإلســتثامر األقوى 
بالنســبة  للبنانيني كان اإلستثامر البرشي، 
ولكن لألسف إنهيار العملة وإنخفاض قيمة 
للفريش  اللبنانيــني بحاجة  الرواتب  جعلت 
دوالر، مــا جعلهم يف حالــة بحث دائم عن 
. وكشف الرامي عن  فرص عمل خارج  البالد
ان قطاع املطاعم سجل هجرة تراوحت بني 60 

و٧0 من طاقمه  البرشي«.
201،  كان    وأســار اىل أنه »قبل عــام 
القطــاع املطعمي يف لبنــان يضم 160ألف 
موظف وموظفة، وكان يشغل اعداد إضافية 
تصل  اىل 60 الف طالــب وطالبة يف فصل 
الصيف، أنا اآلن فلم يبقى منهم سوى 60 ألف 
موظف«.  وقال »لألســف كل هذه املقّومات 
جرت خســارتها بفعــل األزمــة واألزمات 

. السياسية  املتالحقة
  كام كشف الرامي عن أنه  مل يبق سوى 60 
ألف موظف ال يزالون مســجلني يف صندوق 
القطاع  اإلجتامعي ويعملــون يف   الضامن 
املطعمــي، وهــؤالء دون أد شــّك لديهم 
طموح للعمل يف الخارج، وهذا أمر مؤســف  
خصوصاً إذا بقي الواقع السيايس عىل حاله 
ومل يستعجل السياسيني بالقيام باإلصالحات  

وبناء دولة لحامية اإلنسان والوطن«.
استمرينا    وحذر الرامي من  انه  يف حال 
عىل هذا الحال سنخرس القطاع بشكل كامل«.

  وتحدث الرامي بأمل،  كاشفاً عن »أنه يف 
العام 201٩ كان عدد املؤسســات املطعمية، 
من مطاعــم ومالهي  وباتيــرسي ومحال 
الحلويات العربية، حوايل 00 مؤسسة، إال 
ّ بنسبة  0 ليصبح 00  أن هذا العدد تد

مؤسسة بفعل األزمات املرتاكمة«.

اعترب  رئيس تجمع رجال وسيدات األعامل 
اللبناين الصيني عــيل محمود العبد الله، أن  
»استالم لبنان الهبة الصينية الجديدة املكونة 
من ٣00 ألــف لقاح ومعدات  استشــفائية 
ملواجهــة تداعيات جائحة كورونا يجســد 
مدى التزام الصني قيادة وشعبا بدعم  لبنان 
نعيشــها«،  التي  العصيبة  األيــام  هذه  يف 
مضيفا »إن الدعــم الصيني ليس  أمرا جديدا 
بالنسبة لنا يف لبنان، وميثل امتدادا لسياسة 
الصني القامئة عىل األخوة  والتعاون، والتي 

تنتهجها تجاه لبنان وكل دول العامل«.
  وشــدد عــىل »رضورة حســم لبنــان 
ملوقفه واملبادرة إىل رفع مســتوى  التنسيق 
والتعاون مع الصني خصوصا عىل املســتوى 
االقتصادي«، معتربا أن  »تعزيز العالقات من 
خالل املشــاريع االقتصادية والتنســيق مع 
الرشكات الصينية هو  فرصة يجب أن يتعامل 
الصني  أن  لبنان بكل جدية، وخصوصا  معها 
أعربت يف مناســبات عدة عن  اســتعدادها 
لتنفيذ مشاريع ســواء يف قطاع الطاقة أو 

النقل وغريها من املجاالت«.
  وقــال العبدالله: »الصني ليســت مجرد 
بلد ينظــر إىل لبنان  باعتبــاره بلدا صديقا، 
الصني هــي دولة عظمى تبني سياســاتها 
من منظور اســرتاتيجي يســتهدف  تطوير 
العالقات الثنائية عىل كل املســتويات، سواء 
كانت سياســية أو اقتصادية أو  اجتامعية 
وثقافيــة. ال بل تحرص الصــني عىل تقديم 
الدعم إىل لبنان يف مجاالت بالغة الدقة  عىل 
مســتوى التعليم والرعايــة الصحية وحتى 
يف مجاالت ثقافية وموســيقية. وكلنا نعلم 
أن  الصني متول مرشوع بنــاء املبنى الجديد 
لبنان   يف  للموسيقى  العايل  الوطني  للمعهد 
الكونرسفتوار وتجهيزه، وبتمويل مباش من 
جانب الحكومة الصينية. ولهذا فنحن لســنا  
أمام مجرد بلد يقدم مســاعدات شكلية، بل 
أمام صداقة عمرها 0 عاما ومتتد لتشــمل  
ميادين بالغة األهمية، مثل حفظ الســالم. 
وتشــارك الصني يف قوات األمم املتحدة يف  
، كام شــاركت يف  اليونيفيل جنوب لبنان 
االجتامعــات الدولية الخاصــة بدعم لبنان  

الشــعب  لدعم  الدوليني  املؤمترين  وآخرهــا 
اللبناين بعد انفجــار مرفأ بريوت فضال عن 

دعم  لبنان يف املحافل الدولية«.
     وأضــاف: »لقد أبلــ الصينيون لبنان 
من خالل رئيس الحكومة الســابق  الدكتور 
حســان دياب رغبتهم بالتعــاون يف مجال 
إنتاج الكهرباء من خالل الرشكات  الصينية، 
باإلضافــة اىل مياديــن أخرى، مثل ســكك 
الحديد، معالجة امليــاه، النفط، وادارة  ملف 
النفايــات وتطوير مشــاريع صناعية، لكن 
لبنان مل يحسم أمره إزاء هذه العروض  امللفتة 
والرضوريــة«، الفتا اىل أن »عدم مســارعة 
لبنان إىل استكشــاف فــرص  التعاون مع 
الرشكات الصينية، هــو خطوة غري موفقة، 
ومن املفيد أن تبــادر الحكومة  اللبنانية إىل 

حسم موقفها يف هذا اإلطار«.
     وقال: »ال يجب أن نن أن لبنان سبق أن 
وقع يف العام 201٧  مذكرة تفاهم مع الحكومة 
الصينية حول الرتويج املشرتك للتعاون يف إطار 
الحزام  االقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق 

الحرير البحرية للقرن الواحد والعرشين«. 
     وختم العبد الله: »لبنان يف أمس الحاجة 
إىل تعزيــز عالقاته مع  الصني خصوصا مع 
القطاع الخاص. نحن يف أزمة ال ســابق لها، 
ويجب االستفادة من الدعم  الصيني لتحقيق 
النهــوض االقتصادي بــأرسع وقت ممكن. 
والســؤال املنطقي هو: ماذا ننتظر  لتفعيل 
عروض  مع  والتجــاوب  التعــاون  مذكرات 

املساعدة االقتصادية مع الصني؟«.

ــة ــ ــوي ــ ــج ــ ال ــو  ــ ــط ــ ــخ ــ ــل ــ ل ــة  ــ ــ ــل ــ ــ رح أول  وصـــــــــــول 
ــن زوريــــــ ــ ــة مـ ــ ــي ــ ــروت آت ــ ــيـ ــ ــة الــــــى بـ ــريـ ــسـ ــويـ ــسـ الـ

بــريوت  اىل  وصلــت 
رحلــة  أول  امــس  ظهــر 
لرشكــة  »الخطوط الجوية 
  swiss  « الســويرسية« 
 international airlines
» آتيــة من زوريــخ، حيث 
اسبوعيا  برحلتني  ســتقوم 
الحريري   رفيــق  مطار  اىل 

الدويل يف بريوت، يومي الخميس واألحد من 
كل أسبوع.

  كان يف استقبال الرحلة  األوىل، التي كان 
عىل متنهــا 60 راكبا، مدير الرشكة يف لبنان 
ابراهيم دريان وممثلون  عن املديرية العامة 

للطريان املدين.
  وعن أهمية هــذه   الخطوة، قال دريان: 
»إننا نتطلــع بإيجابية لوصــول أول رحلة 
جوية للخطوط  السويرسية من زوريخ اىل 
لبنان، ونعترب أن هذا األمر ســينعكس ايجابا 

عىل تفعيل التواصل  ما بني لبنان وسويرسا«.
  أضاف: »إن الرشكة  ستسري رحلتني حاليا 
أســبوعيا اىل بريوت يومي األحد والخميس، 
واننا نتمنى نجاح هذه  الخطوة ملا لها من تأثري 
ايجايب عىل التقارب اللبناين السويرسي عىل 
مختلف الصعد  عىل أمل ان تثمر هذه الخطوة 
مــع اطاللة العام الجديــد حيوية اكرب عىل 
صعيد حركة  النقل الجوي بني لبنان والخارج، 
الحريري  رفيق  مطــار  حركة  عىل  وبالتايل 
الدويل يف  بريوت وعىل انتقال اللبنانيني ما 

بني لبنان وسويرسا وبالعكس«.

الترابة انع  امل اعتداء   : البيئية  كفرحزير  وصحياًلجنة  ياً  ومنا ــاً  زراعــي العالم  فــي  ــطــر  اال هــو 

ــة تــراجــعــ ــيـ ــزراعـ ــات الـ ــاحـ ــسـ ــشــي: املـ ــرشــي ــت ال
ــة ــيـ ــاجـ ــتـ االنـ ــفـــة  ــلـ ــكـ الـ ارتـــــفـــــاع  بـــســـبـــب   

أكــدت لجنة كفرحزيــر البيئية، يف 
»لن  تســمح  أنها  للرتبة،  العاملي  اليوم 
باســتمرار شكات الرتابة برسقة تراب 
الكــورة وتحويلــه اىل غبــار مجهري 
وانبعاثات  ســامة تغتال شباب الكورة 

ولبنان«.
  وأشــارت يف بيان، اىل ان  »مليارات 
أطنان تراب الكورة االبيض واالحمر التي 
الضحايا  وآالف   الرتابة  شكات  رسقتها 
واملصابــني بالرسطان وامــراض القلب 
اغتالتهم  الذيــن  التنفســية  واالمراض 
مصانع  اســمنت الفحم الحجري يجب 
ان يقابلها عمل نوعي لقطع رأس افعى 
هــذا االحتالل الغاشــم  لرتابنا والنهاء 

وان  التاريخي،  والجشع  االحتكار  مافيا 
سالحنا االم واالقوى هو  هذا الرتاب 
الــذي تحول اىل براكــني غضب بعد ان 
تفولذ بأرواح شــهداء مجزرة الرسطان  

وامراض القلب والصدر يف الكورة«.
  وختمت: »إن اعتداء مصانع  ومقالع 
الكورة  الرتابــة عىل منطقــة  شكات 
هــو االخطــر يف العــامل  النه يق 
عىل  الزراعة ويســبب تغريات مناخية، 
الحجري  بالفحم  تعمل  املصانع  ومعظم 
والبــرتويل بــني بيوت  النــاس وفوق 
مياههم الجوفية وعملية ابادة جامعية 
لسكان القرى املجاورة بانبعاثات  الزئبق 

ورماد الفحم الحجري املتطاير«.

أعرب  رئيس تجمع املزارعني والفالحني 
اســتيائه من  الرتشــييش عن  ابراهيم 
الكلفــة العالية جدا  للموســم الزراعي 
الحــايل واملقبل، »مــام أدى اىل إحجام 
اراضيهم وحقولهم  زراعة   املزارعني عن 
التي من املتوقع ان ترتاجع مبا نســبته 

» ٧0 بالحد االد
  واشــار يف بيــان، اىل ان »املزارعني 
يعانون اليوم من ارتفاع  الكلف االنتاجية 
بــدءا من ضــامن االرايض اىل املازوت، 
وهنــا الكارثة الزراعيــة  واالقتصادية، 
ففي العــام املايض اشــرتى املزارعون 
صفيحة املازوت مبــا يقارب ٣ دوالرات  
1 دوالرا، كام ان  اما اليوم فوصلت اىل 
االرتفــاع يف الكلف يطال ايضا اســعار 
االسمدة  واالدوية والبذور الزراعية التي 
تضاعف ســعرها مرتني  واكر، اضافة 
اىل كلفتها  املرتفعة بســبب االرتفاع يف 
اسعار الدوالر قياسا اىل اللرية اللبنانية«.

  ولفت اىل ان »مسار الزراعة اليوم بات 
صعبا وكلفا، فاملــزارع  كان يقوم بكافة 
اعامله الزراعية ويســتدين اىل موســم 
القطاف والقلع، اما اليوم ال زراعة  بالدين 
ومن يريد ان يزرع عليه ان يدفع مســبقا 
التكاليف وان يكون بحوزته  »فريش  كل 
دوالر« مقابل مواسم ليس معروفا كيفية 
ترصيفهــا يف ظل االزمات  السياســية 
واالقتصادية التي تتواىل عىل لبنان ويدفع 
نهــا املزارع اللبناين الذي  يشــكو من 
إقفال اســواق التصدير يف وجه انتاجه 
الزراعي، ولكن اليزال هناك اسواق عربية  

وبعض  وسوريا  ومرص  والعراق  كاالردن 
دول الخليج العريب إنا العراقيل مستمرة 
وخصوصا  عىل الطريق الربية يف سوريا 
حيث يدفع اللبناين رضائب كبرية جدا عىل 
الشــاحنات  اللبنانية، اضافة اىل عراقيل 
عند الحــدود االردنية من عدم الســامح 
اللبنانية  للوصول اىل االسواق  للشاحنة 
اللبناين بافرا  اذ يلزم املصــدر  الداخلية 
شاحنته وبراده عند  الحدود االردنية ومن 
ثم يتم نقلها اىل شــاحنة اخرى، كام ان 
الحدود املرصية  والعراقية ال يســمحان 
بدخول الشاحنات اللبنانية اىل اسواقهام 
الداخلية، مام يرفع مــن  كلفة التصدير 
وتعمل عىل تخفيض ارباح املصدر واحجام 

البعض بسبب هذه التكاليف«.
     وأمل ان »تستعيد العالقات اللبنانية 
- السعودية حرارتها  وعالقاتها االخوية 
مام يخفــف من االجراءات الســعودية 
بداية  اللبناين ويسمح   االنتاج  يف وجه 
كرتانزيت  اللبنانية  الشــاحنات  بدخول 
يف املرحلــة االوىل ومن ثــم إلغاء قرار 
الزراعية  اللبنانية  املنتجات  حظر  دخول 

والصناعية اليها«.
    ونبــه الرتشــييش اىل »ارتفاع يف 
أســعار الخضار والفاكهــة يف  االيام 
املقبلة، انا هذا ليــس ربحا عىل املزارع 
إنا بسبب الكلفة العالية وتراجع  حجم 
االنتــاج الزراعي وعدم وجــود انتاجات 
زراعية لبنانية تــوازي حجم الطلب يف  
آمــال »بتصحيح لالجور حتى  الداخل«، 

يتمكن املواطن من التنفس اقتصاديا«.

