محمد صالح أبلــــــــــغ إدارة

«كورون ــــــا» 43 :حال ــــــة وف ــــــاة
و 2283اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

الــى اسبانيا الصيف املقبل

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  2283إصابة
جديدة بالفريوس ،توازياً مع تسجيل  43حالة وفاة.
ولفتت الوزارة إىل أن عدد اإلصابات اإلجاميل ارتفع إىل
 397871حالــة ،منها  2267إصابة محلية و 16وافدة من
الخــارج .واوضحت ان عــدد الوفيات االجاميل يف البالد
وصل اىل  5089حالة وفاة.

لــيــفــربــول بــنــيــتــه الــرحــيــل
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قائ ـــد الجي ـــش يس ـــتبق االنهي ـــار «بكس ـــر الصم ـــت»  :لس ـــنا مكس ـــر عص ـــا ..ولوي ـــن رايحي ـــن ؟
لعب ـــة «ع ـــض االصاب ـــع» ف ـــي الش ـــارع مس ـــتمرة..عون ل ـــن يتراج ـــع والحري ـــري ل ـــن يعت ـــذر!
اجـــراءات «عقيمـــة» فـــي مواجهـــة «الســـوق الســـوداء» والســـعودية لـــن تســـمح بانقـــاذ العهـــد

ابراهيم نارصالدين
انتهــت باالمس جولة جديدة من «الكباش» الســيايس يف
«الشــارع» امللتهب دون نتيجــة ،اطراف الرصاع عىل «كعكة»
الســلطة املفرتضة يف الحكومة املقبلة مرصون عىل «لعبة»
«عض االصابع» والنتيجة ان البالد تواصل رحلتها يف «جهنم»،
ال يشء سوى املزيد من الفوىض ،واالنفالت االمني ،والخسائر
االمنية واالقتصادية .فبعبدا اســتضافت اجتامعا سياســيا،
وامنيــا ،واقتصاديــا ،انتهى بقرارات «لزوم ما ال يلزم» الن من
التقــوا الرئيس ميشــال عون ال يحتاجــون اىل دعوة للقيام
بواجباتهــم ،فلو ارادوا ذلك لفعلــوا ،واذا كانوا عاجزين فلن
يتحولــوا اىل قادرين بعد هــذا اللقاء ،لكن الواضح من الكالم
الســيايس لرئيس الجمهورية انه ليس يف وارد الرتاجع امام
الضغوط التي متارس ضده يف «الشــارع» .يف املقابل ال يرى
الرئيس املكلف ســعد الحريري نفســه معنيا «بالخراب» الذي
يعــم البالد ،يركز اهتاممه عىل حقوق املرأة يف عيدها ،يواصل
رحالتــه الخارجية مرصا عىل ابقاء «التكليف» يف «جيبه»، ،
فيام ترسب اوساطه «عنرتيات» عن عدم نيته «االعتذار» مهام
كانت الظروف!والن االوضاع المســت بخطورتها «الخطوط
الحمــراء»« ،كرس» قائد الجيش العــامد جوزاف عون صمته
«برســائل» متعددة االتجاهات ،واضعا القيادات السياســة
امام مســؤولياتها بعدما استشعر ان البعض يريد للمؤسسة
العســكرية ان تكون «كبش محرقــة» يف رصاع «العروش»،
فــكان البالغ «الرقم واحد» واضحا بدالالته «ورســائله» اىل
االقربــن واالبعدين بعدم الســامح بان يكون الجيش «مكرس

قائد الجيش العامد جوزاف عون

عصا» متوجها للقيادات السياســية بســؤال بسيط ال يحتاج
اىل الكثري من «الفلســفة» يف االجابة« ..لوين رايحن» وماذا
تنتظرون؟

} ملاذا خرج عون عن صمته؟ }

ليــس تفصيال صغريا كالم قائد الجيش العلني الذي ســبق
واســمعه لكل القيادات السياسية بعيدا عن االعالم ،كام تقول
اوســاط بارزة ،لكنه اضطر لذلك بعدما ملس شــعورا بانعدام

(تتمة املانشيت ص(12

عنارص من الجيش تقوم بفتح بعض الطرقات

لــــــــيــــــــل الــــــقــــــبــــــور
فــــــــــــــي نـــــــيـــــــنـــــــوى

مــــــصــــــادر الـــــرئـــــيـــــس املـــــكـــــلـــــف :اذا وافــــــق
عـــــــــــــــون فـــــلـــــيـــــتـــــصـــــل بــــــــالــــــــحــــــــريــــــــري!

ســــــوريــــــا تــــتــــجــــاوب مــــــع عـــــــــودة الـــنـــازحـــيـــن
مـــــن لــــبــــنــــان بــــاقــــامــــة مـــــراكـــــز ايــــــــــواء لــهــم

نبيه الربجي ص 2

جويل بو يونس ص 2

كامل ذبيان ص 2

البابا فرنسيس عن السيستاني :رجل الله العظيم الحكيم
ويــكــشــف عـــن زيــــــارة لــلــبــنــان :يــعــيــش أزمـــــة حــيــاتــه

أعلنت الرئاسة السورية،
أمس االثنن ،إيجابية نتيجة
فحــص فــريوس كورونا
الجديد «كوفيد »19-للرئيس
الســوري ،بشــار األســد
وزوجته.
جاء ذلــك يف بيان نرشته
الرئاســة ،قالت فيــه« :بعد
شــعورهام بأعراض خفيفة
تشــبه أعــراض اإلصابــة
بفايــروس كوفيــد ،19 -
أجرى الرئيس األسد والسيدة
أسامء األسد فحص الـ ،PCR
وأظهــرت النتيجة إصابتهام
بالفايروس ،علامً أنهام بصحة
جيــدة وحالتهام مســتقرة،
وســيتابعان عملهام خالل الرئيس السوري بشار االسد وزوجته اسامء
قضائهام فرتة الحجر الصحي
باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر اإلمكان».
املنزيل التي ستستمر إىل أسبوعن
جه الرئيس األسد والسيدة
وتابعت الرئاسة السورية« :ويو ّ
أو ثالثة أسابيع» .وأضاف البيان« :الرئيس األسد والسيدة أسامء،
أســامء التحية لكل الكوادر الطبيــة العاملة عىل الخطوط
وإذ يتمنيان الســالمة والعافية لكل السورين ولجميع شعوب
األوىل ملواجهــة الفايروس والتخفيف من آثاره عىل املصابن
العامل من هذا الفايروس ،يدعوان جميع الســورين لالستمرار به».

البابا فرنسيس مغادرا العراق
قال البابا فرنســيس ،بابــا الفاتيكان ،للصحفين عىل منت
الطائرة البابوية العائدة من العراق إن زيارته مع املرجع الشيعي
األعــىل بالعراق ،عيل السيســتاين ،كانــت «مفيدة لروحه»
و»خطوة أوىل» نحو توثيق العالقة مع املسلمن الشيعة.
وقال البابا ردًا عىل سؤال عام إذا كان اجتامعه قد يؤدي إىل
إعــالن مكتوب للوحدة ،مثل توقيع البابا مع إمام األزهر أحمد
الطيب ،إمام الســنة األكرب يف أبو ظبي عام « :2019قد يكون
ذلك فظاظة ،لكنها خطوة أوىل».

الــــــرئــــــاســــــة الــــــســــــوريــــــة تــــعــــلــــن إيــــجــــابــــيــــة
فــــحــــص كـــــــورونـــــــا لـ ــلـ ــرئـ ــيـ ــس بـــــشـــــار وزوجـــــتـــــه

وأضاف البابا فرانسيس« :ستكون هذه خطوة ثانية .سيكون
هناك آخرون .رحلة األخوة مهمة».
ووصف البابا السيســتاين بأنه «رجل الله العظيم الحكيم»،
وقال إنه «كان من الجيد لروحه» مقابلته.
«شــعرت بالفخر»؛ قال البابا عن السيستاينُ ،مضيفا« :إنه

«قلق أميركي» من الهجمات التصعيدية األخيرة ضد السعودية
سريع يؤكد اصابة هدف عسكري في مطار أبها الدولي
عرب البيــت األبيض عن
قلقهــا مــام وصفــه بـ
«الهجــامت التصعيديــة»
األخرية ضد اململكة العربية
الســعودية ،مشريا إىل أن
الرياض تواجــه تهديدات
حقيقية.
ذكــرت ذلــك وكالــة
«رويرتز» ،أمــس االثنن،
مشــرية إىل قول املتحدثة
باســم البيت األبيض جن
بسايك« :إدارة الرئيس جو
بايــدن ما زالــت قلقة من

(التتمة ص(12

زوجة األمير هاري تتهم العائلة املالكة البريطانية بـ «العنصرية»
اتهمت ميغــان ماركل،
زوجة األمــري الربيطاين
هــاري ،العائلــة املالكة
الربيطانيــة بالعنرصيــة
والكــذب ودفعهــا إىل
حافــة االنتحار يف مقابلة
تلفزيونيــة متفجرة يبدو
أنها ســتهز النظام املليك
بقوة.
ويف مقابلة مع اإلعالمية
األمريكية أوبــرا وينفري،
قالــت ميغــان إنها «كانت
ســاذجة قبل أن تتزوج من
العائلة يف عام  ،2018لكن
انتهى بها األمر بأن متلك ّتها
أفــكار انتحارية والتفكري
يف إيــذاء نفســها بعد أن

االمري هاري وزوجته ميغان خالل املقابلة

(التتمة ص(12

آثار القصف الحويث

(التتمة ص(1

تركيــا :مســتعدون لفتــح صفحــة جديــدة مــع مصــر ودول
الخليــج «ومــن يمشــي لنــا خطــوة نمشــي لــه خطوتيــن»

قال مســؤولون أتراك إن أنقرة مستعدة لـ»فتح فصل جديد»
مــع مرص ودول الخليج ،وطي صفحة الخالف القائم معها منذ
سنوات.
وقال مستشــار الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ،ياســن
أقطــاي ،إن «من مييش إلينــا خطوة منيش إليه خطوتن» ،يف

معرض تعليقه عىل ترصيحات املتحدث باســم الرئاسة الرتكية
إبراهيم قالن لشــبكة بلومربغ ،حــول انفتاح بالده عىل الحوار
مع مرص.

(التتمة ص(12
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ليل القبور في نينوى

نبيه الربجي

هذه هــي التهمة التي
تالحق حزب الله :الذهاب
اىل ســوريا للقتال ضد...
املالئكة!!
أجــل ،القتــال ضــد
املالئكــة ،واال لكنا رأينا
كيــف أن األرض التــي
أنتجــت ســبعة أباطرة
لروما ،وأنتجت أســقف
روما (البابــا غريغوري
الثال  ،وقد تحولت ،عىل يــد أ بكر البغدادي ،وأ
محمــد الجوالين ،وأ عمر الشيشــاين اىل فردوس
للدميقراطية .بدالً مــن جمهورية أفالطون جمهورية
أ ذر الغفاري...
كان يفرتض أن يفتح الحزب ذراعيه لحملة السواطري
الذيــن احتلوا ســفوحنا الرشقية ،وفعلــوا ما فعلوه
بضباطنا ،وجنودنا .ولو تسنى لهم الوصول اىل متثال
سيدة باشوات لجثوا أمامه ،وذرفوا الدموع عىل قدمي
السيدة العذراء ،متاماً كام كانت الحال يف معلوال ،ويف
الرقة ،ويف قوروش ،ويف املوصل.
كلنا تابعنا م ثر تنظيم الدولة االســالمية (داعش
يف العراق .كان أل بكر البغدادي أن يعلن الخالفة من
مقام الحســن يف كربالء ،أو مــن دير مار أوراها يف
نينوى ،أو من كنيســة مار كوركيس يف أربيل ،ناهيك
عن معبد «اللش» االيزيدي عىل مقربة من سنجار .من
الــذي حال بينه وبن الوصول اىل بغــداد ،واىل أربيل،
واىل كربالء؟
اســألوا البيت األبيض .الجيش األمرييك موجود يف
العراق منذ عام  ،2003وبذريعة التصدي ل رهاب .أين
كانت طائرات «األباتــيش» حن كانت الجحافل تنقض
عىل مدينة قوروش ،الحا ة التاريخية للمســيحية
يف بالد ما بن النهرين ،وحن كانت ر وس املسيحين
تقطع بالســواطري ،وحن كانوا ميضــون الليايل يف
العــراء بحثاً عن مــأوى يقيهم من «ليــل القبور يف
نينوى»؟
هل كان حزب اللــه يف العراق حن ظهر أبو مصعب
الزرقــاوي ،بشــخصيته املزدوجة ،وحيــ املحاكاة
الفرويديــة بــن هوالكو وشــهريار ،وحــن اجتاح
املغول الجدد ،عىل صهــوة الخيول ،مدينة املوصل التي
استضافت ،ذات يوم ،ا لهة عشتار؟
مل نكــن نتصــور أن الرتاجيديا العراقيــة مروعة
اىل ذلــك الحد (لكنه العراق أيها الرفــاق  .زيارة البابا
فرنســيس جعلتنا ندخل ،بانورامياً ،يف تلك الرتاجيديا.
بصورة خاصة األهوال التي واجهها املسيحيون .نسأل
البنتاغــون عن ذلــك الجيش العراقي الــذي بناه عىل
مدى أك مــن عقد من الزمان ،ليهرب ج االته من كل
نينوى ،البس النساء ،وبأحذية النساء...
كان يفرتض بقبائل ياجــوج وماجوج أن تدخل اىل
دمشق لتغدو عىل مسافة خطوات من بريوت ،ولطاملا
جذبت أبو سليامن األوزبيك الذي وعد ،وتوعد ،باقامة
«معسكر للحريم» يف الداون تاون».
اســتطراداً ،حزب الله هو الذي و ّرط الدولة اللبنانية
(من فضلكــم ،أي دولة؟  ،يف انهيــار العالقات مع
ا خرين حن ذهب اىل ســوريا (للقتال ضد املالئكة .
كان يفــرتض أن يســتقبل موالنــا الخليفة عىل قرع
الطبول ،عىل خطى بعض نجوم املنظومة السياســية
اياهم حــن زاروا ،ومعهم هداياهــم الثمينة ،ومعهم
رشفــة ،قتلة العســكرين يف أودية
مواقفــــهم امل ّ
عرسال.
ها أن الرئيس ســعد الحريري الذي رفعه الحزب عىل
أكتافه (ولطاملا متنينا أن تبقى املقاومة خارج األدغال
يأخذ بنصيحة احــدى الجهات التي تتوســط له بأن
يحمل ،عىل الحزب كتأشرية دخول اىل الرياض.
هكذا ،وبعد انقضاء أك من أربعة أشهر من الدوران
داخل الحلقة املفرغة ،اكتشف املكتب االعالمي لصاحب
الدولــة أن الحزب يعتمــد املناورة ســبيالً يف انتظار
كلمة الرس االيرانية التي تتيــح له االنطالق جدياً يف
عملية تشكيل الحكومة .تربئة الذات نفهمها ،كقاعدة
فلســفية ،لدى كبار القوم ،ولكن أين كالم املكتب اياه،
والرجل اياه ،من جربان باسيل؟ كاسك يا وطن...
ال ندري مــا اذا كان الرئيس املكلــف ،وهو الضليع
باللغة و ا وراء اللغة ،يدرك ما املعنى األخالقي لكلامت
تتهم الحزب باملراوغة ،وباالزدواجية ،وبالتبعية .ع
أالّ تقــ النصيحة باقفال طريــق الجنوب ،وطريق
البقاع ،ملحــارصة حزب الله ،وافتعــال صدام ال تحمد
عقباه .هكذا فوق األنقاض (كســجادة حمراء يدخل
اىل قرص الياممة.
بالرغم من كل ذلك مل تقفل أمامه أبواب الرساي .هو
الذي يقفلها...

حيا العسكريين االنا في األمن العا

ابراهيم  :تحية إكبار وإجالل لجهدهن
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل العسكرين
اإلنــاث ،من كل الرتــب يف األمن العــام ،يف «اليوم العاملي
للمرأة»« ،تحية إكبار واجالل للجهد الذي يقمن به يف تنفيذ
املهامت املوكولة اليهن يف املديرية ،باإلضافة إىل السهر عىل
تربية اوالدهن واالعتناء بعائالتهن».
وأثنى عــىل «ما تقوم به الهي ات والجمعيات اإلنســانية
والحقوقية بالتنسيق مع املؤسســات الرسمية املعنية ،من
أجل تأمن املساواة بن الرجل واملرأة ،وردم الهوة املوجودة يف
املجتمع نتيجة القوانن املعمول بها ،فتستعيد املرأة حقوقها
كاملة ،وتبني مع الرجل مساحة مشرتكة من القيم االخالقية
واإلنسانية تســاهم اك واك يف بلورة عيش كريم وحياة
أفضل للبرشية».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
لــــعــــبــــة الـــــــشـــــــارع ورقــــــــــة خــــــاســــــرة حــــكــــومــــيــــا ...
مـــصـــادر ال ــرئ ــي ــس املــكــلــف  :اذا وافـــــق عــــون فــلــيــتــصــل ب ــال ــح ــري ــري !
ال موعد للحريري في السعودية ...والبخاري لجعجع  :لن نتدخل ومستعدون دوما للمساعدة ولكن! ...

جويل بو يونس

عىل وقع دوالر المس الـ  11الف لرية ،اشتعل الشارع اللبناين
من جديد فاستفاق اللبنانيون صبيحة االثنن عىل مشهد ذكّر
البعض بانتفاضة  17ترشين اذ تقطعت اوصال مختلف املناطق
اللبنانية فقطعت الطرقات عىل مختلف املســالك ومل يقترص
االمر عىل االوتوسرتادات بل وصل اىل الطرقات الداخلية.
صحيح ان عدد املتظاهرين مل يكن كبريا واملشهد مل يواز من
حي الشكل صورة ثورة  17ترشين لكن حراك االثنن نجح بشل
البالد واستدعى اجتامعا امنيا ماليا يف بعبدا ،لعل ابرز ما ا
يف مقرراته الطلب من االجهزة االمنية عدم الســامح باقفال
الطرقات.
هذه املقررات اســتتبعت ،وبشــكل الفت جدا ،بكالم نسب
لقائد الجيش اكد فيه قدســية حق التظاهر سائال :ماذا ينتظر
املســؤولون ليضيف :لن نسمح بان يكون الجيش مكرس عصا
الحد!
هذا الكالم الالفت بتوقيته ،قرأت فيه مصادر مطلعة رصاعا
واضحا بن بعبدا والريزة.اذ تعلق املصادر بالقول :لو اراد الجيش
فتح الطرقات ملا نجح بذلك؟ طبعا كان فعل الن عدد املتظاهرين
ليس بكبري اذ الحظنا عند كل نقطة كان يتجمع قرابة الـ  40او
 50شــخصا وبالتايل االعداد ليست كام كبرية كام كانت الحال
يف  17ترشين.
اال ان اوســاط مطلعة عىل جو اجتامع بعبدا رفضت ما قيل
عن رصاع بن بعبدا والريزة واشــارت اىل ان كالم قائد الجيش
ســجل قبل اجتامع بعبدا ،مؤكدة ان قائــد الجيش اكد خالل
اجتامع بعبدا ان الجيش يعاين وهو مستهدف ولن يسمح باملس
باالستقرار.
ولكن مل عاد مشــهد قطع الطرقات اىل الواجهة من جديد
وما الرسالة السياسية التي يريد البعض ايصالها وباتجاه من؟
بعبدا او بيت الوسط؟
عىل هذا السؤال ترد اوساط بارزة من خارج اطار بعبدا وبيت
الوســط بان البعض يريد الضغط عــىل الرئيس عون ليرسع
عملية تأليف الحكومة فتتشكل كام يريد الحريري وبرشوطه
اال ان البعــض االخر يريد ايضا الضغــط باتجاه الحريري يك
يتخذ قراره يعا فيحســم خياراته :فاما يشكل وفق ما يتم
التوافق عليه بن مختلف املكونات السياسية او يعتذر خوفا من
الفوىض !
لكن وعىل الرغم من مشهد االثنن فالحريري ال يزال يواصل
زياراته الخارجية من دون ان تنجح اي دولة حتى الساعة سواء
فرنسا او مرص او االمارات بتأمن موعد له يف السعودية.
وفيام عــادت مصادر مطلعة عىل جو حــراك اللواء عباس
ابراهيم لتؤكد عرب الديار ان اللواء ابراهيم حمل مبادرته بقبول
الرئيس عون بحكومة من  18وزيــرا بال ثل معطل ط ان

رق دوالي ع ج

ج الد

تكــون الداخلية من حصته وان يســمي  5وزراء من ضمنهم
الطاشــناق للحريري الذي كان قبل به قبل ان يعود ويرفضها،
علقت مصادر مقربــة من الحريري عرب الديار بالقول :اذا كان
االمر كذلك مل ال يبادر عون فيتصل بالحريري ليبلغه ذلك رسميا؟
اما عن تلويح رئيس حكومة ترصيف االعامل حســان دياب
باالعتكاف ،فتؤكد املصادر املقربة من الحريري بانه غري منسق
مع ر ساء الحكومات السابقن او مع الحريري وتعلق بالقول:
«ليش هوي شــو عم يعمل هلق؟» لتضيف« :يبدو ان دياب مل
يجد ما يفعله بالوقت الضائع فتحرك عرب التهديد».
وبانتظار عــودة الحريري من الخارج الفتــة كانت الزيارة
التي قام بها السفري السعودي ملعراب يف اول زيارة له ملسؤول
رسمي .فلم معراب؟
عىل هذا الســؤال ترد مصادر القوات عــرب الديار بالتأكيد
بان زيارة السفري الســعودي وليد البخاري هي طبيعية وهي
اتت انطالقا من العالقة االســرتاتيجية التي تربط بن القوات
واململكة ،موضحتا ان النقاش خاللها شهد عىل تقييم شامل
وعميق ملجمل التطورات اللبنانية.
ويف هذا الســياق ،اشــارت مصادر مواكبــة للزيارة بان
السعودية ال تزال تعترب رئيس حزب القوات سمري جعجع الطرف
االك التزاما بروحية  14اذار كام ترى القوات فريقا منسجام
مع ذاته .ولكن هل ستشمل لقاءات البخاري قيادات سابقة يف
 14اذار؟ نســال املصادر فرتد  :نعم فهو قد يقوم بجولة تشمل
اىل رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط رئيس حزب

الكتائب سامي الجميل وغريهام.
ويف هذا االطار متكنت الديــار من الحصول عىل معلومات
تفيد بان جعجع سأل ،خالل االجتامع ،السفري السعودي عام
اذا كانت اململكة ال تزال مستعدة لالنخراط ساعدة لبنان فا
جواب الدبلومايس الســعودي بان اململكة مستعدة دوما ملد يد
املساعدة للبنان والدليل ان السعودية كانت متواجدة يف املؤمتر
الذي عقده الرئيس الفرن من اجل لبنان وســاعدت بقرض،
لكن ما يهم اململكة اليوم؛ بحسب البخاري ،هو ان تتعامل مع
دولة متتلك قرارها السيادي.
معلومات الديار تكشف ايضا ان ما فهمه جعجع من البخاري
ان السعودية غري مستعدة راهنا للتدخل لف لبنان ،وهي بدلت
قواعد العالقة مع لبنان ففيام كانت سابقا قا ة وفق عالقات
الدول الشقيقة وعىل اساس العاطفة تحولت اليوم للعقالنية
وبالتايل باتت اململكة تزن هذه العالقة يف ميزان مصالح الدول.
ويف هذا االطار ،كشــفت اوســاط بارزة للديار بانه وعىل
عكس ما قيل فالســعودية لن تعطي موعــدا قريبا للحريري
لزيارة اململكة رســميا ،مذكرة ا ا عىل لسان الحريري يف
بيانه االخري عندما قال  :انه ال ينتظر اي دولة ال السعودية وال
غريها!
وامام كل ما تقدم يبقى الســؤال االساس :هل من حكومة
قريبة؟
يبــرش خرياً
ّ
هنــا تختم مصــادر بارزة بالقــول  :ال يشء
والحكومة معلقة!

ســـوريا تتجـــاوب مـــع عـــودة النازحيـــن مـــن لبنـــان باقامـــة مراكز ايـــواء لهم

كامل ذبيان

يف الوقت الضائع لتشكيل الحكومة ،التي ال يبدو ان عقدها
قيد الحل الداخيل والخارجي ،فان ملف النازحن السورين ،مل
يضعه وزير الشؤون االجتامعية رمزي مرشفية ،يف الثالجة،
بل يتابعه كاحد املهام املوكلة اليه ،بعد ان الغيت وزارة شــؤون
النازحن.
واملعني بعودة النازحن السورين ،ثالثة اطراف هي :لبنان
وســوريا واالمم املتحدة ،اال ان قوى سياسية وحزبية لبنانية
مناهضة للقيادة السورية ،ترفض اي تواصل مع هذه القيادة
وعىل رأسها الدكتور بشار االسد ،الذي راهنوا عىل سقوطه منذ
نحو عرش ســنوات ،وانتظر رئيس الحزب التقدمي االشرتايك
وليد جنبالط «جثة عدوه عــىل ضفة النهر» ،كام حدد رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع موعداً ال يتعدى االسابيع،
منذ تحرك الشــارع ضد النظام السوري ،لكن االسابيع تحولت
اىل سنوات ،ومثلام فعل الرئيس سعد الحريري ،وكان ينتظر ان
يهاتفه احد اركان املعارضة السورية للقاء يف قرص املهاجرين،
يف وقت كان «الســياديون الجدد» ،ويستقبلون «الثوار» يف
عرسال وغريها ،ويشد رئيس «لقاء سيدة الجبل» ،عىل اياديهم،
ليكتشف من يرحب بهم هم من جامعات ارهابية يف تنظيمي
«داعش» و«جبهة النرصة» ،الذين ذبحوا وقتلوا ضباطاً وعنارص
من الجيش وقوى االمن الداخيل ،واقاموا «امارة اسالمية» يف
عرســال ،تكون نقطة انطالق اىل الشــامل من البقاع ،اال ان
الجيش تصدى للمجموعات االرهابية ،ومنع تقدمها ،منذ عام
 ،2014ومتت من محارصتها بعد ان سيطر الجيش السوري مع
حلفائه ومنهم حزب الله عىل منطقة الزبداين والقلمون وريف
دمشق عند الحدود اللبنانية ـ السورية.
هذه املقدمة ،هي لالشارة اىل ان اطرافاً لبنانية ،ساهمت يف
ان يصل عدد النازحن الســورين يف لبنان اىل حواىل مليون
ونصف مليون نازح ،النها ابتدعت نظرية «العودة الطوعية»،
وعدم رمي من ســمتهم «الثوار» يف قبضة النظام الســوري
فيقتلهم ،اذ هذه النظرية توقف العمل بها ،مع التطورات التي
رافقت االزمة يف ســوريا ،التي باتت مد ّولــة ،تقول مصادر
متابعــة ،التي ترى بــان مقولة قطع العالقــات مع القيادة
الســورية ،مل تأت عىل لبنان اال زيد من االنهيار املايل ،الن
كلفة النزوح عليه هي بحواىل الـ 30مليار دوالر ،مل تدفع الدول
املانحة سوى اقل من ثلثها.
ومنذ تــويل صالح الغريــب لوزارة شــؤون النازحن يف
الحكومة السابقة للرئيس ســعد الحريري ،اتخذ قراراً آحادياً،
مدعوماً سياسياً من رئيس الحزب الدميوقراطي اللبناين طالل
ارســالن ،الذي تربطه عالقة تحالف وصداقــة مع الرئيس
االســد ،فتم فتح طريق البح بتنظيم عودة النازحن ،والذي
عمل عليه ايضــاً املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
ونجح يف اعادة االف النازحن ا منة ،ومل تتوقف املبادرة وما

زالت مستمرة ،فنجاح مبادرة االمن العام اللبناين وضعت كل
االطراف امام مســؤولياتهم ال ســيام الرافضن منهم للعودة
ا منة ،التي دعا اليها رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون،
قبل وصولــه اىل قرص بعبدا ،واعترب ملف النازحن ،بأنه يجب
ان يكون البند االول يف عمــل اي حكومة الن عودة النازحن
مصلحة للبنان اقتصاديا واجتامعيا وامنيا ودميوغرافيا ،وكيف
وانه مير بأزمة مالية خانقــة ووضع معييش صعب ،اذ ترى
املصادر ،بأنه مل يعد الرافض لعودة النازحن ،اســتخدام هذه
الورقة كأداة ضغط عىل النظام الســوري ،الذي ليس منزعجا
عن وجود االف منهم خارج سوريا او داخلها ،يف ظل ما تعانيه
من ازمة مالية واقتصادية وعقوبات وحصار من خالل «قانون
قيرص».
لذلك ف ن وزارة الشــؤون االجتامعيــة اعتربت ملف عودة
النازحن الســورين اولوية من ضمن مهامهــا ،وزار الوزير
مرشفية سوريا ،بعد تعيينه يف الحكومة برئاسة حسان دياب،
فبح مع الوزراء املعنين بعودتهم ،وسائل نجاح العودة التي
كان الوزير الســابق الغريب م ّهد لها واعد خطة مرحلية لها،
والقى تجاوبا من الوزراء الســورين الذين التقاهم ،اذ يكشف
مصدر مســؤول يف الوزارة بأن الوزير مرشفية منذ ان ح
مؤمتراً يف سوريا دعت اليه روسيا قبل اشهر ،وألقى فيه كلمة
ممثال لبنان ف ن القيادة السورية ابدت كل ايجابية ا تطلبه
الحكومة يف لبنان بالرغم من املواقف السياسية السلبية التي
تصدر عن اطراف فيه.
فتوقيت زيارة مرشفية ،ال يرى فيها املصدر ،ســوى متابعة

لتنفيذ ما اتفق عليه بينه وبن املســؤولن يف سوريا ،اذ هي
تأ يف ســياق اللقاءات الدورية ،يك يبقــى ملف النازحن
حا ا ،النه حيوي بالنســبة للبنان ،حي ملس وزير الشؤون
االجتامعية كل االيجابية والتجاوب ،كام يف اجتامعات سابقة
بكل ما يس ّهل عودة النازحن ،حي ال تضع سوريا وطا لها،
بل هي من الداعن لحصولها وبأ ع وقت.
وال يزور الوزير مرشفية دمشــق ،اال بقرار سبق للحكومة
املســتقيلة ان اتخذتــه ووافقت عىل خطة عــودة النازحن
واقرتها ،والتواصل مع القيادة السورية لتطبيقها يقول املصدر
وان االســتقبال الذي حظي به الوزيــر مرشفية يف اك من
وزارة ،ال سيام يف الخارجية ،التي ح كل اركانها ،ا فيهم
الســفري الســوري يف لبنان عيل عبد الكريم عيل ،يؤكد عىل
اعطاء التسهيالت بأك مام هو مطلوب لعودة النازحن ،الذين
اقامت لهم الحكومة السورية مراكز ايواء يف مناطق آمنة ،ا
يلبي توجه لبنان ،الذي هو مقرص يف اال اع بالعودة السباب
متعددة.
فاالموال التــي كانت تقدم للبنان من الــدول املانحة باتت
متقشــفة ،وهذا ما يوجب تفعيل عودة النازحن ،النهم عبء
كبري ،حي يكشف املصدر ،عن ان الدامنارك وهي دولة ال ازمة
مالية عندها ،اعادت نحو م ة الف نازح قبل ايام ،فيام يسمى
العودة ا منة ،وان دوال اوروبيــة اخرى تفكر بذلك وهذا كان
اقرتاح لبنان اال ان امريكا مع حلفاء لها ،وقفوا ضده الستخدام
ورقة النازحن باملفاوضات مع النظام ،وهؤالء حاولوا تعطيل
املؤمتر الدويل الذي دعت اليه روسيا يف دمشق لعودة النازحن.

اخــــتــــتــــم زيــــــارتــــــه ســـــوريـــــا بــــلــــقــــاء وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة

مــشــرفــيــة  :ملــســنــا تــســهــيــالت كــبــيــرة م ــن الــجــان ـ الـــســـوري ل ــع ــودة الــنــازحــيــن

اختتم وزير الشــؤون اإلجتامعية والســياحة يف حكومة
ترصيف االعامل الربوفســور رمزي زيارته سوريا ،بلقاء وزير
الداخلية الســوري اللواء محمد خالد الرحمون .وتم البح يف
ملف النازحن.
وأكد الرحمون «اســتعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيالت
لتأمن عــودة الالج ن إىل وطنهم ،بدءا من اســتقبالهم يف
املراكز الحدودية وتوفري وسائط نقل تقلهم واستصدار الوثائق
الشــخصية لفاقديها من املراكز الحدوديــة ،بغض النظر عن
اإلجراءات املوجودة بحقهم ،وتسهيل تسجيل األطفال املولودين
خارج سوريا».

