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:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة كورونـــــــــــا
جديـــــــــــدة ابـــــــــــة  ا و2 

أعلنــت وزارة الصحــة العاّمة يف تقريرهــا اليومي 
حول مســتجدات فــروس كورونا امــس األربعاء، عن 
6 إصابة جديدة بكورونا ) 664 محلية و28  »تســجيل 2
.«6 صابــات 1642  وافدة( ليصبــح العدد اإلجاميل ل

ولفتت الوزارة يف تقريرها، إىل تســجيل »6 حاالت وفاة 
جديدة، وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8400».

نهائيـــــــــــات  فـــــــــــي  دول   
ن ك العالـــــــــــم حتـــــــــــى ا

بيـــــــــــدري يتفـــــــــــو علـــــــــــى 
ــلونة ــ ــ ــ ــ ــي برشـ ــ ــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــ ميسـ
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رضوان الذيب

البــالد دخلــت املجهول، يف ظــل اخطر ازمــة وجودية 
يعيشــها لبنان منذ االســتفالل وتهدد  ما تبقى من مقومات 
الدولة املنهارة يف كل مؤسســاتها وتكشــف لبنان عىل  كل 
االحتــامالت مبا فيها االنفجار االمنــي وانهيار البلد، واكدت  
تطورات اليومني املاضيني استحالة الحل الداخيل دون معرفة 
وادراك مســار امللفات الكربى يف املنطقة  من االتفاق النووي 
اىل احداث اليمن والتطورات يف ســوريا، وال ميكن مواجهة 
 ، هذه امللفات الكربى اال بوحدة داخلية متينة ولو بالحد االد
فيام الصورة الداخلية معروفة وواضحة للجميع وتشكل قمة 
االهرتاء الســيايس واالداري وتفتح البلد عىل احتامالت شتى 
وســيناريوات عديدة  اولها تعزيز لغة الطوائف  واالمن الذايت 
عىل حساب وجود الدولة وهيبتها وصوال اىل االنهيار الشامل 

واالنفجار الكبر . 
وحســب مصادر مطلعة فان الرئيسني ميشال عون ونجيب 
ميقــايت لجأا اىل تأجيل جلســة مجلس الــوزراء امس، بعد 
ان اســتنفدت كل الحلول وفشــلت كل صيغ الحل التي حملها 
ممثل ميقايت اىل الرئيســني عون وبــري وتركزت عىل ايجاد 
مخرج ضمن القضاء حيث  متســك الرئيس عون باستقاللية 
القضاء وفصل السلطات وعدم صالحية مجلس الوزراء باقالة 
القايض البيطار، مقابل  متســك وزراء امل وحزب الله واملردة 

ــات  ــاوضـ ــفـ ــة مـ ــولـ ــجـ : مـــســـتـــعـــّدون لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األبـ ــيـ ــبـ الـ
ن االتــــــفــــــا الــــنــــووي جـــــديـــــدة مـــــع إيــــــــــران بــــشــــ

ـــــر فـــــي نتائـــــ  : الكتـــــل الخاســـــرة تطالـــــب باعـــــادة الن العـــــرا
ــة ــ نيـ ــرو الو ــ ــي بالـ ــ للتحلـ ــذر  ــ ــدر يحـ ــ ــات والصـ ــ االنتخابـ

إسرائيل عة  قا ل يطالبون ب و أمازون و فون في  مو

قالت املتحدثة باسم البيت 
األبيــض، جني ســايك، إن 
»الدبلوماسية يجب أن تكون 
دامئــاً الخيار األول،وفريقنا 
مســتعد لجولــة أخرى من 
إيران« بشأن  املفاوضات مع 

االتفاق النووي.
يف  ســايك،  وأضافــت 
مؤمتــر صحايف، أن »موعد 
عودة فريقنا إىل مفاوضات 
فيينا بشأن االتفاق النووي مل 

يحدد بعُد«. 
األمــن  وكان مستشــار 
القومــي األمــريك، جيك 
األســبوع  أكد  ســوليفان، 