لبنان بكل  هتما  ل  : االحــمــر  ــر  دي مــن  حمية 
استقبل  الّنائب الّســابق  إميل رحمة ،  وزير األشغال العاّمة والنّقل  
عيل حميــة ،  يف دارته يف  دير األحمر ،  مبناســبة زيارته مع الوفد 
املرافق إىل املنطقة، وأبدى اعتزازاه به »كابن  بعلبك الهرمل  الّذي فرض 
نفسه منذ تولّيه املســؤولّية، عالمة  فارقة يف علو املعرفة وحسن 
الترصّف بتواضع وحكمة ومســؤولّية مع الكبري والّصغري،  ونظافة 

الكّف الحارضة دوًما عند توقيع املعامالت كبرية كانت أم صغرية«.
بدوره، نــّو حمية مبواقــف رحمة، مشــريًا إىل نّيته »االهتامم 
بكّل املنطقة دون  تفرقة، وبكّل  لبنان  دون انحياز«، مشــّدًدا عىل أّن  
»أعامله وأداءه سيتكلاّمن عنه، وسيقف دوًما إىل جانب صاحب طلب 

الحق كائًنا من  كان، عىل اتّفاق يف الّسياسة أو عىل اختالف«.

توضيح من وزارة الطاقة
حول تسعيرة املوّلدات الخاصة

صدر  عن وزارة الطاقة واملياه البيان االيت: »بعد تلقي وزارة الطاقة 
مراجعات عديــدة  من املواطنني يف مختلف املناطــق اللبنانية حول 
تجاوزات من بعض أصحاب املولدات  الخاصة يف تطبيق التســعرية 
التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة وامليــاه، يهم الوزارة   توضيح 

االيت:
  »1 - إن التســعرية التوجيهية هي نتاج تطبيق معادلة حســابية 
علمية مقسمة  اىل شقني: الشــق املتحرك ويأخذ يف اإلعتبار كلفة 
املازوت وســعره وتقلباته الشــهرية  ومعدل ســعر رصف الدوالر 
وهذان العامالن يؤثران بشــكل كبري عىل سعر الكيلواط   الشهري، 
النهايئ تضاف اليهام كلفة غيار الزيت والفالتر وتهالك املولد ونسبة 
الهدر عىل أن  يخضع الناتج النهايئ لنسبة 10  ربح لصاحب املولد. 
والشق الثابت املحتسب عىل أساس  األكالف التي يدفعها صاحب املولد 
شهريا بغض النظر عن ســاعات التغذية وأسعار  املحروقات كإيجار 
األرض ورواتب العامل وتهالك شــبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق 

عىل  أساس كل  أمبري.
  2 - إن اضافــة 10  عىل الكلفة النهائيــة للكيلواط يف املناطق 
الجبلية  والبلــدات املتباعدة األطراف هدفه تعويض صاحب املولد عن 
ارتفاع نســبة استهالك املولد  للامزوت بسبب نق االوكسيجني يف 
أو زيادة نســبة الهدر التقني  يف الشبكات عند  املرتفعات الجبلية و
امتدادها لعدة كيلومرتات. لذلك تحــذر وزارة الطاقة واملياه أصحاب  
املولدات من التالعب بالتســعرية عرب إضافة نســبة 10  عليها يف 
حــال مل تتوافر الــرشوط  لذلك، أي يف حال عــدم وجود املولد عىل 
ارتفاع ٧00 مرت وما فوق أو وجــوده يف بلدات  ذات االحياء واملنازل 
املتباعدة، وتطلب ممن يتحججــون بخضوع شكاتهم للرضيبة عىل  
القيمة املضافة طباعة رقم التســجيل الرسمي يف وزارة املالية عىل 
إيصاالتهم وتقديم  صورة عن شهادة الـTVA للبلديات املعنية وتتمنى 

عىل البلديات  والسلطات املحلية متابعة هذا االمر«.
     كــام حذرت الوزارة مــن »األكالف االضافية التي يحاول بعض 
أصحــاب  املولدات فرضها عــىل املواطنني ككلفــة تصليح خطوط 
التوزيع وســواها، وتشــدد عىل أن  املواطن يتحمل فقط مسؤولية 
تصليح العداد والقاطع والخــط املمتد من العداد ولغاية  املنزل وليس 

األقسام التي تقع قبل ذلك«.
     وإذ أثنت الوزارة عىل القرار الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة 
يف  موضوع تركيب العــدادات، أهابت بأصحاب املولدات الخاصة يف 
ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ  هذا القــرار، ودعت وزارة االقتصاد 
رغم االمكانات البرشية املحدودة اىل اعطاء  االولوية القصوى ملراقبة 

التسعرية التوجيهية ولرتكيب العدادات للمواطنني.



ــات ــيـ ـــ دولـ ــ ــات ـ ــيـ ــربـ ـــ عـ ــ تـــتـــمـــات ـ
اإلثنني 6 كانون األول 2021

ـــــــــــــــــــــــــل  دا انفجـــــــــــــــــــــــــارات  دوي  ســـــــــــــــــــــــــماع 
القاعـــــــــــــــــــــــــدة األميركيـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــي التنـــــــــــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــــــــوريّة

قالت وكالة األنباء السورية »سانا« إنه تم سامع 
دوي عــدة انفجارات أمــس، داخل قاعدة للقوات 
األمريكية يف منطقة التنف بريف حم الرشقي 

عىل الحدود السورية العراقية.
وأفاد »املرصد الســوري لحقوق اإلنسان«: بأن 
»انفجاريــن اثنني هزا منطقة الـ  الواقعة عند 
املثلث الحدودي بني سوريا والعراق واألردن ضمن 
البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف 

العسكرية التابعة للتحالف الدويل«.

ووفقا ملعلومات »املرصد«: فإن »طريانا مروحيا 
تابعــا للتحالف حلق صباحــا يف أجواء املنطقة، 
عقب ذلك هز انفجار أول املنطقة متوسط الشدة، 

تبعه انفجار آخر عنيف وشديد«.
وتابع املرصد: »مل ترد معلومات حتى اللحظة 
عن طبيعة االنفجارين، فيام إذا كانا ناجمني عن 
تدريبات عسكرية للتحالف أو إطالقها لصواريخ 
من القاعدة، أم ناجمة عن اســتهداف للقاعدة«.

ـــــــــــــــي هاجـــــــــــــــم الســـــــــــــــعودية واعتبـــــــــــــــر الحو
يـــــــــــــــر واقعّيـــــــــــــــة أن ُمبادراتهـــــــــــــــا للســـــــــــــــال 

عــيل  محمــد  هاجــم 
القيادي يف جامعة  الحويث 
الحوثية يف  اللــه«  »أنصار 
اليمــن الســعودية، معتربا 
للســالم  مبادراتهــا  أن 
»استكشافية ومطالبها غري 

واقعية«. 
وقــال الحويث يف تغريدة 
عــىل »تويــرت«: »مبادرتنا 
للسالم التي قدمت كانت من 
نتيجة  وليس  الشــعب  أجل 
مع  االستكشافية  للحوارات 
اململكــة، التي ثوت بني ركام 
التعجيز تــارة واملطالب غري 

الواقعية تارة أخرى«.
أضاف »ان ماقدم يف مارب أو من أجل البلد، 

ناتج عن شــعور بأهمية إيقاف العدوان وفك 

الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية ومعرفة 

بأن حرب اليمن مدمرة للسعودية.«

ــــــــــن... ــ ــــــــــدن باليمـــ ــ ــــــــــدة مـــ ــ ــــــــــــي عـــ ــــــــــعبّية فـــ ــ ــــــــــات شـــ ــ احتجاجـــ
املعيشـــــــــــــــية األوضـــــــــــــــاع  بتـــــــــــــــردي  تنديـــــــــــــــداً 

قــام عرشات اليمنيني يأمس، باحتجاجات شــعبية 
يف عــدد من املدن اليمنيــة ضد حكومة الرئيس هادي 
والتحالف الســعودي عــىل خلفية تــردي األوضاع 

املعيشية.
وأفــاد مراســل امليادين بقيام احتجاجات شــعبية 
وإرضاب تــام يف مدينة تعــز جنويب غريب اليمن، ضد 
حكومة الرئيس هادي والتحالف الســعودي، وذلك عىل 

خلفية تردي األوضاع املعيشية وانهيار العملة. 
وتظاهر عرشات اليمنيني، مســاء أمس االول، يف 
للتنديد برتدي األوضاع  محافظتي عدن وحرضموت، 

املعيشــية واالقتصادية وانهيار العملة املحلية.
وأفاد شــهود عيان لوكالة »األناضول«، بأّن عرشات 
املحتجــني تظاهروا يف مديريات دار ســعد واملنصورة، 
والشيخ عثامن بعدن. وقطع املحتجون عدداً من الشوارع 

الرئيسية، وأرضموا النريان يف إطارات املركبات، ومنعوا 

السيارات من العبور.

كام ذكرت وســائل إعــالم محليــة، أّن عرشات 

املحتجــني تظاهــروا يف مدينــة املُــكالّ عاصمة 

حرضموت. محافظة 

ويف ســياق متصل، لوح وزير الصحة قاسم بحيبح، 

بـ«االســتقالة« مــن منصبه، احتجاجــاً عىل األزمة 

االقتصادية يف البالد.

وغرّد بحيبح قائالً: »الوضع االقتصادي يف الجمهورية 

اليمنيــة أصبح ال يطاق ويحتــاج إىل تدخل وإنقاذ عرب 

دعم عاجل«، مضيفاً أنّه »إذا كانت االستقالة سبيالً لحل 

األزمة فكثري منا نحن الوزراء مستعدون لها« دون مزيد 

من التفاصيل.

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بحثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وتولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ الكا
البلديـــــن  بيـــــن  التعـــــاون  بتعزيـــــز 

ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، أّن األخري »التقى سفري الواليات املتحدة 
األمريكيــة يف العراق ماثيو تولــر، والوفد املرافق 
له، وشــهد اللّقاء البحث يف ســبل تعزيز مجاالت 
الّتعاون والرشاكة بــني البلدين، والتباحث يف آخر 

ما تشــهده املنطقة من تطّورات أمنّية«.
ولفــت يف بيان، إىل أّن »تــّم تأكيد دور العراق 
املتنامــي يف تعزيز األمن واالســتقرار اإلقليمي. 
كــام بحث اللّقــاء بالتقّدم الحاصل يف إنهاء الدور 
القتــايل لقّوات التحالف الــدويل يف العراق، وفق 
متبّنيات الحوار االســرتاتيجي، واالنتقال إىل دور 

والتمكني«. واملساعدة  املشورة 

ـــــــــــــــرب دارفـــــــــــــــور الســـــــــــــــودان: قتلـــــــــــــــى وجرحـــــــــــــــى باشـــــــــــــــتباكات ُمســـــــــــــــلّحة فـــــــــــــــي 
2 2 البرهـــــــــــــــان: الجيـــــــــــــــش ســـــــــــــــيترك الســـــــــــــــاحة السياســـــــــــــــّية بعـــــــــــــــد انتخابـــــــــــــــات 

سليمة الشهيد  شقي  تعتقل  االحتالل  وقوات   ... ى األق يقتحمون  ُمستوطنون 
ــــــالل كســــــري ــــــم يســــــتطع االحت ــــــه: ل ــــــرا عن ــــــد اإلف ــــــد الفســــــفو بع األســــــير كاي

ســقط أمس، 2٧ قتيال عىل األقل وأكر من 0 
جريحا يف منطقــة كرينك بوالية غرب دارفور، 
يف أحــدث موجــة عنف دموية تجتــاح اإلقليم 

السوداين.
ونقل موقع »ســودان نيوز« عن مصدر رسمي 
أن اشــتباكات بني مســلحني من القبائل العربية 
وآخريــن يعتقد انتســابهم للحركات املســلحة، 
اندلعت مســاء السبت يف سوق كرينك، ما أوقع 

 قتىل و جرحى.
2« بأن حصيلة الضحايا  وأفاد موقع »دارفور 
ارتفعــت إىل  قتــىل 20 مصابــا، بعــد تجدد 
االشــتباكات صباحا بهجوم عىل منطقة كرينك، 
وســمع دوي إطالق أسلحة خفيفة وثقيلة بينام 
شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد يف سامء املدينة.