وكان املرشفية قد التقى وزير الخارجية واملغرتبن السوري
الدكتور فيصل املقداد الذي أشــار إىل أنه سيتواصل مع «الدول
الصديقة والحليفة للمســاعدة والدعم يف عودة النازحن إىل
وطنهم».
كذلك ،التقى املرشفية وزيــر اإلدارة املحلية والبي ة املهندس
حســن مخلوف ،الذي قال بعد اللقاء« :إن الزيارة اســتكامل
ألعامل التعاون بن الجانبن السوري واللبناين ملعالجة قضية
النازحن ،وتأمن عودتهم بشكل طوعي اىل بلدهم ،مع تقديم
كل التسهيالت لهم «.
وخالل لقائه بنظريته وزيرة الشــؤون اإلجتامعية والعمل

الدكتورة ســلوى عبدالله ،بح مرشفيــه يف ملف النازحن
والعمل عىل «استكامل الخطوات املشرتكة يف هذا اإلطار ملا فيه
مصلحة البلدين الشقيقن» .وأكد الجانبان «أهمية تأمن قاعدة
بيانات للنازحــن واملناطق التي نزحوا منها ،للعمل عىل تهي ة
البي ة لعودتهم».
وعقد املرشفية لقاء مع نظريه وزير السياحة املهندس محمد
رامي مارتيني ،عرضا خالله أوضاع القطاع الســياحي يف ظل
الظروف الصحية واإلقتصادية الراهنة.
من جانبه ،أشــار مرشفية خالل لقاءاته إىل أن «األوضاع
الضاغطة التي يعيشــها البلدان لبنان وسوريا يف ظل انتشار

م فية م املقداد
جائحة «كوفيد  »19 -والظروف االقتصادية الصعبة تجعل هذا
امللف أولوية» ،معربا عن أمله «بتحقيق تقدم يف هذا املسار»،
مؤكدا أن «التواصل مستمر بن الجانبن حتى تحقيق ذلك».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
هل استنفذت مساعي ت ليف الحكومة أ أن الحلول ما زالت متاحة ؟
مخاوف من تحويل الشارع الى وارع ومصادرة االحتجاجات بالكبا السياسي

محمد بلوط

هل استنفذت كل املساعي لتشــكيل الحكومة مع انتقال
الكباش عليها اىل الشارع يف ظل تسارع االنهيار االقتصادي
والنقدي واملعيــيش؟ الوقائع والتطــورات االخرية تؤكد ان
الرصاع حول تشــكيلة الحكومة تحول اىل معركة مفتوحة
تجاوزت تبادل االتهامات والبيانات اىل حرب قاسية تستخدم
فيها كل الوسائل املتاحة وتشارك فيها اطراف متعددة منها ما
هو يف السلطة ومنها ما هو خارجها.
ووفقــا للمعلومات املتوافرة حــول االزمة الحكومية فان
كال من الرئيســن عون والحريري وصال اىل مفرتق صعب
وخطري بسبب ارصار كل منهام عىل التمسك واقفه بحي
بات الوضع يحتاج اىل صدمة قوية تتجاوز ســقف املساعي
العادية التي كانت تبذل حتى االمس القريب.
وتكشــف املستجدات التي ســجلت يف الثامين واالربعن
ساعة املاضية دخول قوى سياســية مجددا بقوة عىل خط
االحتجاجات يف الشارع ،وقد انعكس ذلك من خالل اختالف
الشعارات بن منطقة واخرى وشــارع وآخر .ولوح امس
بوضوح ان بعض القوى عمم خطابه الســيايس عىل كثري
مــن املحتجن يف جل الديــب والدورة والــزوق وجبيل التي
وزعت فيهــا بيانات مجهولة التوقيع تدعو اىل التدويل ونزع
ما وصفته بسالح امليليشــيات ومل تتضمن اي شعار مطلبي
يتعلق بحاجات الناس وشكواها.
بينام ركز املحتجون يف ســاحة الشــهداء ويف الجنوب
ومناطق اخرى عىل القضايا املطلبية وعىل اسقاط كل رموز
السلطة.
ورفع محتجون آخرون يف الطريق الجديدة ويف الشــامل
شعارات مطلبية واخرى ضد رئيس الجمهورية والعهد.
ويف ظل هذا االنزالق نحو مزيد من استغالل االحتجاجات

الشــعبية والفلتان واهتزاز االستقرار دق قائد الجيش العامد
جوزف عون ناقــوس الخطر محذرا من تداعيــات االنهيار
االقتصادي واالجتامعي ،متوجها اىل املســؤولن الساسين
بالقول «اىل اين ذاهبــون؟ ماذا تنوون ان تفعلوا؟ لقد حذرنا
اك من مرة من خطورة الوضع وامكان انفجاره؟» .واذ تكلم
عن فقر وجوع الشــعب اكد «نحن مع حرية التعبري السلمي
التي يرعاهــا الدســتور واملواثيق الدولية ،لكننا لســنا مع
التعدي عىل االمالك العامة والخاصة ،ولن نســمح بأي مس
باالستقرار والسلم االهيل».
ولفت ايضا امس بيان املكتب السيايس لحركة امل وتحذيره
من «اســتغالل االحتجاجات لغايات شــعبوية تدخل الفتنة
وتداعياتها البغيضة واخطارها عىل االستقرار والسلم االهيل
من بابها تحت عناوين طائفية ومذهبية او مناطقية».
ويف ظــل هذا املشــهد الشــديد التوتر بقيــت املتاريس
السياسية ســيدة املوقف ما ص ّعب ويص ّعب مقاربة الحلول
ل زمة التي تعصف يف البــالد .وبدا واضحا من خالل كالم
الرئيس عون يف االجتامع الوزاري واالمني واملايل والقضا
غضبه من الحمالت املنظمة الســتهداف العهد بقوله « اتيت
الحداث التغيري الذي ينشده اللبنانيون ،ولن اتراجع وانا ماض
بربنامجي االصالحي مهام بلغت الضغوط».
ويقول مصــدر يف التيار الوطني الحر ان املشــهد يتكرر
فهناك قوى معروفة تحاول اســتغالل وجع الناس للتصويب
عــىل رئيس الجمهورية متجاهلة اســباب االزمة التي تعود
للسياســة التي اتبعت منذ ثالثن سنة واك وما اقرتفه من
كان يف السلطة منذ ذلك التاري .
واكدت ان مثــل هذه الحمالت لن تجدي نفعا بل ســتزيد
االزمة تفاقام ،مجددة مطالبة الرئيــس املكلف باملبادرة اىل
است ناف العمل لتشكيل الحكومة.
ويف املقابل تقول مصادر سياســية معارضة للعهد ان ما

وصلت اليــه البالد من انهيــار اثبت ان
شعار االصالح والتغيري ليس سوى مجرد
شعار للتعمية عىل فشل نهجه ،مؤكدة
ان التجربــة برهنت عقم هذا الشــعار،
ومحملة الســلطة ورئيس الجمهورية
مسؤولية ما نشهده اليوم من احتجاجات
شــعبية هو بســبب فقر وجوع الناس
وانهيار اللرية.
ويف بيت الوســط مل يتبــدل املوقف
حي تتهم اوســاط الحريــري رئيس
الجمهورية وصهره باســيل باستمرار
عرقلــة تاليــف الحكومة ومامرســة
املنــاورات ،مؤكدة ان رمــي االتهامات
تارة عىل اطــراف يف الداخل وتارة عىل
الخارج ينــدرج يف اطــار التنصل من
مســؤولية ما وصلنا اليه بســبب هذه
السياسة التعطيلية.
ويلخص مصدر سياس الوضع الراهن
بانــه بات ينــذر جديا باالنحــدار نحو
االنفالت الكامل ،محــذرا من انه ما مل
تبادر القوى السياسية الفاعلة اىل تدارك
املوقف فان تداعيــات خطرية ميكن ان
تحصل يف الشــارع الذي يشهد توترات
شديدة.
ال وال
ويرى يف الوقت نفسه ان الفرصة ما
زالت متاحة الستدراك ما يجري وتشكيل
الحكومة خارج منطق املحاصصة والحســابات السياسية
الضيقة ،لكــن الهامش يضيق برسعــة وال مجال ملزيد من
املامطلة يف ظل انهيار الوضع االقتصــادي واملايل واهتزاز

االستقرار العام يف البالد.
ويؤكد ان الحلول ما زالت متاحة من خالل تأليف الحكومة
القادرة عىل فرملة هذا االنهيار الكبري وتامن الدعم الخارجي
للبنان.

اجــتــمــاع بــعــبــدا أوصـــــى ب ـ ــب ـ قـــانـــون الــنــقــد واملــتــالعــبــيــن بــســعــر الـــصـــرف ..وعـــلـــى األجـــهـــزة األمــنــيــة مــنــع اقـــفـــال الــطــرق
عـــــــــون :أتــــــيــــــت ألحـــــــــد الــــتــــ ــــيــــيــــر ..ولـــــــن أتــــــراجــــــع ديـــــــــــاب :هـــــنـــــا مــــــن يـــــدفـــــع الــــبــــلــــد نــــحــــو االنــــفــــجــــار
أكــد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون أن «االوضاع
املســتجدة عىل الصعيدين املايل واالمني تحتاج اىل معالجة
يعة» ،الفتــا اىل أن «هذا الواقع يفــرض اتخاذ اجراءات
حاسمة ملالحقة املتالعبن بلقمة عيش اللبنانين ،من خالل
رفع االسعار عىل نحو غري مربر».
وقــال« :إذا كان من حــق املواطنن التعبري عــن ارائهم
بالتظاهر ،إال ان اقفال الطرقات هو اعتداء عىل حق املواطنن
بالتنقل والذهاب اىل اعاملهم ،ال سيام بعد اسابيع من االقفال
العام الذي فرضته حــال التعب ة العامــة ملواجهة كورونا.
فقطع الطرق مرفوض وعىل االجهزة االمنية والعسكرية ان
تقوم بواجباتها كاملة ،وتطبيق القوانن من دون تردد «.
من جهته ،نبــه رئيس حكومة ترصيف االعامل حســان
دياب اىل ان «الوضع الذي وصلنا اليه عىل مســتوى عال من
الخطــورة» ،واعترب ان «هناك من يدفــع البلد نحو االنفجار
ويجب أن يكون حســم وحزم يف التعامل مع هذه القضية،
وقطــع الطريق عىل التالعب صري البلــد من قبل جهة او
جهات تت مر عىل الناس ولقمة عيشهم وتتالعب باالستقرار
االجتامعي واالمن الوطني».
مواقف الرئيســن عون ودياب جاءت يف خالل االجتامع
االقتصادي واملــايل واالمني والقضا الذي ترأســه رئيس
الجمهورية قبل ظهر امس يف قرص بعبدا ،يف حضور نائبة
رئيس حكومة ترصيــف االعامل وزيرة الدفــاع زينة عكر،
ووزراء املالية غازي وزين والداخلية والبلديات محمد فهمي
واالقتصــاد والتجارة راوول نعمة ،وعدد مــن الوزراء وقادة
األجهــزة األمنية ومدعي عام التمييــز وحاكم مرصف لبنان
وعدد من املسؤولن يف القطاعن املرصيف والصرييف.

} بيان االجتامع

وبعد االجتامع صدر البيان ا  ،تاله املستشار السيايس
واالعالمي لرئيس الجمهورية انطوان قسطنطن.

} عون }

ويف مســتهل االجتامع،
أكد رئيــس الجمهورية «أن
األوضــاع املســتجدة عىل
الصعيدين املــايل واألمني
تحتاج اىل معالجة يعة
ألننــا نشــهد ارتفاعا غري
مربر يف سعر رصف الدوالر
بالتزامن مع شائعات هدفها
ب العملــة الوطنيــة
وزعزعة االستقرار» .وحذر
من خطــورة ما يجري ملا له
من انعكاســات عىل األمن
االجتامعــي وتهديد األمن
الوطني .وطلب من االدارات
والجهــات املعنيــة قمــع
اجتام بعبدا
املخالفات التــي تحصل ال عون
سيام التالعب باسعار املواد
الغذائية واحتكارها وحرمان
املواطن منها.
وتناول الرئيس عون الوضع األمني يف البالد ،فقال« :انه اذا
كان من حق املواطنن التعبري عن آرائهم بالتظاهر» ،مضيفاً
«إن قطع الطرق مرفوض وعىل األجهزة األمنية والعسكرية
أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانن دون تردد «.
واكد رئيــس الجمهورية أنه ماض يف برنامجه االصالحي
مهــام بلغت الضغوط ،وقال« :أنا أتيــت ألحدث التغيري الذي
ينشده اللبنانيون ولن أتراجع».

} دياب}

بدوره ،ســأل دياب «هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة

ه ـــل قط ـــع الع ـــدو ري ـــق النف ــ عل ـــى لبن ـــان بممارس ـــة ال

دااال

ون را

بسعر رصف الدوالر والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة
هذه املنصات؟هذه املنصات سياسية وليست مالية ،لذلك ف ن
هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الرصف يف السوق السوداء،
إمنا تهدف إىل خراب لبنان عرب التأثري عىل الواقع االجتامعي
واملعيــيش لتحريض الناس ودفعهم للخروج إىل الشــارع»،
مضيفا «املشــكلة أن هذه املنصات ،وعــىل الرغم من أنها ال
تعكس فعليا ســعر رصف الدوالر ،إال أنهــا أصبحت مرجعا
للرصافن وكذلك بالنسبة للتجار يف مختلف أنواع البضائع».
أما بالنســبة ملوضــوع التهريب والتخزيــن فقد عقدت
اجتامعات متكررة مــع الوزراء املعنين ور ســاء األجهزة
االمنية والتي اعطيت خاللها توجيهات حاسمة ملنع التهريب

ـــو عل ـــى «الكونس ـــورتيو » واالس ـــتمرار بعملي ـــات التنقي ــ ؟

دوليل بشعالين
مل يحصل لبنان بعد عىل أي رسالة من الواليات املتحدة األمريكية
بخصوص إست ناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غري املبا ة
مع العدو اإل ائييل يف املنطقة الجنوبية ،والتي ينتظرها ال ســيام
مع بدء عهد جديد فيها مع الرئيس جــو بايدن وإدارته الجديدة .فقد
جرى تعليق هذه املفاوضات التي اســتم ّرت بن  14ترشين األول و11
ترشين الثاين املاضين بعد خمس جوالت ُعقدت يف منطقة الناقورة
يف مق ّر ق ّوات «اليونيفيل» برعاية واستضافة األمم املتحدة وبوساطة
أمريكية ،دون أن تُعلن األســباب الفعلية .أ ّما أسباب تعليقها ،فكان
عدم متكّن العدو اإل ائييل من اإلستيالء عىل جزء من حقوق لبنان،
مي ّني النفس ســاعدة حليفته
وترشيع هذا الســلب ،عىل ما كان ُ
الواليات املتحدة عن طريق وسيطها األمرييك السفري جون ديرو .
هذا الوسيط الذي مل يُعرف حتى ا ن ما اذا كانت إدارة بايدن ستستبدله
ب خر أم س ُتبقيه يف مه ّمته هذه.
من جهة ثانية ،مل تســتكمل كة «توتال» الفرنسية (املشغّلة
لكونســورتيوم الرشكات املكــ ّون من «توتال» و»إينــي» اإليطالية،
و»نوفاتيك» الروسية بعد نشاطها البرتويل يف لبنان وتبدأ بعمليات
التنقيب عن النفط والغاز يف البلوك  ،9عىل ما كان يُفرتض ،يف كانون
األول من العام املا (، 2020عىل ما تقول أوســاط ديبلوماسية
عليمة ،رغــم أ ّن املفاوضات غري املبا ة لرتســيم الحدود البحرية
بن لبنان والعدو اإل ائيــيل ،ال عالقة لها ب عاقة بدء عملها ...غري
أ ّن الضغوطات الدولية السياســية التي متُ ارس عليها ،هي التي أدّت
اىل تعليق عملها ،رغم الحدي عن أســباب تقن ّية وعن ظروف وباء
املتفــيش يف أنحاء العامل .فهل هذا يعنــي أ ّن لبنان ف ّوت
ّ
«كورونا»
لحل جزء من
عليه مســألة اإلســتفادة ماديّاً من قطاع النفط هذاّ ،
أزماته املرتاكمة ،وال ســيام األزمة اإلقتصادية والنقدية التي يُعاين
منها ،وذلك بفعل تأخري وتأجيل عمليات التنقيب واســتخراج النفط
رصف يف الوقت الذي
والغاز حتى العام املقبل؟ وكيف عىل لبنان أن يت ّ
يستكمل فيه العدو اإل ائييل ،بحســب املعلومات املؤكّدة ،عمليات
التنقيــب يف املنطقة املتنازع عليها مع لبنــان يف املنطقة البحرية
كل
الجنوبية ،ســيام أ ّن يف ذلك خطورة كبرية بأن يعمل عىل سحب ّ
كم ّيات الغاز والنفط املوجــودة؟ علامً بأ ّن إجاميل حجم اإلحتياطات
البحرية اللبنانية من النفط يُقدّر بـ  865مليون برميل ،ومن الغاز بـ
 96تريليون قدم مكعب.
تجد األوســاط أ ّن ما أكّده «تحالف الــرشكات» الدولية يف بداية
العام الحايل عن ن ّيته مواصلة نشاطه البرتويل يف لبنان تحت قيادة
املشغّل (أي «توتال»  ،ســيام أنّه بفعل تطبيق القانون 160/2020
املعدّل واملعني بتعليق املهل ،قد جرى متديد فرتة اإلستكشــاف األوىل

كل من البلوكن  4و 9يف امليــاه البحرية اللبنانية اىل  13آب من
يف ّ
العام  2022ألسباب تقنية وما اىل ذلك ،ليس ح ّجة مقنعة عن حسن
نياته .فام هو واضح أ ّن «تحالف الرشكات» يربط بن عمليات التنقيب
ســألة النزاع عىل ترسيم الحدود ،ســيام أ ّن البلوك  4يقع وسط
املنطقة اإلقتصادية الخالصة وال حدود جنوبية أو غربية أو شاملية
له .قد بدأت ســفينة الحفر «تونغستون إيكسبلورير» عمليات الحفر
فيه يف  25شــباط من العام  ،2020وذكرت يومذاك أنّها ستحفر أول
ب إستكشافية عىل عمق  1500مرت عن سطح البحر ،علامً بأ ّن الحفر
يهدف اىل استكشــاف مكامن تقع عىل عمق يتخطّى الـ  2500مرت
تحت قعر البحر .لكن ما حصل أنّها أنهت العمل بعد شــهرين ،مشرية
اىل أ ّن النتيجة أتت سلبية ،ومع ّولة عىل إمكان أن تجد نتائج إيجابية
يف نقاط أخرى الحقاً .غري أ ّن الحقيقة التي لن تُعلنها هي أ ّن عمليات

واالحتــكار ،واصدرت قــرارا كلفت وجبــه وزراء الدفاع
والداخلية واملالية واالقتصاد لوضع خطة متكاملة للتشــدد
يف تطبيق التدابري التي من شأنها مكافحة ظاهرة االحتكار
والغش والتالعب باألسعار .كام طلبت من مدعي عام التمييز
إعطاء التوجيهات الالزمة ل جهزة االمنية يف ما يتعلق نع
التهريب لتنظيم هذه املسألة.
بعــد ذلك ،تحدث عــدد من املشــاركن يف االجتامع حول
األوضاع املالية والنقدية واألمنية وكان تشــديد عىل ورة
تشكيل حكومة جديدة وفقا ملباد الدستور وأحكامه تتوىل
تنفيذ االصالحات وخطة النهوض االقتصادي.
وبعد التداول تقرر ا
 أوال :تكليف االجهزة االمنية ضبط جميع االشــخاصالذيــن يخالفون احــكام قانون النقد والتســليف وقانون
تنظيــم مهنــة الرصافة ســواء كانــوا مــن الرصافن
املرخصن أو غــري املرخصن الذين ميارســون املضاربة.
 ثانيــا :تكليف ،بناء إلشــارة القضاء ،االجهــزة االمنيةالعمــل عــىل اســتكامل اقفــال املنصــات واملجموعات
االلكرتونيــة غــري الرشعيــة املحليــة التــي تحــدد
اســعار الــدوالر االمــرييك تجــاه اللــرية اللبنانيــة.
 ثالثــا :تكليــف الــوزارات املعنيــة واالجهــزة االمنيةالعمــل عــىل ضبــط اســتعامل العملــة االجنبيــة إال
لغايــات قطاعيــة تجاريــة او صناعيــة او صحيــة
وذلــك لتأمــن املتطلبــات االساســية للمواطنــن.
 رابعــا :تكليــف وزارة الخارجيــة واملغرتبــن تكثيفالعمــل الديبلومــايس لحــ الــدول املانحــة عــىل
مســاعدة النازحــن الســورين يف وطنهــم االم.
ورة وأهميــة إعــداد وإقــرار
 خامســا :تأكيــد».
«
مــرشوع القانــون املعــروف بالـــ
 سادســا :الطلب اىل االجهزة االمنية والعســكرية عدمالسامح ب قفال الطرقات.

الحفر يف الب مل تصل اىل العمق املطلوب ،علامً بأنّه يبل  4200مرت.
من هنا ،شدّدت االوساط عىل أ ّن وقف كة «توتال» لعملها يعود
العتبارات سياسية ،ألنّه لو استجابت للمقتضيات التقنية والحقوق
اإلقتصادية فقط الستم ّرت يف عمليات التنقيب ،ووصلت اىل الب التي
تكشــفه الصور الجو ّية املتوافق عليها .ولكنها مل تحفر اىل املستوى
الذي كان ُيطلب منها أن تحفر إليــه ،وقد خضعت بالتأكيد لضغوط
أجنبيــة (و»إ ائيلية» ضمناً واعتبارات سياســية جعلتها توقف
التنقيب يف البلوك  .4علامً بأنّها ملتزمة البلوك  9أيضاً وب مكانها اليوم
بدء عمليات التنقيب فيه ،رغم التأخري الذي حصل حتى ا ن .فلو كانت
فعالً ال تزال مهت ّمة باإلستمرار يف عملها يف لبنان ،تستطيع أن تخرج
من املنطقة املتنازع عليها نحو كيلومرت واحد ،وهي تعلم ذلك ،من دون
أن يعرتض عملها أي أحد .فيام التأخري الحاصل والذي تعزوه ألسباب

تقنيــة ،وأل ّن إنفجار مرفأ بريوت يف  4آب املــا قد ألحق أ اراً
املخصصة لتنفيذ األنشطة البرتولية
جسيمة يف القاعدة اللوجستية
ّ
يف املياه البحرية اللبنانية وسواها ،عىل ما أعلنت ،فليس سوى حجج
ال تقدّمها كات تنوي اإلستثامر والربح.
ورأت األوســاط نفســها أ ّن متديد املهل ال يخدم لبنان ،إذ ال يشء
مينع ائتالف الرشكات ،وقبل تاري آب من العام  ،2022من أن يطلب
متديداً جديداً لعملية استكشــاف النفط والغاز اىل العام  ،2023عىل
سبيل املثال ،بسبب الحسابات السياسية التي ال عالقة لها وضوع
اإلستثامر .فهذا األمر يخدم العدو اإل ائييل الذي يستم ّر يف عمليات
كل الظــروف ،ورغم تعليق املفاوضــات غري املبا ة
التنقيب رغم ّ
لرتسيم الحدود البحرية مع لبنان .فقد اعتمد البلوك  ،72وهو بصدد
تلزميه رغم أنّه يدخل بكامله ،وال يُالمس فقط ،يف املنطقة املتنازع
عليها.
ويقول الخرباء انه إذ ســبق وأن أكّد لبنان الرســمي مراراً أنّه لن
يســمح بالتعدّي عىل مياهه اإلقليمية املعرتف بها دولياً ال سيام يف
املنطقة اإلقتصادية الخالصة يف جنوبه حي بلوكات النفط والغاز
وخصوصاً البلوك  9واملنطقة املتنازع عليها حال ّياً والتي تبل مساحتها
ظل
 2290كلم  ،2فاملطلوب من الدولة اللبنانية اليوم القيام ،وإن يف ّ
حكومة ترصيف األعامل أو وقف مفاوضات الرتسيم ،بأمرين مل ّحن:
 األول :أن تقوم الدولة اللبنانية بتعديل املرسوم  211 /6433املتعلّقب حداثيات الحدود البحرية وإرســاله اىل األمــم املتحدة ،عىل وجه
الرسعة .فاملادة الثالثة منه تُعطيها الحقّ بتعديله عندما تطرأ معطيات
جديدة .واليوم ميلك املفاوض اللبناين هذه املعطيات ،لهذا عىل الدولة
اللبنانية أن تعمل وفقاً لهذه املعطيات ،وتُعدّل املرســوم من دون أي
تأجيل.
 األمر الثاين :هو مطالبة كة «توتــال» تنفيذ موجبات العقداملوقّــع بينها وبن الحكومة اللبنانية يف العــام  2018يف ما يتعلّق
بالتنقيب عن النفط والغاز يف البلوكن  4و 9من قبل «الكونسورتيوم»
الــدويل .وأن متُ ارس الجهات املعنية بالتــايل الضغط عىل «توتال»
الســتكامل عملية التنقيــب ،ووقــف الذرائع والحجــج املتعلّقة
بتمديد املهل ،أو ب ورة الحاجــة اىل املزيد من عمليات البح قبل
اإلستكشــاف ،وذلك تحت طائلة اإلنذار بفس العقد معها كونها مل
تلتزم وجباته .علــامً أنّه ب مكان لبنان أن يجد كات دولية بديلة
عنها مهت ّمة باإلستثامر يف ثروته النفطية ،وهي كثرية.
وختمت األوساط نفسها :أ ّما إذا كان لبنان س ُيامطل أك  ،وسينتظر
التحالف الدويل الذي ينتظر بدوره مسألة اإلنتهاء من ترسيم الحدود
البحرية الجنوبية وعملية فصل النزاع ،ف ُيخ عليه من أن يُف ّوت آخر
ميكن أن تنتشله من حفرة
فرصة متاحة ،وهي ثروته النفطية التي ُ
اإلنهيار التي وقع فيها عىل مختلف الصعد؟!
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

دخـــــــــــول مـــــنـــــا ـــــق جـــــــديـــــــدة الـــــــــى الــــــشــــــارع
يــــشــــيــــر الـــــــى اتـــــســـــاع املــــعــــركــــة ال ــس ــي ــاس ــي ــة

عاقل يفهم

صوت السال

بقلم د .مصطفى يوسف اللداوي

اييل يوسف العاقوري
اقــوى مــن املدافــع
نعم ،للسالم صوت
ابل من ضجيــج الحروب
نعم للسالم صدى
رجــال يف قــ ّوة املحبة!
نعم ،للسالم رجال
بــابـــــا الســـــالم!
نعم للسالم بابا
بابا السالم يف قلب ق يفتقد السالم ،ق مضطرب ،يختزن
الحروب والقتال والقتل والثورات والنزاعات.
من روما اىل اور  -حرف واحد يف ّرقهام ،حرف امليم ،حرف ميلء
باملحبة والتواضع واملسامحة والغفران.
جاء بابا االخوة ،البابا العابر لالثنيات واالديان والدول.
هذا البابا الذي احدث تغيريات يف منط عيش الكنيسة
من باب التواضع وعيش الخدمة واالخوة.
بابا عىل مثال القديســن من بطرس اىل يوحنا بولس الثاين
مرورا بـ (السال و بل واالم ترييزا وغريهم.
جاء يقول ان خدمة االنسان هي خدمة الله
جاء يقول ان االختالف والتن ّوع هو سبب للتعاون يف الحياة
الحل،
جاء يقول ان كل االديان تتطلع اىل السامء وان السامء لديها ّ
لكل البرش للغني والفقري للظامل واملظلوم للمؤمن وامللحد.
سامء ّ
جاء يقول ان كل انسان لديه جوهر حسن ونقي ،فليستعمله يف
خدمة اخيه االنسان.
جاء يقــول ان الكل يف خدمة الــكل ،وان عيش االخوة هي
طريق اسامء.
جاء يقول ان خيانة الدين هي خيانة السامء
جاء يقول ان لالديان الساموية قواسم مشرتكة كثرية،
قواسم مقدّسة وان االميان بالله هو جوهر الحياة.
جاء يقول عندما ننظر اىل السامء نتشجع فلنخرج من انفسنا
ونتطلع اىل السامء عرب االخر.
جاء يقول ان نبقى جنبا اىل جنب مهام عظمت الرصاعات واشت ّد
النزاع والخصام.
جاء يقول ان االميان بالله هو دافعنا ،فلننطلق معا ،وننظر معا
ونفكّر معا.
يجسد
يف مســقط رأس ابراهيم أبو االنبياء ،جاء بابا االخوة ّ
معنى األخوة بالعمل والحق.
جاء يعيش هذه األخ ّوة مع املرجعيات الدينية لصنع السالم.
جاء ّ
يصيل مع الكل لكل الرشق ،بل لكل العامل.
جاء يعيش الصداقة مع الله ومع أخوته يف االنسانية.
جاء يشدّد عىل أن بيتنا واحد وأننا مسؤولون عن هذا البيت.
جاءليعطيللحياةقيمةاضافية،قيمةمعاألرضواالنسانوالله.
جاء يذكرنا بأن لدينا تاري مشــرتك وتجارب مشرتكة وهدف
وجل.
مشرتك هو حب الله ع ّز ّ
جاء يدفعنا للعمل ســويّاً من اجل مســتقبل أفضل ل جيال
القادمة.
جاء يفيض عدوى املحبة والتسامح والغفران.
جاء يحمل مرشوعاً من التطرف والتعصب.
جاء يرفع قيمة االنسان عرب أخيه االنسان.
جاء يحمل السالم األبيض ليك يحمي البرش والحجر.
جاء يعيد القوة اىل هذه البالد ،ق ّوة التقوى واملح ّبة ،قوة التج ّذر
يف األرض.
جاء يك ّرس غنى التن ّوع ،التن ّوع يف وحدة الله.
التن ّوع يف خدمة الله والتنوع يف متجيد الله.
جاء يعيش مسرية السالم دون استثناء احد.
جاء ليكرس بناء السالم مع الكل وللكل.
يا أيّهــا البابا العظيم يا صاحب االبتســامة ،يا صاحب املودّة
والهدوء يا أيها القريب من الفقراء والحزا والضعفاء ساعدنا ان
نجعل من زيارتك هذه محطة فعلية يف تاري الرشق عرب الصالة
وصنع الخري وعيش الصالح وفعل الرحمة.
ساعدنا عىل اظهار املحبة املخبأة يف قلوبنا.
ساعدنا عىل دفن الحقد الكامن يف عقولنا.
ســاعدنا عىل ان نسمع ا خر صوت الســالم وصوت املحبة
وصوت االنسانية.
ساعدنا عىل ان نكون مصدرا للط نينة والسكينة يف هذا الرشق.
ساعدنا عىل عيش األخوة والخدمة وعيش االميان مع ا خر.
ساعدنا عىل صنع السالم بأيدينا.
لبنانينتظرك

جبي

عي

بوعي

من الواضــح أنّ غالب ّية القوى إســتبدلت خياراتها يف
سبيل تحقيق ماّربها فاختارت اإلنتقال إىل الشّ ارع لتوجيه
الرســائل ،األمر الّذي ترجم وجة واسعة من ال ّتحركات،
تزامنت مع إنهيــار يع يف ســعر رصف اللرية مقابل
تحرص عىل دعوة املواطنن
الدوالر ،بعد أن كانت يف املا
الّذين يلجأون إىل الشّ ارع إىل إفساح املجال أمام املفاوضات
السياس ّية.
ّ
سياس ّية الّتي
أوســاط
تأكيده
يف
ســاهمت
الواقع،
هذا
ّ
أشارت اىل أنّ ما يحصل يف الشّ ارع ال ينحرص يف التحركات
الشــعبية ،بل عىل العكس من ذلك يأ يف سياق الضّ غوط
امللف الحكومي بشكل أسايس،
لفرض ال ّتنازالت عىل مستوى
ّ
عىل قاعدة أنّ البــالد مل تعد تحتمل حالة املراوحة القا ة،
الســيايس إىل
الســجال ّ
األمر الّذي كان قد بدأ مع إنتقال ّ
مستوى جديد ،بعد بيان رئيس الحكومة املكلّف سعد الحريري
الّذي تناول فيه حزب الله للم ّرة األوىل منذ فرتة طويلة.
وتلفــت هــذه االوســاط اىل أنّ املوجــة الجديدة من
ال ّتحركات ال يبدو أنّها ستكون قصرية املدى ،حي أنّ هناك
من يريد اإلستمرار بها حتى تحقيق األهداف املطلوبة منها،
كل من رئيس الجمهورية ميشــال
أي فرض ال ّتنازالت عىل ّ
ّ
عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل  ،وهو
ما يتأكد من خالل ترسيب معلومات عىل نطاق واسع بأنّ
ال ّتح ّركات الّتي سيشهدها األســبوع الحايل ستكون عىل
نطاق أوسع ،ال سيام إذا ما ترافقت مع إستمرار اإلنهيار يف
سعر رصف الدّ والر.
وبالتايل ،تتضح الصورة تقول االوساط وفق التايل  :إن
محاولة إضعاف العهد أو إسقاطه وإن كانت مستحيلة إمنا
تبدو واضحة بشكل جيل خصوصا أن «نفس» املتظاهرين
الذين يقطعــون الطرقــات أصبح واضحــا ودون أقنعة
ويربطون تحركاتهم من خالل رفع صورة البطريرك بشارة

الراعي يف محاولــة ل يحاء أن مطلب بكريك يتامهى مع
هذه التحركات  ،إال أن هذه االوســاط تلفت أن توضيحات
الرصح البطريــريك جازمة لهذه الناحيــة حتى أنها غري
راضية عن بعض جوانب هذه املطالب حي أن سيد بكريك
يف هذا االطار بالــذات يف واد اّخر وليس يف أجندته عىل
االطالق إســقاط الرئيس املاروين ولن يسجلها سابقة يف
تاري البطريركية.
وتشــري هذه االوســاط إىل أنّه مل يعــد ّاً أنّ تحريك
الرصف يأ دا اً يف إطار ال ّرغبة يف الضغط عىل
ســعر ّ
الســيايس ،إال أنّ اللعبة هذه امل ّرة من دون سقف،
املستوى ّ
بحسب ما يظهر ،بدليل تجاوزها الحدود املعقولة ،يف حن
السالح كان يف املا  ،تحديداً منذ تكليف الحريري،
أنّ هذا ّ
يســتخدم ضمن إطار محدّ د ،كان يُص ّنف عىل أســاس أنّه
السيايس يف هذه اللعبة ،األمر الّذي من املفرتض
الهامش ّ
األسايس يف دفع املواطنن إىل الشّ ارع.
العامل
أن يكون
ّ
لكن الالفت مالحظة هذه االوساط دخول مناطق جديدة
عىل خط ال ّتحركات يف الشّ ــارع وعمليات قطع الطّرق،
ولهذا االمر قراءة مختلفة ملا يحصل يف الوقت ال ّراهن ،حي
األسايس هو تحسن أوراق الق ّوة قبل
تشــري إىل أنّ الهدف
ّ
الوصول إىل مرحلة التسوية اإلقليم ّية ،نظراً إىل أنّ خطوط
الصعيد مفتوحة وال ّنتائج من املفرتض أن
ال ّتواصل عىل هذا ّ
تبدأ بالظهور مع بداية الشّ هر املقبل.
وتلفت االوســاط نفسها إىل أنّ مشــاركة بعض القوى
الجديدة يف ال ّتح ّركات يوحي بــأنّ األمر قد يكون أبعد من
ذلك ،أي ليس فقط إنتظار ال ّتسوية الخارج ّية بل إستعجالها
السيطرة يف الشّ ارع،
عىل قاعدة أنّ األمور بدأت تخرج عن ّ
ّ
املحيل ال يزال أولويّة
يف حن أنّ الحفا عىل اإلســتقرار
الساحة اللّبنانية
عىل
لدى معظم القوى الخارج ّية الفاعلة
ّ
فيام عملية «العزل» القا ة ملكون كبري يف البالد ال ميكن
إدخالها ضمن التسويات الكربى عىل أن التعويل يبقى عىل
موقف حزب الله املركزي.

«الو نـــــي الحـــــر» فـــــي واد و»املســـــتقبل» فـــــي واد ...
و»الق ــوات» تح ــاول ا نق ــا عل ــى م ــا تبق ــى م ــن الحك ــم

بري أبرق معزيا
لرئيس جمهورية ينيا االستوائية
ابرق رئيس مجلس النــواب نبيه بري اىل رئيس جمهورية
غينيا االســتوائية تيودورو أوبيان نغيــام ،معزيا بضحايا
االنفجارات التــي وقعت ،بالقرب من ثكنات عســكرية يف
مدينة باتا الساحلية امس األول.

ديـــــاب لــلــمــعــلــمــيــن فـــي عــيــدهــم:
كــــــل عــــــــا وأنــــــتــــــم الـــــقـــــدوة
أصدر رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حسان دياب،
بيانا ملناســبة عيد املعلم جاء فيه »:يأ العيد يف هذه السنة
خجال من اصحابه الذين هم منوذج العطاء وااليثار ،فاملعلمون
رفضوا ان يستسلموا لواقع مرير ،فاجتهدوا وطوروا وابتكروا
شــتى الطرق ملتابعة رســالتهم ،غري آبهن بوضع اقتصادي
رديء أو معوقات ميدانيــة .إنهم القادة ،بهم يقتدي املجتمع
ومن وراء عملهم تتبرص األجيــال .كل عام وأنتم القدوة ،كل
عام وأنتم بخري».