وقــال املديــر التنفيذي ملحليــة كرينك نارص 
الزين: »إن كرينك تشــهد منذ الصباح اشتباكات 
وهجوم من كافة الجبهات وحصار محكم من كل 

االتجاهات، وإن االشــتباكات ال تزال مستمرة.«
وأشــار املوقــع »إىل أن رتال من الســيارات 
العســكرية التابعة لقوات التحالف الســوداين 

الــذي يقوده وايل غرب دارفــور خميس عبدالله 
كرينك.« مدينة  صوب  تحرك 

وأعلن حاكم إقليــم دارفور مني أركو مناوي، 
توجهــه إىل اإلقليــم يف زيارة عاجلة بســبب 

القبلية. النزاعات  تصاعد 
وكتب مناوي عرب »تويرت«: »وصلنا إىل مدينة 
مركز والية جنوب دارفــور حيث نأمل  نيــاال 
وضع خارطة طريق لحل مشــكلة الرصاع القبيل 

السالم«. ثقافة  وترسيخ 
ومــن آن إىل آخر، تشــهد مناطــق عديدة يف 
دارفــور اقتتــاال دمويا بــني القبائــل العربية 
واإلفريقية، ضمن رصاعات عىل األرض واملوارد 

الرعي. ومسارات 

{ الربهان {
عىل صعيد آخر، كشــف رئيس مجلس السيادة 
الســوداين عبدالفتاح الربهان، عن خطط لوضع 
تصــور لــدور القوات املســلحة يف املســتقبل 
وترســيخ مهام محددة لها يف الدســتور يتقيد 

الجميع.  بها 

RT تأكيداته  وجــدد الربهان يف حديث مــع 

عىل خروج الجيش من السياســة بنهاية الفرتة 

االنتقاليــة«، مشــريا »ايضــا اىل وجود توجه 

نحو تأســيس تكتل ســيايس عريــض توافقي 

يضم معظم القوى السياســية باستثناء املؤمتر 

الوطنــي وبجانب قيادة االنتقال للتعاون باتفاق 

االنتخابات«. إىل  الوصول  حتى  كامل 

ويف حديــث لوكالة »رويرتز«، قال الربهان، 

حزب الرئيس السابق  إن »حزب املؤمتر الوطني 

عمر حســن البشري لن يكون جزءاً من املرحلة 

أن »السودان لن يعيد  االنتقالية«، مشــرياً إىل 

الدعم الذي رفعــه أو يعود لطبع النقود«.

أضاف أنَّ »االتفاق حول قاعدٍة بحريٍة روسيٍة 

«، الفتــاً إىل أن »العالقات مع  يخضــع للنقا

روســيا قوية. وأوضح  أن الجيش الســوداين 

السياســية بعد االنتخابات  ســيرتك الســاحة 

».202٣ املقررة عام 

اقتحم العرشات من املســتوطنني اإلرسائيليني، 
أمس، باحات املسجد األق املبارك، وسط حامية 

مشددة من القوات اإلرسائيلية.
ويف التفاصيــل، ذكرت وكالة شــهاب لألنباء 
أن العرشات من املســتوطنني اإلرسائيلية اقتحموا 
املسجد يف »شكل مجموعات استفزازية«، وقاموا 
بأداء صلوات تلمودية يف باحاته، بحامية الرشطة 

اإلرسائيلية.
وبالتزامن مع اقتحام املســتوطنني للمســجد 
، شهدت القدس القدمية وبوابتها إجراءات  األق
عســكرية مشــددة، متثلت يف التفتيش الدقيق 
، بينام  للمواطنــني واملصلني يف املســجد األق

تعرض بعضهم لالعتداء.
وتعد عملية اقتحام املستوطنني لباحات املسجد 
األق عملية متكررة، فقبل نحو ثالثة أســابيع، 
نفذ عرشات املســتوطنني عمليــة اقتحام مامثلة 

تحت حامية الرشطة اإلرسائيلية.

{اقتحام منزل الشهيد
محمد سليمة { 

بالتزامن، اقتحمــت قوات االحتالل اإلرسائييل، 
أمس، منزل عائلة الشهيد محمد سليمة يف مدينة 

سلفيت، واعتقلت شقيقه أحمد.
وأفاد شهود عيان لـ«وفا«، بأن قوات االحتالل 
داهمت منزل الشــهيد وفتشته، وأخضعت أفراد 
عائلته للتحقيق امليداين، قبل أن تعتقل شــقيقه. 
أضافــوا أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الصوت 
والغاز املســيل للدموع يف محيط املنزل، دون أن 
يبل عن إصابــات. كام اعتقلت قوات االحتالل 
 20 اإلرسائييل الشــاب حمــزة خليل طقاطقة 

، بعد دهم منزل والده، وتفتيشــه. عاماً
يذكــر أن قوات االحتــالل اإلرسائييل، قد أعدمت 
مساء يوم أمس، الشاب سليمة، بعد ان أطلقت النار 
عليه من مســافة صفر، مبنطقة باب العامود، يف 

مدينة القدس املحتلة.

{ االفراج عن األسري الفسفوس {

عــىل صعيد آخــر، أفرجت ســلطات االحتالل 
اإلرسائييل، عن األســري كايد الفســفوس من دورا 
بالخليل، بعد معركة طويلة من أجل الحرية والحياة.

يذكر أن األســري الفســفوس خاض إرضاباً عن 
الطعام ملدة 1٣1 يوماً رفضاً العتقاله إدارياً.

وقال األســري يف ترصيح لوكالة »األناضول« إن 
»االحتالل مل يســتطع كرسي وقد كرست جربوته 

بأمعايئ الخاوية وحققت انتصاراً عليه«.
وسيعود األســري إىل بلدته دورا جنويب الخليل، 

من مستشفى برزيالي يف عسقالن.
وأوضح مدير العالقات العامة واالعالم يف نادي 
األسري أمجد النجار، أن اإلفراج عن األسري الفسفوس 
1 من الشــهر الجاري، يأيت  قبل موعده املقرر يف 
بعد جهود بذلتها القيادة الفلسطينية لإلفراج عنه، 
لتلقي العالج يف املستشفيات الفلسطينية، وإنقاذ 

حياتــه نتيجــة لرتدي وضعه الصحــي جراء هذا 

اإلرضاب.

ومن املقرر نقل األســري املحرر الفســفوس إىل 

املستشــفى االستشاري يف مدينة رام الله، ملتابعة 

وضعه الصحي، وإجراء الفحوصات الالزمة.

وأشار نادي األسري الفلسطيني إىل أن الفسفوس 

أســري سابق تعرّض لالعتقال عّدة مّرات كان آخرها 

يف متــوز 2020 وخاض إرضابــاً عن الطعام عام 

201٩، وهو متزوج وأب لطفلة اســمها جوان وله 

ثالثة أشــّقاء رهن االعتقــال وهم: أكرم ومحمود 

وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله موظفاً يف بلدية 

مدينة دورا وقد استأنف مؤخراً دراسته يف جامعة 

الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب.

ن  اســـــــــــة االيرانيـــــــــــة: جـــــــــــادون بشـــــــــــ الر
ـــــــــــات ــــــا رفـــــــــــع العقوب ـــ ــ ايتن ــــــا... و ـــ ــ ـــــــــــات فيين محاد

بوتيـــــــــــــــن ينفـــــــــــــــي تدفـــــــــــــــ املهاجريـــــــــــــــن
ــيا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر روسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد االوروبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى االتحـ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

تتمة ص1 

تتمة ص1 

الدوليــة، وكبري املفاوضيــني االيرانيني يف 
مفاوضات فيينا عيل باقري كني، عىل موقف 
طهــران الرصيح مــن رضورة الغاء الحظر 
األمرييك الظامل عن الشــعب اإليراين، وقال: 

لن نرتاجع عن مطالبنا .
ويف ترصيــح لوكالة األنبــاء اإليطالية 
أنســا اضــاف باقــري: »ان الجمهورية 
اإلســالمية االيرانية لن ترتاجع عن مطالبها 
يف إعادة تفعيــل االتفاق النووي املربم عام 
201 والغاء الحظر االمرييك عن شــعبها«، 
واكد مبا أن الواليــات املتحدة االمريكية هي 
 201 التي انسحبت من االتفاق النووي عام 
، فعليهــا ان تتخذ الخطوة األوىل يف العودة 
اىل االتفاق.وذكــر أن املقرتحات التي قدمتها 
طهران ملجموعــة 1+ يف مفاوضات فيينا 
»موثقــة ومنطقيــة« وبامكانها أن تكون 

أساسا للمفاوضات.
وقــال كنــي إن الجمهورية اإلســالمية 
االيرانية تؤمن باملفاوضات وهي »متفائلة« 
بشأن النتائج املحتملة، معتربا ان سلوك بعض 
اطراف االتفاق النووي غري البناء يف املايض 
واالنتهــاكات املتكررة اللتزاماتهم تطلب منا 

عدم اظهار حسن النية.
ارسائيليــا، أكــد »الرئيــس اإلرسائييل« 
يســتحاق هريتسو أنه إذا »مل تتخذ األرسة 
الدولية الخطــوات الالزمة إلحباط املرشوع 
النووي اإليراين، فإن إرسائيل ســتضطر إىل 

الدفاع عن نفسها بنفسها«.
وأشــار هريتســو خالل مراسم تقديم 
الســفري األمرييك الجديد توم نايدس أوراق 
اعتامده، اىل أن »التحدي األكرب الذي تواجهه 
إرسائيــل والواليات املتحدة حاليا هو التهديد 
اإليــراين«، ولفــت اىل »أن إرسائيــل تتابع 
التطــورات يف هذا املضامر عن كثب مبا يف 
ذلك املفاوضات مع طهران، وأنها ســرتحب 
بأي حل ديبلومايس شــامل للقضية بشكل 
 يضمن إزالــة التهديد اإليــراين إىل األبد«.

وذكر أنه »يف حــال مل يتم التوصل إىل مثل 
هذا الحل، فإن كل الخيارات ستظل مطروحة 

عىل الطاولة«.
هذا واعترب »رئيــس الوزراء اإلرسائييل«،  

نفتــايل بينيت ، أنه »يجــب أن تبدأ  إيران  يف 
ــن انتهاكاتها«، ولفت خالل اجتامع  دفع 
الحكومة األســبوعي، إىل أنــه »لقد انتهت 
جولة املفاوضات األوىل بــني إيران والدول 
العظمــى من دون تحقيــق أي نتائج، حيث 

يتفــاوض اإليرانيــون، كــام كان متوقعا، 
مبهارة، وهــم تراجعوا عن كافة التفاهامت 
السابقة كام واتخذوا موقفا حازما وهمجيا 

للغاية«.
وأكــد بينيت، أنه »وقــد حصلنا عىل مثال 
عىل االبتزاز النووي الذي تحدثت عنه حينام 
نرش أثنــاء املحادثات الجارية يف  فيينا  خرب 
شوعهم يف تخصيب اليورانيوم إىل مستوى 
20 من خالل أجهزة الطرد املركزي املتطورة 
يف منشــاة فوردو الواقعة تحت األرض، مام 

يعد خطوة يف غاية الخطورة«.
وشــدد عىل »أنني أناشد كافة الدول التي 
تتفــاوض مع إيران يف فيينا، االلتزام بالخط 
الحازم، والتوضيح إليران أنه من املســتحيل 
التخصيــب والتفــاوض يف آن واحــد، وقد 
عاد وزير الخارجيــة،  يائري البيد ، من جولة 
مباحثــات يف أوروبا حول هــذا املوضوع ، 
ويف األيام املقبلة سيغادر وزير الدفاع ومدير 
املوساد إىل واشــنطن ملواصلة التعامل مع 

األمر«.
وأوضح بينيت، أن »هدفنا هو االســتفادة 
من نافــذة الفرصة التي فتحت بني الجوالت 
إلخبــار أصدقائنا يف  الواليات املتحدة  أن هذا 
هو الوقت املناسب الستخدام مجموعة أدوات 
مختلفة ضد اندفاع إيران إىل األمام يف مجال 

التخصيب«.

{ خارجية أمريكا: إحياء االتفاق 
النووي اإليراين ال يزال قامئًا {

وأكــد متحــدث باســم  وزارة الخارجية 
األمريكيــة ، أن  إيــران  ابتعدت عــن جميع 
التنازالت، التي ُقدمت من جانبهم يف الجوالت 
الســت املاضية من املفاوضــات، وطرحوا 
مطالب إضافيــة، موضًحا أن » إيران تحاول 
تحســني موقفها يف  مفاوضات فيينا ، عرب 
تعزيــز برنامجها النووي«، مشــريًا إىل أنه 
»يف خضم املفاوضات يــوم األربعاء علمنا 
بخطــط إيران ملضاعفة قدرتها عىل تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 20 يف منشأة فوردو«.
وأعلــن، يف ترصيح صحايف، أن محاولة 
إيران لزيادة اليورانيوم املخصب لديها، خالل 
املفاوضات، مــن أجل الحصول عىل تنازالت 
من قبل املشــاركني يف املفاوضات لن تُفلح، 
معتربًا أن استمرار املفاوضات واآلمال بشأن 
التوصــل لحل دبلومايس لألزمة، ال يعني أن  

الواليات املتحدة  غري قادرة عىل زيادة الضغط 
عىل إيــران، مشــريًا إىل أن إمكانية إحياء  
االتفاق النووي اإليــراين  ال يزال قامئًا، رغم 

الصعوبات الجديدة.

وســائل اإلعالم، لكن الســلطات البولندية 
مل تبل ســفارتنا رســميا بأي يشء من هذا 

القبيل«.
ونقلت وســائل اإلعالم عن حرس الحدود 
البولندي »أن عنارصه أوقفوا روسّيا وسويديا 
للمهاجرين  مبســاعدتهم  يشتبه  وليتوانيا، 
غري الرشعيــني يف عبور الحدود إىل االتحاد 

األورويب عرب بيالروس«.

{ وزارة رفاع بيالروس {
ويف املجال ذاته قالت وزارة دفاع بيالروس 
أنها سلمت مذكرة احتجاج إىل امللحق العسكري 
األوكراين يف مينســك، تتعلق بانتهاك حدود 

الدولة البيالروسية.

كانون  واضافت الوزارة يف بيانها: »تم يف
االول 2021 اســتدعاء امللحــق العســكري 
بالسفارة األوكرانية يف جمهورية بيالروس، 
امس األحــد، إىل إدارة التعاون العســكري 
الدويل بوزارة الدفاع البيالروسية، وتسليمه 
مذكرة احتجاج بشأن االنتهاكات املتزايدة عىل 
حدود جمهورية بيالروس يف املجال الجوي 

من الجانب األوكراين«. 
وذكــر البيان أن ســبب اســتدعاء امللحق 
العسكري، كان انتهاك مروحية أوكرانية من 
نــوع Mi- يف  كانون الثاين لحدود دولة 
بيالروس يف الجو يف منطقة نوفايا رودنيا«.