كــــــرامــــــي :ل ــت ــت ــح ــم ــل الــســلــطــة
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا او لـــتـــرحـــل
غ ّرد النائب فيصل كرامي عرب «تويرت» ،قائالً« :بعد الرصخة
التي أطلقها قائد الجيش العامد جوزاف عون ،عىل الســلطة
السياســية العاجزة واملشــغولة بالســجاالت واملامحكات
والسفرات واملحاصصات ،اما ان تواجه وتتحمل مسؤولياتها
تجاه اللبنانين او فلرتحل غري مأسوف عليها».

وهــــــاب  :ال ــق ــي ــام ــة بــعــيــدة
غــرد رئيس حــزب «التوحيد العر » وئــام وهاب عرب
حســابه عىل «تويرت»« :املشهد نفسه الذي أسقط حكومة
الحريري يف  17ترشين هو نفســه اليــوم يطالب ب عادة
حكومة شــبيهة .إنها مأساة شعب وحكم وساسة ونظام
 .القيامة بعيدة».

فلسطين تدعي على دول الحلفاء
أما محكمة العدل الدولية

سا ة الش داء

محمد علوش
مل تقتنع القوى السياسية بعد بأن اللعب صري اللبنانين،
واســتغالل فقرهم وجوعهم وقلقهم لن يؤدي سوى لخراب
ما تبقّــى من وطن ،وعندها لن يكون هنــاك من يحكمونه،
ولن يستمر البلد ليختلفون عىل رئاســته ،ومجلسه النيا
وحكومته.
يف الشــأن الحكومي يعيش التيــار الوطني الحر يف واد،
وتيار املســتقبل يف واد آخر ،ي ّتهم كل طرف ،األطراف األخرى
بالتعطيل ،إذ تؤكد مصــادر قيادية يف التيار الوطني الحر أن
الرئيس املكلف ال يريد تشــكيل الحكومة ألســباب خارجية
وداخليــة ،ويف ا ونة األخرية تأكد هذا األمر ،مشــرية عرب
«الديــار» إىل أن األســباب الداخلية باتــت واضحة وهي أن
الحريري ال يريد أن يتحمل مسؤولية رفع الدعم عن املواطنن،
وبالتايل ،هو ينتظر إما انتهاء األموال املخصصة للدعم ،وإما
قيام حكومة ترصيف األعامل برئاســة حســان دياب بهذه
الخطوة ،مشددة عىل أن الحريري يحلم بلعب دور املنقذ ،وهو
لن يســتطيع لعب هذا الدور بحــال قامت حكومته هو برفع
الدعم.
أما األســباب الخارجية فهي األبرز ،تقول املصادر القيادية
يف التيار الوطني الحر ،مشرية إىل أن الحريري ال يريد تشكيل
أي حكومة قبل الحصول عىل الرىض الســعودي ،والذي لن
يحصل عليه ألنه يتعلق برشوط ال يستطيع الحريري تلبيتها
بشــأن مشــاركة حزب الله بالحكومة ،معتربة أن الحريري
حاول مراراً وتكــراراً تعديل الرشوط الســعودية املفروضة
عليه ،وأدخل مرص كوسيط ،ومن ثم ج ّرب حظّه يف اإلمارات
العربية املتحدة ،ويف باريس ،ولكن دون جدوى ،فالسعودي ال
يضع امللف اللبناين كأولوية ،وهو يركّز عىل ملفّه الخاص يف
اليمن ،والعالقة مع الواليات املتحدة األمريكية.
وترى املصادر أن هذا الواقع دفع الحريري ملحاولة استثامر

الشــارع من جديد ،واللعــب بقيمة الــدوالر ،والعودة إىل
نغمة قطع الطرقات ،وذلــك للتغطية عىل رفضه الطروحات
الحكومية االخرية ،والتي كان ميكن أن تحقق النتائج املرج ّوة،
مح ّملة رئيس الحكومــة املكلف مســؤولية تضييع الوقت
والنتائج املرتتّبة عليه.
عــىل الضفة املقابلــة ،تنفي مصادر «املســتقبل» تقديم
حل من قبل رئيس الجمهورية ،مشرية عرب «الديار»
طروحات ّ
إىل أن كل ما يحاولون فعله اليوم هو تحميل رئيس الحكومة
املكلف مسؤولية التعطيل لتحميله مسؤولية الوضع القائم،
ولكنهم يتناســون أن الرأي العام بات يعلم التفاصيل ،واالهم
هــو أن حكومتهم الحالية هــي من تتحمل مســؤولية ما
يجري ،خاصة الوزارات التي حصلوا عليها وألبســوها ثوب
اإلختصاص ،فاالزمات اليوم ترتكز يف قطاع الكهرباء ،واملواد
اإلستهالكية ،واملحروقات.
وتضيف مصادر «املســتقبل»« :للمرة املليون نقول ونكرر،
عندما يريد رئيس الجمهورية إبالغ الحريري بأي قرار بشــأن
الحكومة ،ميكنه اإلتصال به ودعوتــه ل جتامع يف بعبدا،
وكل ما عدا ذلك هو هرطقات دستورية».
يف الشارع ال شــكّ أن «السياسة» ترسح ومترح ،فالقوات
اللبنانية عادت إىل الشــارع بق ّوة ،وهي تــرى أن كل ما من
شأنه أن يُســقط الهيكل عىل رأس السلطة ،هو امر مطلوب،
لذلك فهي تحاول استغالل االوضاع اإلقتصادية ،والسياسية،
لزيــادة الضغوطات ،وتكثيــف املطالبات باســتقالة رئيس
الجمهورية ،ولكن وبحسب مصادر سياسية مطّلعة ف ن من
هم بالشارع ليســوا تابعن لالحزاب السياسية فقط ،فهناك
 3فرق تتحــرك اليوم ،االوىل هي األحــزاب ،وتحديداً القوات
اللبنانية ،الكتائب اللبنانية ،وتيار املستقبل يف بعض املناطق،
الثانية مجموعات الحراك الذي انطلق يف  17ترشين ،وهؤالء
يتحركون يف بــريوت ،والنبطية ،وبعــض مناطق الجنوب،
وصيــدا ،والثالثة وهي األخطر مــن االوىل ،وتتمثل بزعران
الشوارع الذين يستغلون الفوىض.

انشغل الفلسطينيون كثرياً يف السنوات القليلة املاضية التي
تلت العدوان اإل ائييل عىل قطاع غــزة عام  ،2014حاولة
االدعاء عىل املســؤولن اإل ائيلين ،السياسين والعسكرين
واألمنين وغريهم ،ممن يتهمونهــم بارتكاب جرائم حرب ضد
الشعب الفلســطيني ،وبدأ الكثري من الحقوقين الفلسطينين
ونشــطاء حقوق اإلنســان ،تحضري امللفات املختلفة ،وتجهيز
الشهود وتنظيم القرائن والرباهن ،لتقديم شكاوى ضد املجرمن
اإل ائيلين ملحاكمتهم أمام محكمــة الجنايات الدولية ،التي
أصبحت فلســطن طرفاً فيها ،بعد أن انضمت إليها رسمياً يف
العام  ،2014عىل أمل أن تنجح املحكمة يف إدانتهم ومحاكمتهم،
واعتقالهم ومحاســبتهم ،خاصة أنها أعلنت واليتها القانونية
عىل األرا الفلســطينية ،وبدأت هي اتهــا القانونية بفتح
ملفات وتحديد شــخصيات وتوجيه اتهامــات ،وغري ذلك مام
يسبق االستدعاء أو االعتقال ،متهيداً للتحقيق واملحاكمة.
لكن غايتنا ليســت إدانــة االحتالل وحســب ،أو معاقبته
ومحاســبته ،وفضح مامرساته وكشــف سياساته ،أو فرض
عقوبات دولية عليــه وحصاره ،والتضييق عىل قيادته وإحراج
مســؤوليه ،إلرغامه عىل الخضوع للقرارات الدولية وتنفيذها،
بل إن غايتنا الكربى واألساس هي تحرير فلسطن واستعادتها،
وطرد االحتالل وإنها ه ،ومامرســة حقنا املرشوع يف إقامة
دولتنا املســتقلة وعاصمتها القدس التاريخية عىل كامل ترابنا
الوطني ،فهذا الذي يتطلع إليه الفلســطينيون ويناضلون من
أجله ويضحون يف ســبيله ،وال يســعون فقط إىل محاسبة
الكيان ومعاقبتــه ،فالعقاب ال ينهي االحتالل ،ومنع الســفر
ال يوقف الظلم ،واملالحقة ال متنــع الحكومات اإل ائيلية من
مواصلة سياستها ،والتصدي لكل املحاوالت الدولية للنيل منها
وإدانتها.
وملــا كانت غايتنــا هي إنهــاء االحتالل واســتعادة الحق
الســليب يف الوطن واألرض والحقوق ،فلــامذا ال نتوجه إىل
الجهات الدوليــة التي خلقت هذه األزمة ،وتســببت يف نكبة
فلســطن وترشيد شــعبها ،وكانت السبب يف نشــأة الكيان
ورعايته ،وتسليحه ومتكينه ،ودعمه وإسناده ،فنشتيك عليها
ونحاكمها ،وندينهــا ونجربها بقوة القانــون الدويل ،ال عىل
االعرتاف بالجرمية فقط ،وإعالن املســؤولية عن املشكلة ،بل
نلزمها بتصحيح خطأها وتصويب سياســتها ،وإعادة األوضاع
إىل ما كانت عليه قبل مامرســتها لحق االنتداب الذي ابتدعته،
والذي مل يكن إال شكالً من أشكال االحتالل البغيض لكن ببعض
الزينــة والزخرف الــكاذب ،خاص ًة أن الظــروف الدولية باتت
تخدمنا ،والروايــة اإل ائيلية مل تعد هي الرائجة واملصدقة ،إذ
تكذبها الحقائق وتفضحها السياسات.
فاملســؤولية األوىل واألســاس عن نكبة فلسطن واحتالل
أرضها وترشيد شــعبها واغتصاب حقوقهــا ،تقع عىل الدول
الكربى التي كانت ســائدة ومالكة ومسيطرة يف النصف األول
من القرن العرشين ،والتي كان يطلق عليها اسم «دول الحلفاء»،
وهي التي انترصت يف الحربن األوىل والثانية ،ورسمت مناطق
النفوذ وحددت حدود الدول العربية ،بعد أن قســمتها وجزأتها
ضمن ما عرف باتفاقية ســايكس بيكو ،وكانت انكلرتا ومعها
فرنسا تتقدمهم وتقودهم ،وهي التي سبقت ب صدار وعد بلفور
الذي كان األساس الذي قامت عليه الجرمية وأُغتصبت فلسطن
ونشــأ مكانها الكيان ،والتحقت بهام فيام بعد الواليات املتحدة
األمريكيــة ،التي ورثت نفوذ انكلرتا وحافظت عليه ،ثم أصبحت
القــوة العظمى واألوىل يف العامل ،فتجاوزت سياســة انكلرتا
يف دعم الكيان الصهيوين ومســاندته ،عىل حســاب الحقوق
املرشوعة للشعب الفلسطيني.
مل يتغري الواقع أبداً ومل يتبدل ،فدول الحلفاء التي كانت قدمية
ما زالت قا ة ،وأطرافها ما زالوا هم أنفسهم مل يتغريوا ،وكام ال
يسقط حق الفلسطينين األبناء يف ملك آبائهم وأجدادهم ،ف ن
أبناء وأحفاد دول الحلفاء وورثة االســتعامر الجديد ،يتحملون
كامل املسؤولية عن سياســة دولهم ومسؤولية قادتهم ،ويف
القانون الدويل و ائع األرض والســامء ما يجعل الحق قا اً
ومتوارثاً ،كام املسؤولية موصولة وغري مقطوعة ،ما مل يعرتف
الخلف بجرمية الســلف ويعلن الرباءة منها ،ويقبل بالتعويض
عنها ،واســرتضاء املظلوم واملت ر عام أصابه ولحق به ،ويف
التاري القديم واملعارص سوابق مشابهة وقضايا مامثلة ،ميكن
االست ناس بها واالعتامد عليها.
قد تنجح هذه املحاولة وإن كنت أســتبعد وقد تفشــل وهو
األغلب ،فرعاة الكيان الصهيــوين ُعمي عن جرا ه ،وصم عن
سياســته ،وال يحرك ضامئرهم ظلمه وال عدوانه ،وال يقلقهم
ما أصاب الشعب الفلسطيني ولحق به جراء سياستهم املنحازة
ووالئهم املطلق للكيان الصهيوين ،ورغم استحالة قبول الدعوى
شكالً أو تعذر املبا ة بها موضوعاً ،ف نني أرى وجاهة امل
فيها ،ورجاحة عقل املؤمنن بها ،ولعلنا نستطيع االستفادة من
الدولة الرتكية ،التي كانت ســائدة يف مطلع القرن العرشين،
وكانت فلسطن تتبع لها وتخضع لسلطانها ،وعام قريب تنتهي
معاهدة ويســفر واتفاقية لوزان ،األمر الذي ميكننا من إعادة
فتح ملف قضية فلسطن أمام القضاء الدويل.
ال يفوتنا اليوم هذا األمل ،فــ ن فاتنا ذلك فيام م لقرص
نظر أو نقص يف الوســيلة أو عجــز يف اإلرادة ،ف ن الفرصة
ما زالت أمامنــا ،وقد باتت أمامنا املنظــامت واملحاكم الدولية
مرشعــة األبواب ،مرشوعة الطرق ،وأصبــح لدينا نحن العرب
والفلسطينين القدرة عىل الولوج إىل هذه املؤسسات األممية،
وعرض قضايانا أمامها ،واالستفادة من نظمها واالحتكام إىل
قوانينها.
هذا الرجا ُء ليس خياالً وال باً من املســتحيل ،وليس جنوناً
أو عبطاً أو سرياً عكس التاري  ،وال هو باألمر املتأخر عن زمانه
والباطل لتغري أحكامه ،وليس بالســاقط شكالً لغياب أطرافه
وزوال ص ّناعه ،وال بالفاســد موضوعــاً لبطالنه بدعوى عدم
املســؤولية ونقص الرباهن واألدلة ،بل هو الحقيقة والواقع،
والسبيل الذي يجب أن يسلك ،والباب الذي ينبغي أن يطرق.

املشنوق :اعتذار الحريري مقابل استقالة عون
ال حكومة قبل منتصف الصيف

دعــا النائب نهاد املشــنوق ب طــالق إىل «إطالق جبهة
سياسية وطنية تقف إىل جانب البطريرك بشارة الراعي ،الذي
صار هو صوت الثورة وصوت اللبنانين الثائرين» ،كاشفًا عن
«تشــاور بن العديد من األحرار الجد ّين الذين لديهم تجربة
سياســية ،بهدف إقامة جبهة تواكب هذا االســتقالل يف
مواجهة االحتالل الســيايس اإليراين ،الذي هو احتالل مايل
واقتصادي أيضاً» ،معتربا أنّ «اللبنانين اليوم أمام خيارين إما
املواجهة أو االستسالم».
وخالل حوار تلفزيوين ،أكّــد أنّه «ال حكومة قبل منتصف
الصيف املقبل ،ألنّ حزب الله يتح ّرك عىل حرارة امليزان اإليراين
وقلت للرئيس ســعد
ُ
وليس عىل حرارة املصالــح اللبنانية،
الحريري خالل االستشارات النيابية أنّ هذا ف يُنصب له».
ودعا الحريري إىل عدم االعتذار ،واضعاً معادلة« :االعتذار
مقابل االســتقالة»« :لن يعتذر إال يف حالة استقالة رئيس
الجمهورية .ولو كنت مكانه ملا اعتذرت».
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Ác¼ w —«d?L²?Ýô« s tMOJL?² W?CH? ? —UF?ÝQÐ
W³F?B« WOU*« ŸU{Ëô« qþ w UL?OÝ ô ¨·ËdE«
v« X?HË ¨åpc W???“ö« ‰«u???ô« d???«uð Âb???ŽË
5Qðò W??OMF*« U??N?'« l t??²?FÐU??²? WK?«u?
v« WMü« …œuF?« UeK² ?Ë ŸUDI« «c¼ VUD
ÆåZb*« rKF²«
v« «uKI½ b?u« ¡U?C?Ž√Ë »Ëc?:« d¹“u« ÊU? Ë
VŽU?B*«Ë Íu?Ðd?²« ŸUDI« VUD Êu??Ž fOzd«
¨t?²U?Ý— W¹œQ?ð w —«d?L?²?Ýö U?NM w?½U?F¹ w²«
W?OU?*«Ë W¹œU?B?²??ô« W?“ô« qþ w U?u??B?šò

»d??????(« b??????O??????F??????Bð l? ÓË v?KŽ åw?ł—U??????š ·UJ?²??????Ž≈ò
j??Ýu???‡??« X??O??‡???ÐË «b??????????????????????³???????????????????????F??Ð s??‡??O???‡??Ð

V¹b« qł w
WQ * W³? MUÐ p–Ë ¨iF³« rNCFÐ ÁU&UÐ W?OËR *« …d
W??L??I½ nOþu?ð v≈ W??U?{ùU?Ð ¨W??OU*« ŸU??{Ë_« w ÍÒœd??²«
v≈ U?H?²ù« ÊËœ s?Ë ¨W?O?ÝU?O? « U?N?ł«u?*« w 5MÞ«u*«
b¹bF« lb¹ b Íc«Ë ¨œö³« t?O≈ XKË Íc« dOD)« —UON½ù«
vK?Ž ÃÒd??H???²*« nu??? sŽ w?ÒK ???²« v« W???OK;« ·«d?Þ_« s
Æåd=ÓbÔ*«ò wÝUO « „U³²ýù«

v≈ ÈÒœ√ Íc« u¼ Òb??−?²? *« l«u« Ê√ ¨ U?uK?F*« XU?{√Ë
5Š 5Ð qB% w²« …—ËUM*« UOKL?Ž ¡«dł f¹—UÐ w å…eI½ò
Â«e²ù« Èd?ł U qJ W?FÐU²*« Ë√ W¡U? *« ÍœUHð q?ł√ s dš¬Ë
s WÝULŠ bNý w²« WIÐU « WKŠd*« Èb vKŽ œuŽË s tÐ
jš vKŽ ÎU??O?B? ??ý qšb?²K ÊËd?? U? q¹u½U1≈ fOzd?« q³?
qOJA??²Ð W?OM?F*« Èu?I« 5Ð qU??(« wÝU?O?? « „U?³??²?ýù«
¨ÂÒb?Ið Í√ oOI?% ÊËœ s sJË ¨ UŠö?ù« ¡«dł≈Ë W?uJ(«
ÆbOFB« «c¼ vKŽ dO ¹ uË
w d???O??√ nu?? l? s«e??²¹ Íc?« w ½d??H?« nu*« ¡«“≈Ë
nK*« l d?ýU³? wÞU?Fð Í√ sŽ ¨WE×K« v²?Š t ?HMÐ åÈQM¹ò
Èb VÒdð W?U?Š sŽ ÎU?C¹√ U??uKF*« XH?A?? b?I? ¨w½U?M³K«
U?HK0 ’U?)« UN?I¹d? ‰U?LJ²?Ý« —UE²½UÐ ¨W?O d?O?_« …—«œù«
l{Ë q?ł√ s ¨w½U?M³K« n?K*« U???NM?OÐ sË ¨j?ÝË_« ‚d???A«
l s«e??²ð ·u?Ý w?²«Ë ¨W?Šd??²?I*« ‰u?K(UÐ ’U?š —Òu??Bð
s sJË ÆW??IDM*« w? …b¹b?'« W??O? d??O?_« W??O?−??Oð«d?²??Ýù«
tJK1 ô U? u¼Ë ¨Xu« iFÐ VÒKD²¹ b? d?_« «c¼ Ê√ ¨`{«u«
‚“Q*« wÒD ?ð w Î«d?O??³? Î«e??−?Ž Êu??N?ł«u¹ s?¹c« Êu?O½U?M³K«
ÆtKL QÐ bK³« »dC¹ Íc« dOD)«
cM UNðdOðË œ«“ w²« »d?(« wðQð ¨‚UO « «c¼ sL{ sË
Ÿu³Ý_« W¹UN½ «—Uù« v≈ Íd¹d(« bFÝ nÒKJ*« fOzd« dHÝ
w XKL?Š w²«Ë ¨«b?³?F?Ð d?B? o¹d?Ë t?I¹d? 5Ð U? ¨w{U*«
iUž U?NCFÐ qzU?Ý— ¨UN ?H½ UuKF*« XHA? UL ¨U?NðUOÞ
w—Ë UU?Nðù« ‰œU³ð W?N' ÎUu?Bš ¨5I¹dHK ¡U?HKŠ ‰UD¹

UýU³« bN
¨rNðU??³?ÝUM0 ÊuK?H?²?×¹ r?¼Ë ¨”UM« œU?²??Ž« U*UD ‡±
Ê«Ë ¨rNKš«œ w? ¨U¼u¼e¹ Ê√ ¨U??NM W??−?O??N?³« U??L?O??ÝôË
w*U??F« Âu??O« W??³??ÝUM*Ë ¨f√ ÆÂö??Š√Ë ÈƒdÐ U¼u?M¹e¹
…—u¦« œu?Ið …√d« ¨…√d« UM¾?łUHð ÊQÐ U*U?Š wM²¹√— ¨…√dLK
«œU? Ë U?LKþË WŽU?AÐ ¨rU?F« w ¨Êu¦?OF¹ ås¹c«ò b?{
Æ»«d)« w U½UF«Ë
¿¿¿
ÊU¹œô«ò vL? * U?ÝU?Ý√ åWO?L?O¼«dÐô«ò sŽ Y¹b?Š q ‡≤
lMý√Ë l?AÐ√ s qJý sŽ Y?¹b?Š ¨U?½bMŽ ¨u¼ åW¹ËU??L?? «
s UM? q¼ ÆU½œöÐ w? ÊU?? ½ô« Ê«b??łu ‰ö??²???Šô« ‰UJý√
qzUC sŽË ¨…U?Žb*« WOLO¼«dÐô« Ác¼ hzU?Bš sŽ UMŁb×¹
sŽ ¨ÂU¹ô« Ác¼ ¨Y¹b?(« d?¦J?¹ «–U* øå¡U?O?³½ô« wÐ√ò rO¼«dÐ«
vKŽ ÂöJ« ¨¡U×ô« v²Š ¨VO?G¹Ë ¨rO¼«dÐ« sŽË WOLO¼«dÐô«
W OM?J« dIð Íc« w½UFMJ« ¨åwKF« tK« s¼U ò ‚œU?BOJK
tMŽ ·Ëd??F*« ‚œU?B??OJOK øt??²?³ð— v?KŽ ¡U?ł `O?? *« Ê«
ÆrO¼«dÐ« s ¨”UI¹ ô U0 rEŽ√ ¨UO M ¨tÐ ·d²F*«Ë
¿¿¿
œö³UÐ Íœuð œUJð w²« U“ú ¨«dšR ¨W¹bB²*« w dJÐ ‡≥
lL?ł v« u?Žb?ð ¨W?N?ł sL? ÆU?C¹« w¼ W?Ë“Q?? ¨årMN?łò v«
¨U?N²?HÞU?ŽË UN?HDFÐ ¨qL?Að Ê√ vKŽ Èu?Ið ôË ¨wMÞu« qL?A«
ÆfO ²« …b¹bA« WHzUD« w ¨WÝUO « q¼√ ÂuLŽ
¿¿¿
‰U??F?ý« Ê« s?þ s ”UM« Ÿb?? ¹ Ê« q³?? t? ??H½ Ÿb??š ‡ ¥
vKŽ wKF? »ö?I½« …—u¦« ÆÍ—uŁ qL?Ž U?dD« lDË «—UÞô«
ÆÆÆ‚dÞ ŸUD —«u¦« ‰u×²¹ Ê« eO−¹ ô ¡UIð—«Ë ¨◊UD×½ô«Ë ‰c«

qB???²???Ý …b¹b???ł W???F???œ ∫wł«d???Ž
UJOM¹“«d??²?Ý√ ÕU?I s Ÿu??³?Ý_« «c¼
Y¹bŠ w? wł«dŽ rUŽ W?OÐUOM« W?×B« WM' f?Oz— UŽœ
nK²?? ? W?N??ł«u* WKŽU? …b¹b??ł W?uJŠ nO?Qðò v≈ ¨wŽ«–≈
W??“_« qŠò Ê√ v« «d??O?A?? ¨åÊUM³? U?N??O½U??F¹ w²« U??“_«
UÐU?−¹≈ fJFMO?Ý WOËb« U?öF« 5 ?% d?³Ž W¹œU?B²?ô«
Æåw×B« l{u« UN²FOKÞ wË Èdš_« ŸU{Ë_« vKŽ
«c¼ qB²?Ý UJOM¹“«d²Ý√ ÕU?I s …b¹bł WF?œò sŽ nA Ë
wIKð —U?? ? w ö??OK uË Ÿd?? ¹ b? U?? ¨ÊUM³ v≈ Ÿu??³?Ý_«
ÆåWOU dOž ‰«eð ô WOLJ« Ê√ s ržd« vKŽ UŠUIK«
’U????)« ŸUD?IK ÕU????L???? « s? ržd« v?KŽò t?½√ `{Ë√Ë
l qUF²« qC?Hð Èd³J« U dA« Ê√ ô≈ ¨ UŠUIK« œ«d?O²ÝUÐ
U dA U½Ë–√ vDŽ√ b s Š bLŠ d¹“u« Ê√ uË ¨ UuJ(«
ŸUDI« ¡UDŽSÐ «d?ýR ô Êü« v?²Š sJË ¨œ«d?O²?Ýö WU?š
Æå UŠUIK« s …dO³ «œ«bŽ« ’U)«

bOŽ ÍœU
»U¹œ ÊU?Ò ?Š ‰U?L?Ž_« n¹d?Bð W?uJŠ fO?z— `¹uKð qÒJý
WDK? « w Òd??L?²??Ý« w²?« WœU??F*« w ÎôÒu??% ¨·UJ²??ŽùUÐ
»U¹œ ÊöŽ≈ cM Î«b¹b%Ë ¨W?O{U*« dNý_« Èb v?KŽ W¹cOHM²«
»¬ s lÐ«d« w ËdOÐ Qd —U−H?½« dŁ√ vKŽ t²uJŠ WUI²Ý«
ÂUE?²½« œÒb??N?¹ Íc« b¹b???A« dD)« s? ržd« vK?Ž –≈ ¨w{U*«
b?OF?B?²« «d?ÒýR vI?³ð ¨W¹—u?²?Ýb« U ?ÒÝR*« w qL?F«
s ¨rzU „«dŠ s U¼«bŽ U q vKŽ ÂÒbI²ðË ¨WFHðd wÝUO «
5O½UM³K« ‰Ëe½ v?≈ ÈÒœ√ Íc« qU(« —u¼b?²« s Òb?(« qł√
qOJ?Að ÁU??&UÐ jG??C« qł√ s? oÞUM*« q w? ÷—_« vKŽ
nË ¨wU²UÐË ¨UNKO?UHð qJÐ WOU*« W“_« W'U?FË WuJŠ
U¼d?š¬ ÊU Ë ¨…b?F?_« WU? vKŽ qU?(« ÍÒœd?²«Ë —UO?N½ù«
ÆÍuÐd²« bOFB« vKŽ
“dÐ WIKI? UODF sŽ ¨—UÞù« «c¼ w UuKF? XŁÒb%Ë
wÝUOÝ —UHM²Ý« ÁU&UÐ XF?œË ¨WO{U*« WKOKI« UŽU « w
vKŽ dD)« ”uU½ Ò‚œ v≈ Ÿ—U?A« „«dŠ ÈÒœ√ Ub?FÐ ¨wÐeŠË
w Î«b¹b?%Ë ¨wł—U?)« Èu?²? *« v?KŽ U?L? ¨wK;« Èu?²? *«
W?OÝU?OÝ U?Nł sŽ U?uKF*« XKI½ YO?Š ¨t¹eOù« fO«u?
W?Žd ?Ð dO? ¹ l{u« ÊQÐ ¨W?O? ½d?H« …—«œù« l q«uð vKŽ
ÍœR¹ wł—U?šË wKš«œ qÒšbð Í√ ÊËœ s sJË ¨—U?ON½ù« u?×½
qł√ s W?IÐU?? « «—œU?³*« q qA? b?FÐ ¨p–Ë ¨t??²Kd? v≈
Æ…bŠ«Ë WËUÞ vKŽ WOÝUO « ÈuI« q lLł

° V½U??ł_« ‰U?ÒL??FK pcr U?u??×? d¹Ëe?ð ÆÆW?O½UM³K?« W¹—u? « œËb??(« vKŽ
WODŽ ôËUÐ
u?×½ v≈ —u?łú v½œ_« b?(« ‰u?Ë l
‰UL?FK Vð«Ëd« WLO X×?³√ ¨Î«—ôËœ ∑≤
WKU?F« b?O« Vð«Ë— W?L?O ‚u?Hð V½U?ł_«
s ‰U?L?F« s d?O?¦J« l?œ U? ¨W?O½UM³K«
WOU?GM³«Ë W?OÐuOŁ_« UO? M'« nK²? 
v≈ W??O??«d??F«Ë W¹—u?? «Ë W??OM?O?³?KH«Ë
·d? dF?Ý wD ð jÝË ¨ÊUM³ …—œUG?
…dA?F« W³²Ž ¡«œu? « ‚u « w —ôËb«
‰UÒL?F« Vð«Ë— 5Qð WÐuF?Ë ¨…dO ·ô¬
ÆV½Uł_«
r¼bKÐ v?≈ Ÿu?łd« s ¡ôR¼ sÒJL??²?OË
s bÒ Q?²K pcrh× ¡«d?ł≈ rNOKŽ ◊d?²A¹
ÆU½Ë—u ”ËdOHÐ WÐU≈ Í√ s r¼ÒuKš
Æ Uu×H« ZzU²½ w VŽö²«
—U¹b« W?H?O×?B d?Oš_« U?N?HA? w²« Èd?³J« W?×?OC?H« ÒÊ√ ]ô≈
œËb?(« vKŽ ’U ?ý_« iFÐ ÂUO? ‰uŠ ÈËUJý ‰u?uÐ XKÒ¦9
qB¹ YOŠ Æd³²<« sŽ …—œUB« pcr‡« Uu× d¹Ëe²Ð W¹—u «
»U?AÐ qB?]²?Ó O?Ó  W?O½UM³K« W¹—u? « œËb?(« v?KŽ w³Mł_« qU?F«
W—Ë tODF¹ Á—ËbÐ Íc«Ë ¨»d *« s W³¹dI« rŽUD*« bŠQÐ qLF¹
¨U½Ë—uJUÐ t²ÐU?≈ ÂbŽ bÒ Rð d?³²<« e?— UNOKŽ W?u² ? …—Ëe
W??OKL??Ž ÒÊ √ b??Ò √ Íc« ¨Æ‘ V ??×Ð ¨jI?? …d??O n√ ±∞∞ qÐU??I??
Èd?š√ …b?Ž «d³?²? ?Ë UC¹√ Ád?³?²?  U?N ÷Ò d?Fð Ác¼ d¹Ëe?²«
ÆÊUM³ w WËdF
w²« WOLÝd« ZzU²M?« W—Ë 5Ð WDO Ð W½—UI ÒÊ√ Æ√ Æ‘ `{Ë√Ë
Ê√ ô≈ ¨d¹Ëe?²« nA?JÐ WKO?H? Èd?š√ W?—Ë Í√Ë d?³??²?<« sŽ —b?Bð
vKŽ œu?łu?? d?š¬ ÍdJ ?Ž “U??N?ł Í√ Ë√ Í—u? « gO??'« ◊U?³?{
Âb?F …—Ëe*«Ë W?OL?Ýd« W?—u« 5Ð o¹d?H²« s sJL?²¹ s œËb?(«
sŽ …—œU??B« W?O??×?B« ‚«—Ë_« lO??L?ł vKŽ Ÿö?Þô« s t?²??O½UJ≈
ÆUNKJý kHŠË «d³²<«
wŽU?L²?łô« wŽu« WMO¼— U?½Ë—u ¡UÐË WQ? ? vI³?ð ¨ÂU²?)« w
Òn ??²? ¹ ‰«e¹ ô i?F?³« ÒÊ√ YO??Š ¨s¹d?O??¦J« bMŽ œu??łu*« d??O?ž
ÒdCð W?OŽdý d?Ož qzU?ÝËË VOUÝ√ v≈ bL?F¹Ë ÷d*« «c¼ …—uD Ð
vS ÆW?L { WO?× U ÝR? WFLÝË s¹d?šü« WÒ×Ë t²?×BÐ
øqN'«Ë XKH²« «c¼ dL² OÝ v²

WÐdG« s“ w ULK

’u× ZzU²½ d¹Ëeð ôËU× ‰uŠ …b¹bł W×OC —UÞù« «c¼ wË
Æ—U¹b« WHO× UNHAJð pcr‡«
W?IDM w «d?³²?<« bŠ√ ÂU?O? ‰uŠ W?uKF? UM²KË Ê√ b?F³?
’U ?ý√ `UB WÞuKG U½Ë—u? Uu×? ZzU²½ ¡UDŽSÐ tO?³{
rN ÕUL « W?OGÐ ¨WOýœö?GM³«Ë W¹—u «Ë WO«dF?« WO M'« s
UUNðô« Ác¼ i— Íc« ¨Æ‘ Æ√ d³²<« d¹b l UMK«uð ¨dH UÐ
qJÐ U½Ë—uJ?« nK ÊuËUM²¹ t?OKŽ 5?L?O?I«Ë d?³?²?<« ÒÊ√ U?×?{u?
d?³²?<« w ÊU?B ?ý U¼ôu?²¹ WL?N*« Ác¼ ÒÊ√ YO?Š ¨WœË W?O?UH?ý
VŽö?²« vKŽ h ý Í√ Âb?I¹ Ê√ s U?FM p–Ë UL?Nð¡UHJÐ ‚uŁu?
ô≈ »UB? Í_ WO?³KÝ W−O?²½ wDF¹ ô d³?²<« ÒÊ√ UH?OC ¨Z?zU²MUÐ
Âu?I¹ Ê√ b?FÐË t W??OÐU?−¹≈ W?−?O?²½ ‰ÒË√ vKŽ U??u¹ ±μ ¡U?C? b?FÐ
Æ”ËdOH« s tzUHý b R¹ ÊUŁ h×HÐ
w²« ZzU??²M« a¹—«uð ÒÊ√ Æ‘ Æ√ b?? R¹ s¹d??U? *« h ?¹ U?L??O?Ë
‡« V³ Ð p–Ë jI «bŠ«Ë Uu¹ U?N³¹dIð sJ1 s¹dU *« v≈ vDFð
tÐ X×LÝ U u¼Ë ¨dH « vKŽ WI«u*« UN{dHð w²«validation period
Èu?IK U?u?×? Íd?−¹ d?³?²?<« ÒÊ√ vKŽ «œb?A? ¨W?×?B« …—«“Ë
s d¦ √ l b?UFð UL w½UM³K« gO'« w ◊U?³C« iFÐË WOM_«
n W?UE½Ë d??³?²?<« W?F?L?Ý s? ?Š b? R¹ U? W?O?ö??Ž≈ W? ?ÝR?
ÆtOKŽ s¹d¼U «
qLF¹Ë ‚«d?F«Ë UOI¹d≈ w q?UF pK1 t½√ v≈ ‰ËR *« d?OA¹Ë
sŽ W??&UM« ÕUÐ—_« t¹u??N?²?? ð s wU??²UÐË ¡UM³?« l¹—U?A?? w

q«u?²K ∫Q?d*« ¡«b?N?ý wU¼√ WM'
5ÐU?B? l qU?A? œu?łË ‰U?Š w
UN½« ÊU?OÐ w ËdO?Ð Qd d?O−?Hð ¡«bN?ý wU¼√ WM' XMKŽ√
wŽU?L²?łù« ÊU?LC«Ë W?U?F« W×?B« …—«“Ë l oO? M²UÐòË
s Êu½UF¹ s¹c?« ËdOÐ Qd? dO−?Hð vŠdł lO?Lł s VKDð
Í« Ë√ W?OU U?Ëd? cš√ W?N?' …—u c*« U?N?'« l q UA?
wU²« rd« vKŽ UNF q«u²« rNI×Ð UOHA² *« s dOBIð
Æ∏∑μ¥π∏Ø∑∏ UNK(

åtð—u t¹uAðË gO'« »dCÐ `L ½ sò

Êu½UF¹ ÊuÒ¹dJ F« ∫5ËR LK gO'« bzU
ø«uKFHð Ê√ ÊËuMð «–U VFA« q¦ ÊuŽu−¹Ë
q³I?² ?Ë rNK³I?² *
v≈ —U?ý√Ë ¨r?NðözU?Ž
UML??N??²¹ iF??³« Ê√ò
¨rO???FMÐ g?O??F½ U?M½√
`O?× d?O?ž «c¼ sJ
WKÞUÐ U?U?Nð« Ác¼Ë
sË ¨U????N?Ð q³????I?½ s
f?*« r?²?¹ Ê√ v?{d?½
UMO?¹dJ ??Ž ‚u???I??×Ð
W???b???)« w? ¡«u???Ý
Â√ W??????????O?K??F??????????H?«
Æås¹bŽUI²*«
`{Ë√ ¨gO??'« U??NK³??I?¹ w²« «b??ŽU?? *« sŽË
l{u« ÊUJ «b?ŽU? *« Ác¼ ôuò t½√ Êu?Ž œUL?F«
ÆådO¦JÐ √uÝ√
gO??'« Ê√ò Êu?Ž œU??L?F« b?? √ ¨W?O?½UŁ W?N??ł s
v≈ ·b?Nð W?O?ÝU?O?ÝË W?Oö?Ž≈ ö?L?( ÷d?F?²¹
¨å«bÐ√ Àb???×¹ s «c¼ Ê√ «b??? R?? åU???Ž«uD tK?F??ł
gO'« »d{ u¼ ö?L(« Ác¼ ·b¼ ÊU «–«å∫‰UË
gO?'« ÊuJ¹ Ê√ `L ½ s UM½S? ¨tð—u t¹u?AðË
UMðU¹uMF vKŽ d?_« «c¼ dŁR¹ sË bŠ_ UB?Ž d J
w W?OH?  ·«b¼√Ë U¹U?ž iF³K U0— ÆUMðU?LN?Ë
Ê√ Êu —b¹ r¼Ë ¨tOKŽ öL?(« sýË gO'« œUI²½«
W?«d? Ê√ b? ƒ√ ÆÊU??OJ« W¹U?N½ wMF?¹ gO?'« ◊d?
5¹dJ ??F« W??«d? Ë ¨—U??³??²?Ž« Í√ ‚u?? W? ??ÝR*«
f1 Ê√ bŠ_ `L ½ sË UMUMŽ√ w W½U√ ¡«bNA«Ë
ÆåUNÐ
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مــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــات

بيــــــن مطالبة عــــــون بالتحقيــــــق في أســــــباب انهيار الليــــــرة ونفــــــي املصارف...
ضاعــــــت الطاســــــة وفقــــــدت الليــــــرة قيمتهــــــا! ووحــــــد املوا ن كبــــــش املحرقة
يارا حرب
احتجاجات تتفاقم اىل ما ال نهاية تغذيها حالة
غضب شعبي كبري بســبب األزمة االقتصادية
يف البالد ،دفعت املتظاهــرون اىل اغالق طرقاً
رئيسية يف مناطق لبنانية عديدة.
وكانــت االحتجاجات قد بدأت يــوم الثالثاء
بعد هبوط قيمة العملة إىل مســتوى
املا
قيايس جديد ،ما زاد من غضب املواطنن القلقن
منذ فرتة طويلة بسبب االنهيار املايل .فارتفاع
ســعر رصف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية يف
السوق السوداء إىل مســتويات قياسية ،دفع
اللبنانين إىل الشــوارع ،احتجاجاً عىل تدهور
الوضع املعييش ،وقطعت الطرقات يف مختلف
املناطق اللبنانية مع تخطي سعر الدوالر عتبة 10
آالف لرية لبنانية يف أد مستوى لقيمة اللرية يف تاري لبنان.
وأطاحت أزمة لبنان املالية ،التي انفجرت يف  ،2019بالوظائف،
وزادت القلــق تزايد الجوع ،ومنعت املودعــن من الوصول إىل
أموالهم يف البنوك .وكان انهيار اللرية اللبنانية ،التي هوت يوم
الثالثاء إىل عرشة آالف لرية مقابل الدوالر ،ثابة القشة األخرية
بالنسبة لكثريين شهدوا ارتفاع أسعار السلع االستهالكية مثل
حفاضات األطفــال والحبوب إىل نحو ثالثــة أمثالها منذ بدء
األزمة.
ويف ظل هذا الوضع الكار واالحتجاجات الشعبية طالب
الرئيس اللبناين ميشال عون مرصف لبنان بالتحقيق يف أسباب
ارتفاع سعر الدوالر مقابل اللرية اللبنانية إىل مستويات قياسية
يف السوق الســوداء بلغت  10آالف لرية للدوالر الواحد ،ما دفع
اللبنانين إىل الشارع احتجاجاً عىل تدهور قيمة رواتبهم وغالء
املعيشة ،وسط شكوك ضاربة يف السوق قامت بها املصارف
لتوفري السيولة الالزمة لزيادة رأساملها ،تنفيذاً لتعميم املرصف
«املركــزي» ،وهو ما نفته جمعية املصارف ،مؤكدة أن ال دور لها
يف ارتفاع سعر رصف الدوالر.
هذا وكان قــد التقى الرئيس عون حاكم مرصف لبنان رياض
ســالمة يف قرص بعبدا ،وطالبه عرفة األسباب التي أدت إىل
ارتفاع سعر الدوالر إىل هذه املستويات ال سيام يف األيام القليلة
املاضية،و»اطالعاللبنانين،تأميناًللشفافية،عىلنتائجالتحقيق
الذي تجريه هي ة التحقيق الخاصة» .كام طالبه «ب حالة هذه
النتائج إىل النيابة العامة ليصار إىل مالحقة املتورطن ،يف حال
ثبت وجود عمليات مضاربة غري مرشوعة عىل العملة الوطنية،
من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف».
هذا وأكــد الرئيس عون عىل أن حــق التظاهر مقدس ،ومن
واجبات القوى األمنية حاميــة املتظاهرين واملمتلكات العامة
والخاصة ،وضامن حق تنقل الناس ،وهي حقوق مكرســة يف
الدستور.
ودفعت التلميحات حول دور املصارف باملضاربة يف الســوق
السوداء لتأمن الودائع املالية املطلوبة منها ،إىل صدور بيان عن
جمعية املصارف نفت فيه أي دور لها يف ارتفاع ســعر الرصف
بالسوق السوداء .وقالت جمعية املصارف يف بيان إن»متطّلبات
السيولة املرصفية يف الخارج من قبل مرصف لبنان وفق التعميم
 154تتعدّى  3 4مليار دوالر عىل مســتوى القطاع ،فهل يُعقل
أن تجتذبها املصارف من السوق السوداء املحلّية التي ال يتجاوز

حجمها بعض املالين من الدوالرات؟».
ورأت أن األسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر رصف الدوالر يف
ظل
السوق السوداء تعود إىل «الضباب ّية السياسية يف البالد يف ّ
التخ ّبط السيايس والتجاذبات واملناكفات يف غياب أي جهد جدّي
وحقيقي لتأليف الحكومة» ،و»االسترياد غري املدعوم من مرصف
يقل عن  5مليارات دوالر ســنوياً
لبنان والذي تقدّر قيمته ا ال ّ
بحي يلجأ املستوردون إىل السوق الســوداء لتأمن الدوالرات
النقديةاملطلوبة».
وأوضحت املصارف أنها «تعتمد يف الحصول عىل الســيولة
الخارجية عىل بيــع وحداتها يف الخارج وعىل خصم قروضها
بالدوالر ،إضافة إىل مساهامت نقدية من مستثمرين ومودعن،
مؤكدة أنه «ال حاجة للّجوء إىل السوق املوازية يف لبنان».
من جهته ،مجلس املطارنة املوارنة الذي عقد جلسته الشهرية
يف بكريك ،برئاسة البطريرك بشارة الراعي ،اعترب ان االعرتاضات
الشعبية دليل فشل السلطة ومتنعها من اجراء اإلصالح ،مؤيدين
تحرك بكريك السبت املا  ،الذي ان دل عىل يشء ،فعىل أحقية
ما ذهب اليه البطريرك الراعي.
ويف ســياق متصل ،اشــار مصدر مرصيف متابع لجريدة
«الديار» ان وضع  6سنتات عىل تعرفة اتصاالت «الواتس آب» ،ولّد
انتفاضة  17ترشين االول  ،2019وا ن مع ارتفاع سعر الدوالر
من  1515لرية ،يف ذلك الوقــت اىل  10آالف لرية اليوم ،تجددت
االنتفاضة عىل نحو أشــد ،متجاوزة الكورونا واالنقســامات
الطائفيةواملذهبية.
ويرد أحد الخرباء املالين الصعود الرسيع للدوالر يف لبنان اىل
عاملن :نف وتقني ،األول مرتبط بالسياســة العامة وا خر
بالسياسةاملالية.
بيد ان املصدر املرصيف املتابع يســتبعد ان يســتمر الدوالر
بتخطــي حاجز العرشة آالف لرية ألنــه يف تلك الحالة ،يصبح
خارج السيطرة ،ويذهب بنا اىل حالة فنزويال وغريها من الدول
املغضوبة أمريكيا.
أما عن احتامالت تراجع ســعر الدوالر ،فيقول املصدر ،هناك
طريقان :طريق تشكيل الحكومة الذي من شأنه تأمن هبوط
منظم للدوالر حيال اللرية ،و»العصيان املدين» اي التزام البيوت
ال الشوارع ،وتعطيل األعامل والوظائف ،دفعاً لتشكيل الحكومة،
وتذكري حيتان املال وذئاب السياسة بأنه ليس ل كفان جيوباً.
من جهته يقول الخبري االقتصادي باتريك مارديني للديار « :ان
ارتفاع الدوالر هو استكامل ملسرية بدأت منذ اك من عام ولكن

طبعاً ازدادت عة وترية االرتفاع خالل االسبوع
وذلك بســبب ثالث عوامل :اوالً ســعر
املا
الرصف املعوم يف مقابل السوق السوداء فرسمياً
الدوالر ال يزال عىل الـ  1500ولكن مل يتم االعرتاف
بذلك بعد وفعلياً ان تدخل املرصف املركزي لوضع
الدوالر يف السوق هي سياسة غري ناجعة تؤدي
اىل تدهور مستمر يف ســعر الرصف! فطباعة
اللرية اللبنانية بشكل مستمر لتمويل عجز املوازنة
أمر غري مقبول ولكن املــرصف املركزي ال ميلك
إستقاللية عن السلطة السياسية وبالتايل كلام
زاد طباعة اللرية كلام ارتفع ســعر الدوالر والنه
ال ميلك استقاللية عن السلطات السياسية فهو
مجبور بطبع لرية!» وأضاف « :العامل الثاين انه
مل يعد هناك ثقة باللرية يف بلد مثل لبنان ،وعدم
الثقة هذه تجعل الناس يتخلصون من اللرية فاما
يشرتون فيها بضاعة من السوبرماركات او يحولونها اىل دوالر
وهذا الهروب من اللرية يؤدي اىل ارتفاع سعر الدوالر .اما العامل
الثال فهو النمو الســلبي ناقص  19 4عىل حســابات البنك
الدويل و  25يف صندوق النقد ،وبالتايل زيادة حجم اللرية يف
السوق تجعل الناس والشعب ال يريد ان يحملها واالقتصاد يصغر
ويضعف ويتدهور ...وكلام قام الناس بتحويل اللرية اللبنانية اىل
دوالر يزيد الطلب عىل الدوالر.
وعن السبب االســايس وراء عة وترية ارتفاع الدوالر يف
املرحلة الراهنة أوضــح مارديني االمر بالقول « :ما ّ ع وترية
ارتفاع ســعر الدوالر يف الفرتة االخرية هو تعميم مرصف لبنان
اعطاءه مهلة للمصارف ليزيدوا ودائعهم مع املصارف املراسلة اي
املصارف التي يتعاملون معها خارج لبنان الن الخطورة ازدادت
لتخلفهم عن دفع اليوروبوند .واملــرصف املركزي ليس قادراً ان
يرد االموال بالدوالر وهــذا ما جعل املخاطر تزداد عىل املصارف
اللبنانية ،ويك ال تتوقف املصارف الخارجية من التعاون معهم
كان عليهم زيادة ودائعهم من هذه املصارف املراســلة ولزيادة
الودائع يحتاجون طبعاً لـ « »freshدوالر فقام جزء من املصارف
ببيع فروعهم خارج لبنان والجزء االخر قاموا بتجميع الدوالر من
االســواق! وهذا ما جعل سعر الدوالر يرتفع بشكل جنوين .فلو
كانت الدولة و مرصف لبنــان يردون للمصارف الدوالر ملا كانت
املصارف تضطر لرشاء الدوالر يف السوق السوداء وبالتايل ال ما
ارتفع سعر الدوالر بهذه الرسعة».
ويف نهاية حديثنا مع الخبري االقتصادي كان ال بد أن نسأله
عن حلول لهذه االزمة الخانقة فاجاب « :لبنان عىل شــفري ان
يتحول لدولة فاشــلة بسبب ارتفاع ســعر رصف الدوالر وهذا
التضخم املفرط الذي نشــهده ،وبالتايل الحل الوحيد يف الدول
الفاشــلة هو الـــ  currency boardاي مجلس النقد الذي
يقوم بفصل اللرية اللبنانية عن الوضع الداخيل يف لبنان سواء
السيايس او االقتصادي او االجتامعي .وبذلك يربط سعر رصف
اللرية بالدوالر فتصبح اللرية نســخة طبق االصل عن الدوالر.
فمثال يعتمدون سعر رصف  5االف للدوالر الواحد وعندها مهام
حصل من مشاكل وخضات وازمات يف البلد تعرف املصارف أن
مقابل كل دوالر لديها  5االف لــرية فتكون اللرية قد حيدت عن
الوضع السيايس التعيس .وهذا الحل الوحيد لبلد يعاين من عدم
استقرار ولكن ال ادري كم من الوقت سيحتاجون بعد ألخذ القرار
واعتامد هذا الحل ويف انتظار ذلك ال نعلم اىل اين سنصل!

هكــــــذا يخا املســــــؤولون النســــــاء في لبنــــــان « :نحنــــــا منحكم النســــــوان»...
«إنت مــــــا بعرف ويــــــن كنتي بح ن ميــــــن بهيــــــدا الوقــــــت» ...والالئحة تطول
أنوار أبو حمدان
«ينعتون األنثى باملخلوق األعوج ،وهم عىل
اعوجاج خرصها يتقاتلون» ،كالم لنزار ق ّباين،
أهم الشــعراء العرب املعارصين ،يخترص
أحد ّ
اإلنفصام الذي تعانيه مجتمعاتنا ،ح ّتى يومنا
هذا.
جحون بتأييدهم
بعيدً ا عن الف ّنانن الذين يتب ّ
لزواج القــارصات أو الذين يغ ّنون «نحنا ما ع ّنا
بنات تتوظّف بشــهادتها» ،وعن «اإلعالم ّين»
السيايس إلمرأة بنعتها
الذين يردّون عىل النقد
ّ
الكل» ،فلنحرص نقاشــنا اليوم يف
بـ»مرضعة ّ
الســيايس ،حي أنّه عاد ًة يف املناظرات
املجال
ّ
أي منهام عىل
يأ
ال
وآخر،
رجل
بن
ة
ي
ياس
الس
ّ
ّ
ّ
ذكر عالقات ا خر العاطف ّية ،أ ّما يف املناظرات
السيايس ،يرى هذا
السياســ ّية بن ذكر وإمرأة ،وعند إفالسه
ّ
الذكر أن لديه الحق يف مامرســة دور «املطاوع» عىل سريتها
الخاصة وح ّتى عىل أعضائها التناسل ّية ،نعم أعضائها
وحياتها
ّ
يفرس لنا
أن
يســتطيع
عاقل
من
هل
لون؟؟
ي
أتتخ
ة،
ي
التناســل
ّ
ّ
ّ
املهني أو
الصلة بن أعضاء املرأة التناســل ّية وبــن أدائها
ما ّ
ّ
علام أنّ عشــيقات هؤالء الذكور أنفسهم كثريات
؟
السيايس
ً
ّ
جحن يف املجتمعات
ومعروفات باألسامء ،يل ّق بالس ّتات ،ويتب ّ
املخمل ّية بعالقاته ّن غري الرشع ّية بهؤالء املسؤولن املتز ّوجن،
كل ذلك من مالنا
السياراتّ ،
ويرتدين أ ن املاركات ويقدن أحدث ّ
العام طب ًعا ،ومع ذلك ال يأ أحد عىل ذكرهنّ.
خ ًرا عىل لســان بعض
مام جــاء مؤ ّ
فلنســتعرض ع ّينة ّ
رشعون
ي
لنــا
ّن
ل
ممث
إخرتناهم
الذيــن
السياســ ّين الذكور
ّ
ويحكمون ،ومع ذلك نتساءل يوميا كيف وصلنا إىل ما وصلنا
إليه يف لبنان:
وليد البعريني ،النائب يف كتلة املســتقبل عن عكار ،يصدح
أمام حشد« :شالوا الحمل وصار بدن يحطوه ع النسوان ،ونحنا
م ّنا مع ّودين بعكار إنو النسوان تحكمنا ،نحنا منحكم النسوان»،
ليعلو التصفيق.
نائب ومســؤول ،عندما اعرتضت وزيــرة العدل ماري كلود
نجم عىل خطأ «حبس ملدة سنة» ويف أسفل املقرتح «الحبس

سنتان» يف صيغة تعديل املادّة  47من أصول املحاكامت ،سارع
بالردّ« :شيليه من فوق وحطيه تحت» ،وانفجر ضحكًا.
أ ّما آخر هذه اإلبداعات ،وعشــ ّية اليــوم العاملي للمرأة ،جاء
عىل لســان النائب عن ال ّتيار الوطنــي الح ّر ،حكمت ديب ،يف
الســيايس مع النائبة املستقيلة بوال يعقوبيان
خضم نقاشه
ّ
ّ
يف أحد الربامج السياســ ّية ،إذ ومن حي ال ندري نزل كالمه
علينا كالصاعقة« :إنت ما بعرف وين كنتي بحضن من بهيداك
الوقت»« ،ما تعصبي مش حلوة بس تعصبي» ،و»قالوا ع ّنك إنّو
قارطة البيضة والتقشرية» .أمام هكذا تعليقات نقف مذهولن،
ماذا عســانا نر ّد عىل كالم ميثّل صاحبه ومن وراءه من قفيل
من الذكورين الذين يهينون بكلامتهم هذه أ ّمهاتهم وأخواتهم
وبناتهم قبل أيّة إمرأة أخرى.
للتعليق عىل املوضــوع تواصلت الدّيار مع الســ ّيدة جويل
مؤســس يف جمع ّية «فيفتي فيفتي»
أبو فرحات ،وهي عضو
ّ
(خمسون خمســون التي تهدف إىل تعزيز دور املرأة ودفعها
اىل الواجهــة يك تتمكّــن من لعب دور ريــادي يف املجتمع
اللبناين واملســاهمة يف تطويره ،حي إستنكرت الس ّيدة أبو
فرحات ما جاء عىل لســان ال ّنائب حكمــت ديب بحق النائبة
املستقيلة بوال يعقوبيان« ،إال أنّ هذا ال يكفي ،بل علينا املواجهة
بطريقتن» ،األوىل :ال بدّ من إجراء حمالت توعية لل ّرجال يك

السياسة
رصف مع املرأة ،فرجل ّ
يعرفوا كيف ّية الت ّ
السيايس مع املرأة يف
عليه أن يحرص نقاشــه
ّ
الشأن الســيايس فقط ،إذ ال عالقة له بأمورها
الشخص ّية ،األمر الذي ال يتط ّرق إليه يف نقاشاته
مع ال ّرجال ،معتقدً ا أنّه يحق له محاســبتها أو
إهانتها بالذهاب إىل األمور الشخص ّية ،وعاد ًة ما
يفعل ذلك عندما «ينحرش» يف النقاش ،وهذا أمر
مرفوض متا ًما .أ ّما الطريقة الثان ّية للمواجهة
بحسب الســ ّيدة أبو فرحات فهي ب صدار قانون
مينع العنف الســيايس من قبــل ال ّرجال عىل
النساء ويعاقب عليه ،إذ يف هذه الحالة وحدها
يرتدع من اعتاد عىل قــول أي يشء ملج ّرد عدم
وجود من يحاسب أو يراقب.
وبالحدي عــن القوانن نلفت هنــا إىل أنّ
منظّمة مراقبة حقوق اإلنسان «هيومن رايتس
واتــش» رأت قي إقرار قانــون تجريم التح ّرش
خ ًرا يف  21كانون األول
الجن وتأهيل ضحاياه يف لبنان مؤ ّ
 2020خطوة إيجاب ّية إال أنّه «ال يستويف املعايري الدول ّية» نظ ًرا
لغياب التدابري الوقائ ّية عنــه ،مطالب ًة الحكومة اللبنان ّية بأن
تتب ّنى مقاربة شاملة ،ا فيها املصادقة عىل إتّفاق ّية منظّمة
العمل الدول ّية بشأن القضاء عىل العنف والتح ّرش وتطبيقها،
وفــرض وط إلزام ّية عــىل أصحاب العمل ملنــع التح ّرش
الجن  ،ال ســ ّيام أنّ  15%فقط من أربــاب العمل يلتزمون
بسياسات الحامية.
كام تواصلــت الدّ يار مع الخبري التلفزيوين املهندس أنطوان
بحق النائبة
كسابيان ملعرفة رأيه حول كالم النائب حكمت ديب ّ
املستقيلة بوال يعقوبيان ،حي شدّد األستاذ كسابيان عىل أنّ
السكوت أحيانًا من ذهب ،بدل التعليقات التي تعود إىل القرون
الوســطى ،فـ»يليل ب ُتقرص حجتو بيطول لسانو» .كام لفت
إىل ظاهرة قد نكون أغفلنــا النظر عنها ،وهي أن الرجل يبقى
عىل حاله بن األمس والحا والغدّ  ،أ ّما املرأة فهي عىل تط ّور
وتجدّد دا ن يو ًما عن يوم ،وهنا تكمن أهم ّية دور ال ّرجل بدعم
كل من حولها،
تط ّورها هذا ،ألنّه عند إرتفاع املرأة ،يرتفع معها ّ
فتط ّور املجتمعات وتح ّ ها هو نتيجة مبا ة لتط ّور فتياتها
وسيداتها.

«الـــــوكـــــالـــــة الـــجـــامـــعـــيـــة ل ــل ــف ــرن ــك ــوف ــون ــي ــة بــــالــــشــــرق» ت ــح ــت ــف ــل بـــشـــهـــرهـــا :
الــــــقــــــاء الــــــ ــــــوء عــــلــــى حـــيـــويـــتـــهـــا ومــــعــــالــــجــــة تــــحــــديــــاتــــهــــا فــــــي ل ــب ــن ــان
تحتفل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية يف الرشق األوسط،
كعادتها يف شهر آذار من كل سنة ،بشهر الفرنكوفونية عرب
تقديم برنامج انتقا هدفه هذه الســنة «القاء الضوء عىل
حيوية الفرنكوفونيــة ومعالجة التحديات التي تواجهها يف
لبنان يف ظل مختلف األزمات التي تشهدها البالد.
يف هذا اإلطار ،أعرب مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية
يف الرشق األوسط جان نويل باليو عن «رغبة الوكالة يف إبراز
الفرنكوفونية وقيمها اإلنسانية والثقافية مع تأكيد طموحها
يف املســاهمة بفاعلية يف النقاشــات الكبرية عىل صعيد
املجتمع ،واالستجابة برسعة ملطالب الشباب ومساعدتهم يف

التغلب عىل بعض التحديات التي تواجههم» ،مضيفا «من هذا
املنطلق قررنا ،نظرا اىل األزمات التي تشهدها البالد والظروف
غري املؤاتيــة لالحتفاالت ،تنظيم فعاليات تركز بغالبيتها عىل
األدب مع مداخالت ونقاشــات اســتثنائية ومشاركة كتاب
فرنكوفونين كبــار ،اىل فتح باب النقاش يف قضايا متعلقة
بالصحافة الفرنكوفونية وقابلية التوظيف واالندماج املهني
للمتخرجن».
وتجدر اإلشارة إىل أن «الصحافة الفرنكوفونية يف الرشق
األوسط هي يف وضع متباين ،فباإلضافة إىل األزمة العاملية
التي تواجهها وســائل اإلعــالم التقليدية وتدهور أســواق

اإلعالنــات فضالً عن نوع من الفتور لــدى القراء التقليدين
والفرنكوفونيــن ،تعاين هــذه الصحافة مشــاكل خاصة
ومتعلقة بدول املنطقة وكان ل زمة الصحية أيضا أثرها يف
إنهاك قطاع الصحافة الذي يفتقر إىل االستقاللية».
يف هذا الســياق ،تنظم الوكالة الجامعيــة للفرنكوفونية
يف الرشق األوســط طاولة مستديرة ســتنقل مبا ة عىل
صفحة الوكالة الجامعية عىل «فايســبوك مع شــخصيات
مرجعية مهمة من العامل اإلعالمي والصحايف الفرنكوفوين
ملناقشة إمكانات الصحافة الفرنكوفونية يف الرشق األوسط
وتجاوزها للسياق املتعدد األزمات.

الق اة واملحامون..مواقف و رائف

املحامي
نا كسبار

لــم ي ع الرســالة
للداللة عىل عدم
جدوى طرح بعض
املواضيع والنقاط،
يــروي املحامي
الربوفســور فايز
الحاج شاهن ان
احدهم ارسل احد
العاملن يف مكتبه لوضع رسالة يف مركز الربيد.
وبعد فرتة عاد العامل ومعه الرسالة .فسأله معلمه عن
سبب عدم وضعها يف الربيد فأجابه :لعرشة اسباب اولها
ان الربيد مقفل.
فانتفض معلمه وقال له:
اذا ال لزوم إلخباري عن االسباب التسعة الباقية.
[[[

لـــــن يــــركــــ

ـ ــائـ ــرة

املعلوم ان املحامي مطانيوس عيد يخاف ركوب الطائرة.
يع
ومام زاد يف قناعتــه صعوده يف مصعد كهربا
قلع برسعة .فسأل مطانيوس رفاقه:
هل تقلع الطائرة عادة مثل هذه التقليعة؟
وملا اجابه احدهم بااليجاب اردف قائال:
اذا كان هيك بعمري مش رح اركب طائرة.
وهذا ما حصل بالفعل.
ووضع مطانيوس يشــبه وضع املوسيقار الكبري عبد
الوهــاب الذي كان يخ ركوب الطائرة .وعندما ســأله
احدهم قائال:
اال تعلم يا عبد الوهاب وانت مؤمن ان االنسان ال ميوت
اال يف ساعته؟.
فأجابهم عبد الوهاب قائال:
واذا اجت ساعة الكابنت؟.
[[[

مبرو

عليكم يوسفنا

يقول املحامي مطانيوس عيــد ان احد موكليه الذي مل
يكن يدفع له اتعابه ويدعى يوسف طلب منه اعطاءه ورقة
تنازل عن التوكل يف الدعوى النه سيوكل املحامي االستاذ
اســعد لبيك رحمه الله .فأعطاه عيــد الورقة حي كتب
عليها:
مربوك عليكم يوسفنا
كان يؤسفنا ،فصار يؤسفكم
وبعد فرتة زاره يوســف وقال له ان االستاذ اسعد ضحك
عندما قرأ الورقة وأنه اي يوسف -ضحك اك ...
[[[

الـــــوفـــــا إلــــــو أربــــابــــو

املعلــوم ان املحامي إميل لحود كان رجل سياســة من
الطــراز االول .وقد عــن وزيرا وكان ينتمــي اىل الحزب
الدســتوري .ولكن لدى إنتامئه اليه ،المه احد النواب عىل
ذلك .وكان هذا النائب قد تــرك الحزب وتخىل عن الرئيس
بشارة الخوري الذي كان له فضل كبري عليه فأنكر جميله
عليه .فأجابه النائب لحود ببيتن من الشعر يدالن عىل عدم
وفاء زميله الذي مل يتعرف مرة عىل الوفاء:
الـــــوفـــــاء الـــــو أربـــابـــو
يــــرحــــم بـــيـــك بـــرتابـــو
بــــتــــذكــــر إين شــفــتــك
مــكــتــف واقـــــف عـــا بــابــو
الشي فارس نصار فلم يجده
وزار مرة صديقه القا
يف املنــزل ووجد عىل الباب نضوة فتحركت اريحته وكتب
له:
عــلــق نـــضـــوة بـــبـــاب دارو
بـــلـــيك بــيــبــيــض نـــهـــارو
تــــاري كــــان عــنــدو قــرشــن
ملـــــن عـــلـــقـــهـــا طـــــارو
فرد عليه الشي فارس بعد عودته ا يأ :
أنـــحـــس مـــن نـــضـــوة بــابــو
عـــلـــق حـــظـــو بـــنـــوابـــو
مــن الــنــضــوة طــــارق قرشن
بـــنـــوابـــو بــــــاع ثــيــابــو
[[[

فــتــش عــامــطــرح فاضي

وكان املحامي لحود يوزع الطرائــف يف الوالئم .ففي
حفلة ضمته وبعض اصدقائه من اهل العلم والظرف قال
احد الحا ين وهو ينظر اىل كأس يف يده:
يـــا كــــاس الــهــنــا يـــا كــاس
يـــا لــكــلــك رقــــة واحـــســـاس
بعلمي بــتــنــزل عــىل البطن
شــو بتطلع تعمل بــالــراس؟
فأجابه لحود فورا:
كـــاســـك عــلــيــك مـــش را
لــلــقــا
روح تـــشـــ
بيظهر بــطــنــك كـــان مليان
فــتــش عـــا مـــطـــرح فــا
[[[

بتتمرجل يــا ا لنطي

كان الشاعر الزجيل الحمالوي مسافرا يف الباخرة ايام
زمان يف بحر االطلنطيــك عندما هبت عاصفة قوية جدا
بحي اعتقد الجميع انهم سوف يغرقون فقال الحمالوي:
بــتــتــمــرجــل يـــا اطــلــنــطــيــك
والـــحـــمـــالوي مــســافــر فيك
الـــلـــه نــوصــلــنــي عــالــرب
ونـــقـــرت الـــــدف بــفــرجــيــك
[[[

يــــحــــلــــف بـــ ـــربـــتـــه

يخرب املحامي الدكتور جوزيف ســعادة انه التقى مرة
صديقه املحامي سمري شبيل وســأله عن اعامله وما اذا
كان يتعب ام ال ،وان الســفر امر مهم الن االنسان ين
جميع مشاكله .واردف املحامي سعادة قائال :انه سافر منذ
عدة ايام اىل اسبانيا وزار املنطقة الفالنية وغاب عن ذهنه
اسم منطقة من املناطق التي مل يستطيع ان يتذكر اسمها.
فسأل االستاذ سمري قائال:
هل زرت املنطقة الجبلية املحاذية للمنطقة الفالنية يف
اسبانيا؟
فأجابه االستاذ شبيل فوراً:
من كل عقلك يا استاذ جوزيف عم تسألني اذا ذهبت اىل
اسبانيا؟،
انا اذا اجتزت بلدة الحازمية باتجاه الريزة احلف بغربتي.

الثلثاء  9آذار 2021

إقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد

«أوج ــي ــرو» تحج «مــنــصــات» باست ناء « ــو ــل» و«فيسبو »
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة تـــتـــهـــاوى أمــــــا الــــــــدوالر وت ــح ــرك ــات
ــعــبــيــة مــــنــــددة  ...واســـتـــنـــفـــار رســــمــــي فــــي بــعــبــدا
قبعت اللرية اللبنانية يف قاع هو األســـوأ يف تاريخها،
فوق مستوى  10آالف لرية للدوالر الواحد ،عىل وقع حركات
اللبنانية ،يقابله
احتجاجية وقطع طرقات عىل كافة األرا
استنفار رسمي إليجاد حل ألزمة تدهور اللرية.
السوداء ،بعض
وشهد سعر رصف الدوالر يف الســـوق ّ
الرتاجع يف تعامالت بداية األســـبوع ،ليرتاوح بن 10 250
لرية للمبيع ،و 10 300لرية للرشاء.
وكان رئيس الجمهورية العامد ميشـــال عون قد ترأس
أمس اجتامعاً أمنياً اقتصاديـــاً وماليا يف بعبدا ،قرر خالله
املجتمعون تكليف االجهزة األمنية ضبط جميع االشـــخاص
الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم
مهنة الرصافة ،ســـواء كانوا من الرصافن املرخصن أو غري
املرخصن الذين ميارسون املضاربة».
وشـــدد املجتمعون عىل ورة «تكليف ،بناء إلشـــارة
القضاء ،االجهزة االمنية للعمل عىل استكامل اقفال املنصات
واملجموعات االلكرتونية غـــري الرشعية املحلية التي تحدد
اسعار الدوالر تجاه اللرية ،والتواصل لهذه الغاية مع الجهات
الرسمية الدولية واملنصات العاملية االلكرتونية».
كام أكدوا وجـــوب «تكليف الـــوزارات املعنية واالجهزة
االمنية العمل عىل ضبط استعامل العملة االجنبية إال لغايات
قطاعية تجارية او صناعية او صحية ،وذلك لتأمن املتطلبات
االساســـية للمواطنن» ،الفت ًة إىل «تكليف وزارة الخارجية
واملغرتبن تكثيف العمل الديبلومايس لح الدول املانحة عىل
مساعدة النازحن السورين يف وطنهم االم».
وأشـــار املجتمعون إىل ورة «وأهميـــة إعداد وإقرار
مرشوع القانـــون املعروف بالــــ  .»capital controlكام
تم «الطلب اىل االجهزة االمنية والعســـكرية عدم السامح
ب قفال الطرقات مع االخذ يف االعتبار املحافظة عىل سالمة
املواطنن واملتظاهرين وعىل املمتلكات العامة والخاصة».