وتم إبال امللحق العســكري بأن »الجانب 
األوكراين يتجنب الحوار لحل الخالفات سواء 
يف مجال التعاون العســكري الدويل أو الحد 

من التسلح، وهو أمر مقلق للغاية«.
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صباح السبت...
بدال من صباح االحد

نظرا لعــدة اتصاالت بان 
نهار االحــد جميع املكتبات 
وبعض املحــالت التي تبيع 
جريــدة الديار تكون مقفلة 
وبنــاء لعدة طلبــات قررنا 
ســباق  صفحة  تصدر  بان 
الخيــل صباح الســبت بدال 
من صبــاح االحد ابرتاء من 
وتبقى  القادمــة..  الحفلة 
نتيجة الحفلة كاملعتاد صباح 

االثنني  شكروا.

ذكريات عربت

عيل  الوســرتين  الخيال 
قاســم عىل الجــواد الفائز 
صفصــاف  يحي املراحنني 

الذين استقبلوه بالهتافات.

عز الحبايب:

الثالث  بانتصاره 
الحبايب  عز  البوين 
مروان  مضمره  مع 
واصدقاءه  دبــور 
التذكارية  بالصورة 
مالكــه  وبغيــاب 
الهاوي الياس زهرة 
انشاء الله نراه قريبا 
التذكارية  بالصورة 

مع جياده.

عز الحبايب:

الحبايــب  عــز 
واصــال اىل الهدف 
مرتاحا عىل وضعه 
الخيــال  بقيــادة 
عدنــان الذي حقق 
اليــوم ٣ انتصارات 

مربوك عدنان.

شادن:
صــورة تظهــر 
كيــف فاز شــادن 
بـ 11 طــول جياد 
بقيــادة  شــوطه 
عدنان   الخيــال 

برافو عدنان.

ذكريات عربت

الخال ايليا مراد بالصورة التكارية مع جواده الفائز قمر بان 
ومضمره جورج خليفه.

الحفلة القادمة كاملعتاد االحد يف 12 كانون 
االول الساعة الثانية عرش ظهراً

البوين شادن
البوين  حقــق 
»شــادن« فــوزه 
مبســافة  الثاين 
1 مــرت بـ 11  00
خياله  مــع  طول 
ضاربــا  عدنــان 
وبطل  اوليتشــكا 
والبقية  العــامل، 
ويف الصــورة مع 
مضمره النشــيط 
الذي  دبور  مروان 
حقق اليوم نرصين 

 برافو مروان.

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
وزارة الداخلية والبلديات

محافظة جبل لبنان
قامئقامية امل

البلــدي يف ضبيه،  املجلس 
الخــراب، عوكــر وحارة  ذوق 

البالنة
عمــوم أهــايل ضبيه، ذوق 

الخراب، عوكر، حارة البالنة
الكبري  إليكم فقيدهم  ينعون 

املأسوف عليه

قبالن ميشال االشقر

رئيــس بلديــة ضبيه، ذوق 
الخراب، عوكر وحارة البالنة

البلديات يف  عميد رؤســاء 
لبنان

حائــز عــىل وســام األرز 
الوطني

زوجة الفقيد سمرية يوسف 
شالال

زوجتــه  وليــد  إبنــه 
وولديهــام  الشــاروق  رانيــا 

0٣/6 ٩ ٩
جوســلني  إبنتــاه 

+٣٣6 6 60 ٧٧
0٣/ 00 كورين ٩

شقيقه أوالد املرحوم إبراهيم 
وعائالتهم

شقيقته أوالد املرحومة روز 
زوجــة املرحوم ميشــال جرب 

وعائالتهم
إبنا حميه أوالد املرحوم داوود 

وعائالتهم
مرياي أرملة املرحوم أنطوان 

وأوالدها وعائالتهم
األشــقر،  عائالت:  وعموم 
شــالال، املالح، الشاروق، جرب، 

القرطباوي
املنتقل اىل رحمته تعاىل نهار 
األحد  كانون األول 2021 مزوداً 

باالرسار املقدسة.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه 
نهــار األربعــاء  كانون األول 
2021 يف متام الســاعة الثالثة 
بعد الظهر يف كنيسة الصعود، 

الضبيه.
لنفسه الراحة ولكم من بعده 

طول البقاء  صلو ألجله
تقبــل التعازي أيــام األثنني 
والثالثــاء واألربعاء والخميس 
6 و٧ و و٩ كانــون األول مــن 
الســاعة الحاديــة عرشة قبل 
الظهر ولغاية الساعة السادسة 
مســاًء يف صالــون كنيســة 

الصعود، الضبيه.

ــــــة ــــــالً عــــــن األميركّي ــــــة الفرنســــــّية ليســــــ بدي ــــــرات الحربّي اإلمــــــارات: الطا

نيـع املقاتـالت التركّية أنقـرة تؤكـد عزمهـا التعـاون مـع روسـيا فـي تطويـر وت

قالت وزارة الدفاع اإلماراتية، إن صفقة شاء 
مقاتــالت »رافال« الفرنســية، مكملة لصفقة 

.»٣ مزمعة لرشاء املقاتالت األمريكية »إف-
وذكر اللواء إبراهيم نارص العلوي قائد القوات 
الجوية والدفاع الجوي يف اإلمارات، أن مقاتالت 

»رافال« ستحل محل طائرات »مرياج 2000«.
أضاف اللــواء، يف بيان نرشتــه وكالة أنباء 
: »هذه الصفقــة ال تعترب بديلة  وام اإلمــارات 
٣ املرتقبة، بل هي باألحرى صفقة  لصفقة إف-
مكملــة لهــا، يف إطار تطوير قــدرات القوات 

الجوية«.
وشدد العلوي، عىل أن اإلمارات تتطلع منذ فرتة 

إلحالل طائرات جديدة محل مقاتالت »مرياج«.
وكانــت اإلمارات، قد طلبــت يوم الجمعة 0 

طائرة »رافــال« و12 طائرة هليكوبرت عســكرية من طراز 

»كاراكال«، يف إطــار تعاقد لرشاء ســالح فرنيس قيمته 1٧ 

مليار يورو.

أكــد رئيس الصناعــات الدفاعية 
الرتكية إســامعيل دمري، عزم بالده 
اونقلت صحيفة »حريت« الرتكية عن 
دمري قوله أمس: »هناك نقاط تعاون 
عديدة يف محادثاتنا مع روسيا، ومن 
بينها بعض القضايا املتعلقة بتطوير 
طائرتنــا الحربيــة الوطنيــة التي 
ستغادر عنربها عام 202٣«، مضيفا 
»هنــاك نوع من املحــركات وأنظمة 
معينة قــد اخرتناها. لكن مع مرور 
الزمن ســيكون هنــاك تغرّي وتطور 
بعض األنظمة وتحديثها. ويف سياق 
تلك العملية أيضا قد نجري محادثات 

مع روسيا«.
ويف وقــت ســابق، مل يســتبعد 
الرتيك  الصناعة والتكنولوجيا  وزير 
مصطفى فارانك إمكانية شاء بالده 

«، غري أنه  ٣« و«سو-٧ مقاتالت روســية من طرازي »سو-
أشار إىل أن أولوية أنقرة هي اعتامد البالد عىل ذاتها يف تطوير 

مقاتالت من الجيل الخامس.
فيــام كان املديــر الفني لرشكة صناعــة الطريان الرتكية 

« تيميل كوتيل، قال سابقا لوكالة »نوفوستي«إن  »توســا

202، لتدخل  املقاتلة الرتكية ســتقوم بطلعتهــا األوىل عام 

الخدمة يف القوات املســلحة الوطنية عام 202٩، لتعاون مع 

روسيا حول برنامج تصنيع مقاتالت تركية.«



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
اإلثنني 6 كانون األول 2021

( - بطولة لبنان في كرة السلة : فوز مثير لالنتراني على الشانفيل 

ــوب: ــ ــ ــلـ ــ ــ ــد عــــــــــن احـــــــتـــــــرافـــــــيـــــــة كـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ صـــــــــــــال يـ
ــ يـــــــديـــــــر الـــــــــحـــــــــوار مــــــــع الــــالعــــبــــيــــن ــ ــ ــي ــ ــ ــم ك ــ ــلـ ــ ــعـ ــ يـ

الــعــرب؟ ــ  ك ي  نها ــع  رب يكتمل  كي  بــطــاقــات..  و  منتخبات   

إنكلترا؟ األملان في  املدربون  قد  ا  ما ية..  استثنا ونجاحات  نادر  هور 

االسبوع  منافسات  ضمن 
لبنان  لبطولــة  الســادس 
جي«   »أكــس أكــس أل اي

كــرة  االوىل   يف  للدرجــة 
انرتانيك       ق   فري حقق  السلة، 

فــوزاً مســتحقاً بنتيجــة 
٣ نقاط  ٧٧ وبفــارق   -  0
امــام فريق  الشــانفيل   يف 
ارض  عىل  اقيم  الــذي  لقاء 
ملعــب ســنرت دميريجيان.  
بسط  ء،  اللقا مجريات  ويف 
اصحاب االرض السيطرة يف 
الربــع االول ولعب بايقاعه 
انتهى  الذي  الثاين  الربع  يف 
بفارق 12 نقطــة وبنتيجة 
٣ ملصلحة  االنرتانيك .  - ٧

  ويف الربع الثالث، حاول 
الشــانفيل العــودة وقل 
الفارق لتشــتعل االمور يف 

الربع االخري لكن االنرتانيك امســك زمام االمور يف الوقت 
القاتل وانهى املبــاراة ملصلحته بنتيجة 0 - ٧٧ وبفارق ٣ 

نقاط.
  كان افضل مســجل يف اللقاء من الشانفيل الالعب  عمر 

جامل الديــن بـ 21 نقطة بينام االفضــل يف انرتانيك كان   
جان مارك جروج برصيد 22 نقطة.

  وتســتكمل املرحلة غداً الثالثاء، فيلتقي عند الســاعة 
الســابعة والنصف مســاء أنيبال زحلة مــع الحكمة عىل 

القلبني األقدسني يف زحلة. ملعب راهبات 

أطلق النجم املرصي محمد صالح العب ليفربول اإلنكليزي، 
العديد مــن الترصيحات خالل حوار مطــول تحدث فيه عن 
تجربته الناجحة مع »الريدز«.  وأكد محمد صالح أن عالقته 
باألملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول »جيدة«، مضيفا: »منذ 
أول يــوم انتقلت فيه لليفربول وهو يســاعدين عىل أن أقدم 
أفضل ما لــدّي، وأنا أحاول أن أظهــر بأفضل صورة ممكنة، 

وعالقتنا جيدة للغاية وقامئة عىل االحرتاف«.
  وأضاف يف حلقة حوارية عيل منصة شاهد مع اإلعالمي 
املرصي عمرو أديب، أنه يختلف مع كلوب يف بعض األحيان، 
موضحا أنه كالعب يريد املشاركة طوال الوقت، واملدرب أحيانا 

يرغب يف إراحته أحيانا.

{ يورغن كلوب {

  وقال محمد صالح يف البداية إنه يسأل كلوب عن أي يشء 
يريده، وعن أسباب عدم مشاركته يف املباريات أحيانا.

  وقال يف هذا الصدد: »كلوب يعلــم كيف يدير الحوار مع 
الالعبني يف غرفة املالبس، ويتعامل معنا بطريقة نفســية 

جيدة، كام أنه يتعامل بحزم يف بعض املواقف«.

{ سلطة املدرب {
  أضاف: »كنــت أعاين من مشــكلة يف بدايــة انتقايل 
لليفربــول، ألنني اعتقدت أنه ال يجــب أن يتحدث الالعب مع 
املدرب عن ســبب عدم مشاركته، ألنني تعودت يف مرص عىل 

أن هذه األمور ال تصح«.
  وقــال صالح: »تعودنا يف مرص عــىل أن املدرب يفعل ما 
ة فرصة  يريده، ولديه سلطة كبرية هناك، ولكن يف إنكلرتا 
للحوار بني الالعب واملدرب ويكون ألي العب الحق يف أن يسأل 

عن عدم مشاركته يف املباريات«.
  وأكد نجم ليفربول أنه »ال توجد معاملة خاصة من كلوب 
يل، ولكنه عندما أريد أن أسأله يف أي أمر أتوجه له واستفرس 

منه ونفس األمر بالنسبة لباقي الالعبني«.

{ ساديو ماين {
  وفيــام يخ عالقته بالســنغايل ســاديو ماين زميله 
بالفريق قال صــالح: »نحن زمالء يف امللعب وغرفة املالبس، 
وعالقتنا قامئة عىل االحرتاف أيضــا، وكل منا يبذل قصارى 
جهده ملصلحة الفريق، وأحيانــا يكون هناك تنافس عىل من 
يكون أفضل وهذا طبيعي يف كل فريق وكل منا يخدم النادي 

قدر املستطاع«.
  وفيام يخ الحديث حول األنانية بينهام يف املباريات رد 
بقوله: »ال يوجد العب يضــع مصلحته قبل مصلحة الفريق، 
وبنســبة كبرية هو ال يتعمد عدم التمرير يل وأنا كذلك، ويف 
نفس الوقت كانت هناك حساسية يف موقف سابق فالبعض 

يتحدث دامئا عن هذا املوقف«.
  وأضاف صالح مفرسا: »عندما اعرتض ماين أثناء استبداله 
يف إحدى املباريات، بدأ البعض يربط بني اعرتاضه وبني عدم 
وجود تعاون بيننا، ومن وقتهــا أي كرة ال أمررها له يتحدث 
الناس عن نفس املوقف، والعكس أيضا، لكنه بعدها صنع يل 

أهدافا وأنا كذلك«.
  وفيــام يخ عالقته مباين خــارج امللعب قال »عالقتي 
جيــدة به خارج امللعــب ويف غرفة املالبــس، وقامئة عىل 
االحرتام ومل تحدث أي مشــاكل بيننــا، ومل يتحدث عني عرب 

مواقع التواصل االجتامعي عىل اإلطالق«.