} كريدية }

وأعلن املدير العام لهي ة أوجريو عامد كريدية عرب «تويرت»
ان «أوجريو قامت أمس ب بـــالغ الجهات القضائية املعنية
لف حجب املواقع اإللكرتونيـــة والتطبيقات والصفحات
عىل مواقع التواصل اإلجتامعي واملعنية بتحديد سعر رصف
الدوالر األمرييك مقابل العملة الوطنية يف السوق السوداء،
بأننا متكنا من حجب املواقع اإللكرتونية يف حن تعذر علينا
فنيا حجب التطبيقات والصفحـــات املوجودة عىل خدمة
 Google Playوموقـــع  Facebookدون حجب كامل لهام.
وعليه اقرتحنا وتفاديا للتداعيات الكبرية عىل املؤسســـات
العامة والخاصة وعىل املواطنين نتيجة اإلقدام عىل الحجب
الكامل أن تراسل الجهات القضائية بشكل رسمي الرشكتن
حســـب األصول املتبعة للطلب منهام حذف هذه التطبيقات
والصفحات ملخالفتها القوانن والقرارات القضائية .كام اننا
اكدنا مجددا التزامنا تنفيذ جميع القرارات القضائية بأق
اإلمكانات الفنية و ا يجيز لنا القانون».

فـــلـــتـــان وفـــــوضـــــى فـــــي أســـــعـــــار الـــســـلـــع الــــ ــــذائــــيــــة !
ب ــح ــص ــل ــي  :ن ــت ــي ــج ــة ال ــب ــل ــب ــل ــة والـــتـــخـــبـــ ال ــس ــي ــاس ــي

أكد نقيب مســـتوردي املواد الغذائية
هـــاين بحصيل أن مختلـــف األطراف
املعنية تتحمل مسؤولية ما يحصل من
كل
تجار وأصحاب محال ،مشريًا إىل أن ّ
ما يحصل ناتج من التخبط الســـيايس
والفلتان االقتصـــادي واللوم األ ّول يقع
عىل املسؤولن يف الدولة.
يجسد وضع أســـواق املواد الغذائية
ّ
مأسوية املشـــهد اللبناين .ح ّتى السلع،
التـــي ال ميكن االســـتغناء عنها ،بات
املواطنون يقتصدون يف ائها بعد ان
أوصلتهم السلطة الحاكمة إىل الفقر.
ورغم الضغوطات عىل الشعب ،ووسط
الفوىض العارمة يف البلد يسيطر الفلتان
سعار الغ اء
عىل أســـعار املواد الغذائية وأصبحت فو
الفروقـــات كبرية بن ســـوبرماركت
طاملا الخربطة مســـتمرة يف األسواق لن نرى إال ارتفاعاً يف
واالخرى ،هذا عدا زيادة األسعار عدّالت
تتخطى بأشواط نسبة ارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل اللرية األســـعار ،لكن ضمن املعقول أي فرق سعر الرصف وعدا ذلك
يعني أن هناك شي ا غري صحيح».
اللبنانية يف السوق السوداء من دون حسب وال رقيب.
وعن املسؤول عن هذا الخطأ ،أشار بحصيل إىل أن «وزارة
نقيب مســـتوردي املواد الغذائية هاين بحصيل أوضح لـ
«املركزية» أن «سعر الزيت ارتفع عاملياً بنسبة تفوق الـ  ، 40االقتصاد ال ميكنها متابعة  20ألـــف نقطة بيع وال ميكن
ضبطها بكاملها نظراً إىل ك تها .وال ميكن للتاجر أن يرفع
ما يعني أن ح ّتى لو كان مدعوماً يكون سعره أغىل.
أما ارتفاع أسعار الســـلع األخرى بهذه النسبة فيعني أن األسعار بشكل استنسا  ،كذلك مبدأ املنافسة يردعه .إال أن
كل ذلك يبعدنا عن املشكلة األساسية املتمثلة بعدم استتباب
ّ
شي اً ما غري صحيح .التفاوت يف األسعار ناتج من البلبلة يف
السوق ،مثالً بعض السوبرماركت رفعت أسعارها مع ارتفاع األوضاع وغياب الحلول الرسمية ل زمة ،ال شكّ أن مختلف
سعر الرصف يف حن أن أخرى مل تفعل يف انتظار ترصيف األطراف املعنية تتحمل مسؤولية من تجار وأصحاب محال...
كل ما يحصل ناتج من التخبط الســـيايس والفلتان
املخزون ...من الطبيعي واملؤسف أن نرى فرقاً يف األسعار ،إال أن ّ
إال أن سعره كان االقتصادي واللوم األ ّول يقع عىل املسؤولن يف الدولة».
حي أن الدوالر كان مرتفعاً الشهر املا
خـــص الفضائح اليومية املرتبطـــة بالبضائع
ويف ما
ثابتا تقريباً يف السوق السوداء».
ّ
وعن الجهة املخ ّولة تحديد األسعار ،أجاب أن «األمر مرتبط املدعومة ،علّق قائالً« :ســـبق أن ن ّبهنا أن آلية الدعم خاط ة
والثغـــر تعرتيها ووصلنا إىل ما ح ّذرنـــا منه ،ويف املقابل
بعوامل عديدة ف ذا كان املتجر صغرياً (دكان ،ميني ماركت...
املحل استنســـابياً .أما السوبرماركت الكربى التهريب مستمر ...ال سلطة لنا أك من لفت النظر والتنبيه».
ّ
يس ّعر صاحب
أما عن وضع املخـــزون ،فأكّد بحصيل أن «يف هذا الوضع
فم ّتفقة مع وزارة االقتصاد عىل االلتزام باألســـعار املحددة
كل يشء غري طبيعي واســـتثنا والخربطة يف األسواق ال
ّ
من املورديـــن ،وإىل ذلك يكون لديها آالف األصناف ال ميكنها
ظل اإلقفال العام واالنقطاع يف سلسلة التوريد
تبديل األسعار بسهولة ساعة تشـــاء» ،الفتاً إىل أن «علينا ســـ ّيام يف ّ
األخذ يف االعتبار الفوىض والبلبلة يف األســـواق والتقلبات كلّها عوامل تؤثّر سلباً يف التوريد ،والنقص طبيعي خصوصاً
يف سعر رصف الدوالر مقابل اللرية التي ستؤدي تلقائياً إىل مع وقف استرياد عدد من األصناف وتراجع نسب االستهالك
ارتفاع األسعار ح ّتى لو مل يكن عىل املدى القريب ،ويف الواقع لكن لن نصل إىل مجاعة»

صراع أ نياء العالم على «البيتكوين»  :يتس ينصح باالبتعاد ...
و»مـــــوســـــ » ي ــخ ــس ــر  2مـــلـــيـــار دوالر فــــي أســـبـــوع

جل الرئيس التنفيذي لرشكة
س ّ
« تســـال « لصناعة السيارات
الكهربائية ،إيلون موسك ،أرقاماً
قياسية غري مسبوقة من تراكم
ال وات يف  ،2020لكن الخسائر
داهمته وبرسعة أيضاً.
وخرس ماسك  27مليار دوالر
من ذ أســـبوع ،بعدما تراجعت
أسهم كته لصناعة السيارات
يف إطار موجة بيع ألســـهم
كات التكنولوجيا الخ اء.
وانخفضت ثروة ماســـك إىل
 156 9مليار دوالر ،لتنقله إىل املرتبة الثانية
عىل مؤ بلومربغ ل ثرياء ،بعدما تصدرها
جيف بيزوس بزيـــادة بنحو  20مليار دوالر
ليصبح األك ثـــرا ًء عىل كوكب األرض يف
األسبوع املا .

} غيتس }

ودعـــا امللياردير األمـــرييك بيل غيتس
إىل تجنب االســـتثامر يف العملة الرقمية
«بيتكوين» ،ملن ميلكون أمواال أقل من أغنى
رجل يف العامل إيلون موسك ،الذي يدعو إىل
االستثامر بهذه العملة.
وقال م ؤســـس كة «مايكروسوفت»
األمريكية غيتس يف مقابلة مع «بلومبريغ»:
«يف الوقت الذي يقود فيه إيلون موســـك
(امللياردير األمرييك جنون الرشاء يف سوق
العمالت الرقمية ،يجب عىل أي شخص لديه
أموال أقل منه تجنب االســـتثامر يف عملة
البيتكوين ،وتوخي الحذر».
وأضاف أنه «يف حن أن تقلبات األسعار قد
ال تكون مصدر قلق ألمثال الرئيس التنفيذي
لرشكة «تسال» وال ي (ماسك  ،ف ن املخاطر
ستكون مقلقة ل خرين».

ويف إحدى ترصيحاته األخرية عىل تطبيق
« ،»Clubhouseأشار غيتس إىل أن «تعدين
البيتكوين ي بالبي ة».
وجاء هذا الترصيح بعد حواىل أسبوعن
من اكتشاف باحثن يف جامعة «كامربيدج»
أن تعدين البيتكوين يســـتهلك كهرباء أك
مام تستهلكه بعض البلدان ،كاألرجنتن عىل
سبيل املثال.
ومن جانب آخر ،يروج موسك لالستثامر
بالبيتكوين ،وتوقع أنه قد تحظى هذه العملة
باعرتاف عىل نطاق أوسع قريبا.
ويعترب موســـك أن «االستثامر يف عملة
البيتكوين أقل «غباء» من االستثامر يف النقود
الورقية» .وحققت عملة «بيتكوين» املشفرة
قفزة كبرية يف  ،2021األمر الذي جعل الكثري
من املحللن الذين كانوا متشـــككن يف هذه
العملة من قبل ،يغـــريون نظرتهم تجاهها،
وبات العديد منهم أك قبوالً لها ا ن.
وعىل مستوى الرشكات ،تفكر العديد من
الرشكات ا ن يف قبول عملة «بيتكوين» مثل
بنك «جي مورغان تشـــيس» األمرييك،
بينام عىل الجانب ا خر هناك م ات الرشكات
التي تقبل بالفعل الدفع بعملة «بيتكوين».

تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــنــحــة عــــــادة تــش ـ ــيــل مــســتــشــفــى الــكــرنــتــيــنــا

حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  :املستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيات الحكومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ف ــــــــي مس ــــــــتواها أه ــــــــم املراك ــــــــز االستش ــــــــفائية الخاص ــــــــة
وقعت «اليونيســـف» أمس ،برعايـــة وحضور وزير
الصحة العامة الدكتور حمد حسن ،بالرشاكة مع الوكالة
الفرنســـية للتنمية ( AFDاتفاقية منحة لتجديد وانجاز
املبنى الجديد ملستشـــفى الكرنتينا الجامعي الذي تعرض
أل ار جســـيمة يف أعقاب تفجريات مرفأ بريوت يف
الرابع من آب .2020
ويهدف املرشوع إىل اســـتعادة الوصـــول إىل خدمات
الرعاية الصحية األساسية للســـكان األك ضعفا ،من
خالل إعادة تأهيل وتشـــغيل مبنى مستشـــفى الكرنتينا
الجديد ،وضامن حصـــول األمهات واألطفال األك ضعفا
عىل رعاية جيدة يف أك مراحل حياتهم خطورة.
يتم تنفيذ هذا املرشوع من قبل اليونيســـف وبتمويل من
فرنسا ،من خالل الوكالة الفرنســـية للتنمية ( 2مليون
يورو .
كام حصلت اليونيســـف عىل مليون دوالر أمرييك من
خالل متويل خاص من جورج ودانييل بطرس.
ح حفل التوقيع الســـفرية الفرنســـية يف لبنان آن
غريـــو ومدير الوكالة الفرنســـية للتنمية ارتور غريمون
وممثلة اليونيســـف يف لبنان يويك موكو ورئيس مجلس
ادارة مستشـــفى بريوت الحكومـــي  -الكرنتينا الدكتور
ميشال مطر ومديرة املستشفى كارين صقر ورئيس دائرة
املستشـــفيات واملســـتوصفات يف وزارة الصحة العامة
هشام فواز وعدد من أعضاء الجسم الطبي يف املستشفى
ومعنين.

} الوزير حسن }

وأكد الوزير حسن يف الكلمة التي ألقاها «أن هذا اللقاء
يشـــكل خطوة مهمة وسط الظروف الصعبة التي يعيشها
لبنان آسفا ملا يعانيه بلدنا من ظروف صعبة تؤدي إىل قهر
الناس وظلمهم يف وطنهم ،بعدما كان هذا الوطن رسالة
محبة للعامل وملجأ كل موجوع يعاين من الظلم» .ومتنى
«أال يؤثر إقفال العدد األكرب من الطرق نتيجة هذه الظروف،
يف املرىض الذين يحتاجون ل وكسيجن نتيجة إصابتهم
بفريوس كورونا ،خصوصا أن املستشفيات ت من نقص
األوكسيجن ال سيام تلك املوجودة يف املحافظات واملناطق
البعيدة عن العاصمة.
وتابـــع »:أن انفجار املرفأ ترك آثـــارا كارثية عىل هذه
املنطقة ،حيـــ عمدنا بعيد اإلنفجـــار إىل مللمة األدوية
واملســـتلزمات وما كانت قد جمعته وزارة الصحة العامة
ملقاومة الجائحة .واليوم يأ إكامل الخطة الثالثية التي
تم وضعها ،بحي تعهدت قطر بجهد من إدارة املستشفى،
ب عادة بناء املبنى القديم بعد إزالته ،إضافة إىل ما يتحقق
اليوم لجهة إطالق العمل برتميـــم املبنى الجديد مع دول
صديقة ومنظامت دولية يكة».
وقال وزير الصحة »:إننا نســـتكمل مسار البناء وإعادة
التأهيل لتتحول هذه املؤسســـة اإلستشفائية العامة إىل
مأوى وملجأ للفقراء الذين باتوا يشـــكلون ستن يف امل ة

زحمة أما
محطات البنزين
في منطقة الزهراني

من املجتمع اللبناين».
وأكد «أن املستشفيات الحكومية تقدم منوذجا متقدما
من العمل ،سواء يف مســـاعدة اإلقتصاد بخدمات طبية
تضاهي يف مســـتواها أهم املراكز اإلستشفائية الخاصة
التـــي نحييها ،أم يف احتضان اللبنانين والفلســـطينين
اللبنانية متممة
والســـورين وكل املقيمن عىل األرا
رسالتها اإلنسانية يف هذا املجال».
وختم الوزير حسن »:أن التعاون بفكر خري وإرادة صلبة
يحدث تغيريا يف الصـــورة القامتة خصوصا إذا أزيلت كل
الحواجز التي متنع خدمة صحة اإلنسان».

} غريو }

وأشارت سفرية فرنســـا يف لبنان السيدة آن غريو اىل
انه «بعد مرور ثالثة أشـــهر عـــىل املؤمتر الدويل الثاين
لدعم الشعب اللبناين ،يشـــكل هذا التمويل مرحلة جديدة
للمساهمة الفرنســـية يف إعادة إعامر بريوت ،استجابة
النفجار الرابـــع من آب» .وقالـــت»:يف إطار اجتامعي
واقتصادي وصحـــي متأزم ،تعمل فرنســـا ،عرب الوكالة
الفرنســـية للتنمية ،عىل تأمن ولـــوج املجتمعات األك
هشاشـــة إىل رعاية صحية ذات جودة ،مولية اهتامما
خاصا ل مهات واألطفال .من هذا املنطلق ،قررت فرنســـا
دعم إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي».

} غريمون}

بدوره ،مدير الوكالة الفرنســـية للتنميـــة قال ارتور
غريمون « :ت ر مستشـــفى بريوت الحكومي  -الكرنتينا
بشـــكل كبري إثر االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت يف
 4آب  .2020بفضل هذا التـــربع الذي تبل قيمته  2مليون
يورو ،تدعم الوكالة الفرنســـية للتنمية الف ات السكانية
األك ضعفا وتساهم يف الحفا عىل مؤسسة منوذجية،
تعترب مثاال للتميز املمكن للقطاع العام اللبناين».

} موكو }

كام لفتت يويك موكو ،ممثلة اليونيسف يف لبنان إىل
أنه «منذ وقوع االنفجارات املدمرة ،دعمت اليونيســـف
و كا ها آالف األطفـــال واأل املت رة ،وقالت»:إن
إعالن اليوم هو جزء من التزامنا طويل األمد إلعادة بناء
بريوت .إن إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الجديد سيعيد
الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األساســـية عالية
الجودة للف ات الضعيفة من الســـكان ،ال سيام حامية
األطفال حديثـــي الوالدة مع ضامن الرعاية املناســـبة
ألمهاتهم».
وقال مطر« :بفضل دعم اليونيسف والوكالة الفرنسية
للتنمية ،ســـتبدأ أعامل إعادة التأهيل مام يعطينا حافزا
إضافيا ملواصلة مهمتنا».
كام شكرت مديرة املستشفى كارين صقر للوزير حسن
جهوده التـــي وصفتها ب»املضنيـــة» ،وقالت« :ملعاليكم
الفضل يف تحويل الحلم إىل حقيقة والفشل إىل نجاح».

«اللقـــــــــــــــاء التشـــــــــــــــاوري لجمعيـــــــــــــــات رابلـــــــــــــــس» :
عـــــــــــــــالن حالـــــــــــــــة ـــــــــــــــوار اقتصاديـــــــــــــــة

تشهد محطات املحروقات
يف منطقة الزهراين ،زحمة
كبرية منـــذ الصباح الباكر،
كام لوح أن بعض املحطات
رفعت خراطيمها لعدم توافر
مادة البنزين.

دعوة للتقنين باستعمال
التيار الكهربائي

متنت كة كهرباء جبيل
ش.م.ل و كـــة بيبلوس
للتعهدات الكهربائية ش.م.ل،
من جميع املشرتكن «التقنن
باستعامل التيار الكهربا
من اجل االستمرار يف تأمينه،
الن كات املحروقات املحلية
وغري املحليـــة متتنع عن
توزيع مادة املازوت للمولدات
الكهربائية».

اعتصا الهالي الطالب في الجامعات االجنبية
أمـــا مــصــرف لبنان لتطبيق الــقــانــون 3

مطالبة بتطبي قانون الدوالر الطالب
نفذ اهايل الطـــالب يف الجامعات األجنبية اعتصاما عند
الســـابعة صباحا امام مرصف لبنان يف الحمرا ،بدعوة من
الجمعية اللبنانية ألولياء الطـــالب يف الجامعات االجنبية
واالتحاد الدويل للشـــباب اللبناين وتكتل الطالب اللبنانين
املغرتبن« ،يف يوم احتجاج ورفض وغضب ،وعمال بدأ ان
ال حق ميوت ،وأن القوانن والدساتري وجدت لتنفذ ،وأن لبنان
هو وطن ال مزرعة ،ومتابعة للنضال يف سبيل تنفيذ قانون
الدوالر الطالبي 193يف الذكرى السنوية األوىل إلطالقه ويف
سبيل تحرير التحويالت املرصفية».
وخالل االعتصام ،القيت كلـــامت لعدد من االهايل دعوا
فيها اىل «تطبيـــق القانون الدوالر الطال بحذافريه .»193
وأشاروا اىل ان «القانون أقر يف مجلس النواب منذ خمسة
اشهر ،وما زال املســـؤولون يتهربون بذرائع كاذبة واهية،
واليوم يوم الغضب وبســـبب قطع الطرقات كان االعتصام
واالحتجاج حاشـــدا جدا .واألهم ،انه كان سيمنع موظفي
املرصف املركزي من التوجه إىل مكاتبهم» .وناشدوا املسؤولن
« ورة تطبيق القانون  193الذي وعدوا به وأقروه» .وأكدوا
ان التحرك «سيســـتمر لحن تطبيق القانـــون بحذافريه»،
معتربيـــن ان قضيتهم هي «قضية وطنيـــة ،وان من حق
اوالدهم ان يتعلموا اســـوة بأوالد املسؤولن والسياسين».
وقد توجه وفد نسا اىل عن التينة ،للطلب من رئيس مجلس
النواب نبيه بري املساعدة لتطبيق قانون الدوالر الطالبي.

اجتام اللقاء التشاوري
عقد اللقاء التشاوري لجمعيات طرابلس
وضواحيها اجتامعه الثاين يف مركز رشيد
كرامي الثقـــايف البلدي (نوفل  ،وبح يف
األوضاع العامة ويف ا ليات التي سيجري
اتباعها إلنشـــاء اتحاد جمعيات طرابلس
وضواحيها.
وبعد سلسلة مناقشات ،فوض املشاركون
منســـق اللقاء وفيق ابراهيـــم القيام بكل
االتصاالت والخطوات الرسمية إلنشاء اتحاد
الجمعيات يف طرابلس وضواحيها.
وأصدر املجتمعون بيانـــا أذاعه ابراهيم،
استنكروا فيه «اإلساءة التي تعرض لها رئيس
بلدية طرابلس الدكتور رياض ميق» ،مؤكدين
أن «موقع رئيس بلدية طرابلس املنتخب من
الشـــعب له هيبته واحرتامه ،وال ميكن ألي
كان أن يسمح باالساءة إليه» ،ومطالبن وزير
الداخلية والبلديات بـ «متابعة هذه القضية
واتخاذ اإلجراءات املسلكية والتأديبية التي
تحف كرامة طرابلس وأهلها».

كام اســـتهجن املجتمعون بلوغ ســـعر
الرصف الدوالر األمـــرييك عتبة الـ  11ألف
لرية ،ودعوا رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون وكل املعنين اىل «تحمل مسؤولياتهم
وجعل اجتامعاتهم مفتوحة من أجل إيجاد
املعالجات الناجعة لهذه األزمة».
وشددوا عىل « ورة تشكيل حكومة فورا
ملواجهة الوضع االقتصادي املرتدي ،واملبادرة
اىل إعالن حالة طوار اقتصادية» ،وطالبوا
ب»وضع حد للفقر الذي يتمدد يف طرابلس
خصوصا وعىل مســـاحة الوطن اللبناين
عمومـــا ،وبتفعيل عمـــل األجهزة األمنية
ملواجهة الذين يستغلون األوضاع االجتامعية
الصعبة للقيام بأعـــامل مخلة بالقانون ال
سيام عىل صعيد الرسقات والسطو املسلح».
وختم املجتمعـــون بالتأكيد عىل أن يدهم
«مفتوحة للجميـــع من أجل تأمن ما أمكن
من خدمات ومساعدات وتقدميات لكل من
يحتاجها».
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عـــربـــيـــات

دولـــيـــات

الرئاسة السورية تعلن إصابة األسد وعقيلته بفيرو كورونا
تظاهرات نسائية في ريفي حل وإدل ضد «هي ة تحرير الشا » والجوالني
أعلنت الرئاسة السورية أن
الرئيس الســوري بشار األسد
وعقيلتهأسامء،أصيبابفريوس
كورونــا ،وأنهام بصحة جيدة
وحالتهاممستقرة.
وقالت الرئاسة السورية يف
بيان« :بعد شعورهام بأعراض
خفيفة تشبه أعراض اإلصابة
بفايــروس كوفيد  ،19 -أجرى
الرئيس األسد والسيدة أسامء
األسد فحص الـ  ،PCRوأظهرت
النتيجة إصابتهام بالفريوس،
علام أنهــام بصحــة جيدة
وحالتهاممستقرة».
ولفت البيان إىل أن الرئيس
وعقيلته ســيتابعان عملهام
خالل قضائهــام فرتة الحجر
الصحي املنزيل التي ستستمر
إىل أسبوعن أو ثالثة أسابيع.
أضــاف البيــان« :الرئيس
األسد والسيدة أسامء ،يتمنيان السالمة والعافية لكل
السورين ولجميع شــعوب العامل من هذا الفريوس،
ويدعوان جميع السورين لالســتمرار باتّباع إجراءات
الحذر والوقاية قدر اإلمكان».
كام وجه الرئيس األســد والســيدة أسامء التحية
لكل الكــوادر الطبية العاملة عــىل الخطوط األوىل
ملواجهة الفريوس والتخفيف من آثاره عىل املصابن

به ،بحسب ما ذكره البيان.

} مظاهرات نسائية }

من جهة ثانية ،خرجت مظاهرات نسائية يف ريفي
إدلب وحلب بســوريا تندد بهي ة تحرير الشام (النرصة
ســابقا وتطالب باإلفراج عن املعتقلن يف سجونها
وإعادة األمالك التي سلبتها من األهايل.
وأظهرت تسجيالت مصورة خروج تظاهرات ضمت

النســاء واألطفــال فقط يف
قريتي تلعــادة يف ريف إدلب
الشاميل ،وقرية السحارة يف
ريف حلب الغر .
وأظهرت بعض التسجيالت
قيام أفراد أمن الهي ة باالعتداء
عــىل املتظاهــرات اللــوا
طال باإلفراج عــن ذويهن
املعتقلن يف سجون «الهي ة»
منذ زمن طويــل ،كام طال
بوقفالرسقةوسلباملمتلكات،
ورفعن شعاراتتندد بالجوالين
متزعمالهي ة.
وتســيطر «هي ــة تحرير
الشام» املدعومة من تركيا عىل
مناطق واســعة ،خاصة يف
ريفي إدلب وحلب ،وتشــكلت
الهي ة عــام  2017بعد اندماج
عدة فصائــل كانــت أبرزها
«جبهة فتح الشام» ،وهي التي كانت تعرف بـ «جبهة
النرصة» (إحدى فروع تنظيم القاعدة التي بقيت رغم
تبدل أسامئها أبرز الفصائل ،حتى أنه غالبا ما يشار إىل
«الهي ة» عىل أنها «جبهة النرصة».
ويشــغل مؤســس جبهة النــرصة «أبــو محمد
الجوالين» الذي نددت به املظاهرات ،موقع القائد األعىل
لهي ة تحرير الشام.

مــســلــحــون م ــوال ــون للجيش األمــيــركــي يــنــهــبــون تـــال أ ــري ــا ــرقــي ســوريــا
بــا مســلحو تنظيم
«قســد» املــوايل للجيــش
األمــرييك عمليات حفر يف
تل أثــري جديد حيط بلدة
القحطانية بريف الحســكة
السورية بهدف قة ا ثار،
مع استمرارها بشن حمالت
االعتقال بحق الشبان املدنين
قي البالد.
وأفاد مراسل «سبوتنيك»
يف محافظة الحسكة نقالً
عن مصــادر محلية ،امس،
است ناف مســلحن موالن
للجيش األمرييك من تنظيم
«قسد» ،عمليات الحفر عىل
جانبي التل األثري الواقع يف
قرية (الدرك املعروفة باسم
( قرية دوكــر  5كم غر
بلدة القحطانية شــاميل
قــي الحســكة ،وذلك
باستخدام ورش وآليات هندسية.
وتابعت املصــادر أن مســلحي التنظيم املوايل
للجيش األمرييك ،جلبوا ورش حفريات وآليات من
بلدة مركدة جنو محافظة الحسكة ،وبدأوا أعامل
حفريات يف تل أثري يقع عىل األطراف الشــاملية
من قرية الدرك دوكر ،واملصنف ضمن التالل األثرية
القدمية يف محافظة الحسكة ،وذلك بهدف التنقيب
عن ا ثار واللقى ونهبها ،بزعم تحويل التل إىل مخزن
ل سلحة والذخائر بعد حفر خنادق عميقة ضمنه.
وأوضحت املصادر القروية أن مســلحي التنظيم
لطاملا منعوا السكان من أي عمليات توسعة ملنازل
القرية القريبــة من التل والبالغــة  60منزال ،ألن

التل املذكور مصنف ضمن التالل األثرية التي مينع
األعامر واالقرتاب منها ،إال أنهم اليوم بد وا عمليات
الحفر والتخريب والرسقة بشكل علني.
وتنطوي محافظة الحسكة عىل أك من 1000
موقع وتل أثري ،حي تــم تصنيف ( 750تل أثري
منها فقط من قبل املديرية العامة ل ثار واملتاحف
الســورية أجرت عرشات البعثــات األثرية املحلية
والعاملية عمليات تنقيب يف ( 50موقعا منها فقط
حتى عام .2010

} حملة اعتقاالت واسعة }

عىل صعيد آخر ،يســتمر مسلحو تنظيم «قسد»
املوايل للجيش األمرييك بحملــة االعتقاالت التي

استهدفت امل ات من الشبان
خالل حملة جديدة «للتجنيد
اإلجبــاري» يف صفوفهــا،
شملت العديد من قرى وبلدات
املدن قي وشاميل سوريا.
ونقل مراسل «سبوتنيك»
عــن مصــادر محليــة
وعشــائرية ،إن عنــارص
تنظيم «قســد» مستمرون
لليوم الثامن عــىل التوايل
بحملتهم الواسعة يف اعتقال
الشبان وزجهم يف معسكرات
«التجنيد اإلجباري» املنترشة
يف محافظــات الحســكة
والرقــة ودير الــزور وريف
حلب قي وشاميل قي
ســوريا حي وصــل عدد
املعتقلن اىل ما يقارب 1500
شاب.
وبينت املصادر أن تنظيم
«قسد» اعتقل أك من  200شاباً عىل حواجزه يف
مدينة الرقة ومنطقتي الطبقــة واملنصورة غرب
الرقــة ،ويف بلدات ومناطق محافظة الحســكة
امس ،موضحة أن حملة «التجنيد اإلجباري» شملت
مداهامت لقرى وبلــدات (املحموديل والطويحينة
واملزارع وب الهشــم والجرنية والسلحبية وخنيز
والكالطة واألسدية بريف الرقة.
وأشــارت املصادر إىل أن عنارص تنظيم «قسد»
قامــوا ب طالق الرصــاص عىل شــاب يف قرية
«الطويحينــة» بريف الرقة بعد مطاردته وســط
القرية ،مام إصابته إصابة بليغة ،وترك دون إسعاف
من قبل عنارص الدورية.

انطالق جلسة التصويت ملجلس النواب الليبي حول منح ال قة للحكومة الجديدة
انطلقــت امس يف مدينة
ت الليبيــة ،جلســة
التصويــت ملجلــس النواب
بشــأن موضوع منح الثقة
للحكومة الجديدة برئاســة
عبد الحميد الدبيبة.
وأكد املستشار اإلعالمي
ملجلس النواب فتحي املرميي،
«أن الجلسة تجري شاركة
 132مرشعــا من أصل 200
برئاسة رئيس الربملان عيقلة
صالــح ،موضحــا أن إقرار
منح الثقة لحكومة الدبيبة
يتطلب دعام مــن قبل 120
نائبا».
وستناقش الجلسة ،فضال
عــن منح الثقــة لحكومة
الوحدة الوطنية ،مخرجات
ملتقــى الحوار الســيايس
الليبــي وخارطــة الطريق
الصــادرة عنه ،وكذلــك املصادقة عىل تشــكيلة
املجلس الرئايس.
ويف حال فشــل مجلس النواب يف منح الثقة
للحكومة قبل  21آذار سيتم نقل هذا املوضوع لنظر
منتدى الحوار السيايس الليبي.
وقال صالــح ،خالل كلمة ألقاها يف مســتهل
جلســة مجلس النواب« :بفضل الله نلتقي اليوم
برست لنطوي صفحة االنقسام» ،داعياً «املرشعن
إىل «تجــاوز الكثري من العقبات مــن أجل إنجاز
االستحقاق املقبل وهو تنظيم االنتخابات الرئاسية
يف كانون االول .«2021
بدوره ،طالــب الدبيبة أعضــاء مجلس النواب
بشــقيه من طرابلس وطربق ،بعدم تفويت فرصة

التوحد يف مدينة عرب منــح الثقة لحكومته التي
تتكون مــن  27وزيرا و 6وزراء دولــة ونائبن 2
لرئيس الوزراء.
وطالب الدبيبة يف كلمة متلفزة ،بـ»عدم ترحيل
إجراء نيل الثقة إىل مرحلة أخرى ،وعرقلة املســار
االنتخا وحرمان الشعب الليبي من الوصول إىل
انتخابات حقيقة ونزيهة».

} ابو الغيط }

اىل ذلك ،أكد األمن العام لجامعة الدول العربية،
أحمد أبو الغيط ،خــالل لقائه املبعوث األممي إىل
ليبيا ورة تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار وإخراج
ليبيا.
كافة القوات األجنبية واملرتزقة من أرا
كذلــك بح أبو الغيط مــع املبعوث األممي إىل

ليبيا يــان كوبيش ،معالجة
التهديــد ،الــذي متثلــه
املليشــيات والجامعــات
املسلحة عىل عملية االنتقال
التي متر بها الدولة الليبية.
ورصح مصدر مســؤول
باألمانة العامــة للجامعة
بأن أبو الغيــط أكد خالل
اللقاء عىل «التزام الجامعة
الكامل رافقة األشــقاء
يف ليبيا يف كل جهد يرمي
إىل التوصــل إىل تســوية
متكاملــة ووطنية خالصة
ل زمة الليبية ،ومساندتها
للجهود املبذولة الستكامل
اســتحقاقات املرحلــة
التمهيديــة ،وخاصــة من
خــالل التنصيــب املبكــر
التنفيذيــة
للســلطة
الجديــدة ،وتنفيــذ بقية
الخطوات املنصوص عليهــا يف خارطة الطريق
التــي اعتمدها ملتقى الحوار الســيايس الليبي،
وصوالً إىل مرحلة إجراء االنتخابات الرئاســية
والترشيعية التي توافق الليبيون عىل عقدها يف
ديسمرب القادم».
بــدوره ،أكد كوبيــش «عىل التزامــه بتوثيق
التعــاون القائم بــن الجامعــة العربية واألمم
املتحدة دفعا لكل هذه الجهود يف ســياق االلتزام
األصيل للمنظمتن بالحفا عىل ســيادة ووحدة
الدولــة الليبية ودعم كل مــا ميكنها من
أرا
استعادة أمنها واستقرارها وينهي حالة االنقسام
بن أبنائها ،بعيــداً عن كافة أشــكال التدخالت
العسكرية األجنبية يف البالد».