ما زالت هناك  بطاقات معلقة يف ربع نهايئ كأس العرب 
2021، بعد تأهــل  منتخبات فقط، عقــب انتهاء الجولتني 

األوىل والثانية من دور املجموعات.  
وضمنت قطــر ومرص واملغرب والجزائر، الظهور بشــكل 
رســمي يف دور الثامنية، فيام ودع لبنان والسودان البطولة 

من املجموعات.
  كذلك تبقى فرصة شبه مستحيلة ملنتخب موريتانيا، الذي 

ودع منافسات البطولة إكلينيكيا.
  وتتنافس ٩ منتخبات عربية عىل البطاقات املتبقية املؤهلة 
لدور الثامنية، قبل الجولــة الثالثة واألخرية من املجموعات، 

املقرر إقامتها يومي اإلثنني والثالثاء. 

{ املجموعة األوىل {
  يف هــذه املجموعــة بعدما صعدت قطــر، تبقى جميع 
»نقطتان« وعامن  العــراق  ملنتخبات  االحتامالت مفتوحــة 

والبحرين بواقع نقطة لكل منهام.
  ويلتقي منتخب العراق مع قطر، والفوز يضمن له الصعود، 
فيام تلتقي عامن مع البحريــن والفائز منهام يضمن التأهل 
برشط تعر »أســود الرافدين« أمام العنايب سواء بالتعادل أو 

الخسارة.
  ويف حالة تعادل منتخب العراق مع قطر، ستضمن الصعود 

برشط أن تنتهي مباراة عامن والبحرين بالتعادل أيضا.

{ املجموعة الثانية {

  هذه املجموعة هي األشس من حيث املنافسة لعدم حسم 
أي بطاقة صعود منها حتى اآلن. 

6 نقاط وتونس    وتضم هذه املجموعة منتخب اإلمارات 
. بال نقاط ٣ نقاط ثم موريتانيا  (٣ نقاط وسوريا 

  ويف الجولة األخرية مــن دور املجموعات يلتقي منتخب 
تونس مع اإلمارات، بجانب مباراة سوريا مع موريتانيا.

  فوز اإلمارات وســوريا يضمن لهــام الصعود كأول وثان 
املجموعــة، دون أي حســابات، مع خــروج كل من تونس 

وموريتانيا.
  أما يف حالة فوز تونس عيل اإلمارات فسيصعد املنتخبان 

سويا إذا مل تفز سوريا أمام موريتانيا.
  ويف حال فوز سوريا عىل موريتانيا، وانتصار تونس أمام 
اإلمارات، تتساوى ٣ منتخبات بـ6 نقاط، ووقتها يتم اللجوء 
لفارق األهداف ثم املواجهات املبــاشة ثم اللعب النظيف، ثم 

القرعة كحل أخري لحسم الصعود.

{ املجموعة الثالثة {

  يف هذه املجموعة الثالثــة ضمن منتخب املغرب الصعود 
٣ نقاط  للدور املقبل، فيام تبقى البطاقة الثانية بني األردن 

. نقطة نقطة والسعودية  وفلسطني 
  ويف الجولة الختامية، يلتقي منتخب األردن مع فلسطني، 

فيام يلعب منتخب املغرب مع املنتخب السعودي.
  فوز األردن ســيضمن له الصعود دون أي حســابات، أما 
يف حالة انتصار فلسطني فستصعد إذا خرست السعودية أو 

تعادلت مع املغرب.
  أما يف حالة فوز املنتخب الســعودي عىل املغرب، يصعد 
برشط انتهاء مباراة األردن وفلسطني بالتعادل، أو فوز األخري 

مع مراعاة فارق األهداف.
  تبقى اإلشارة إىل أن منتخبي مرص والجزائر حسام بالفعل 
التأهل عن املجموعة الرابعة، ولكن يبقى الرتتيب النهايئ لهام 

متوقفا عىل مباراة الجولة األخرية بينهام غداً الثالثاء.

دخل رالف رانغنيك تاريخ الدوري اإلنكليزي املمتاز، كسادس 
، بعد تعاقــده مع نادي  مــدرب أملاين يعمــل يف الربميريلي

مانشسرت يونايتد.  
وعىل مدار تاريخ املســابقة، مل يظهــر املدربون األملان إال 
مؤخرا، وكان أبرزهم يورغن كلــوب مع ليفربول، لكنهم يف 

السنوات األخرية حققوا نجاحات مبهرة هناك.
  املوســم املايض، قاد توماس توخيل فريق تشيليس للقب 
دوري أبطال أوروبا، ويقدم مستويات قوية حاليا مع فريقه 

يف الدوري اإلنكليزي.
  كلــوب الذي حقق لقب الــدوري اإلنكليزي املمتاز الوحيد 

، بدأ مهمته مع »الريدز« يف  للمدربني األملــان يف الربميريلي
201، ليفتح املجال أمام مواطنيه للحاق به. ترشين األول 

٣ مبــاراة مبختلف    وقــاد كلوب فريــق ليفربول يف 0
20 انتصــارات و٧٧ تعادال و  البطوالت، حقق خاللهــا 

  .  60 خسارة، بنسبة فوز بلغت ٣
  وحقق كلــوب لقب الربميريلي عــام 2020، ودوري 
العامل لألندية يف  أوروبا والسوبر األورويب وكأس  أبطال 

.201٩
2٣ مباراة تحت    ويف الــدوري اإلنكليزي، خاض ليفربول 

1 وتعادل  وخرس ٣٣ منها. إمرة كلوب، فاز يف 

يل ا ي وال ا م لقاء ا

 بــــــطــــــولــــــة آســــــــيــــــــا وأوقــــــــيــــــــانــــــــيــــــــا فـــــــــي الــــــــجــــــــودو
ســـنـــة  2 الـــــــــــ  تـــــحـــــ  فـــــئـــــة  مـــــنـــــافـــــســـــات   انـــــــطـــــــال 
ــان ــتـ ــسـ ـ ــازا ــاب ألوزبـــاكـــســـتـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وكـ ــ ــقـ ــ واأللـ

ة ة را لق ة  ال سنة سا  م منا
  انطلقت منافسات فئة تحت الـ 21 سنة يف اليوم الثالث 
من بطولة آســيا واوقيانيا يف الجودو التي ينظمها االتحاد 
اللبناين للعبة برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 

عىل ملعب مجّمع نهاد نوفل يف ذوق مكايل.  
وبعدما تصّدرت اوزباكســتان الرتتيب العام النهايئ لفئة 
1 ،تتصارع عدد من الدول للمنافســة عىل صدارة   تحت ال

الرتتيب النهايئ لفئة تحت ال21 سنة. 
  وأقيمت منافســات اليوم الثالث بحضور رئيس االتحاد 
اآلســيوي للجودو عبيد العنــزي واركان االتحــاد  القاري 
للجودو فالد مارينسيسكو  الدويل  التنفيذي لالتحاد  واملدير 
ورئيس االتحاد اللبناين املحامي فرنســوا ســعادة واألمني 
العام عبدو أيوب وعدد من اعضــاء االتحاد ومدير البطولة 
فرنسوا جونيور سعادة ورؤســاء واعضاء الوفود وجمهور 
من محبي الجودو.واســتأثرت ثالث دول بامليداليات الذهبية 
يف ختام اليوم االول من منافسات فئة تحت 21 سنة والدول 
٣ ذهبيات وكل مــن كوريا الجنوبية  هي: اوزباكســتان 

 . ذهبيتان وكازاخستان 
النتائج  ويف ما ييل نتائج اليوم األول من منافســات فئة 

تحت ال21 سنة:
ذكور:   

:   -تحت ال60 كل
كازاخستان 1-نوكانات سرييكباييف   

قريغيزستان 2-خانبولوت يريسبيكوف   
اوزباكستان ٣-كاموليدين باختييوروف   

قريغيزستان ٣-مو شابدانبنكوف   
:   -تحت ال66 كل

كوريا الجنوبية   1-جو هون آن
اوزباكستان   2-عزيزبك اورتيكوف

اوباكستان ٣-شافقات سايتكولوف   
طاجاكستان   ٣-ابو بكر شريوف

:   -تحت ال٧٣ كل
كازاخستان   1-دانيار شامشاييف

كوريا الجنوبية   2-أون يك يول يل
سوريا   ٣-حسن بيان

طاجاكستان   ٣-احمد زود مسعودي
اناث   

:   -تحت  كل
اوزباكستان 1-خاليامجون خوربونوفا   

كوريا الجنوبية   2-جي يون كيم
منغوليا ٣-كوشلني اينخجاركال   

اوزباكستان ٣-فوتيامخون تورسونبوييفا   
:   -تحت ال2 كل

اوزباكستان 1-سيتا كادانبوييفا   
كازاخستان   2-كونديز زيلكباي

كازاخستان   ٣-تولغاناي ابويوفا
كوريا الجنوبية   ٣-سو ري يون هوان

:   -تحت ال٧ كل
اوزباكستان   1-شوكورجون أمينوفا

الهند   2-شانامبام ليتوي
كازاخستان ٣-مولدير بيسينوفا   

كازاخستان   ٣-خان زاده كرياتوفا
:   -تحت 6٣ كل

كوريا الجنوبية   1-يش وون شني
الهند   2-اونايت شارما

اوباكستان ٣-فارانجيز ريدجيبوفا   
كازاخستان ٣-كريستينا سوتنيكوفا   

ــــج الكاملــــة لليــــو األول تــــوب  فــــي كــــرة الطاولــــة: النتا بطولــــة الـــــ 

« بكرة الطاولة   Clear trims.a.r.l Top« إنطلقت بطولة  
انية مصنفني  عىل طاوالت نادي املون السال و تضم أفضل 
اين مصنفات يتنافسون يف مجموعة واحدة يف كل فئة  و
.ويحصل الفائزون والفائزات الثالثة األوائل عىل جوائز مالّية 
تُقّدمها الرشكة الراعية. وقد جاءت نتائج اليوم األّول كالتايل:    

{ السيدات
أنرتانيك بريوت عىل كّل    فلدى السيدات، فازت تاليا عازار 
هومنتمن بريوت ٣-1 وعىل ياســمينة  من لوري ياهينيان 
األهيل صيدا ٣-0 وعىل كريستي عريضة  شاريتيه  الهبش 
شاريتيه دار النور  دار النور ٣-2.وفازت كريستي عريضة 
األهيل الخيــام ٣-2. وفازت مريم  عــىل فاطمة الدقدوقي 
هومنتمن بريوت  األهيل صيدا عىل لوري ياهينيان  الهبش 
شاريتيه دار النور ٣-2 وعىل  ٣-0 وعىل كريستي عريضة 
األهيل صيدا ٣-0. وفازت فاطمة الدقدوقي  ياسمينة الهبش 
األهيل صيدا ٣-2. األهيل الخيام عىل ياســمينة الهبش 
هومنتمن بريوت عىل فاطمة  طكا فازت لوري ياهينيــان 

األهيل الخيام ٣-2. الدقدوقي 

{ الرجال
أنرتانيك بريوت عىل    وعند الرجال، فاز محمد نــور الهبش 
أنرتانيك بريوت ٣-2 وعىل ألكس درزي  شقيقه سعد الدين الهبش 
الفادي االقدس  هومنتمن بريوت ٣-0 وعىل هالل مختــار 
الجيش ٣-2. وفاز سعد الدين  ٣-1 وعىل أحمد مصطفى حرب 
الفادي األقدس ٣-2  أنرتانيك بريوت عىل هالل مختار  الهبش 
هومنتمن بريوت ٣-0 وعىل باســل حرب  وعىل ألكس درزي 
الجنوب تول عىل غالب  الجنوب تول ٣-1. وفاز حسن شبيب 
الريايض غزير ٣-2 وعىل باســل حرب  الجنوب تول  فح 
الجيش ٣-0 وعىل هالل مختار  ٣-2 وعىل أحمد مصطفى حرب 
الفادي االقدس عىل  الفادي االقدس ٣-2. وفاز هالل مختار 
الجنوب  ألكس درزي  هومنتمن بريوت ٣-2. وفاز باسل حرب 
الجيش ٣-0. وفاز غالب فح  تول عىل أحمد مصطفى حرب 
الجنوب تول ٣-2 وعىل ألكس  الريايض غزير عىل باسل حرب 

هومنتمن بريوت ٣-0. درزي 
  يشار اىل ان رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبيل شارك 

يف تسجيل نقاط عدد من املباريات.

سابقة ة م ا عبا يف لق اح ال باريا م ا

ــوالت األوروبــــــــيــــــــة املـــحـــلـــيـــة فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــد : ــ ــطـ ــ ــبـ ــ  الـ
ني ران األملـــانـــي  ــه  ــدرب م بــقــيــادة  يــونــايــتــد  ملانشستر  ــار  ــ انــت أول 

تغلب مانشســرت يونايتد 
عىل ضيفه كريستال باالس 
بهــدف دون رد، أمس األحد، 
يف املباراة األوىل تحت قيادة 
رانغنيك  رالف  الجديد  مدربه 
والتــي احتضنها ملعب أولد 
 1 ترافورد، ضمن الجولة الـ
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.  
وســجل هدف الشياطني 
يف  فريد  الوحيــد  الحمــر 

. ٧٧ الدقيقة 
النتيجــة رفع    وبهــذه 
 2 اليونايتــد رصيــده إىل 
نقطــة لريتقــي إىل املركز 
رصيد  تجمد  بينام  السادس، 
كريســتال بــاالس عند 16 

نقطة يف املركز الـ12.
ثانيــة،  مبــاراة  ويف    
فــاز توتنهام عــىل ضيفه 

نورويتش سيتي ٣-0 عىل ملعب توتنهام هوتسرب.
  وجاءت أهداف أصحاب األرض بواســطة كل من: املهاجم 
، واملدافع الكولومبي دافينســون  10 الربازييل لوكاس مورا 
، واملهاجم الكوري الجنويب هيون مني سون  6٧ سانشــيز 

. ٧٧)
  وبهــذه النتيجة، ارتقــى توتنهام إىل املركــز الخامس، 
2 نقطة، يف حني تجمد رصيد نورويتش سيتي عند  بإجاميل 

10 نقاط بالقاع.
  وحسم التعادل مباراة ليدز يونايتد وبرينتفورد 2-2، عىل 

ملعب آيالند رود ضمن نفس الجولة.
  وحمــل هدفا أصحــاب األرض توقيــع املهاجمني، تايلر 

. ٩ 2٧ وباتريك بامفورد  روبريتس 
  وسجل الضيوف بواسطة العبي الوسط، شاندون بابتيست 

. 61 ( وسريغي كانوس 
  وعــىل هذا النحو، رفع ليدز يونايتد رصيده إىل 16 نقطة، 
1، يف حني زاد برينتفورد غلته إىل 1٧ نقطة، يف  باملركز الـ

الرتتيب الـ11.