وس ــــــــائل ا ع ــــــــال ا س ــــــــبانية تكش ــــــــف ع ــــــــن تهدي ــــــــد جدي ــــــــد ألوروب ــــــــا
كتبت صحيفة الباييس اإلســبانية أن الوباء
والعزلة الذاتية القرسية يف إسبانيا ويف عدد من
الدول األوروبية األخرى بسبب وباء كورونا أدت
إىل انخفاض حاد يف معدل املواليد.
وبحسب الصحيفة ،يف إسبانيا ،انخفض معدل
املواليد يف شــهري كانون االول وكانون الثاين
املاضين مقارنــة بنفس الفرتة من العام املا
بنسبة . 22 6

وقال مديــر معهد املجلــس القومي للبحوث
دييغو رامريو« :حتى ا ن لدينا بيانات لشــهرين
فقط مــن عام  ،2021هذا ال يكفي لعمل توقعات
دقيقة للعام بأكمله ،لكن من الواضح بالفعل أن
الركود من املتوقع أن يكون قويا».
ولفتت الصحيفــة إىل وجود وضع مامثل يف
بلدان أوروبية أخرى ،ففي كانون االول ،انخفض
عدد املواليد الجدد يف إيطاليــا ،مقارنة بالفرتة

نفســها من العام املا  ،بنســبة  21 6بامل ة.
وقالت الصحيفــة إن معدل املواليد يف فرنســا
انخفض بنسبة  13بامل ة يف كانون الثاين.
من بن العوامل الرئيســية التي أجربت الناس
عىل تأجيل قرار تكويــن أ ة مؤقتا ،انخفاض
حاد يف الوظائف ،وارتفاع معدل الوفيات بسبب
اإلصابة بفريوس كورونا.

ال ــرئ ــي ــس الـــعـــراقـــي :زيــــــارة ال ــب ــاب ــا ستبقى
خـــــــالـــــــدة فـــــــي قــــــلــــــوب الــــعــــراقــــيــــيــــن

أكد الرئيس العراقــي برهم صالح ،امس« ،أن
زيارة البابا فرنســيس إىل البالد ،ستبقى خالد
يف قلوب العراقين ،فيام أشــار إىل أنها رسالة
تضامن إنسانية».
وكتب يف تغريدة عىل حســابه يف «تويرت»
بعد توديعه للبابا« :ودعنا البابا فرنســيس ،بعد
حل ضيفــا عزيزا لثالثة أيــام مضي ة يف
أن ّ
بغداد والنجف وأور ونينوى وأربيل» ،مضيفاً أن
«الزيارة متثل رسالة تضامن إنسانية كبرية مع
بلدنا الذي أنهكته عقود من العنف والنزاعات».
وتابع الرئيس العراقــي« :ألقى حضور البابا
املطم ملسة ســالم ومحبة ،وستبقى خالدة
يف قلوب كل أطياف الشــعب ،التواقون ل من
والسالم».
ويف سياق آخر ،دعا رئيس الحكومة العراقية
مصطفى الكاظمي ،إىل «حــوار وطني» يضم
القوى السياسية والشــبابية واملحتجن ،فيام

أشــار «إىل ورة تهي ــة األجــواء النجاح
االنتخابات املبكرة».
وقال يف كلمة له ناســبة انتهــاء زيارة
البابــا فرنســيس إىل العراق« :عىل أســاس
هذه املســؤولية التاريخية ،ويف أجواء املحبة
والتسامح التي عززتها زيارة البابا ألرض العراق،
أرض الرافدين ،نطــرح اليوم الدعوة إىل (حوار
وطني لتكون معربا لتحقيق تطلعات شعبنا».
أضاف «إننــا ندعو جميع املختلفن ،من قوى
سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية،
ومعار الحكومة ،إىل طاولة الحوار املسؤول
أمام شعبنا وأمام التاري  ،وندعو قوانا وأحزابنا
السياســية إىل تغليب مصلحة الوطن واالبتعاد
عن لغة الخطاب املتشنج والتسقيط السيايس،
وإىل التهي ة إلنجــاح االنتخابات املبكرة ،ومنح
شــعبنا فرصة األمل والثقة بالدولة وبالنظام
الدميوقراطي».

احتجاجات في عدن بسب تردي األوضاع االقتصادية

أغلق محتجون عددا من الشــوارع يف
العاصمة اليمنية املؤقتة عدن ،بســبب
تردي األوضاع االقتصاديــة والخدمية
فيها.
وتوســعت دائرة االحتجاجات لتتعدى
عــدن إىل مدينــة املــكال ،عاصمــة

ح موت ،كــربى محافظــات اليمن،
بسبب الرتدي الخدمي واالقتصادي.
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعالمية
أن الطاقة الكهربائية يف عدن شــهدت
أكرب عدد ســاعات انطفــاء ،وصلت إىل
عرشين ساعة متواصلة يف اليوم.

«إسرائيل» تسمح ل جان بالدخول إليها في الحاالت االست نائية

اعــتــقــال فلسطينية ملــحــاولــتــهــا تنفيذ عملية
ــع ــن ــووزي ــر ال ــط ــاق ــة ســـيـــزور ق ــب ــر ومــصــر

قررت الســلطات اإل ائيلية ،بداية من امس،
السامح ل جانب بالدخول إىل إ ائيل يف حاالت
اســتثنائية ،ووفقا لقواعد معينة ،نرشها املكتب
اإلعالمي للحكومة.
وقالت الحكومة يف بيان إن «أي شخص يرغب
يف القــدوم إىل إ ائيل يجب أن مي اســتامرة
إعالن للمســافرين الذين يدخلــون إ ائيل ،يف
غضون  24ساعة قبل مغادرة الرحلة».
وأوضح البيان أنه «عىل حاميل الجنسية األجنبية
الراغبن يف دخــول إ ائيــل ،باإلضافة إىل ملء
استامرة طلب الدخول ،الحصول عىل إذن للدخول».
ويف وقت سابق قال رئيس الوزراء اإل ائييل
بنيامن نتنياهــو« :إن إ ائيل خرجت تقريبا من
كل إجــراءات العزل العام التــي فرضت ملكافحة
تفيش فريوس كورونا».
من جهة ثانيــة ،اقتحمت قــوات إ ائيلية،
فعالية نســوية لالحتفاء بيوم املرأة العاملي ،يف
بلدة الطور برشق مدينة القدس ،واعتقلت سيدتن.
وقالت ياســمن الصياد ،إحدى القا ات عىل
االحتفاليــة ،إن «قوات إ ائيليــة فضت فعالية
نسوية عبارة عن معرض ترا لنساء مقدسيات،
يف مقر نادي جبل الزيتون بالطور ،واستولت عىل
مالبس فلسطينية تراثية ،ومحتويات املعرض».
وأضافــت أنه جرى اعتقال مديــرة مركز الطور
النسوي إخالص الصياد ،ومصممة األزياء منال ابو
سبيتان ،واقتادوهام إىل أحد مراكز التحقيق بالقدس.

كام قال الجيــش اإل ائييل «إن قواته اعتقلت
شابة فلســطينية زعم أنها حاولت تنفيذ عملية
طعن بعد أن تسللت إىل أحد منازل املستوطنن يف
«سديه أفرايم» املقامة عىل أرا غرب رام الله».
وادعى املتحدث باسم الجيش ،بأنه تم «إحباط
محاولة طعن يف مزرعة باملستوطنة ،حي وردت
تقارير عن فتاة فلســطينية تســللت إىل املزرعة
وحاولت طعن زوجة صاحــب املزرعة ،حي تم
اعتقالها من قبل أفراد املزرعة».
وقال انه «مل تقع إصابات».

} وزير الطاقة اال ائييل }

اىل ذلك ،اعلنت مواقع إعالمية عربية ،بأن وزير
الطاقة اإل ائييل يوفال شــتاينتز ،سيجري زيارة
تستغرق يومن ،إىل قربص ومرص ،وسيجتمع هناك
مع وزراء الطاقة ،أعضاء منتدى غاز البحر املتوسط.
 » 24اإل ائييل نقال
وأشــار موقــع «
عن هذه املواقــع اإلعالمية ،إىل أنه يف إطار هذه
الزيارة ،سيعمل يوفال شتاينتز عىل دفع مشاريع
طاقة دولية ترتبط باملنطقة ،حي ســريافقه يف
الزيارة عدد من كبار املسؤولن يف وزارته.
 » 24إىل أنــه خــالل زيــارة
ولفــت «
القاهرة ،يوم الثالثاء املقبل ،من املتوقع أن يشارك
شــتاينتز يف اجتامع منتدى غــاز حوض البحر
األبيض املتوسط ( EMGFألول مرة ،بعد التصديق
عىل املنتدى كمنظمة دولية.

رســـالـــة مـــن الــعــاهــل ال ــس ــع ــودي ألم ــي ــر قطر
ووزيــر الخارجية السعودي يلتقي نظير القطري
بع العاهل الســعودي سلامن بن عبد العزيز
امس ،رسالة شفوية إىل أمري قطر متيم بن حمد.
وبحســب وكالة األنباء القطرية «قنا» ،تلقى
متيم الرســالة التي «تتصل بالعالقات األخوية
الوطيدة بن البلدين الشــقيقن وســبل دعمها
وتعزيزها وأبرز املستجدات اإلقليمية والدولية».
وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي،
األمــري فيصل بن فرحــان بن عبــد الله ،خالل
اســتقبال أمري قطر لــه ،يف مكتبــه بالديوان
األمريي.
وعادت العالقــات الكاملة بــن قطر ودول
املقاطعة األربع الســعودية واإلمارات والبحرين
ومــرص ،وذلــك خالل قمــة مجلــس التعاون

الخليجي ،بعد نحو  3سنوات من املقاطعة.
مــن جهة ثانية ،اجتمع نائــب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الخارجية القطــري محمد بن
عبدالرحمن آل ثاين مع وزير الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.
وذكــرت وكالة االنبــاء القطريــة أن الزيارة
تأكيدا عىل «قوة العالقات بن الشعبن والبلدين
الشــقيقن .وعىل الرغبة القوية والصادقة لدى
قياد البلدين عىل تعزيز وحدة الصف الخليجي
والعر وتطوير مســرية التعاون ا يعود عىل
سائر املنطقة بالخري واألمن والسالم».
كام جرى خــالل االجتامع اســتعراض آخر
مستجدات املنطقة.

π
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w?½U?M?³??K?« u?ðu?K?« Z?zU????????????²?½
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∫wðô« qJA« vKŽ W−O²M« ¡UłË
¥≤ ∫w U{ô« rd« ≥¥ ‡ ≤μ ‡ ±∏ ‡ ±μ ‡ ±≥ ‡ ∏ ∫W×Ð«d« ÂU—ô«
WIÐUD ÂU—« W²Ý vËô« W³ðd*« ¿
ÆW×Ð«— UJ³ý ô ‡
w U{ô« rd« l ÂU—« W Lš WO½U¦« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰±∑∂¥¥∂¥∞∞ ∫WOULłô« …ezU'« ‡
…bŠ«Ë WJ³ý ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰±∑∂¥¥∂¥∞∞ ∫W¹œ«d ô« …ezU'« ‡
WIÐUD ÂU—« W Lš W¦U¦« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰π±∂ππ≤∞∞ ∫W³ðd*« V Š WOULłô« ez«u'« WLO ‡
WJ³ý ∑≤ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰±≤∑≥∂∞∞ ∫WJ³ý qJ W¹œ«d ô« …ezU'« ‡
WIÐUD ÂU—« WFÐ—« WFÐ«d« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰π±∂ππ≤∞∞ ∫W³ðd*« V Š WOULłô« ez«u'« WLO ‡
WJ³ý ±ππμ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰¥μπ∂μ ∫WJ³ý qJ W¹œ«d ô« …ezU'« ‡
WIÐUD ÂU—« WŁöŁ W U)« W³ðd*« ¿
Æ‰Æ‰≤≥∂≤∞∞∞∞∞ ∫W³ðd*« V Š WOULłô« ez«u'« WLO ‡
WJ³ý ≤πμ≤μ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫WJ³ý qJ …ezU'« ‡
V×? « v« W?L?«d?²*«Ë vËô« W?³?ðd?LK W?L?«d?²*« mU?³*« ¿
Æ‰Æ‰∂≤∑±μ∏μμ∏π ∫q³I*«

b??‡??‡???‡??‡??‡??¹“ Z??zU??????????????????????²??½
W?−??O?²M« ¡U?łË ±∏∏± r?— b¹“ V×?Ý f« ¡U? ?? Èd?ł
∫wðüU
≥¥∂∑μ ∫`Ð«d« rd«
Æ‰Æ‰ ∑μ∞∞∞∞∞∞ ∫vËô« …ezU'« ¿
‚«—Ë« WFÐ—« ∫W×Ð«d« ‚«—Ëô« œbŽ ‡
Æ‰Æ‰±∏∑μ∞∞∞∞ ∫W—Ë qJ W¹œ«d ô« …ezU'« ‡
¥∂∑μ ∫rdUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰π∞∞[∞∞∞ ∫W¹œ«d ô« …ezU'«
∂∑μ ∫rdUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰ π∞[∞∞∞ ∫W¹œ«d ô« …ezU'«
∑μ ∫rdUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰ ∏∞∞∞ ∫W¹œ«d ô« …ezU'«

U???N???O?KŽ j‡?‡‡G???C?« V‡‡? «u???Ž s sD?‡‡M?‡‡ý«Ë —c???% …d???I?‡½√
w‡?‡Ëb« ‰U*« ”√— U???I??? b???²Ð Î«b?‡‡¹«e‡?‡‡ð b???N???A½ ∫ ÊU???žËœ—√

Æs¹bK³« 5Ð UöF«
W¹dB*« VO?IM²« ÷ËdŽò Ê√ v≈ uKžË√ ‘ËËUAð —U?ý√ UL
p– v≈ dEM?ð …d?I½√ Ê√Ë ¨U?O?d?² Í—U?I« ·d?'« Xd?²?Š« b?
ÆåwÐU−¹≈ qJAÐ
U¹ôuK? W?−??N?K« b¹b??ý «d¹c??% ¨U??O??dð XN??łË X½U??Ë
¨UOdð vKŽ W{ËdH*« WOdO_« UÐuIF« V³ Ð p–Ë ¨…b×²*«
”≈ò W?O?šË—UB« ŸU? b« W?LE½√ ¡«d?AÐ …d?O?š_« ÂUO? V³? Ð
ÆsDMý«Ë WI «u ÊËœ WOÝËd« å¥∞∞
Àb?×?²*« U?×¹d?Bð ‰ö?š s wd?²« d¹c?×?²« ¡U?łË
å⁄d?³?uKÐò WU?u ¨5U? rO¼«dÐ≈ w?d²?« fOzd« rÝUÐ
·dD²?? nu0 Èd??š√ WËœ UM?O≈ Xð√ «–≈ò ∫U??Nö?š ‰U??
ÊuJ¹ s Ë√ U?N?²?I¹dDÐ U?N?ÞËdý ÷d? b?¹dð U?N½√ XMKŽ√Ë
qz«bÐ œU???−¹« v≈ …d??I½√ l? b¹ nu*« «c??N?? q?Š Í√ „UM¼
¥∞∞ ”≈ WL?E½√ „ö²?« UOd?² sJ1ò t½√ Î« d?OA? ¨åÈdš√
nK( lÐU?²« Íu?'« ŸU? b« ÂUE½ „U?N?²½« ÊËœ W?O?ÝËd«
‰ö?š s WKJ?A*« Ác¼ qŠ V−¹Ë ¨uðUM« w? KÞ_« ‰U?L?ý
ÆåsDMý«Ë l ¡UMÐ —«uŠ
W??O??d?²« W??O½U?*d?³« W??«b??B« WM?' fOz— b??√ ¨p– v«
U?¦?ŠU??³? Wu?ł œU?I?F?½« ÊUJ Ê√ ¨s¹b¹√ rO¼«dÐ≈ W??O½U?G? _«
ÊU? «–≈ U?Ë ¨W?O½U?G? _« Wu?J(«Ë ÊU?³UÞ 5Ð WK³?I*« Âö? «
ÆbFÐ œb×²¹ r UOdð w bIFOÝ

ÁœöÐ Ê√ò ¨f« ¨ÊU??žËœ—√ VOÞ Vł— ¨wd?²« f?Ozd« b?√
ÆåwËb« ‰U*« ”√dÐ «b¹«e² UI bð bNAð
W?L? w t²?—U?A? ‰ö?š U¼U?I√ WL?K ‰öš ÊU?žËœ—√ ‰U?Ë
¨wËb« ÊËUF²« WBM UNLEMð w²« …d?AŽ W¹œU(« —uHÝu³«
v≈ ‰u×?²¹ ôË lL²:« vKŽ lHMUÐ œu?F¹ ô Íc« —UL¦?²Ýô« Ê≈
d?Ožò —U?L¦?²Ý« sŽ …—U?³Ž u¼ ¨W?OL?M²« bO?H¹ ôË W U?C W?LO?
ÆåqL²J
“ËU????& w²« W?KOK?I« ‰Ëb« s? ÁœöÐ Ê√ ÊU????žËœ—√ 5ÐË
qC???HÐò dzU??? ??)« qQÐ U?½Ë—u?? W??×?zU??ł s ‰Ë_« ÂU???F«
ÆåUNF³²ð w²« WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô« UÝUO «
ŸUDI W?O?²??×?²« W?OM³« W½U?²? q?C?HÐò t½√ ÊU?žËœ—√ b?√Ë
U½U− UMOMÞ«u* W?O³D« Ub)« W U .b?Ið s UMJ9 W×B«
ÆåW×zU'« …d² ‰öš
wd?²« fOzd« Áu½ ¨W?O?d²« å‰u?{U½_«ò WU?Ë V ?×ÐË
5MÞ«u*«Ë W?O??łU?²½ù« U?ŽUDI« XL?Žœ Áœö?Ð W?uJŠ Ê√ v≈
Æ©—ôËœ —UOK ¥±[μ® WOdð …dO —UOK ≥±± mK³0
U??L??— q−??Ý ÁœöÐ w u??LM« Ê√ v≈ wd??²« fO?zd« Áu½Ë
b?FÐ w{U*« ÂUF« u/ d?³√ w½U?Ł UMII?Šò ∫‰U YO?Š ¨UO?ÝUO?
w W??O??Žu?½ …e??H?? UMI??I??Š p?c??Ë ¨W??¾*UÐ ±[∏ mK?Ð ¨5B«
Æå «—œUB«
w½UD?¹d?³« ¡«—“u?« fOz— l Y×?Ð wd??²« fOzd« ÊU??Ë
e¹e?Fð «u?DšË ŸU? b« U¹U?C?? ¨U?O?HðU¼ Êu? ?½u?ł f¹—uÐ
ÆWOLOK≈ UHKË WOzUM¦« UöF«
U¹UCò UC¹√ U¦×Ð 5?LOŽe« ÊQÐ å‰u{U½_«ò WUË œU √Ë
»dŽ√ YO?Š ¨åU½Ë—u W?× UJË W?Ž«—e«Ë WŠU?O «Ë …—U?−²«
oKDMO?Ý WŠU?O « rÝu?ò ÊQÐ t²?IŁ sŽ Êu ½u?' ÊUžËœ—√
Æås¬ qJAÐË UuF ÊËœ q³I*« ÊU O½ w s¹bK³« 5Ð
¨sU rO¼«dÐ≈ WOd²« WÝUzd« rÝUÐ Àb?×²*« b√ ¨t²Nł s
œbŽË dB? l UOdð Wö?Ž w …b¹bł W×H? `² sJ1 t½√ò
—«d???I???²???Ýô«Ë Âö??? « w …b???ŽU??? ???L?Kò ¨ZOK?)« ‰Ëœ s
Æå5OLOKù«
w ¨uKžË√ ‘ËËU?Að œuu? ¨wd?²« W?Oł—U?)« d¹“Ë ‰U?Ë
UU?Hð« luðË dB l ÷ËU?H²ð Ê√ sJ1 UO?dð Ê≈ oÐUÝ XË
d?OÝ vK?Ž ¡UMÐ ¨jÝu²*« ‚d?ý w W¹d?×?³« œËb(« r?OÝd?²

s‡?‡O?‡‡‡?ðu‡?‡Ð d????O1œö???? s? W????¾M?Nð
…√d‡?‡*« b????O????F?Ð U????O????ÝË— ¡U?????M
…√d??LK W??¾MN??²Ð ¨5ðu?Ð d?O1œö?? wÝËd?« fOzd« t??łuð
U?Nð—b??Ë U¼—ËbÐ œU?ý√Ë ¨—«–¬ ∏ w*U??F« U¼b?O?Ž w W??O?ÝËd«
Æ…UO(« ôU− nK² w UNŠU$Ë
5DF?¹ ¡U?? M?« Ê≈ò ¨t??²??¾?MNMð w w?ÝËd« fOzd?« ‰U??Ë
¨◊ËdA*« dO?ž Â_« VŠË ¨‰UL'«Ë ¨ÊUM(«Ë ¨ÂU−? ½ô« rUFK
XKËË ¨ ôU:« q w ÕU−M« …√d?*« XIIŠ Xu« fH½ w Ë
t½√ v≈ 5?ðuÐ —U??ý√Ë Æå U???ŽUDI« n?K²????? w W??L???I« v≈
q WœUB« ÊU dF«Ë ÊUM²ô« U?LK rFð ¨…√d*« bOŽ W³ÝUM0
«u?š_«Ë U?łËe?«Ë «b?'«Ë U?N?ú U?L?K w¼Ë ¨…d?Ý√
∏ Âu?OÐ ‰U?H²?Šô« Ê√ ·U?{√ Æ öO?e«Ë U?I¹b?B«Ë UM³«Ë
w …√d*« —Ëœ bR¹Ë ¨lOÐd« W¹«bÐ v≈ ed¹ò ¨.b bOKIð ”—U
X½U? U*UÞ w²« WO?IO?I(« rO?I« pKð vKŽ ÿUH?(« w ¨UMðU?OŠ
ÆåWLNK WOöš√ WOFłd vI³²ÝË

ÎU¹d?z«e??ł q?I???²???Fð W???OUD?¹ù« WÞd???A«
≤∞±μ f¹—UÐ Âu?−¼ w? 5OÐU¼—« b?ŽU?Ý
¨Í—UÐ WM¹b? w U¹dz«eł UMÞ«u? WOUD¹ù« WÞd?A« XKI?²Ž«
å5OÐU¼—≈ò …b?ŽU? Ë …œb?A?² W?ŽU?Lł w W?—U?A*« W?LN?²Ð
Æ≤∞±μ ÂUŽ d³L u½ w f¹—UÐ w UL−N« s WK KÝ «ËcH½
rŽœ w d??ýU??³*« Á—Ëœ Êu?I??I?;« X?³Ł√ ¨ÊU?O??³« V ??×ÐË
UU?Ž ≥∂ dL?F« s mU³« Ídz«e?'« qłd« «c¼ Ê≈Ë ¨5OÐU¼—ù«
Æ UL−N« w³Jðd* …—Ëe ozUŁË Âb
WŽU?Lłò w W—UA*UÐ rN?² Ídz«e'« ÊS ¨p– v≈ W? U{≈
ÆUJO−KÐË U ½d w qLFð åWOÐU¼—≈
tðuš≈ ‰ö?š s ågŽ«œò rOEMð l ‰UBð« vK?Ž rN²*« qþË
rŽœË …—Ëe? ozUŁË .bI?²Ð b?ŽËË ¨WOK)« w s¹d?š¬ ¡UC?Ž√Ë
ÆWÝuLK «¡«dł≈
Âu?−??N« »U?I?Ž√ w q?²? W?Žu?L??:« ¡U?C?Ž√ b??Š√ Ê√ d?c¹
wJO??−KÐ s?−?Ý w e??−??²?×?? w½U??¦«Ë ¨f¹—UÐ w? wÐU¼—ù«
Æs¹d?šü« W¹u¼ b¹b?% bFÐ r²¹ rË ¨U?OÐU¼—≈ «bM−? Á—U?³²?ŽUÐ
dz«e?'«Ë UOU?D¹≈ s q w ÊuKL?F¹ rN½S ¨WÞd?A« V ?×ÐË
5L?N?²*« —UŁ¬ w?H?Ið w U¹—u?ÝË U?O½U?³?Ý≈Ë UJO??−KÐË U? ½d? Ë
Æs¹dšü«
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Ê«c??HMð W?O??½d??H«Ë W¹d??B*« W¹d??×?³« «u??I«
d‡L?‡‡‡Š_« d??×???³‡‡« …b???ŽU?? w ÎU‡¹d???×‡Ð ÎU??³‡?¹—b‡ð

”—«b?*« q? ‚ö?????????ž≈ ∫ ‰U?????????G?M??«
s¹d?¼UE²?*« WŁœU???; u???Žb¹ j?O???Ýu«Ë
oÞUM q? w ”—«b*« ‚ö?ž≈ ¨W?OU??GM « UDK ?« XMKŽ√
w²« UÐ«dD{ô« V³ Ð ¨Ÿu³Ý√ …b*Ë 5MŁô« s «—U³²Ž« œö³«
Æ¡UFÐ—_« cM œö³« U¼bNAð
„d²?A ÊUOÐ w q?LF«Ë WOMÞu« W?OÐd²« Uð—«“Ë XMKŽ√ b?I
5ÝÒ—b*«Ë cOö²« W¹ULŠò v?≈ wd¹ —«dI« Ê√ å„u³ O ò vKŽ
w²«Ë ¨nMŽ ‰ULŽ√ l W?I «d²*« «d¼UE*« s ”—«b*« «—«œ≈Ë
¨åw{U*« Ÿu?³?Ý_« r?ÒKF?²«Ë f¹—b?²« U?OKL??Ž …b?AÐ XU?Ž√
Æå”dÐ f½«d ò WUË V ×Ð
¨w ?OÝ «—«bÐ Êu?OKŽ ‰UGM « w W¹—u?NL?'« jO?ÝË UŽœË
b?FÐ s¹d¼UE²L?K ŸUL?²Ýô«Ë Àb?×²?« v≈ ‰UÝ wU? fOzd«
ÊU?L??¦?Ž ‰U?I??²?Ž« W?O??HKš vKŽ UÐ«d?D{ô« s Ÿu?³??Ý√ u?×½
w —«dI?²Ý« W?Š«Ë d³²?Fð X½U w²« ‰U?GM « t−?²ðË ÆuJ½uÝ
U?bFÐ ¨ «dðu?²UÐ ·u?H×? b¹b?ł Ÿu³?Ý√ u×½ U?O?I¹d √ »d?ž
cM œö?³« w dDš_« w¼ UÐ«dD{« …dO?š_« ÂU¹_« w b?Ný
Èœ√ b ¡UFÐ—_« uJ½uÝ ÊUL?¦Ž ÷—UF*« nOuð ÊUË Æ «uMÝ
—U??œ W?L??U?F« w? s_« «u?Ë ÊU??³??ý 5Ð U?«b?? v≈
—UŁ√ U??L? ¨VN?½Ë VKÝ ‰U??L?Ž√ v≈Ë ¨œö??³« oÞUM? nK²???Ë
Æt¹dUM VCž

¨WKL??²?;« «b¹b??N?²« lO??L?ł b??{ d?×??³UÐ
s¹—U9Ë ¨Íu??ł ŸU? œ s¹—U9 v≈ W?? U?{ùUÐ
«bŠu« `DÝ√ vKŽ d²Ðu?JOKN« ◊u³¼ ‰œU³ð
ÆW¹d×³«
W¹d??×??³« «u??I« l V¹—b??²« «c?¼ wðQ¹Ë
…c¼ w WIOLŽ «d³?Ð l²L²ð w²« ¨WO ½dH«
W?OzUM¦« U?ö?F?« b?OÞuð —UÞ≈ v ¨ ôU?:«
ÊËU?F?²« ‚U?? ¬ e¹e?FðË ¨W?O? ½d??H« W¹d?B*«
qJ?AÐ r¼U??? ¹ U?2 ¨s¹bK?³« 5Ð ÈdJ? ???F«
Èd?×??³« —«d?I??²?Ýù«Ë s_« k?H?Š w ‰U??F?
ÆWIDM*UÐ

W¹d??×??³?« «u??I« c??H½
U?³¹—bð W?O? ½d?H«Ë W¹d?B*«
‚UDMÐ «dÐU?Ž Ud?²A U?¹d×Ð
…b??ŽU?? w vÐu?M'« ‰uÞ_«
ÆdLŠ_« d×³«
„«d?????²??????ýSÐ p?– wðQ?¹Ë
Âd??ýò W¹d??B?*« WÞU??d??H«
ådO uÐ√ò WD¹ËdI«Ë åaOA«
U????O?????ŠËd*« W?KU?????Š l
åTONNERREò W??O?? ½d??H«
¨åSURCOUFòWÞU????d???H«Ë
¡UMO* U?L?Nð—U¹“ ¡U?N?²½≈ VI?Ž
«uIK W?UF« …œUO?I« WDš —UÞ≈ w ¨UłU?HÝ
V¹—b²?« Èu² 0 ¡U?Ið—û W¹dB*« W?×K *«
‰ËbK W?×K ?*« «u?I« l «d?³?)« ‰œU?³ðË
ÆWI¹bB«Ë WIOIA«
WD?A½_« s b?¹b???F« V?¹—b???²« sL????CðË
¨w «d?²?Šù« lÐUD« «– W?H?K²?<« W?O?³¹—b?²«
ö?OJA?²« qL?Ž VOU?Ý√ vKŽ V¹—b?²« U?NM
¨nu*« d¹b?Ið w? W? ½U?−?²*« d?O?ž W¹d?×?³«
l q?U??F???²« »uKÝ√Ë U???OKL???F« oÞU?M0
ÆWHK²<« «b¹bN²«
Íu?O??Š ·b¼ W¹U?L??Š vKŽ V¹—b?²?« pc?

Êb?‡??‡?‡??¹U?‡?‡??‡?Ð åƒd??????????????−?¹ s??‡?‡??‡?‡?ò «–U??‡?‡??‡?*
ÊU????L‡?‡KÝ s?‡‡Ð b????L????×???? W????³???? U???F???? v?KŽ
vKŽ U½bŽU ð «—«d? –Uð« UMOKŽË ¨WIDM*«
…U½U???F*« ¡U??N½≈Ë sL???O« w »d??(« ¡U???N½≈
Ê«d¹≈ b?????{ ŸU???? b«Ë „U?M¼ W????O½U????? ½ù«
Æå «—«dI« Ác¼ –Uð« UMOKŽ ¨UNzöËË
åÊ≈ Ê≈ w?Ýò W?J³?????????ý lu???????? q?I?½Ë
…—«œù« w 5?ËR?? ??? sŽ ¨W???O???d??O???_«
Ë√ ‘UI½ „UM?¼ ÊUò t½≈ rNu ¨W?Od?O_«
w? i?O?Ð_« XO?????????³?« q?š«œ q?OK? d?ðu?ð
d¹d????Ið d???A?½ q³??? d????O???š_« Ÿu????³???Ý_«
Æåw−IýUš ‰uŠ «—U³²Ýô«
W?³?UF? —U?O?šò Ê√ ÊuËR? *« `{Ë√Ë
r ÊU?LKÝ sÐ bL?× ÍœuF? « bN?F« wË
Æ∫WËUD« vKŽ UŠËdD «—UOš sJ¹
W???O???ł—U???)« …—«“u?Ð ‰ËR??? ??? ‰U???Ë
r Êb¹U?Ð fOzd« …—«œ≈ò Ê≈ W???O??d???O??_«
vKŽ qL?FK W?O?ł—UK V?KDÐ v²Š Âb?I?²ð
bN?F« wË ·«bN²?Ý« WOH?O ‰uŠ «—U?Oš
ÆåÍœuF «
XMKŽ√ W?Od?O?_« «—U³??²Ýô« X½U?Ë
«dÐU??<« d¹b? V²J? Ê√ d?A½ d¹d??Ið w
b?????N?????Ž w?Ë ÊuJ?¹ Ê√ `łd?¹ W?????OM?Þu«
‰U?O?²?ž« v?KŽ U?O?B??ý o «Ë W?¹œu?F? «
Æ≤∞±∏ ÂUŽ w−IýUš ‰ULł wH×B«

…uDš ¨Êb¹UÐ uł wd?O_« fOzd« cð«
WIÐU « W?OdO_« …—«œù« U¼c²ð r …d?O³
ÍœuF « wö?Žù« q²I nK0 oKF²¹ U?LO
X¹U?? tu??Ið U? o? Ë ¨w−?I??ýU??š ‰U?L??ł
XO??³?« w q«u??²« …d?¹b?? bKO??H??G?½b??OÐ
ÆiOÐ_«
UN?²KÐUI? w åÊ≈ÆÊ≈ÆwÝò WJ³?ý XUË
Ê√ `{«u« sò W??O?d?O?_« W?ËR? *« l
vK?Ž WE U????;« ÊQÐ s?R¹ Êb?¹UÐ fO?zd«
qO?L??% s r¼√ W¹œu??F? « l U??ö?F«
r√ sJË ¨…d?ýU?³*« W?OËR *« b?N?F« wË
w−IýUš q² Ê√ UÐU ×Ð bNF« wË rI¹
XÐU?łQ?? åøU?d?O?√ l U?ö??F« s r¼√
Íc« —UÞù« ÷—U?ŽQÝò ∫WKzU? bKO?HG½b?OÐ
ÊU Êb¹UÐ fOzd?« ¨tO Ÿu?{u*« XF{Ë
W?FOE? W1dł X½U? U?N½QÐ U?U9 U×?{«Ë
s×½ Âu?IMÝ «d?√ X? ?OË Wu?³?I? d?O?žË
¨Ub wC*« l t?O q¼U ²UÐ 5O?dO_«
¨W¹œu???F??? « W???uJ?×K p?– UM×???{Ë√Ë
W?³??U?F0 UML??Ë W?³K «uDš U?½c?ð«Ë
ÆåW1d'« Ác¼ w XÞd½« WJ³ýË œ«d √
VBð «—«d –Uð« UMOKŽ sJËò XFÐUðË
w W?OJ¹d?_« …b?×?²?*« U¹ôu« `U? w

W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž«
UdH²
wKO³ł WŽuL− Wdý wL¼U * WNłu …uŽœ
Æ‰ÆÂÆ‘ UOI¹d « WCÐUI«
W¹œUŽ dOž WOuLŽ WOFLł bIF
wKO?³?ł W?Žu?L?−?ò W?d?ý …—«œ« fK−? f}z— ·d?A?²¹
WOuLŽ W?OFLł bIŽ v« rJðuŽbÐ Æ‰ÆÂÆ‘ åUO?I¹d « WCÐUI«
w p–Ë ¨«b?O? w szUJ« U¼e?d? w W?d?AK W¹œU?Ž d?O?ž
t?O? l«u« ¡U?FÐ—ô« Âu¹ ÕU?³? s WF?ÝU?²« W?ŽU? « ÂU9
∫wU²« ‰ULŽô« ‰Ëbł —«d«Ë WAUMË ”—b ¨≤∞≤±Ø≥Ø≥±
W??d?A?« ÂUE½ s Ø±¥Ø …œU*« s ‰Ëô« b?M³« q¹b??Fð ©±
‰UI²½ô«Ë rNÝô« sŽ ⁄dH²UÐ WIKF²*« wÝUÝô«
W?d?A« ÂUE½ s Ø±πØ …œU*« s w?½U¦?« bM³« q¹b?Fð ©≤
WdA« …—«œ« fK−0 WIKF²*« wÝUÝô«
ÆWdH² —u« ©≥
Â«d²Šô« ozU ‰u³IÐ «uKCHðË

…—«œô« fK− fOz—
wKO³'« Vł— bL× Íe— bL×

Æ‰ÆÂÆ‘ Ê«uš« wKO³ł Wdý wL¼U * WNłu …uŽœ
W¹œUŽ dOž WOuLŽ WOFLł bIF
Æ‰ÆÂÆ‘ åÊ«uš« wKO?³łò Wd?ý …—«œ« fK− f}z— ·d?A²¹
U¼ed w WdAK W¹œUŽ dOž WO?uLŽ WOFLł bIŽ v« rJðuŽbÐ
Âu¹ ÕU³ s …dýUF« WŽU « ÂU9 w p–Ë ¨«bO w szUJ«
—«d??«Ë W?A??UMË ”—b? ¨≤∞≤±Ø≥Ø≥± t?O?? l«u« ¡U??FÐ—ô«
∫wU²« ‰ULŽô« ‰Ëbł
W?IKF?²*« wÝU?Ýô« W?d?A« ÂUE½ s Ø±≥Ø …œU*« q¹b?Fð ©±
rNÝô« sŽ ⁄dH²UÐ
W?IKF?²*« wÝU?Ýô« W?d?A« ÂUE½ s Ø≤∂Ø …œU*« q¹b?Fð ©≤
WdA« …—«œ« fK−0
W?IKF?²*« wÝU?Ýô« W?d?A« ÂUE½ s Ø≥±Ø …œU*« q¹b?Fð ©≥
Æ…—«œô« fK− U K−Ð
ÆWdH² —u« ©¥
Â«d²Šô« ozU ‰u³IÐ «uKCHðË

…—«œô« fK− f}z—
wKO³'« Vł— bL× Íe— bL×

For rent newly
decorated office 300sqm

5b²  —«d

+ parking, in Adlieh
area, main street, high

W¹d?????²¹—_« W?????œU????)« X?Ðd¼
Yrgalem Abrha Hayle
∫v?KŽ ‰U?????B?ðô« U?¼b?????−¹ s?*
∞≥Ø≥≥≥π±π

standard building
03/279988

Ø œ √ Ø π≥ r— d³šË rKŽ® å…UOŠ WU?Ý—ò WOFLł uŽbð
…b¹b?ł UÐU?²½≈ ¡«dłù W?U?F« UN?²¾?O¼ ¡UC?Ž√ ©πππ±
b?FÐ s WFÐ«d?« WŽU? « bMŽ p–Ë ¨U?NO? W¹—«œù« W?¾O?NK
w W?O?F??L?'« e?d? w ¨±≤∞≤ ÊU? ?O½ ∑ ¡U??FÐ—ô« d?Nþ
…U?O??(«ò d¹œ ¨…uÐd« —«Òu??H« Ÿ—U??ý ¨…e?O?³??I« ¨”U??OKD½√
WU?Ý—ò W?ÒO½Ë—U*« W?ÒO½U?³¼d« W?ŽU?L?−K lÐU?²« å…b¹b?'«
Æå…UOŠ

å…UOŠ WUÝ—ò WOFLł
Òd « W½U√

©—uý ·Ë«® dO²OÐuł Wdý wL¼U * WNłu …uŽœ
Æ‰ÆÂÆ‘
W¹œUŽ dOž WOuLŽ WOFLł bIF

* Searching for suitable
position (Local
Overseas) as:
Consultant/ Advisor/
Manager
* Position: For 1
month/3 months
renewable if needed
tel: 00961 81 610938
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…—«œô« fK− f}z—
wKO³'« Vł— bL× Íe— bL×

‰ULŽ
‚u??? s¹b???²?? o?zU??Ý »uK?D
—u??? 5Ð U??? …d??Ý_ 5?FÐ—ô«
W?UM l Æ‰Æ‰ Êu?OK Ëd?OÐË
∞≥Øπ¥∞∞±¥∫ œôË« ÊËbÐ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«

Êu?H?O ÊUM³? q³ł l?O³K W?I?ý
·d???ž ≥ ÂU???F?« Ÿ—U???A« v?KŽ
b?F?³ð ‡ ¥◊ ÊU?U??L?ŠË a³DË
π∏∞∞∞ W??I??O??œ ±≤ —U?D*« sŽ
∞π≥Øπ¥∞∞±¥ —ôËœ n«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

A reputable Company in
Lebanon is recruiting
the following positions:
- 2 Graphic Designers Send Portfolio with the
CV
- 2 Video Designers
(General Animation)
Send Portfolio with the
CV
- 1 Marketing and
Social Media
- 1IT UI/UX Frontend
all positions are Based
in Lebanon covering
Mena Region, and
Salaries in USD
Send Resume to
lebjoboffer@gmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??³???ÝU??×?? u???Hþu?? »u?KD
Wdý w jI wF?Uł qOB%
W??ŽUMB«Ë …—U??−??²K w³¹d??F«
∫W??F???ł«d??LK q?¹UMFð ŸU??I???³«
∞≥Ø≥≤π∂∞≤ ‡ ∞∏Øμ±¥±±±
shipping@araybyco.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U−¹û

÷ËdF

◊U??O??)« WKð Ëd??O?Ð —U??−¹û
ÂU?LŠ ´ a³?D ´ ÊU²? d?ž WI?ý
§±∑μ d?×?³K W??H?ýU? π oÐUÞ
nK?Ý d????N????ý« W????²????Ý l? b«
∑∞Ø∑≤¥∑±∑ ‡ ∑±Ø¥∂∂¥±π

MECHANICAL
ENGINEER
Experience: Over 25yrs
- Plants & Heavy
Machines
- Maintenance & Repair
Operation

«—UIŽ
Ê«Ëd 
÷«—«
`³???B?? ‚Ë“ w ÷—« lO???³K
ÂÆÂ±≤μ∞ W????OMJ? « W????ID?M*«
∞≥Ø≤∑ππ∏∏∫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

tOUŽ
oIý

©—uý ·Ë«® åd?O²?OÐułò W?dý …—«œ« fK−? f}z— ·dA?²¹
Wd?AK W¹œUŽ dO?ž WOuL?Ž WOF?Lł bI?Ž v« rJðuŽbÐ Æ‰ÆÂÆ‘
W¹œU?(« W??ŽU? « ÂU9 w p–Ë ¨«b??O? w szUJ« U¼e??d? w
¨≤∞≤±Ø≥Ø≥± t?O?? l«u« ¡U?FÐ—ô« Âu¹ d??Nþ q³? s …d??A?Ž
∫wU²« ‰ULŽô« ‰Ëbł —«d«Ë WAUMË ”—b
W?IKF?²*« wÝU?Ýô« W?d?A« ÂUE½ s Ø±≥Ø …œU*« q¹b?Fð ©±
rNÝô« sŽ ⁄dH²UÐ
W?IKF?²*« wÝU?Ýô« W?d?A« ÂUE½ s Ø≤∂Ø …œU*« q¹b?Fð ©≤
WdA« …—«œ« fK−0
W?IKF?²*« wÝU?Ýô« W?d?A« ÂUE½ s Ø≥±Ø …œU*« q¹b?Fð ©≥
Æ…—«œô« fK− U K−Ð
ÆWdH² —u« ©¥
Â«d²Šô« ozU ‰u³IÐ «uKCHðË

W??O?L??Ý— U½ö??Ž«
b?³??Ž w{U??I« WKO??C? W?? d?ž
wF UA« e¹eF«
U dŽ b?L× ÂUI*« ‰u?N− v«
÷uŽ
Ác¼ v?« „—u??C???Š wC??²???I¹
W?U?)« ‚«—Ëô« Âö²?Ýô W?LJ;«
s pO?KŽ W??U?I?*« Èu?Žb?« w pÐ
o¹d?Hð …œU0 ÷uF« e?Ž ‰Ë—U
`z«u ‰œU??³ð ∏∞∞ rdÐ ‚U??I??AK
sL{ p —U² ÂU?I 5OFð pOKF
pH?Kð ‰U???Š w Ë W???LJ;« ‚U?D½
ÎU??U?I?? W?LJ?;« Ác¼ rK d??³?²??F¹
lO?L?ł pžöÐ« Íd?−¹Ë p Î«—U²??
Æt²DÝ«uÐ ‚«—Ëô«
≤∞≤±Ø≥Ø≥ V²Ë
wŽdA« ËdOÐ w{U

ÍdI½ bL× aOA«
‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈
ÀU???×?Ðô« W???×KB???? Íd???&
W?U?Ž WB?UM W?O?Ž«—e« W?O?LKF«
.eK?² Âu??²???<« ·dE« W?DÝ«uÐ
d?OG« b?{Ë qU?ýË w«e«® 5Qð
«—U???O??? K? ©¡È—«uÞ W???b???šË
ÀU×Ð_« W?×KB* WFÐU?²« UOü«Ë
ÆWOŽ«—e« WOLKF«
…—U????L???F?« qð WD?×??? ∫ÊU?J*«
ŸUI³« ‡ ‚U¹— ‡ WOŽ«—e«
s …d?ýU?F« W??ŽU? « ∫ÊU?e«
a¹—U²?Ð l«u« ¡UŁö¦« Âu¹ ÕU?³
≤∞≤±Ø≥Ø≥∞
‰u?B(« d?ô« t?ÒLN¹ s vKF?
Ÿœu*« ’U?)« ◊ËdA« d²? œ vKŽ
‡ …—UL?F« qð WD× w tMŽ ÎU? ½
UBUM*« r ? Èb ŸUI³« ‡ ‚U¹—
7*« …b?¹b??ł ‡ —UM?H« WD×??? w Ë
UË√ sL{ ◊Ë—U wž bO « Èb
q sL?Ł ÊQÐ ÎU??LKŽ w?L??Ýd« Â«Ëb«
u¼ ◊Ëd???A« d??²??? œ sŽ W????? ½
ÆWO½UM³ …dO n« Êu Lš
b?OUÐ …d?ýU³? ÷Ëd?F« qÝdð
WOLKF« ÀU?×Ð_« W×KB …—«œ« v«
‡ ‚U¹— ‡ …—U???L??F?« qð WD×??? w
Ê« vKŽ wLÝd« Â«Ëb« ‰öš ŸUI³«
W¦U¦« WŽU « q³ ÷ËdF« qBð
o³?? ¹ qL??Ž Âu¹ d??š¬ s …d?A??Ž
qLN?ðË WBUM*« Ác¼ ¡«d?ł≈ a¹—Uð
«c¼ b?????FÐ q?Bð w?²« ÷Ëd?????F«
ÆbŽu*«
≤∞≤±Ø≥Ø± w …—ULF« qð
d¹b*« ‡ …—«œù« fK− f}z—
ÂUF«

Â«d « Ê«uD½« ‰UAO

b¹b9 …œUŽ≈ sŽ ÊöŽ≈
WUŽ WBUM
Q?? d?? —U??L??¦??²?Ý«Ë …—«œ« s?KFð
W??B?UM b?¹b9 …œU?Ž≈ sŽ Ëd??OÐ
U??O¬ lOÐ ‰U??L??Ž« c?O??HM²? W?U??Ž
vKŽ ‚d??H??²?? b¹b??ŠË «—U??O??ÝË
W?F? «—Ë ©sD« vKŽ® …œd?š ”U?Ý«
”UÝ« vKŽ ≤ œbŽ P&H WÒd×²
…b?¹«e*« o?¹dÞ s?Ž åw¼ U??????L?????ò
Æ ËdOÐ Q d w ©vKŽ_« dF «®
Ác¼ w „«d?²ýù« 5³?ž«d« vKŽ
◊Ëd?A?« d?²? œ V?×?Ý W?B??UM*«
w Ê«u¹b?« W?×K?B? s ’U??)«
s ¡«b?²Ð« ¨fU)« oÐUD« ‡ Q? d*«
¨≤∞≤±Ø≥Ø≥ w ¡U???F?Ð—ô« —U???N½
ÆwUEM« Â«Ëb« sL{ p–Ë
÷Ëd?F« .b?I?² WKN? d?š¬ Ê≈
t??O?? l«u?« 5MŁô« —U??N½ w?N??²Mð
W??O½U??¦« W??ŽU?? « ≤∞≤±Ø≥Ø±μ
ÆÎ«dNþ …dAŽ
w ÷Ëd?????F« Òi Íd?????−¹Ë
t???????O??????? l«u?« t?ð«– —U???????NM?«
W??O½U??¦« W??ŽU?? « ≤∞≤±Ø≥Ø±μ
w d??NE« b??F?Ð nBM«Ë …d??A??Ž
ÆÂUF« d¹b*« fOzd« V²J
∞±Øμ∏∑∞∑μ ∫nðU¼
∞±Øμ∏μ∏≥μ ∫fU
≤∞≤±Ø∞≥Ø∞≤ w ËdOÐ
ÂUF« d¹b*« fOzd«

w OI« rÝUÐ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WOuLŽ …b¹«e sŽ ÊöŽ≈
WËb« s_ W?U??F« W¹d¹b*« Ê«
W?O?u?L?Ž …b¹«e? ¡«d?ł≈ w Vždð
vKŽ W?1b?? …U??×M U??O?¬ lO??³
ÆvKŽ_« dF « ”UÝ«
w „«d?²??ýôUÐ 5³?ž«d« v?KF?
—u?C?(« W?O?u?L?F« …b¹«e*« Ác¼
WUF« W¹d¹b*« w .eK²« r  v«
ŸöÞö ÆfMO?³?Ý WK× Æ…—u?c*«
.bIðË WU)« ◊ËdA« d² œ vKŽ
a¹—Uð s Î«—U??³?²?Ž« p–Ë rN?ðU?³KÞ
W?ŽU? « W¹U?G?Ë Êö?Žù« «c¼ d?A½
≤∞≤±Ø¥Ø∂ a¹—Uð s ±≤[∞∞
Íd& ÷Ëd?F« i W Kł Ê«
W?ŽU « W?U?F« W¹d¹b*« vM³? w
Æ≤∞≤±Ø¥Ø∑ a¹—Uð s ±∞[∞∞
U³OK w½uÞ ¡«uK«

WËb« s_ ÂUF« d¹b*«
±≤∞ nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈
W?O??Žd?A?« W?LJ;« s?Ž —œU?
ËdOÐ w WOM «

الثلثاء  9آذار 2021

ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

الـــــــــــــــدوري الــــلــــبــــنــــانــــي لـــــلـــــتـــــايـــــكـــــوانـــــدو رجـــــــــــال وســــــيــــــدات
الــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج الــــــــكــــــــامــــــــلــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة األولــــــــــــــــى

قـــــرار ص ــائــ لــلــحــكــم الـــدولـــي ع ــم ــاد مــرع ـ
خـــالل بــطــولــة دولــيــة فــي قــطــر بــكــرة الــطــاولــة

نظــم االتحــاد اللبناين
للتايكوانــدو املرحلة األوىل
مــن «الــدوري اللبنــاين
للرجــال
للتايكوانــدو
والســيدات» (حزام أسود
عىل مــدى يومن يف نادي
املون الســال  -عن سعاده.
وتوزّعــت املباريــات عىل
حلبتن وشارك يف قيادتها
 22حكــام وطنيــا ودوليا
برئاسة الحكم الدويل ونائب
لقطة رائعة من ا د اللقاء
قبي انطالق املنافسات
رئيــس حكام آســيا دانيال
خوراسانجيان.
املركز األول:راي راعي نادي املون السالرجال تحت  63كل :
اجراء
عرب
البطولة
يف
السالمة
معايري
وطُبقت
املركز الثاين:ربيع دكاش نادي بودااملركز األول:يامن فرج نادي اللواء الرفيدمن
البطولة
يف
املشــاركن
لجميع
«»PCR
فحص
املركز الثال :فنسان كرم نادي أنوراملركــز الثاين:حبيب ســامحه نادي أنرتانيكاملركز الثال :حسن عيد نادي الجيشادارين وحكام ومدربن والعبن ،كام أجري فحص أنطلياس
«رابيد تســت» ايضاً لجميع الذيــن دخلوا القاعة
سيدات تحت  46كل :
املركز الثال :خالد فرج نادي اللواء الرفيدالرياضية من دون اي استثناء وهو ما القى االرتياح
متثيل وزن:ايلينا عيد نادي املون السالاملركز الثال :ألكســندر حبيقــة نادي املونمن الجميع.
سيدات تحت  49كل :
السال
وأقيمــت البطولة من دون جمهــور وفق ما هو
املركز األول:آنا حداد نادي أنرتانيك أنطلياسرجال تحت  68كل :
مطلوب .وح البطولة رئيس االتحاد الدكتور حبيب
املركز الثاين:كريينا شويل نادي املون السالاملركز األول:جورج غالب نادي الجيشظريفه ،امن الرس املاسرت مارك حرب ،نائب الرئيس
املركز الثال :آيا دروب نادي املون السالاملركــز الثاين:كريســتوفر صباغ نادي املونسيدات تحت  53كل :
محمد قازان واألعضاء املستشارون  :جو خوري ،اييل السال
نعمه ،غسان ابو عراج وكارولن تشايليان.
املركــز األول:مارييال بو حبيــب نادي املوناملركز الثال :ايليا ابراهيم نادي املون الساليشــار اىل أن هذا الدوري ص ّنف العبي املنتخب
السال
املركز الثال :جورج الحداد نادي بودااللبناين لبطولة آســيا التي ســتقام يف لبنان يف
املركز الثاين:بريال دميان نادي أبناء نبتونرجال تحت  74كل :
حزيران املقبل يف مجمع نهاد نوفل  -زوق مكايل.
سيدات تحت  57كل :
املركز األول:ليوناردو شيبان نادي أبناء نبتونويف ما ييل نتائج املرحلة األوىل:
املركز األول:ليتيسيا عون نادي املون السالاملركز الثاين:عبادة فرج نادي اللواء الرفيدرجال تحت  54كل :
املركز الثال :عيل الرتك نادي الجيشاملركز الثاين:كارال دميان نادي أبناء نبتونالسال
املون
نادي
خليفة
املركز األول:ماركاملركز الثال :مارك زينون نادي املون السالسيدات تحت  62كل :
املون
نادي
ديوان
أبــو
الثاين:أنطوين
املركــزرجال تحت  80كل :
املركز األول:كاريل حرفوش نادي أنورالسال
املركز األول :بلكرييللوس نادي بودااملركز الثاين:ساشا بطحا نادي بوداأنور
نادي
بركات
:اييل
الثال
املركزاملركز الثاين:جورج صيفي نادي املون السالاملركز الثال :آنجي عوض نادي املون السالنادي أبناء نبتون
املركز الثال :أندريو قرباملركز الثال :عامد جابر نادي الجيشسيدات تحت  67كل :
رجال تحت  58كل :
املركز الثال :سامر نحلة نادي السيدةاملركز األول:كريســتينا جاين طانيوس نادياملركــز األول:رافاييل قديس نــادي أنرتانيكرجال تحت  87كل :
بودا
أنطلياس
املركز األول:طارق موصليل نادي املون السالاملركز الثاين:ايليان الحاج نادي املون السالاملركز الثاين:رالف حنيني نادي املون السالاملركز الثاين:جاد معلوف نادي بوداسيدات تحت  73كل :
املركز الثال :ماريو الشــايب نــادي النرساملركــز الثال :حبيب فرنســيس نادي املونمتثيل وزن:ورد سلامن نادي املون السالاألسود
السال
سيدات فوق  73كل :
املركز الثال :كريستيان حلو نادي املون السالرجال فوق  87كل :
-متثيل وزن:ريا عازار نادي املون السال

بطولــة  WWTلكــرة
الطاولة هــي اول بطولة
من نوعهــا يف العامل تقام
يف قطر وتــم فيها تطبيق
بروتوكول او ملحق للقانون
اســمه «بروتوكول كوفيد
 »19وفعله كفعل القانون
ويتضمــن اجراءات خاصة
بسبب آجائحة كورونا منها
امتناع الالعــب عن النف
الطاولة
عىل الكرة او ملس
الح اللبنا مرع ب روتا والالع اوفتشاروف
بيــده .فالالعــب األملاين
دميرتي اوفتشــاروف عىل
 behaviorويســتحق الترصف تجاهه مام
وتحذير
الربوتوكول
الرغم من علمه بهــذا
جعــل الحكم مرعب يرفــع بطاقة حمراء
الحكم اللبناين الدويل حامل الشارة الزرقاء
ومعها بطاقة صفراء كــام ينص القانون
عامد مرعب له مرات عديدة لخرقه القانون
ثم تلقيه بطاقة صفراء اي»انذار» رســمي وهذا االمر يضيف نقطة عىل نقاط الخصم،
وظل يقوم بنفس الخروقات حتى قام بكل مام جعل الالعب يطلب الحكم العاماليونانية
وضوح ســح العرق من يــده عىل طول تينا كروتا والتي بدورها أيّدت ما فعله عامد
الطاولة .فبحسب القانون هذا يسمى  badمرعب واشادت بقراره الصائب.

األوملبية اللبنانية دعــت الــى انتخابات الفرعية
وســــــمــــــت ر ســــــــــــاء الـــــلـــــجـــــان الـــعـــامـــلـــة
عقــدت اللجنــة التنفيذية
للجنة األوملبية اللبنانية جلسة
عمل هي الثالثة لها بعد إنتخابها
مؤخراً وترأســها بيــار جل
وح ها األعضاء وذلك يف مقر
اللجنة نطقة بعبدا وإستهلت
بكلمــة ترحيــب مــن رئيس
اللجنة الذي شكر غالياً ب سمه
وب ســم أعضاء اللجنة جميع
الذين تقدموا بالتهن ة النتخاب
اللجنة التنفيذية من شخصيات
ور لرئيس و ع اء اللجنة خالل الجلسة
وفاعليات رسمية وأهلية وأمل
أن يكــون النجاح حليف اللجنة
ربيع ســامل للمشــاركة يف املؤمتر الدويل األول
األوملبيــة الحالية عــىل رغم التحديات الجســام بعنوان  « :الرياضة يف مواجهة السلوكيات املعادية
وذلك من خالل العمــل الب ّناء والرشاكة املثالية مع للمجتمع « الــذي ينظمه إتحــاد اللجان األوملبية
اإلتحادات الرياضية ملا فيه خري الرياضة اللبنانية الوطنيــة العربية خالل الفرتة من  8 6نيســان
عموماً والحركة األوملبية خصوصاً.
 2021عرب تقنية (زوم .
اإلتحاد
إىل
ة
بالتهن
جه جل ب سم اللجنة
وتو ّ
 .5التواصل مع الســفارة الصينية المكانية
طوق
إييل
ولالعــب
الثلج
عىل
للتزلــج
اللبناين
الحصول عىل خمسة االف لقاح ضد وباء كورونا
يف
ستقام
التي
الشتوية
االوملبية
لعاب
ل
لتأهله
للجنــة االوملبية اللبنانية من اجــل عملية تلقيح
الرماية
لبطلة
ــة
التهن
كذلك
2022
العام
الصن
االداريــن واملدربــن والحــكام والالعبن لدى
بحلولها
جيــدة
نتيجة
لتحقيقهــا
باســيل
راي
االتحادات الرياضية.
أقيمت
التي
العامل
لبطولة
النهــا
الرتتيب
رابعة
 .6اإلطالع من عضــو اللجنة التنفيذية رئيس
يف مرص وهي املشــاركة التي تنــدرج يف إطار لجنــة التضامن األوملبي املهنــدس مازن رمضان
اإلســتعدادات ألوملبياد طوكيو  2020الذي تأهلت عىل ماهيــة عمل لجنة التضامــن وآليات تقديم
جل للصيف املقبل .
إليه الالعبة املذكورة وتأ ّ
املســاعدات املالية مــن قبل صنــدوق التضامن
بعد ذلك تال األمن العــام للجنة العميد املتقاعد لالعبن والالعبات الذين يتأهلون ل لعاب األوملبية
حسان رســتم مح الجلستن السابقتن ومتت لتغطية نفقات تحضرياتهم .
املصادقة عليهام ثم ناقش املجتمعون جدول أعامل
 .7تسمية ر ساء اللجان العاملة لدى اللجنة
الجلسة وإتخذت القرارات املناسبة وأبرزها:
األوملبية وهم الســادة  :نائــب الرئيس املهندس
 .1اإلطالع عىل ح مايل مفصل عن الوضع هاشم حيدر ( األنظمة وشؤون اإلتحادات ،نائب
املايل للجنة األوملبية اللبنانية.
الرئيس جــاك تامر ( التســويق  ،نائب الرئيس
 .2توجيه الدعوة إلنعقاد الجمعية العمومية الغراند ماسرت سامي قبالوي ( إكتشاف املواهب
للجنــة األوملبية واملخصصــة إلنتخاب عضوين
،نائب الرئيس أسعد النخل ( الدورات الرياضية
مكملــن ألعضاء اللجنــة التنفيذيــة وذلك عند
،خ مقلد (الثقافة واألكادميية  ،الكومودور
الســاعة الثالثة من عرص يــوم األربعاء  24آذار ربيع ســامل (الرياضة والبي ة ،املهندس مازن
الجاري يف فندق بادوفا سن الفيل .
رمضــان (التضامن ،املهندس محمود الحطاب (
حيدر
هاشــم
 .3تكليف نائب الرئيس املهندس
املشــرتيات ،وليد الدمياطي ( الرياضة للجميع
هنديس
كتب
تقديم إقــرتاح حول اإلســتعانة
،رايف ممجوغليان (الربوتوكول  .وقد شــ ّدد
قرات
لحقت
التــي
إستشــاري لتق ّييم األ ار
رئيس اللجنة جل عــىل أهمية عمل هذه اللجان
اإلتحادات واألندية الرياضية جــراء إنفجار مرفأ و ورة إختيار أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة
بريوت متهيــداً للتعويض عن هــذه األ ار من والخربة .
املساهمة املالية املقررة من اللجنة األوملبية الدولية.
 .8ترشــيح أمينة صنــدوق اللجنة التنفيذية
 .4تســمية عضوي اللجنــة التنفيذية نائب السابقة السيدة روال عا لعضوية « لجنة املرأة «
الرئيس الغراند ماسرت سامي قبالوي والكومودور لدى إتحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية .

صــــــــالح أبـــــلـــــغ إدارة لـــيـــفـــربـــول
بنيته الرحيل الــى اسبانيا الصيف املقبل
أفادت وســائل إعالم إسبانية ،أمس االثنن
بأن الدويل املرصي محمد صالح ،العب ليفربول
اإلنكليزي ،اتخذ قراراً الرحيل عن الريدز خالل
الصيف املقبل ،كاشفا عن وجهته املقبلة.
وقال موقع «تودوفيتشــاغيز» اإلسباين،
إن «صالح أبل إدارة ليفربول أنه يريد الرحيل
عن آنفيلد خالل الصيف املقبل ،ولديه بالفعل
وجهة سينضم إليها».
وأشــار التقرير أن الوضع الســيى الذي
يعيشــه ليفربول هذا املوســم عىل املستوى
املحيل ،ينذر بســوق انتقاالت مفاج وقوي
خالل الصيف.
وتكهن املوقع اإلســباين ،أنــه من املرجح
أنه ينتقل الالعب املرصي إىل إســبانيا وسط

رغبته يف اللعب ألحد ناديــي ريال مدريد أو
برشــلونة ،مضيفا أن «ريال مدريد قد يكون
الوجهــة األقرب يف ظل ســعي املرينغي عن
العب هداف مميز».
ويعــاين ليفربول من تراجــع نتائجه يف
الربميريلي هذا املوسم ،فحامل لقب الدوري
اإلنكليــزي تراجع إىل املركــز الثامن بجدول
ترتيــب الــدوري ،بعدما تجمــد رصيده عند
النقطة  ،43بعد خســارته االحد أمام فولهام
بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن محمد صالح يتصدر قا ة
هدايف الربميريلي بصيد  17هدفا يليه هاري
كن العــب توتنهام وبرونــو فرينانديز نجم
مانشسرت يونايتد بفارق هدف وحيد.

خالل تقديمه الكتاب الذي يروي سيرته
النصر ا ماراتي يعر ع وية الشرف
على العبه اللبناني السابق بل هرمو

ور ت ار ة
وســط أجواء عائلية وتحت سقف الوفاء املتبادل ،استقبلت
إدارة نادي النــرص اإلمارا ممثلة باملديرالتنفيذي للنادي عبد
الباسط عيل ومدير النادي سعيد العامري العب فريقها السابق
شــبل هرموش الذي بــرز يف حقبة الســبعينيات مع ناديي
الصفاء واألنصار محلياً ،والجديــر ذكره أن هرموش لعب مع
«عميد» األندية اإلماراتية يف موســمي  76 - 75و ،77 - 76
حي ترك بصامت فنية الفتة ونسج صداقات وعالقات متينة
ال تتأثر رور الزمن .وعىل برنامج زيارته مع عائلته إىل مقر
النادي يف إمارة د  ،قدّ م شــبل هرموش الكتاب الذي يروي
مســريته الكروية وسريته اإلنسانية وعنوانه «شبل هرموش
 ..أســد املالعب» للزميل ابراهيم وزنــه ،وذلك ضمن إحتفالية
خاصة مت ّيزت تفاصيلهــا بالوفاء والو ّد واالحرتام .ويف كلمة
للمدير التنفيذي عبد الباســط عيل ،خاطب فيها الشي النجم:
حب بك يف بيتك ،ونفخر بــك إبناً مخلصاً للنادي ،نعلم أنّك
«نر ّ
قدّ مــت الكثري مع الفريق يف ع ّز شــبابك وعطائك ،لن نن
رسنا موافقتك
أفضالك وصفحاتك املضي ة مهام طال الزمن ،وي ّ
عىل تنظيم حفل توقيع لكتابك يف د بحضور إداريي والعبي
وجامهري النرص يف األيام املقبلة بعد تنظيم حفل التوقيع يف
لبنان ،وســنعرض نســخاً من الكتاب يف مكتبة النادي ،كام
يسعدنا أن نعرض عليكم العضوية الرشفية يف نادينا الحبيب».
من جانبه ،أعرب هرموش عن شكره واعتزازه ا سمعه من
السيد عبد الباسط عيل ،لريد شاكراً ودامعاً« :غمرتوين بلطفكم
جع
وحسن اســتقبالكم ،وال أخفيكم أنني بالفعل  ...ال زلت أش ّ
النادي وأتابع أخباره من خالل األصدقاء والصحف والتقارير،
ففي كل م ّرة أزور فيها عائلتي يف د أحرص عىل التواصل مع
زمال من الالعبن القدامى ،فرحتي كبرية ا شــاهدته من
منش ت حديثة وقاعات ومالعب رائعة ،عادت الذكريات إىل
البعيد عندما كنا نلعب عىل أرض رملية صلبة واملباريات
املا
الكبرية التي واجهنا فيها أندية أوروبية وبرازيلية ويف مقدّ مها
ا رسنال وســان باولو والنجم األحمر اليوغوساليف» ،هذا،
ومت ّنى هرموش توزيع الريع العائد من حفل التوقيع يف مقر
النادي إىل جامهريه من ذوي االحتياجات الخاصة.
وعىل جنبات الزيــارة ،قدّ مت إدارة النــرص هدايا تذكارية
لهرموش وعائلته ،باالضافة إىل قمصان النادي الزرقاء لجميع
أفراد العائلة .وتعليقاً عــىل االحتفالية وما دار جنباتها أعرب
هرموش عن عميق أسفه ملا يحصل مع الالعبن يف لبنان ،حي
تنقطــع العالقة بينهم وبن أنديتهم يف اللحظة التي يعتزلون
يتم تكرميي واستقبايل بهذه
اللعب ،ليختم« :ح ّز يف قلبي ،أن ّ
الحفاوة بعد  45ســنة عىل املوسمن اللذين لعبتهام يف د ،
فكل الشكر
ويف لبنان ال وجود ملثل هذه املبادرات اإلنســانية! ّ
ألخو يف نادي النــرص اإلمارا  ...أهل الوفــاء والعطاء
واالحرتام».
وأفاد هرموش ،بأنه يستعد حالياً لتنظيم حفل توقيع للكتاب
يف لبنــان ،الفتاً إىل أن اإلقفال العام املتكــرر وأجواء كورونا
وتداعياتها فرضت عليه تأجيل الحفل أك من م ّرة ،وقد با
اتصاالته مــع الجهات املعنية واألصدقــاء املق ّربن وعدد من
الضيوف لتحديد الزمان واملكان املناسبن للحفل املرتقب ،يتألف
الكتاب من  204صفحات من الحجم الوسط.