{ ايطاليا {
، خالل  2-٣   فاز فريق فيورنتينا عىل مضيفــه بولونيا 
املباراة التي جمعتهام أمس األحد، ضمن منافســات الجولة 

الـ16 من الدوري اإليطايل.
  وســجل أهداف فيورنتينا يوســف مالح يف الدقيقة ٣٣ 
وكريستيانو برياغي يف الدقيقة 1 ودوشان فالهوفيتش يف 

الدقيقة 6٧ من ركلة جزاء.
  فيام ســجل هديف بولونيا مو يارو وآرون هييك يف 

. الدقيقتني 2 و٣
  ورفــع فيورنتينا رصيده إىل 2٧ نقطة يف املركز الخامس، 

2 نقطة يف املركز الثامن. وتوقف رصيد بولونيا عند 
  ويف مباراتني أخريني، فاز هيالس فريونا عىل فينيســيا 

. 2-2 ، وتعادل سبيزيا مع ساسولو  ٣- )

{ فرنسا {
  أكــرم موناكو ضيفه ميتز بأربعة أهــداف نظيفة، بينام 
اكتفى مونبلييه بهدف وحيد يف شــباك كلريمون فوت، وعاد 
لوريان بفوز مهم 0-1 من ملعب نانت، فيام ســقط رميس 
املنقوص عــىل أرضه أمام آنجيه 1-2، يف ختام منافســات 

لي آ أمس األحد. األسبوع الـ1٧ من الـ
  وعىل ملعب لويس الثــاين معقل موناكو، جاءت رباعية 
2 وكيفن فوالند   أصحاب األرض، عرب ســفيان ديوب 
. ٧ ٧ ووسام بن يدر  من ركلة جزاء وجيلسون مارتينيز 

  وحصل فريق اإلمارة الفرنسية عىل النقاط الثالث، لريفع 
رصيده إىل 26 نقطة يتقدم بها للمركز السادس، وتجمد رصيد 
ميتز عند 12 نقطة يف املرتبة الـ1٩ بفارق األهداف عن سانت 

إيتيان األخري.
  ويف مبــاراة أخرى، فاز مونبلييه بأقــل مجهود وبهدف 
2 ليضيف ٣ نقــاط إىل رصيده، الذي  ســيبي إييل واهي 
2 نقطة يف املركز الثامــن، أما كلريمون فوت فيظل  أصبح 

1 نقطة. كام هو يف املركز الـ1٧ ولديه 
  وخطف نانت انتصارا متأخرا عىل حساب مضيفه لوريان 
، والذي  ٣ بفضل الهدف الذي حمل توقيع ويالن ســيربيان 
منح نانت النقاط الثالث، وأدى الرتقائه إىل املركز الـ1٣ برصيد 

1 نقطة. 22 نقطة، واستمر لوريان يف املركز الـ16 ولديه 
  ويف عقر دار رميس مبلعب أوجوست ديلون، لعب الفريق 
٣ بعد أن أشــهر الحكم  املضيف منقوصا العبا منذ الدقيقة 

بطاقة صفراء ثانية يف وجه فالون برييشا.
  واستغل آنجيه النق العددي يف صفوف رميس ليقتن 
، لكن أوجو إيكيتيك  ق٩ الهدف األول عرب ســفيان بوفال 
، قبل أن يخطف  ٩ أدرك التعادل من نقطــة الجزاء لرميس 

. ٧ أنجيلو فولغيني الهدف الثاين للضيوف 
ينة يزيد بها    وبهذا الفوز العصيب، ينتزع آنجيه ٣ نقاط 
2 نقطة ويرتقي للمركز السابع، عىل  غلته هذا املوســم إىل 

1 برصيد 1٩ نقطة. حساب رميس الذي تراجع للمركز الـ

ايت الوحي س يو ري يسجل  ما



1ـ بعلبك، وداعة، رف

2ـ ملياء فغايل، أقّر

٣ـ بان، يرد، الجيد

ـ لن، أبواب، ماّر

ـ رساي، لس، وايل، وزر

6ـ فالت، دالل عبد العزيز

٧ـ نم، يم، كان، بيزيتا

ـ  دير الزور، طاريا، نون

٩ـ يلبد، مّت، لف، نشيد، نم

10ـ زر، السامرسة، ويّل

11ـ شوبنهاور، أج، أبوخري

12ـ بل، بدء، ميلتون، أيوب

1٣ـ حانــوت، يرمم، دار، 

فمي

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة٧
ــرة ــي ــ ــ الـــشـــبـــكـــة ال

         ٣   2   1   
1

2

٣

 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 دولة  أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بريم التونيس 

اخترب معلوماتك

1ـ جزيرة يف سوريا. 
2ـ بلدة يف قضاء جزين. 
للتنظيف،  مسحوق  ٣ـ 

جامعة.
ـ االســم الثاين لوزير 

لبناين سابق. 
ـ عملة عربية. 

1ـ ما يُحتفل بها. 

2ـ كاتبي. 

٣ـ مــن الطيور، صّوت 

وطنَّ الذباب. 

ـ لجأنا. 

ـ صوت الطبل. 

شــاعر وصحايف وأديب وإذاعّي مرصي راحل. لّقب 

بـ شــاعر الكرنك. نظم العديــد من القصائد بالفصحى 

والعامية للعديد من املطربني واملطربات العرب.

انية حروف. إذا جمعت: إسمه مؤلف من 

- مدينة يف الواليات املتحدة.  +٣+1+ +٣

+1- مدينة فلسطينية. + +2

+1+6- ماركة سيارات.  +

+1+٧- من الفواكه.  +6

+٧- أحسَن الثناء عىل.  +٣

6+1+٣- كامل وناجز. 

- فاصل. +٧

1ـ ما إســم الفيلم الذي غّنى فيــه الفنان وليد توفيق 
أغنية عىل كوبري ســّته اكتوبــر، التي هي من ألحانه، 

وكلامت الشاعر محمد املرزوقي؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــ

 1٩٧ 2ـ مــن هي املطربة املرصيــة التي توفيت عام 
صاحبة أغنية يا ريت زمانك وزماين، التي إشــتهرت جدا 

يف ثالثينيات القرن املايض؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــ

٣ـ ما إســم األغنية التي هي من كلامت الشاعر أحمد 
1٩ وغناها  رامي وغناء السيدة أم كلثوم، ُقّدمت العام 6

أيضا  امللحن واملغني املرصي سّيد مكّاوي بصوته؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما االسم اآلخر الذي يُعرف به أيضا مطار فيوميتشينو 
يف روما بإيطاليا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما إســم الجزر التي يقع فيها مطار فيالنا الدويل 
الذي يُعرف أيضا بإســم مطار ماليه الدويل، وكان يسّمى 

سابقا مطار إبراهيم نارص الدويل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية مدينة إيطالية يقع مطار لويجي ريدولفي، 
والذي يُعرف أيضا بإسم فوريل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ
٧ـ يف أية دولة يف أمريكا الجنوبية يقع مطار أبولو؟

ـــــــــــــــــــــــــــ
ـ  يف أية دولة عربية يقع مطار إبن بطّوطة الدويل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ
٩ـ ما إســم الُجزر التي تقع يف جنوب املحيط الهادي، 

ويوجد فيها مطار سافو سافو؟ 

1ـ بلبل أفندي، شبح
2ـ عامن، اميل زوال

٣ـ لني، سل، ربرب
ـ با، ارتياد، نبو

ـ كئيبا، مل، أهَدت
6ـ فرويد، زمالء
٧ـ وغدا، الوتسو
ـ دا، بال، مرمر

٩ـ اال، سلك، ال، يم

10ـ عيلم، عاطف سامل
11ـ جاوبنا، رّجت
12ـ إيراد، رنّة، ود

1٣ـ رقد، البيش، أنا
1ـ فر، اييل أيوب

1ـ عز، دلّوا
16، وزين، يخيف
1٧ـ زيتون، يوم

1ـ رزان مغريب

؟ من هو
من هي؟

1ـ دعــَم، دولــة يف أمريكا 

الجنوبية. 

2ـ يقتل، نعام، مداخل.

٣ـ فنانــة لبنانيــة راحلة، 

عمله املبدع.

ـ للتفسري، مدينة فرنسية، 

تعليم. 

ـ نبات حّريف الطعم، توّدد 

وتدلّل، لَسان.

6ـ أرسَع يف املــيش، أغنية 

، ترسع. لفريد األطر

٧ـ مدينة تركية، لعب ومرح.

ـ مدينة فرنسية، يرتّفعون 

عن. 

٩ـ سئَم، يكرهون، جامعة. 

مقياس،  مسلية،  لعبة  10ـ 

رتبة عسكرية.

11ـ ســحاب، عتبوا عليها، 

تَعب. 

12ـ موسيقي أملاين، ُسهاد.

1٣ـ يحّس، نقيض أخالفه.

1ـ زاوية، عنب أسَود يرضب 

اىل الحمرة، عني باألجنبية.

ــق  1ـ مــن الطيور، منسَّ

وُمنظّم. 

16ـ عاملَنا بلطف، من أوثان 

الجاهلية.

الكبيس،  1٧ـ من أصنــاف 

واضح. 

راحلة  لبنانية  فنانــة  1ـ 

صاحبة الصورة، زوج.

جنوب  يف  مدينــة  1ـ 
مبدينة  تلّقــب  الجزائــر 
األلغاز واألساطري، يحمله 

، ماء عذب. كل شخ
2ـ مطرب وفنان لبناين 

راحل.
املثل،  وعــرَف،  علَم  ٣ـ 

القرض املؤّجل.
ـ تصلّلَب يف رأيه، هواء 

عليل، ُساّمق.
لبناين  رئيس  ُمليك،  ـ 

راحل، سجن.
6ـ دولة أوروبية، إحدى 

القارات.
مدينــة  قرميــد،  ٧ـ 
فرنســية، كفيل، عاصمة 

أوروبية. 
ـ يجيــد فعــل، عملة 

معروفــة، مــكان اقامة 

املطرود من بلده..

٩ـ غــري متحرك، الوقت 

الحارض، جراد، نفَخ منخره 

غيظا.

ثَرى،  التيس،  صاح  10ـ 

ضمــري منفصــل، مدينة 

يابانية، إسم موصول.

11ـ فنان لبناين شقيق 

أمكنة خالية ال ماء  فنان، 

فيها وال كأل، سحَب.

12ـ نبات طيب الرائحة، 

صفــة للحَمــل، بلدة يف 

قضاء جزين. 

فّضــة،  فطنــة،  1٣ـ 

منزله، سمني. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار

الرسطان

(22 حزيران - 2٣ متوز

العذراء

2 آب - 2٣ أيلول )

العقرب

(2٣ ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار

ال تغيــريات ملموســة يف الجو العام هذه 

الفرتة. مسؤولياتك كبرية لكن محيطك يشعر 

بأنــك تنبذه. ال تكن خشــنا، بل حنونا ومرحا 

بعض اليشء. 

تتمتــع بكل ما يجب يك تشــعر نفســك 

باالستقرار واالرتياح. انه الوقت املناسب ليك 

توقع عىل عقود جديدة وتؤســس عملك بكل 

اتقان وهدوء.

اصدقاؤك املخلصــون يحيطونك مبحبتهم 

ودعمهم الدائم لك. ســتكون أكر ثقة بنفسك 

وســتتقدم بفطنتك املعهودة يف نشــاطاتك 

املهنية واالجتامعية.  

أنت محبوب ومهيوب وحظك جيد جدا. انك 

تستحق جائزة كربى علـــى اطاللتك املتألقة. 

تتعرض لضغوطات لكنك تســتطيع االفالت 

منها.

امكان عقد روابط عاطفية جدية مع شخ 

يكربك سنا. استشارة األصدقاء األوفياء  تعيد 

اليــك تفاؤلك. اقبل الدعوات املرحة التي توجه 

اليك. 

ســيعرض عليك أحد األشخاص عمال ضمن 

امكانياتك وتخصصــك، فهو يعرف متاما انك 

مؤهل للقيام بهذا العمل. استخدم دبلوماسيتك 

املعهودة.

أنت تســعى للحصول عىل شخ مناسب 

لك. ال تخف من االقرتاب واعتمد أساليب جديدة 

لبلو أهدافك فال ينقصك الذكاء والفطنة. 

تشــعر وكأن فرص التقــدم النجاح بدأت 

تتقلــ هذه اآلونة. ال تبالــ يف ردة فعلك 

الحبيب بلطفك  التشاؤمية. ستســيطر عىل 

ودبلوماسيتك. 

ابعد كل املسائل التي ميكن أن تجلب االنشقاق 

وعدم الوفاق يف أمورك. ال تسمح لعاطفتك بأن 

تعيقك عن رؤية الحقيقة الساطعة كالشمس. 

الحظ مؤات لك هذه اآلونة للقيام مبشاريع 

تتطلب الخيال واملعرفة. إستقرار عاطفي جيد 

من شأنه أن يخفف قليال من عصبيتك وتوترك. 

ال تقحم نفسك من جديد يف مشكالت وأمور 

غريك التي ال حلول لها بســهولة. تحصل عىل 

التقدير ان انت أظهرت الكفاءة والنية الحسنة. 

االتزان أهم ما يف هذا اليوم الكثيف بالعمل. 