 :MMAاللبناني فخر الدين يسعى للق
مواجها الجزائري املعلم في بطولة

املــزدو

ســيكون لدى البطــل اللبناين
التاريخــي يف رياضــة الفنــون
القتالية املختلطة MMAبالرشق
األوسط محمد فخر الدين ،الفُرصة
بأن يصنع التاريــ بأن يصبح أول
بطل للعــامل يفوز بف تن من ف ات
البطولة يف تاري منظّمة BRAVE
.CF
وسيقوم فخرالدين ،الذي يحمل
حال ّياً لقب العامل يف بطولة BRAVE
 ،CFبخوض نزال قد يســتطيع من
خالله تحقيق لقبــه الثاين ،وذلك
يف البطولــة التاريخية BRAVE
 CFبنســختها الـ الخمســن التي
ســتقام يف البحرين يف  1نيسان
املقبل .وســيواجه فخرالديــن
الجزائري محمد ســعيد املعلّم يف
هذا النزال التاريخي عىل لقب الوزن
الثقيل الخفيف ،والذي من امل ُق ّرر لهُ
بأن يستم ّر لخمس جوالت.
ّ
فخر الدين ،الذي يحظى
بســجل بوس املواج ة ب ف ر الد ن واملعل
احرتايف من  14فوزاً و  4خسارات،
 11انتصاراً و 3خســائر ،وهــو يحظى حال ّياً
هو أحد األســامء الها ّمة يف تاري
اتّحــاد  ،BRAVE Combatإذ أنّــهُ كان النجم بسلسلة من  6انتصارات ُمتتالية ،ا يف ذلك
األ ّول تســجيالً يف البطولة ،وذلك قبل أن تبدأ انتصاران ضمن بطولة  .BRAVE CFومن ُذ أن
بفعال ّيتهــا األوىل ،والتي كان من امل ُفرتض به هزم زفونيمري كرالج ،فقد خاض محمد سعيد
أن يتصدّ ر حدثهــا الرئي  .ومنذ ذلك الحن ،حرباً كالم ّي ًة مع فخرالدين من خالل وســائل
التواصــل االجتامعــي ،وهي حرب ســ ُيحدّ ُد
ُ
فقــد قاتل فخر الدين يف ثــالث ف ات وزن ّية
ريها داخل القفص.
ُمختلفة ،وشــارك يف بطولة  KHKالعامل ّية ،مص ُ
وســتكون بطولة  BRAVE CFبنســختها
وهــي بطولة ليلــة واحدة تُقام شــاركة
مفتوحة ملختلف ف ات األوزان ،وقد ت ّم اقامتها الـ 50ليل ًة تاريخ ّية ،حي ُ ســتحتفل املنظّمة
ضمن سلسلة فعال ّيات  Kombat Kingdomيف بهذا املعلــم التاريخي لهــذه البطولة العامل ّية
عام  .2019ولقــد حقّق فخرالدين حلمهُ الذي للفنــون القتاليــة املختلطــة .ويف الوقت
لطاملا سعى إليه بالحصول عىل لقب العامل يف الحــا  ،فقــد قامــت منظّمــة BRAVE
املتوسط  CFبزيارة  21دولــ ًة يف  1651يومــاً مــن
ايلول الفائت  ،حينام هزم بطل الوزن
ّ
السابق دانيال برييريا .أ ّما ا ن ،فهو يف أفضل العمل ّيات بالضبط ،وهو إنجاز غريُ مسبوق يف
حال متُ كنه من الحصول عىل لقبن عاملين يف عامل الفنون القتالية املختلطة .وستشهد هذه
نفس الوقت ،وأن يكتب اســمه إىل األبد ضمن البطولة املزيد من النزاالت ،التي ســيخوضُ ها
بعض مــن أكرب األســامء الرياض ّية يف قبال
أبرز العبي البطولة.
أما يف الجهة األُخرى مــن هذا النزال ،ف ن بعضهم البعض ،وذلك مــا يُظهر ال ُعمق الذي
بســجل احرتايف من تتم ّتع به هذه امل ُنظّمة العامل ّية.
ّ
الجزائري املعلّم يحظى

مــــعــــار ــــ ريــــة تــســيــطــر ع ــل ــى م ــب ــاري ــات
إيـــــــــاب ــــمــــن نــــهــــائــــي دوري األبـــــطـــــال
تخيم أجواء الرميونتــادا عىل إياب ن
نها دوري أبطال أوروبا ،مع إرصار الفرق
عىل التأهل إىل الدور ربع النها .
وشــهدت مواجهــات الذهــاب هيمنة
واضحة للفــرق الزائرة ،والتــي أنهت دور
املجموعات يف الصــدارة ويبدو أن الوضع
غري املألوف بسبب الجائحة حي املدرجات
الخاوية ،وحرمان أصحاب األرض من عامل
الجمهور الذي كان مينحها أفضلية.
لذا ستســعى الفرق التــي خرست ذهابا
عــىل أرضها ،إىل اســتغالل نفس العوامل
حن تلعب إيابا يف عقر دار منافسيها بدون
جمهورهم ،خاصة وأن الخســارة مل تكن
كبــرية يف حالة أتلتيكو مدريد وإشــبيلية
وأتاالنتا ،والتــي انهزمت نعــم لكن ليس
بنتيجة حاسمة.
وبوروسيا
يف املقابل ،سيحاول تشيل
دورمتوند وريــال مدريد تأكيــد أحقيتهم
بالتأهــل ووأد أي محــاوالت لقلب النتيجة
وتوديع البطولة من مالعبهم التي ستكون
بال جمهور أيضا.
وتقام اليومالثلثاء وغداً األربعاء من هذا
األسبوع أربع لقاءات ستكشف يف نهايتها
عن أول أربعــة متأهلــن إىل ربع نها
التشامبيونزلي .
ف ضافة إىل زيارة إشبيلية إىل دورمتوند
بعد الهزمية  3-2لعب سانشيز بيزخوان،
يتواجــه ليفربول مع اليبزيــ يف ملعب
«بوشــكاش أرينا» املحايد يف بودابســت
والذي اســتضاف لقاء الذهاب الذي فاز به
الريدز  ،2-0فيام يحل برشلونة ضيفا عىل
باريس سان جريمان يف حديقة األمراء بعد
هزميته الثقيلة  4-1يف كامب نو.
وكان يوفنتوس هو الوحيد الذي خرس يف
مباراة الذهاب خــارج ملعبه يف املواجهات
الثامن التي أجريت يف ذهــاب دور الـ.16
وبوغت العبو اليويف بهزمية مفاج ة عىل
يد بورتو .1-2
لكن الهدف الذي أحــرزه فيديريكو كييزا
أثلج صدر املدرب أندريا بريلو ومنح (السيدة

العجوز آماال أكرب يف التعويض أثناء مباراة
اإلياب بتورينو.
فيام يبدو بوروســيا دورمتوند يف أزهى
حاالته بعد تألق نجمــه الواعد إرلينغهاالند
يف مواجهة إشــبيلية األوىل ،لذا سيعمل
عــىل تأكيد جدارته بالتأهــل لربع النها
من ملعب ســيغناإليدونا بارك الرهيب الذي
سيخلو كذلك من الجمهور ،وهو األمر الذي
يعول عليه الفريق األندل من أجل تحقيق
نتيجة إيجابية يعوض بها خســارته عىل
أرضه ذهابا.
أما برشلونة فبصدد مهمة عصيبة لعب
حديقة األمراء حي يواجــه البي إس جي
الذي عاد بفوز كبري  4-1من موقعة كامب
نــو ،إال أن رونالد كومــان ورجاله ميرون
بحالة طيبة مؤخرا لذا فال يشء مستبعد.
كام أن البارســا يف حالة نشوة بوصوله
لنها كأس ملــك إســبانيا واقرتابه من
صدارة الليغا.
من الناحية املقابلة ،يعــود األرجنتيني
أنخيــل دي ماريــا والربازيــيل نيامر إىل
صفوف الفريق الباري وينتظر أن يشاركا
إىل جوار كيليان مبــا يف مباراة اإلياب
بعد أن غاب الثنا األرجنتيني الربازييل عن
املباراة األوىل.
وتختتــم مباريات التشــامبيونزلي هذا
األسبوع بلقاء الليفرواليبزي الذي لن يقام
يف أنفيلــد بل لعب بوشــكاش أرينا يف
بودابست مع أفضلية للريدز الذي فاز ذهابا
 2-0بعد اســتغالله أخطاء كتيبة جوليان
ناغلسامن التي تحسن أدا ها وتنافس ا ن
عىل قمة البوندســليغا ،عالوة عىل ســوء
نتائج ليفربول الذي خرس آخر خمس جوالت
له عىل أرضه يف الربميريلي .
وتســتكمل مواجهات إياب ن النها
األســبوع املقبل باريات مانشسرت سيتي
ضد بوروسيا مونشنغالدبا  ،وريال مدريد
أمام أتلتيكو مدريد،
مع أتاالنتا ،وتشــل
وأخريا حامــل اللقب بايــرن ميوني يف
مواجهة التسيو.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ق ــائ ــد الــجــيــش يــســتــبــق االن ــه ــي ــار «بــكــســر الــصــمــت»  :لــســنــا مــكــســر عـــصـــا ..ولـــويـــن رايــحــيــن ؟
لــعــبــة «عــــض االصــــابــــع» فـــي الـــشـــارع م ــس ــت ــم ــرة..ع ــون لـــن يــتــراجــع والـــحـــريـــري لـــن يــعــتــذر!
اجــــــراءات «عــقــيــمــة» ف ــي مــواجــهــة «الـــســـوق الــــســــوداء» والــســعــوديــة ل ــن تــســمــح بــانــقــاذ العهد
(تتمة ص(1
املسؤولية عىل الرغم من كل التقارير االمنية املقلقة املوجودة
عــىل «طاولة» الجميــع ،ولهذا كان ال بد مــن وضعهم امام
مســؤولياتهم وامام اللبنانين الذين يجري استغالل بعضهم
يف «لعبــة» اكرب منهم ،ويخ الجيش ان يتورط البعض يف
مواجهة مع املؤسســة العســكرية ،اوافتعال اشكاالت امنية
لغايات سياســية ،ولهــذا اراد اخراج الجيــش من اتون هذه
التجاذبات محذرا الجميع من هذه اللعبة الخطرة التي ستؤدي اىل
انفجار يصعب السيطرة عليه ،خصوصا ان خلفيات التحركات
املعيشــية تبدو جذابة ،ولطاملا اكد قائد الجيش للمسؤولن ان
الجيش مســتعد ملنع اي محاولة لالخالل باالمن واالستقرار،
ولكنه ســيكون عاجزا عن مواجهة اي حركة احتجاج دوافعها
جوع الناس وفقرهم.

} ال للمس باالستقرار }

ففي توقيت بال الخطورة سياسيا وامنيا ،وعىل وقع تقطيع
سيايس لطرقات البالد ،خرج قائد الجيش العامد جوزاف عون
عــن صمته محذرا من خطورة الوضع الذي متر به البالد،وقال
خالل تر سه اجتامعاً ألركان القيادة وقادة الوحدات واألفواج
عام يعانيه البلد نتيجة تدهور الوضع االقتصادي ،مشرياً
تحدث ّ
إىل أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاين مثله  .وقال إن
الوضع الســيايس املأزوم انعكس عىل جميع الصعد ،باألخص
اقتصاديــاً ما أدى إىل ارتفاع معــدالت الفقر والجوع ،كام أن
أموال املودعن محجوزة يف املصارف ،وفقدت الرواتب قيمتها
الرشائية ،وبالتايل ف ن راتب العســكري فقد قيمته  ،وأضاف:
العســكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب  ،متوجهاً إىل
املســؤولن بالســؤال إىل أين نحن ذاهبــون ،ماذا تنوون أن
تفعلــوا ،لقد ح ّذرنا أك من مــرة من خطورة الوضع وإمكان
انفجاره.وأكّد أن الجيش مع حرية التعبري السلمي التي يرعاها
الدستور واملواثيق الدولية لكن دون التعدي عىل األمالك العامة
باملس باالستقرار
والخاصة  ،مشدداً عىل أن الجيش لن يسمح
ّ
والسلم األهيل ،مشريا انه ال عودة اىل العام .75

} ال حاالت فرار }

ويف موقف هو األقوى منذ تسلّمه قيادة الجيش سأل عون:
أتريدون جيشــاً أم ال؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم ال؟
املطلــوب من الجيش مهامت كثرية وهو جاهز دا اً ،لكن ذلك
ال ميكن أن يقابل بخفض مستمر ومتك ّرر للموازنة وبنقاشات
يضل واقف عىل
حول حقوق العسكرين  ،وسأل بدكم الجيش ّ
إجريــه أو ال..واكد عــون انه تحدث مع املعنين ألن األمر يؤثر
عىل معنويات العســكرين وقال مل نصل إىل نتيجة ل سف ،
واضاف :ال يه ّمهم الجيش أو معاناة عسكرييه  ،موضحاً أنه
رغم الضغــوط االقتصادية الكبرية التي يعاين منها الجيش،
ليس هناك حاالت فرار بسبب الوضع االقتصادي ،فالعسكريون
يجدون أن املؤسسة العسكرية هي الضامنة األكيدة ملستقبلهم
ومســتقبل عائالتهم.وأضاف إذا كان هدف هذه الحمالت هو
ب الجيش وتشويه صورته إمنا ملصلحة من ،ف ننا لن نسمح
أن يكــون الجيش مكرس عصا ألحد ولــن يؤثر هذا األمر عىل
معنوياتنا ومهامتنا.

} معلومات موثقة يف بعبدا }

يف هذا الوقت عقد يف بعبدا اجتامع امني سيايس اقتصادي
تراسه رئيس الجمهورية ميشال عون ،بحضور رئيس حكومة
ترصيف االعامل حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة األجهزة
األمن ّيــة ومدّ عي عام التمييــز وحاكم مرصف لبنان وعدد من
املسؤولن يف القطاعن املرصيف والصرييف،خلص اىل مطالبة
الجيش بفتح الطرقــات واالجهزة االمنية الحقة الرصافن
واملتالعبن بســعر الرصف ،فيام جدد الرئيس متسكه واقفه
مشريا اىل انه أ الحداث التغيري ولن يرتاجع.
ووفقا ملصادر شــاركت يف اللقاء ،قدم عدد من املشــاركن
معلومات موثقة عن املضاربة بسعر الدوالر تثبت ان ماحصل
جزء من تالعب ســيايس وال عالقــة له بالواقع االقتصادي،

ولهذا تم اتخاذ القرار الحقة
املسؤولن عن التالعب بالعملة
الوطنيــة ،حي يعمد البعض
اىل اء الدوالر من الســوق
ليارات اللــريات ومهام بل
سعره .ووفقا لتقارير االجهزة
االمنيــة يهــدف هــذا االمر
اىل اثــارة البلبة يف الشــارع
والدفــع اىل االخــالل باالمن
بهدف تحسن وط تشكيل
الحكومــة .وقد اكــد حاكم
مرصف لبنان رياض ســالمة
عدم قدرة املرصف املركزي عىل
التدخل يف السوق بسبب شح
الدوالرات وعــدم القدرة عىل
التحكم بالسوق السوداء.

} اجراءات «عقيمة» }

وقد خلص االجتامع اىل تكليف االجهزة االمنية ضبط جميع
االشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون
تنظيم مهنة الرصافة ســواء كانوا مــن الرصافن املرخصن
أوغري املرخصن الذين ميارســون املضاربــة - .تكليف ،بنا ًء
إلشــارة القضاء ،االجهزة االمنية العمل عىل استكامل اقفال
املنصات واملجموعــات االلكرتونية غري الرشعية املحلية التي
تحدد اســعار الدوالر االمرييك تجــاه اللرية اللبنانية ومتابعة
التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرســمية الدولية واملنصات
العامليــة االلكرتونية باالســتناد اىل القوانن الدولية املرعية
االجــراء -.تكليف الوزارات املعنية واالجهزة االمنية العمل عىل
ضبط استعامل العملة االجنبية إال لغايات قطاعية تجارية او
صناعية او صحية وذلك لتأمن املتطلبات االساسية للمواطنن.
والطلب اىل االجهزة االمنية والعســكرية عدم السامح ب قفال
الطرقات مع االخذ يف االعتبار املحافظة عىل سالمة املواطنن
واملتظاهرين وعىل املمتلكات العامة والخاصة.
ووفقا الوســاط معنية بامللف ،ال يعول كثريا عىل االجراءات
املتخذة يف االجتامع النه ســبق ومتت تجربتها منذ نحو عام
وفشــلت يف الحد من ارتفاع الدوالر ،فاالمر ال ميكن حله من
خالل املالحقات االمنية فقط ،وامنا يحتاج اىل حكومة جديدة
وخطط اقتصادية واضحة بعيدة املدى .

} اجراءات «اوجريو» }

وفيام بدات القــوى االمنية مالحقة بعض الرصافن ،أعلن
املديــر العام لهي ة «أوجريو» ،عــامد كريدية ،امس أنّ الهي ة
متكّنت من حجب املواقع اإللكرتونية والتطبيقات والصفحات
عىل مواقع التواصل االجتامعي ،واملعن ّية بتحديد ســعر رصف
الدوالر األمرييك مقابل العملة الوطنية يف الســوق السوداء.
ولفــت إىل أنّه أبل الجهات القضائية املعنية بذلك.لكن كريدية
اشار ىل أنّه تع ّذر عىل الهي ة فنياً حجب التطبيقات والصفحات
املوجودة عىل خدمة»غوغــل بالي» وموقع «فايس بوك»من
دون حجب كامل لهام .وبناء عليه ،اقرتح تفادياً لـ«التداعيات
املؤسسات العامة والخاصة وعىل املواطنن نتيجة
الكبرية عىل
ّ
اإلقدام عىل الحجب الكامل ،أن تراسل الجهات القضائية بشكل
رسمي الرشكتن حسب األصول امل ّتبعة للطلب منهام حذف هذه
التطبيقات والصفحات ملخالفتها القوانن والقرارات القضائية.

} جنبالط يتواصل مع «الثنا » }

وفيام شلت البالد من خالل قطع الطرقات سياسيا باالطارات
املشتعلة والسيارات يف اك من منطقة ،استمرت حتى ساعات
متاخــرة عمليات الكر الفر مع القوى االمنية التي عملت عىل
فتح عدد منها،وبعد وقوع العديد من االشــكاالت عىل طريق
البقاع وليك ال تُستغل تحركات املواطنن لخلق أي فتنة ،أجرى
بتكليف من النائب السابق وليد
الوزير السابق غازي العري
جنبالط إتصاالت ســؤول لجنة التنسيق واالرتباط يف حزب
الله وفيق صفا ومستشــار رئيس مجلس النواب أحمد بعلبيك
للتأكيــد عىل هــذا املوقف منعاً ألي اســتغالل لحقوق الناس

الــبــابــا فرنسيس عــن السيستاني :رجــل الــلــه العظيم الحكيم
ويـــكـــشـــف عــــن زيــــــــارة لـــلـــبـــنـــان :ي ــع ــي ــش أزمـــــــة حــيــاتــه
(تتمة ص(1
جل مل يقف أبدً ا لتحية شخص ما ،ووقف معي مرتن».
وقال بابا الفاتيكان« :إنــه رجل متواضع وحكيم» ،و»كان
االجتامع جيدً ا لروحي».
وكشف البابا فرنســيس عن أن رحلته القادمة إىل منطقة
حا أن «لبنان يعاين .ال
الرشق األوسط ستكون إىل لبنان ،موض ً
أريد أن أيسء إىل أحد ،لكن لبنان يعيش أزمة (تواجه حياته».
«طلب مني البطريرك الراعي أن أتوقف يف بريوت يف طريقي
إىل العراق ،لكن بدا يل أنه قليل جدً ا ،فتات ،بالنسبة لبلد يعاين
مثل لبنان».

وأكد« :لقد وعدت بزيارة لبنان».
ومل يحــدد البابا موعد الزيارة لكنه قال إنها الزيارة الوحيدة
لدولة يف الرشق األوسط يفكر فيها يف الوقت الحايل.
وســ ل عام إذا كان ب مكانه زيارة ســوريا وقال إنه مل يكن
ُ
لديه اإللهام بعد ،ولكن ر ا الصحفي« ،زرع البذرة األوىل».
وعن مدى تعرضه للتعــب خالل زيارة العراق ،قال «أعرتف
أن هذه الرحلة أرهقتني أك من غريها .إنها نتيجة لكونك يف
الرابعة والثامنن من العمر».
وقال البابا إنه ال يعرف ما إذا كان السفر سيقل بسبب عمره،
وأضاف مازحا «أنا يف السنة الثامنة من حربيتي» ،وهو يشق
أصابعه من أجل الح .

ت ــرك ــي ــا :مــســتــعــدون لــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــع مــصــر ودول
الــخــلــيــج «ومـــــن يــمــشــي لــنــا خ ــط ــوة نــمــشــي لـــه خــطــوتــيــن»
(تتمة ص(1
وأضاف أقطاي ،يف ترصيحــات لقناة « TRTعر » الرتكية
الرســمية ،حدي «قالن» جاء «بعد بيانات وفعاليات من جانب
مرص التي أعلنت أنها تحرتم ،وستعلن فعالياتها (يقصد أنشطة
مرص للتنقيب عن الطاقة برشق املتوســط بحســب الرتسيم
الرتيك»وتابــع أقطاي« :هذا هو املنتظر من مرص ،التي (رأت أن
ذلــك وفقا ملصالحهــا أكرب ،وبعد ما أعلنت هذا اليشء من يأ
إلينا خطوة منيش إليه خطوتن».
واعترب أقطاي أن احرتام مرص للحدود البحرية الجديدة لرتكيا
يف ق املتوسط «ستكون أحسن للطرفن ،مرص وتركيا» ،لكنه
اعرتف بـ»وجود خالفات وصعوبات بيننا ،سياسية واقتصادية،
لكن هذا يشء آخر ،هذه مصالح البلدين ،البد أال يكونوا مرتبطن
ببعضهم».
ويوم الســبت ،قال متحدث الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن ،يف
ترصيحات لشبكة بلومربغ ،إن «مرص قلب وعقل العامل العر ،
ولديها دور مهم يف املنطقة» ،وفقا ملا نرشته قناة « TRTعر ».
ورأى املتحدث أنه «ميكن فتح فصل جديد ،وميكن فتح صفحة
جديدة يف عالقاتنا مع مرص ودول الخليج األخرى للمساعدة يف
السالم واالستقرار اإلقليمين».
وأكــد قالن أن تركيا مهتمة «بالتحدث مع مرص حول القضايا
البحرية يف ق املتوسط ،باإلضافة إىل قضايا أخرى يف ليبيا

وعملية السالم والقضية الفلسطينية».
وعىل مدار األيام األخرية ،رحب مســؤولون أتراك بعدم تجاهل
مرص ترسيم تركيا حدودها البحرية.
وأعلنت مرص ،يف  18شباط ،طرح أول مزايدة عاملية للتنقيب
عن البرتول والغاز الطبيعي واســتغاللهام لعام  ،2021ستغطي
 24منطقة للتنقيب يف خليج السويس والصحراء الغربية و ق
وغرب البحر املتوسط.
وعاشــت منطقة ق املتوســط حالة من التوتر منذ توقيع
تركيا مذكرة الصالحيــات البحرية مع حكومة الوفاق يف ليبيا
ترشين الثاين .2019
و وجبها توســعت تركيا يف أنشطة التنقيب عن الطاقة يف
مناطــق تقول اليونان وقربص إنها تابعة لهام .وآنذاك ،اعرتضت
مرص عىل االتفاقية ،قائلة إنها غري قانونية.
ويف املقابل ،وضعت اليونان اللمســات األخرية عىل اتفاق مع
مرص ،يف  6آب  2020لرتســيم الحدود البحرية.ويأ هذا يف
وقت تدور التســا الت حول احتاملية حدوث مصالحة بن مرص
وتركيا .وال يعد الخالف حول نطاقات البح عن الطاقة يف ق
البحر املتوسط امللف الشائك الوحيد بن البلدين.
ومنــذ تظاهرات  30حزيران  ،2013التي أعقبها رحيل الرئيس
الســابق محمــد مريس عن الســلطة ،تغري مســار العالقات
السياسية بن القاهرة وأنقرة ،وسط ترصيحات وتراشق كالمي
بن حن وآخر.

ادت اىل انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية ،وليست
مســتعدة للتسامح مع تلك «الخطي ة» التي سمحت لحزب الله
بتحقيق انتصار ســيايس عىل حسابها و وافقة املحسوبن
عليها ،ولهذا يرص السعوديون بحسب اوساط دبلوماسية عىل
ان ال «قيامة» للبنان يف عهد ميشــال عون ،وهم سبق وابلغوا
الفرنسين انهم ليسوا مستعدين لدعم اي تسوية تسمح بانقاذ
العهــد من ازماته او بتعويم حزب الله يف اي حكومة جديدة.
فامذا ينتظر الحريري؟

ماذا ينتظر الحريري؟

وتحركاتهم يف اتجاهات ال تخدم مطالبهم املحقّة ،والتنســيق
بن الجميع ومع األجهزة األمنية وفق ما متليه الظروف.

} عون لن يرتاجع }

سياسيا نبه رئيس الجمهوريّة اىل خطورة الشعارات التي
يتم رفعها بقصد املساس بوحدة الوطن واثارة الفنت والنيل
من الدولة ورمزها ،ويف «رســالة» واضحة اىل خصومه
اكد أنّه ماض يف برنامجه االصالحي مهام بلغت الضغوط
وقال :أنا اتيت الحداث التغيري الذي ينشــده اللبنانيون ولن
اتراجع..
وقــد اكد عون أنّ األوضاع املســتجدّ ة عىل الصعيدين املايل
واألمنــي تحتاج اىل معالجة يعة ألننا نشــهد ارتفاعاً غري
مربّر يف سعر رصف الدوالر بالتزامن مع شائعات هدفها ب
العملة الوطنية وزعزعة االستقرار .وأضاف :هذا الواقع يفرض
اتّخــاذ اجراءات يعة وحاســمة ملالحقة املتالعبن بلقمة
عيــش اللبنان ّين من خالل رفع األســعار عىل نحو غري مربّر.
أ ّمــا االجراءات فهي ذات طبيعة مال ّية ،قضائ ّية وأمن ّية .وطلب
الرئيــس من األجهزة األمن ّية الكشــف عن الخطط املوضوعة
لالســاءة للبالد الســيام بعدما توافرت معلومات عن وجود
جهات ومنصات خارجية تعمل عىل ب النقد ومكانة الدولة
املالية .وقال الرئيــس أنّ قطع الطرق مرفوض وعىل األجهزة
األمن ّية والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانن
دون تردّد ،خصوصــاً وأن األمر بات يتجاوز مج ّرد التعبري عن
الرأي اىل عمل تخريبي منظّم يهدف اىل ب االستقرار.

} والحريري لن يعتذر }

وعــىل الرغم مــن حالة الغليان يف «الشــارع» واالوضاع
االقتصادية الصعبة بقيت االتصاالت الحكومية مقطوعة مع
وجود الرئيس املكلف سعد الحريري يف ابو ظبي حي من املقرر
ان يلتقي اليوم وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف ،وقد
تحدثت اوســاط تيار املستقبل عن عدم وجود نية لدى الرئيس
املكلف لالعتذار مهام بلغت الضغوط عليه ،وشــددت عىل انه
ليــس بوارد الرتاجع عن معايريه لتشــكيل الحكومة ،وكل ما
يحصل «لعبة» مكشوفة لن متر.

} الرياض لن تنقذ العهد! }

والن لبنــان ليس جزيرة منعزلة عــن محيطه ،ميكن فهم
حالــة االســتعصاء الداخيل التي تتجــاوز يف عمقها رصاع
القــوى السياســية عىل ما تبقى من هيــكل الدولة ،وميكن
لتغريدة الرئيس املكلف ســعد الحريري املســتنكرة الستهداف
اململكة العربية الســعودية بصواريــ مينية ،دون ان يلتفت
اىل وجود حرب «ظاملة» تشــنها اململكة عىل اليمن منذ خمس
ســنوات ،ان تخترص جزءا من صورة ارتباط الساحة اللبنانية
ا يدور حولها ،فالحريــري الذي يطالب بحياد لبنان ويعيب
عىل خصومه معاداة الدول الخليجية ،يرص عىل االنحياز ملوقف
الرياض يف اطار ســعيه للحصول عىل «الرىض» الســعودي
للعودة اىل رئاســة الحكومة ،وهو امر غري وارد يف الظروف
الراهنة ،وبحســب مصادر مطلعــة ،ال تزال قيادة اململكة عند
«املربع االول» يف تحميلها الحريري مســؤولية التسوية التي

تلفت تلك االوساط ،اىل ان الرئيس املكلف ال يبدو مستعجال
لحــرق «اوراقه» ،وهو بعدما بــات مقتنعا انه لن يحصل عىل
«الضوء االخ » السعودي،لكنه ال يريد املغامرة يف اغضابها،
ويامــل بالحصول عىل تغطيــة امريكية مل تتبلور بعد يف ظل
عدم نضوج عملية التفاوض مع طهران التي تتعرض للتخريب
اال ائييل -الســعودي املشرتك يف ظل ارتفاع حرارة املواجهة
عىل الجبهة اليمنية بعدما باتت املدن السعودية هدفا للصواري
الدقيقة للحوثين بعدما فشــلت جولة تفاوض يف مسقط مع
االمريكين.ولهذا ليس مســتغربا ان يتحرك امللف اللبناين نحو
«السخونة» يف ظل الســباق املحموم بن االنفراج واالنفجار
يف ملفات املنطقة الحساســة ،ويبدو ان لبنان لن يكون بعيدا
عن تداعياته سواء كانت سلبية او ايجابية.

} هل تلجا ا

ائيل للتصعيد؟ }

وال تبــدو ا ائيل بعيدة عن خط التوتر العايل يف املنطقة،
يف ظل الشعور بخسارة املعركة مع حزب الله وايران يف ضوء
اقرتاب االدارة االمريكيــة الجديدة من الجلوس عىل «طاولة»
التفاوض النووي ،وهــو ما دفع صحيفة «معاريف» اىل نقل
اســتنتاجات لقائد عسكري ا ائييل يف االحتياط يقول فيها
ان حكومات إ ائيل فشــلت يف العقــد األخري يف مواجهة
تحديات األمن األساســية الثالثــة :املرشوع النووي اإليراين،
وتسلح حزب الله بســالح دقيق ،ومتوضع إيران يف املجاالت
املهددة إل ائيل. .
وبحســب هذا الجــ ال ،تكيفت إيران و»حــزب الله» مع
الهجامت عىل سوريا ،وغريتا طريقة تسليح «حزب الله» بسالح
دقيق ،من نقله عرب سوريا إىل اإلنتاج والتحويل عىل األرا
اللبنانية .هــددت حكومة إ ائيل مرة أخرى ،ولكنها امتنعت
عــن الهجوم يف لبنان .وأصبح «حزب الله» اليوم يحوز م ات
الصواري الدقيقة ويواصل مساعيه ل نتاج والتحويل .فضالً
عن ذلك ،مل تعرض الحكومة اسرتاتيجية محدثة تستهدف منع
جهود «حزب الل» املستقبلية يف التسلح ،عنى أنه من الصعب
ر ية ما ســيوقفه من التســلح ات أخرى ،بل ور ا آالف
الصواري الدقيقة.وخلص التقرير اىل القول يف كل يوم مير،
تخصب إيران املزيد من اليورانيوم ،ويتسلح»حزب الله» زيد
مــن الصواري الدقيقة .وهناك مــن يدعي بأن إحدى فضائل
حكومات العقد األخري هي االمتناع عن املخاطرات واملغامرات.
ولكن إدمان الهدوء يف املدى القصري ســيبعد إ ائيل عن ان
تكون العباً جدياً يف اللعبة اإليرانية.

} مخاوف دبلوماسية }

وازاء هذ الض االعالمي املســتمر منذ اســبوعن تخ
مصادر دبلوماســية من قيام ا ائيــل غامرة «محدودة»،
يف محاولة منهــا «لقلب الطاولة» عىل الجميع ردا عىل عدم
مراعاة مصالحها يف االتفاق النووي االيراين .وهذا يتطلب رفع
منسوب الحذر منعا الي مفاج ت.

} حوار حزب الله -بكريك اليوم }

يف غضــون ذلك ،يعود الحوار بن حــزب الله وبكريك اىل
سابق عهده اليوم ،وسيعقد لقاء يف مكتب االمري حارث شهاب
يف الحازمية بحضور املطران ســمري مظلوم،وعضوي املكتب
الســيايس يف الحزب مصطفى الحاج عيل ،والحاج ابو سعيد
الخنسا ،وســيكون عىل جدول االعامل كل امللفات من الدعوة
اىل الحياد ،والتدويل ،ومعضلة الحكومة ،وســيبنى عىل هذا
االجتامع املزيد من التواصل بن الجانبن.

«قلق أميركي» من الهجمات التصعيدية األخيرة ضد السعودية
ســريــع يــؤكــد اصــابــة هـــدف عــســكــري فــي مــطــار أبــهــا الــدولــي
(تتمة ص(1
الهجامت املتزايدة عىل السعودية».
وتابعــت« :اململكة تواجه تهديــدات أمنية حقيقية من
جامعــة الحو اليمنيــة املتحالفة مع إيران وأماكن أخرى
يف املنطقة».
وقالت بسايك ،يف إفادة صحفية يومية« :بالطبع ،نواصل
العمل يف إطار تعاون عن كثب مع الســعودين ،بسبب هذا
التهديد».
وقال املتحدث باســم القوات املســلحة املوالية لجامعة
«أنصــار الله» العميد يحيى يــع ،عرب «تويرت» إن «القوة
الصاروخية متكنت من اســتهداف هدف عســكري حساس

يف مطار أبها الدويل بصارو باليســتي جديد دخل الخدمة
مؤخرا ومل يكشــف عنه بعد» ،مشــريا إىل أنه «أصاب هدفه
بدقة عالية».
وأعلن التحالف العــر لدعم الرشعية يف اليمن ،بقيادة
السعودية ،التصدي وتدمري طائرة مسرية مفخخة ،وصارو
باليستي ،أطلقتهام جامعة «أنصار الله» عىل اململكة.
ويأ ذلك ،غداة إعالن جامعة «أنصار الله» تنفيذ عملية
واسعة ،تحمل اسم «توازن الردع السادسة» ،استهدفت مقرا
لرشكة «أرامكو» الســعودية يف ميناء رأس التنورة دينة
القطيف ،قي الســعودية ،وأهدافا عســكرية يف مناطق
متفرقــة يف اململكة بـــ  14طائرة مســرية و 8صواري
باليستية.

زوجة األمير هاري تتهم العائلة املالكة البريطانية بـ»العنصرية»
(تتمة ص(1
طلبت املســاعدة ولكن مل تحصل عىل أي يشء» ،كاشفة أن
حرم من لقب
ابنها أرتيش ،الذي يبل عمره ا ن عاماً واحداًُ « ،
األمري ألنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة املالكة بشــأن
مدى سامر برشته».
وقالت ميغان «مل يريدوا أن يكون أمرياً» ،وأضافت أنه كان
هنا «حوار بشأن مدى سواد برشته عند والدته».
وامتنعــت ميغان عــن تحديد من الذي أبــدى مثل هذه
املخاوف ،وكذلك فعل هاري الذي قال إن عائلته حرمته مالياً،
وأن والده األمري تشارلز ويل عهد بريطانيا خذله ورفض الرد
عىل مكاملاته يف وقت ما.
ووصفــت ميغان العائلة املالكــة الربيطانية بأنها «غري
مبالية وكاذبة» ،واتهمت كيت زوجة شــقيق زوجها األمري
وليام ،بجعلها تبيك قبل زفافها.
وعىل الرغم من تع ّرض العائلة املالكة ،ا يف ذلك األمري
تشــارلز ،النتقادات علنية ،مل يهاجم هاري وال ميغان امللكة
إليزابيــ مبا ة .ومع ذلك ،قالت ميغان إن «الرشكة» التي
ترأسها امللكة إليزابي جعلتها تلزم الصمت ،وإن مناشداتها
للمساعدة عندما كانت يف محنة بسبب التقارير العنرصية
«مل تلق آذاناً صاغية».
وقالــت ميغان وهي تبيك« :مل أكن أريد أن أبقى عىل قيد

الحيــاة .وكان ذلك تفكرياً واضحاً جــداً وحقيقياً ومخيفاً.
وأتذكر كيف كان هاري يحتضنني».
وبعــد بــ لقطات تشــويقية مــن املقابلــة ،نرشت
صحـــيفــــة «»ذي تاميــز» الربيطانية شــهادات أدىل
بها مســاعدون ســابقون مليغان يتهمونها فيها امرسة
مضايقــات يف حقهم حــن كانت ال تزال تعيش يف العائلة
امللكية.
وأبدى قرص باكينغهام «القلق الشديد» إزاء هذه املعلومات،
وســارع إىل إعالن فتح تحقيق يف املوضوع ،يف قرار غري
اعتيادي للمؤسسة غري املعتادة عىل حل منازعاتها الداخلية
عىل امل .
وجاء الرد فورياً من ميغان إذ قال ناطق باســمها إن هذه
املعلومات تندرج يف ســياق «حملة لتشــويه ســمعتها»،
معتـــــرباً أن توقيت «ترسيب اتهامات مشــوهة عمرها
ســـــنوات للصحافة الربيطانية» قبل أيــام من املقابلة
املرتقبة.
ومل يعلــق قرص بكنغهــام بعد علناً عــىل املقابلة التي
بثت فــــي الساعات األوىل من صباح أمس االثنــــن يف
بريطــانيا.
وأدى إعــالن هاري وميغــان يف كانون الثاين  2020عن
اعتزامهام التخيل عن أدوارهام امللكية ،إىل إغراق األ ة يف
أزمة.