ال تنم عىل أمجادك السابقة وال تستخف بقدرة 

منافسيك. األمور العاطفية والعائلية ممتازة 

ومستقرة. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران

االسد

2 متوز - 2٣ آب )

امليزان

2 أيلول - 22 ت1) )

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 1٩ شباط

أوكرانيا
اليونان

األرجنتني
أنقرة

الرباط
بنسلفانيا

بانكوك
بولونيا

بوق
بشارة

توسكانا
ن
جز

حانوت
دولة

زنوبيا
زوريخ
سعود
شائع
شبل

شيهان
غوار

قف
قمر

كلوديل
كندا

كوبنهاغن
كتف

كاترين
لرية

مارادونا
مرص

مرجان
نروج

نابلس
وقت
يخت

يربود
ميامة
يالطا

ياسمينا
يوكوهاما.

الحل السابق

الحل السابق

ليفربولش

االثنين 6 كانون االول  2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل ٩ 

شط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

املؤلف  صغــري  مربع 

، ويف  مــن ٩ خانــات

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ والية مينيسوتا.

2ـ سيف الدين شوكَت.

٣ـ يف ُعامن.

ـ لبيبة هاشم.

ـ فرانكلن روزفلت.

6ـ يف قضاء صور.

٧ـ التيبت. 

ـ العرص النيوليتي. 

٩ـ املوزيّتة.

1ـ ديانا.

2ـ راديو. 

٣ـ هقم.

ـ أَوانا.

ـ متنّقل.

1ـ درهام.

2ـ ياقوت. 

٣ـ ادمان.

. ـ يّن، نقَّ

ـ أوبال.



؟ ــــــرو ــــــّل مشــ ــــــه حــ ــ ــــــة الســــــــعودية... أ أن ــ ــــــة العربي ــ ــــــع اململك ــ ــــــان م ــ ــــــة لبن ــ ــــــاًل أزم ــ ــــــ فع ــ ــــــل ُحّل هــ

ّلوهم فــــــــي السياســــــــة املتوّســــــــ بــــــــات مقبــــــــرة للمهاجريــــــــن... ال تســــــــت البابــــــــا فرنســــــــيس: 

بوروشــــــــينكو: يجــــــــب فــــــــرض عقوبــــــــات جهنميــــــــة علــــــــى روســــــــيا بحــــــــال الهجــــــــو علينــــــــا

ــــــــــاء  ــــــــــي معركــــــــــة الوب ــــــــــد ف العلكــــــــــة ســــــــــال جدي ــــــــــم... و  ــــــــــي العال أوميكــــــــــرون يُواصــــــــــل انتشــــــــــار ف
كورونــــــــــا وطفــــــــــرات  اإليــــــــــدز  بيــــــــــن  املقلقــــــــــة   العالقــــــــــة  يشــــــــــرحون  باحثــــــــــون 

يواصل »أوميكرون« املتحور الجديد لفريوس كورونا، انتشاره 
يف العــامل معيدا فرض بعض اإلجراءات االحرتازية التي تخلت 

عنها بعض الدول مؤخرا مع توسع تلقي التطعيامت فيها.
وكشفت دراسة جديدة بأن األشخاص الذين أصيبوا بالفعل بـ 
»كورونا«، يبدو أن لديهم حامية أقل من عودة اإلصابة بالفريوس 

مع املتحور »أوميكرون« مقارنة باملتحورات السابقة.
فاوتيش: مل يثبت بعد أن املتحور الجديد أخطر من »كورونا«

أكد مدير املعهــد الوطني األمرييك لألمراض املعدية  أنتوين 
فاوتــيش، أن البحــوث مل تثبت بعد أن  »أوميكرون«، أخطر من  

فريوس كورونا.
ولفت يف مقابلة مع شــبكة »يس إن إن« األمريكية، إىل أنه 
أوميكرون يحمل مسارا خطريا  »حتى اآلن، ال يبدو أن متحور 
للغاية للمرض، وأنه من السابق ألوانه استخالص أي استنتاجات 
محددة«، مؤكدا  أن » الواليات املتحدة تأمل يف رفع حظر السفر 
املفروض عىل دول  جنوب إفريقيا بسبب انتشار املتحور الجديد 

لفريوس كورونا يف إطار زمني معقول«.
وأوضــح فاوتيش، أنه »تم تقديم هذا الحظر عندما مل نعرف 
شــيئا ومل نفهم ما كان يحدث، ومل نشهد سوى قفزة حادة يف 
الحــاالت يف جنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب أن مينحنا الحظر 

الوقت لفهم ما كان يحدث«. 

{ دراسة جديدة تكشف عن مفاجأة سارة {
كشــفت دراسة جديدة، أجراها علامء من جامعة بنسلفانيا، 
عن مفاجاة سارة، مفادها أّن العلكة التي تحتوي عىل اإلنزيم 
، بإمكانها الحّد من عدوى  2 املحــول لألنجيوتنســني 2 

فريوس كوفيد-1٩.
وقال العلامء يف دراســتهم املنشــورة حديًثــا يف دورية 
»موليكيــوالر ثريايب« إن العلكــة املغطاة بربوتني نبايت تعمل 
مبثابة »مصيدة« للفــريوس مام يقلل من الحمل الفريويس 

يف اللعاب ويحتمل أن يحد من انتقال العدوى.
ي دانييل من كلية طب األســنان  ويقول قائد الدراســة ه
بجامعة بنسلفانيا، إن فريوس كورونا يتكاثر يف الغدد اللعابية، 
وعندما يعطس شخ مصاب أو يسعل أو يتحدث، يخرج بعض 

من هذا الفريوس ويصل إىل آخرين«.
»توفــر هذه العلكة فرصة لتحييد الفريوس يف اللعاب، مام 

مينحنا طريقة بسيطة لتقليل مصدر انتقال املرض.«

{ الحّد من العدوى {
يف رحلــة اختبار العلكة، قام الفريق بتطوير اإلنزيم املحول 
2  يف النباتات، مقرتنًا مبركب آخر مُيكّن  لألنجيوتنسني 2 
الربوتني من عبور الحواجز املخاطية ويُســهل االرتباط، ثم تم 

دمج املادة النباتية الناتجة يف أقراص العلكة بنكهة القرفة. 
وكشــفت العينات التــي تم الحصول عليها من مســحات 

البلعــوم األنفي من مر مصابني بفريوس كورونا مع اللثة، 
أّن الربوتــني الحايل ميكن أن يحّيد الفريوس. ومع اســتكامل 
البحث، الحظ العلامء أن العلكة متنع إىل حد كبري الفريوسات 
ا عن طريق منع  أو الجزيئات الفريوســية من دخول الخاليا، إمَّ
مستقبالت اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني 2 عىل الخاليا، أو عن 
طريق االرتباط مباشة بربوتني السنبلة املميز لفريوس كورونا.
ويقول الباحثون إن العلكة ســاعدت عىل خفض مستويات 
الحمض النووي الريبي الفريويس بشــكل كبري بحيث ال ميكن 
اكتشافها تقريًبا.كام يعمل فريق البحث حالًيا عىل الحصول عىل 
إذن إلجراء تجربة رسيرية لتقييم، ملعرفة ما إذا كان هذا الطريقة 
آمنــة وفعالة عند اختباره عىل األشــخاص املصابني بفريوس 

كورونا، خاصة أنها بسيطة وغري مكلفة.
ويقول دانييــل: »عىل الرغم من أن البحث ال يزال يف مراحل 
مبكــرة، لكن إذا أثبتت التجارب الرسيرية أن اللثة آمنة، فيمكن 
إعطــاء العلكة للمر الذين تكــون حالة العدوى لديهم غري 
معروفة، أو عند لألشخاص الذين يخضعون إلجراء فحوصات 
األســنان عند رضورة إزالة األقنعــة للحد من احتاملية انتقال 
الفريوس إىل مقدمي الرعاية«، مضيفا »نحن نستخدم بالفعل 
، وبع الحواجز األخرى لتقليل فرصة  الكاممات أقنعة الوجه 
انتقال العدوى، واآلن ميكن استخدام هذه العلكة كأداة إضافية 

يف معركة مواجهة الفريوس.«

{ أعراض املرض {
بعــد أن ثبتت إصابته باملتحــور الجديد، وصف طبيب هندي 

أعراض املرض بدقة ووجه رسالة طأمنة بشأن خطورة املتحور.
والطبيب صاحب الـ 6 عاما، واحد من  أشــخاص اكتشفت 
السلطات الصحية يف الهند إصابتهم باملتحور الجديد، وال يزال 
يف العزل مبستشــفى يف مدينة بنغالور جنويب البالد كإجراء 
احرتازي، بعد تشــخي حالته يف 22 ترشين الثاين املايض، 

وفقا لصحيفة »خليج تاميز«.
وقال الطبيب إن األعراض التي شعر بها تشمل آالما يف الجسم 
٣ بعد ٣  وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفعت درجة حرارته إىل 
أيام من نتيجة االختبار اإليجابية، فيام مل يكن يعاين صعوبات 
يف التنفس، وكانت مستويات األكسجني يف الدم طبيعية عند 
٩.لكنه يشعر بأنه »بخري متاما«، ورصح بشكل قاطع  حوايل 

أن »املتحور الجديد ال يهدد الحياة«.
وال يعرف الطبيب حتى اآلن مصدر العدوى التي تلقاها، ألنه مل 

يسافر إىل أي من الدول التي أبلغت عن املتحور الجديد.
ومن جهة أخرى، وجــه الطبيب نصيحة للجميع بـ »التزام 
الهدوء«، والخضوع لفح فوري يف حال ظهور أي من أعراض 
كورونــا، والعزل الذايت وتلقي العالجات الالزمة يف حال ثبوت 

اإلصابة.
»اإليــدز« وطفرات كورونا... باحثــون يرشحون »العالقة 

املقلقة«
ينظر الباحثون يف العــادة إىل التحورات املتوالية لفريوس 
كورونــا عىل أنها أمر طبيعي، مــا دامت العدوى منترشة عىل 
نطاق واســع يف العامل، لكن هناك من نبه مؤخرا إىل أن عامال 

مناعيا مرتبطا مبرض اإليدز هو الذي يزيد من ظهور الطفرات.
وبحسب صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، فإن الباحثني 
يخشــون أن تكون حــاالت  »اإليدز » التــي ال تخضع للعالج 
للمطلوب، عامال من عوامل زيادة ظهور الطفرات عىل كورونا 
يف حال دخل جسم مريض اإليدز، نظرا إىل ضعف الجهاز املناعي 

لدى املصابني.
ويــؤدي مرض اإليدز إىل إضعاف مناعة اإلنســان، يف حال 
مل يخضع الشــخ املصاب به للعالج عن طريق ما يعرف بـ 

»مضادات الفريوسات التهقهرية«.
وتساعد هذه املضادات الشخ املصاب باإليدز عىل أن يُبقي 
الفريوسات تحت السيطرة حتى ال تؤثر عىل الجهاز املناعي، أما 
يف حال جرى التوقف عن تناول الدواء فإن دخول أي طفيل آخر 

يتحول إىل أمر خطري، ورمبا يستغرق التعايف منه عدة أشهر.
وعندمــا يعيش فــريوس كورونا لفرتة طويلة يف جســم 
اإلنســان، فإنه ينال فرصة حتى يتحور ويشهد طفرات كثرية، 
وعندئــذ، تظهر متحورات تثري قلــق الجميع وال تقترص عىل 

مر اإليدز فقط.
إحدى املريضات باإليدز يف جنوب إفريقيا، تبل من العمر ٣6 
عاما، أصيبت بفريوس كورونا، فظلت العدوى يف جسمها ملدة 
وصلــت إىل 216 يوما وفقا لـ »نيويورك تاميز«.وعندما درس 
الباحثون عينة فريوســية من هذه املــرأة، وجدوا أن فريوس 
كورونا لديها اكتسبت ٣2 طفرة عندما كان داخل جسمها، وهو 

ما يعني أن طول اإلصابة ينطوي عىل مخاطر كربى.

{ خطر داهم {
ويقول الباحث املخت يف علم الجينات توليو أوليفريا: »لدينا 
عدة أسباب وجيهة حتى نعتقد أن بعض املتحورات التي تنترش 
يف جنوب إفريقيا رمبا تكون مرتبطة عىل نحو مباش بفريوس 

فقدان املناعة املكتسبة«.
وعندمــا ظهر الوباء أول مرة، ســجلت جنوب إفريقيا عدد 
وفيات مرتفعا وسط مر اإليدز، وهو أمر كان متوقعا بحسب 

باحثني.
ويقول عامل األوبئة ســليم عبــد الكريم، إن »الباحثني كانوا 
يضعون احتامالت قامتة للغاية يف إفريقيا، فرجحوا أن يؤدي 
الوباء إىل القضاء عىل القارة، لكن ذلك مل يحصل، والسبب األبرز 
هو أن الشباب يشكلون أغلب املصابني باإليدز، يف حني أن عدوى 

كورونا تؤثر بشكل أكرب عىل املتقدمني يف السن«.
وتشــري بيانات صحية، إىل أن الشــخ املصاب بفريوس 
فقدان املناعة املكتســبة يصبح أكر عرضة ألن يتو مبرض 
1 مرة، لكن هذه الدرجة من املخاطر تبقى  »كوفيد 1٩« بواقع ٧
منخفضة إذا قورنت مبر الســكري مثال. ويعد الشــخ 
املصاب بالســكري أكر عرضة ألن يتو بســبب مضاعفات 

»كوفيد 1٩ » بواقع ٣0 مرة.
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السياســية خصوًصا قوى محور املقاومة للتفاوض بإســم 
لبنان مع اململكة العربية السعودية. ال بل أبعد من ذلك، البيان 
الفرنيس السعودي املُشرتك تحّدث عن »رضورة حرص السالح 
مبؤسســات الدولة الرشعية« وهو ما يعني بشــكٍل مباش 
ســالح املقاومة. فهل ميلك الرئيس ميقايت توكيال للتفاوض 

عىل السالح؟ الجواب بالطبع ال
البعض يتوّقع أن تتّم الدعوة إىل جلسة حوار وطنية للبحث 
يف إســرتاتيجية دفاعية تبحث مبوضوع السالح خصوًصا 
أن الرئيــس الفرنــيس ماكرون تعهد لويل العهد الســعودي 
بأن »ترعى باريس حواراً لبنانياً يتضمن نقاشــاً حول ملفات 
إصالحية تراعي هواجس الدول العربية األخرى، وأنه سيجري 

اتصــاالت مع كل القوى، ومن ضمنها حزب الله«.
ويبقى الســؤال: أي طاولة حوار ســيتم الدعوة إليها؟ وأي 
تعهدات من قبل القوى السياسية تستطيع باريس إنتزاعها من 
هذه القوى وهي التي   أي القوى السياسية  مل تلتزم باملهلة 
الفرنســية بتشكيل حكومة يف مّدة أسبوعني حني تّم تكليف 
الســفري مصطفى أديب تشــكيل حكومة يف أيلول 2020؟ 
وأي تأثــري ملاكرون عىل هذه الطاولة يف ظل قرب اإلنتخابات 
الرئاســية الفرنسية والتي  وإن كان األكر ترجيًحا لربحها 

 ال يضمن نتائجها؟
إحد التحليالت يقول أن الرئيس ماكرون يستطيع رعاية مثل 
هذا املؤمتر نظًرا إىل أنه سُيعيد تعويم الطبقة السياسية ويف 
املقابل سيكون هناك إستفادة ملاكرون عىل صعيد اإلنتخابات 
الرئاســية. إال أن هذا التحليل يشــوبه نق عماًل مببدأ أن 
املوضوع الرئييس يف اإلنتخابات الرئاســية الفرنســية هو 
موضوع الهجــرة، وبالتايل فإن تأثري نجاح ماكرون بإخراج 

لبنان من نفقه املُظلم يبقى محدوًدا.
إال أن التعّمــق أكــر يف اللعبة يُظهــر إىل العلن أن الهدف 
الرئييس ملاكرون يبقى بدون أد شــّك العقود التجارية التي 
توّقعها الرشكات الفرنسية مع الدول العربية، وإستطراًدا مع 
لبنان، وهو ما مُيكن إســتغالله يف اإلنتخابات الرئاسية من 
خالل اللعب عىل البطالة املُتدنّية يف وقت تجتاح فيه كورونا 
يف موجتهــا التــي قد تكون من األصعب عــىل اإلقتصادات 

العاملية.
بغض النظــر عن هذه التحاليل، عقد أي طاولة حوار حول 
موضوع اإلســرتاتيجية الدفاعية ومصري سالح املقاومة هو 
رهينــة عوامل داخلية ولكن أيًضا خارجية. فاململكة العربية 
السعودية لن تقبل بأقّل من وقف ما تُسّميه »تدّخل حزب الله 
يف اليمن«، والواليات املُتحدة األمريكية تُريد وقف ما تُســّميه 
»أي تهديد للدّولة الصهيونية«. أما بعض الدول الكربى األخرى، 
فرتى يف هذا الســالح عنرص توازن أو عائقا أمام السياسات 

األمريكية يف املنطقة.
إًذا ومام تقّدم نرى أن تعهد ميقايت بإلتزام حكومته إجراءات 
اإلصالحات السياســية واإلقتصادية، ما هو إال ُمقّدمة لعودة 
السفراء يف أحسن األحوال. الواقع عىل األرض يقول أن شيًئا 
مل يتغــرّي حتى عىل صعيد اإلصالحــات اإلقتصادية واملالية 
البحتة هناك تعقيدات، فكيف الحال عن ضبط الحدود وغريها 

من امللفات الحيوية بالنسبة لبعض القوى السياسية؟

{ الحكومة وملف التحقيقات {
عملًيا، إســتقالة الوزير قرداحي حلّت أزمة الرئيس ميقايت 
بالدرجة األوىل من خالل إســتبعاد ســيناريو إنعقاد جلسة 
يتلو ُمقرارتها وزير »أهان« اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املُتحدة يف ترصيح له يف آب املايض، وهو أمر 
ُمحرّج جًدا للرئيس ميقايت الذي رّصح من الرصح البطرياريك 

أن قبلته السياســية والدينية هي اململكة العربية السعودية.
لكن تبقى املُشــكلة الثانية التي متنع إنعقاد جلسة ملجلس 
الوزراء وهي ُمشــكلة القايض بيطار وتحقيقاته بتفجريات 
مرفــأ بــريوت. فهذا امللف مل يصــل إىل خواتيمه عىل الرغم 
من اإلتفاق الثاليث بني الرؤســاء ميشــال عون، ونبيه بّري، 
ّ عىل  ونجيب ميقايت يف مراســيم عيد اإلستقالل والذي ين
أن يُصــّوت املجلس النيايب عىل قانون مينع فيه عىل القضاء 
ُمحاكمة النواب والرؤســاء وحرصها بالهيئة العليا ملحاكمة 
الرؤساء والوزارء. وهو مخرج قد يفّك الحصار عن إجتامعات 
حكومة ميقايت ولكنه ينتظر موافقة التيار الوطني الحّر عىل 
تأمني النصاب والتصويت عليه. وتُشري املعلومات إىل أن التيار 
الوطنــي الحّر وافق عىل تأمني النصــاب لكنه ال يوافق عىل 
التصويــت عىل هذا القانون خوًفا من الثمن الســيايس الذي 
قد يدفعه عىل بعد أشــهر مــن اإلنتخابات النيابية. وبالتايل 
تتحّدث بعض األوساط عن ضامنات تُقّدمها القوى السياسية 
األخرى للتيار للقبول بهذا التصويت وعىل رأسها قبول الطعن 

بقانون اإلنتخابات.
هذا القانون إذا ما تّم التصويت عليه، ســيكّف يّد القايض 
بيطار عن مالحقة النواب والوزراء يف إطار التحقيقات التي 
يُجريهــا يف ملف تفجري مرفأ بــريوت. وبالتايل فإن مصري 
حكومة الرئيس ميقايت ُمعلّق عىل جلسة املجلس النيايب غًدا 
ّ قانون  والتي قد تشــهد تطّورات كبرية خصوًصا فيام يخ

الكابيتال كنرتول.

{ قانون »الكابيتال كنرتول« {
أحــد أهم البنود الواردة عىل جــدول أعامل املجلس النيايب 
غًدا، قانون الكابيتــال كنرتول بصيغة جديدة أثارت إعرتاض 
بعض القوى السياســية. هذا األمر يفرض سنياريو من إثنني: 
ّ عىل كرس نصاب الجلســة لحظــة طرح بند  األول وينــ

ّ عىل نقاشــات حاّدة  قانــون الكابيتال كنرتول والثاين ين
قد تتطّور إىل مواجهة بني بعض النواب وبعض أعضاء لجنة 

املال واملوازنة. 
التحليل يُظهر أن وضع املصارف اللبنانية من ناحية السيولة 
املُتوفــرة بالعملة الصعبة، متنع أي قــدرة عىل وضع أرقام 
يف القانــون خوًفا من إفــالس املرصف الذي يرفض التحويل 
وبالتــايل تطيري اإللتزامات تجــاه مودعي املرصف. وبالتايل 
وبحســب أحد النواب، ال مُيكن إعطاء ســلطة البّت يف قدرة 

املرصف عىل التحويل إال إىل املرصف املركزي.
ويقول مصدر ُمطّلع عــىل ملف قانون الكابيتال كونرتول 
لجريــدة »الديــار« أن الصيغة املطّروحــة للمرشوع تحظى 
بــر صندوق النقد الــدويل خصوًصا من ناحية الضوابط 
عــىل التحاويل، وهو ما رّسع البّت فيه ودفع إىل طرحه عىل 

جدول أعامل مجلس النواب غًدا. 

{ تقرير »موديز« {
بالتزامــن مع التوافق الذي طــال مرشوع قانون الكابيتال 
كنرتول، أصدرت وكالــة التصنيف اإلئتامين »موديز« تقريًرا 
٩ مليار دوالر أمرييك من الودائع  رّجحــت فيه خروج نحو 
املرصفيــة منــذ بدء األزمــة يف العــام 201٩ وحتى اليوم. 
وبحســب التقرير، فإنه »عىل الرغم من القيود غري الرسمية 
عىل التحاويل مع نهاية عام 201٩ فإن نحو  مليار دوالر 
مــن ودائع غري املقيمني بالعملــة األجنبية خرجت من لبنان 
خالل الفرتة املمتدة بني شهر كانون الثاين 2020 وشهر أيلول 
٩ مليار دوالر إذا تم شــمل  2021 مع ارتفاع هذا الرقم إىل 
عام 201٩«. ويعتقد العديد من املُحلّلني أن بعض السياســيني 

النافذين هم املُستفيدون األوائل من هذه التحويالت.
فهــل يوقف قانــون الكابيتال كنرتول اإلستنســابية يف 

التحاويل إىل الخارج؟ 

مروعة بال شــواهد قبور«، واشار اىل ان هذه الحوض الكبري 

مــن املياه الذي كان مّهد العديد من الحضارات، يبدو االن مرآة 

للموت، ودعا اىل وقف غرق الحضارة.

ولليوم الثاين عىل التوايل وجه نقدا قاسيا ملن يستغلون أزمة 

الهجرة ألغراض سياسية، وقال »من السهل استثارة الرأي العام 

ببــث الخوف من اآلخرين« مضيفا أن من يرفضون املهاجرين 

»يتخاذلون عن الحديث بنفس الحامسة« عن استغالل الفقراء 
والحروب وصناعة السالح.واعرب البابا عن امله من ان يكون 

البحر املتوسط مكانا ملستقبل جديد للمنطقة باكملها.
اشــارة اىل ان البابا اســتقبل حشــدا من املهاجرين الذين 
تجمعــوا بني الحاويات والخيم يف املخيم، يف اجواء تتســم 
بحفاوة كبرية، وقــد حيا الحرب االعظم لوقت طويل العائالت 

الحارضة وباركها وكان بني افرادها اطفال كر.
وقد نرش نحــو ٩00 شطي يف الجزيرة اليونانية، ورفعت 
الفتــات يف كل مكان يف مدينــة ميتيليني وعىل مقربة من 

املخيم للرتحيب بالبابا او التنديد بعمليات ترحيل مهاجرين اىل 
تركيا التي يقال ان »السلطات اليونانية تنفذها«.

{ لقاء مع رئيس اساقفة

اثينا واليونان االرثوذكيس {
وقال البابا بانه يشــعر بالحاجة اىل طلــب الغفران من الله 
للمســيحيني االرثوذكس عىل اخطاء ارتكبها »بعض الكاثوليك« 

بحقهم.
واعرب خالل لقاء جمعه يوم السبت يف العاصمة اليونانية 

مــع ايرونيموس الثاين رئيس اســاقفة اثينــا واليونان يف 
الكنيسة اليونانية االرثوذكسية، عن اسفه للشقاق الذي وقع 
داخل الكنيســة املســيحية ذات الجذور الواحدة. وقال: »وقد 
اصابتنا الســموم الدنيوية، وزادت الشكوك من املسافة بيننا، 

وتوقفنا عن تنمية الرشكة«.
واعرتف البابا فرنســيس »بوجود اعامل ومواقف عالقتها 
ضعيفــة او ال عالقة لها بيســوع واالنجيــل، بل مطبوعة 
باالحرى بالتعطش اىل املكاســب والســلطة، اعامل ومواقف 

اذبلت الرشكة«.

بشــكل متهّور قّواتها املسلّحة وبنيتها   التحتّية العسكريّة إىل 
الحدود الروســّية. يف الربيع املايض«. وأشارت إىل أّن »كّل ما 
يتعنّي عىل واشنطن القيام به اآلن، هو إجبار سلطات أوكرانيا 
عىل تنفيذ اتفاقّيات  مينسك ».اشارة اىل ان بيان الّسفارة جرى 
نرشه، كرّد عىل طلب من مكتب صحيفة »فاينانشــيال تاميز« 
الربيطانّية يف واشــنطن، للحصــول عىل تعليق رويس عىل 

تحذيرات من جانب شــخصّيات رســمّية أمريكّية ظهرت يف 

وقت سابق يف وسائل اإلعالم األمريكّية، وزعمت بأّن موسكو 

تخطّط لعملّية كبرية عىل نطاق واسع، لغزو أوكرانيا مبشاركة 

1٧ ألف جندي يف بداية العام املقبل. ما يصل إىل 

مــن جهته، أكّد نائب الربملان األوكــراين »الرادا« والرّئيس 

الّسابق للبالد  بيرتو بوروشينكو ، أّن »الرئيس الرويس  فالدميري 

بوتني  يجب أن يفهم أنّه يف حال تصعيد العدوان العسكري ضّد  

أوكرانيا ، فسيتلّقى ردا تضامنيا من العامل بأرسه«.

وشــّدد، يف حديث تلفزيوين، عــىل أّن »أوكرانيا بحاجة لـ  

أســلحة  دفاعّية قاتلة، وبالنسبة للكرملني، يجب فرض قامئة 

عقوبات جهنمّية عليه، يف حال الهجوم علينا«، مشــريًا إىل 

أّن » كييــف  ال تحتاج لجنود من » الناتــو » عىل خّط املواجهة 

مع  روســيا ، ألّن خالل فرتة رئاستي أوكرانيا أَنشأت أحد أكر 

الجيو فاعلّية وقّوة يف القاّرة«.

وكشف  وزير الدفاع األمرييك   لويد أوس  ، يف منتدى رعته 

مؤسســة  رونالد ريغان  الرئاسية ، أن  الواليات املتحدة  تدرس 

طرًقا مختلفة ملساعدة  أوكرانيا  يف الدفاع عن سيادة أراضيها«.

وأضاف: »ســمعتم الرئيس األمرييك  جــو بايدن  يقول إنه 

يبحث يف عدد من املبادرات ، لذلك ال أريد الخروج أمام رئييس«، 

وتجنب أوس اإلجابة عىل السؤال حول ما إذا كانت  واشنطن  

تعتقد أن غزًوا روسًيا ألوكرانيا أمر ممكن.

وأوضــح أن ذلك »يثري قلقنا حًقــا، وما زلنا نركز عىل هذا، 

ونحــن بالتأكيد ملتزمون مبســاعدة أوكرانيا يف الدفاع عن 

أراضيها السيادية«.
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