الوطني  العقد  تحالف  دعا 
الذي يضم الحشد  يف العراق 
اإلسالمي  والحزب  الشعبي 
إىل  االنتخابات  مفوضيــة 
النتائج  النظــر يف  إعــادة 
املعلنــة لالنتخابات  األولية 
الترشيعيــة، يف وقت حض 
فيــه زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر جميع األطراف 
التــي اعرتضت عــىل نتائج 
االنتخابات إىل ضبط النفس 
وااللتــزام بالطرق القانونية 

بشأن االعرتاض.
بيان  يف  التحالف  وأضاف 
له أن النتائج األولية كشفت 
عن خروق أدت إىل هدر حقوق 
عدد من املرشــحني وكشفت 
غياب الحيــاد واملوضوعية، 

وفق تعبره.
كــام دعا التحالف الحكومــة إىل اتخاذ موقف يحافظ عىل 
حقوق الشعب العراقي، مؤكدا أنه سيسلك كل السبل القانونية 
واألطر الدميقراطية لحامية حقوق الشعب والدفاع عنها، وفق 

البيان.
من جانبه، أعرب ائتالف الوطنية العراقي بزعامة إياد عالوي 

عن رفضه القاطع للنتائج األولية لالنتخابات يف البالد.
وحــّذر االئتالف يف بيان أصدره مــن أن اإلرصار عىل هذه 

النتائــج قد يُدخل البلد يف فــو وتعقيدات جديدة ال تحمد 
عقباها، حسب تعبره.

ووصف البيــان نتائج االنتخابات باملشــوهة، معتربا أنها 
أقصت العديد ممن نالوا الثقة الشــعبية ومن بينهم مرشــحو 

ائتالف الوطنية.

يف  موظفــون  طالــب 
رشكتي غوغل وأمازون قادة 
مع  التعامل  وقف  رشكتيهام 
الحكومــة وجيش االحتالل 
مــرشوع  يف  اإلرسائيــيل 

»نيمبوس«.
صحيفــة  ت  نرش و
رســالة تحت  »الغارديان« 
عنــوان »نحن موظفون يف 
غوغل وأمــازون. نحن ندين 
مؤكدين  نيمبوس«،  مرشوع 
عــىل أنهم أخفــوا هويتهم 

»ألننا نخ االنتقام«.
ويف الرسالة أكد املوظفون 
أنه بالفعل هناك أكرث من 0 
عامــالً يف غوغل وأكرث من 
00 يف أمــازون وقعوا عىل 

الرسالة.
يف  املوظفــون  وقــال 

الرســالة :«نحن نكتب كموظفــني يف »غوغل« و«أمازون« 
يتمتعــون بضمر من خلفيات متنوعة. نعتقد أّن التكنولوجيا 
التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس يف كل مكان وترقيتهم، 
مبا يف ذلك جميع مستخدمينا. بصفتنا عاملني يحافظون عىل 
اســتمرار عمل هذه الرشكات، فنحن ملزمون أخالقياً بالتحدث 

علناً ضد انتهاكات هذه القيم األساسية«.
وتابعــوا: »لهذا الســبب، نحن مضطــرون إىل دعوة قادة 
»أمازون« و »غوغل« لالنسحاب من مرشوع »نيمبوس« وقطع 

جميع العالقات مع الجيش اإلرسائييل«.

وقالوا إنه تّم توقيع هذا العقد يف نفس األسبوع الذي هاجم 
فيه الجيش »اإلرسائييل« فلســطينيني يف قطاع غزة، ما أسفر 
عن استشــهاد ما يقرب من 250 شــخصاً، من بينهم أكرث من 

60 طفالً.
وأشــار املوظفون إىل »أننا شاهدنا الرشكتني تسعيان بقوة 
للحصول عىل عقود مع مؤسسات مثل وزارة الدفاع األمركية 

والهجرة، وإدارات الرشطة بالوالية واملحلية.
وهذه العقود هي جزء من منط مقلق من العســكرة وانعدام 

تنتــرش حالة من الفو القاتلة ،حيث يوجد كل يوم 
قتيل وجثته داخل ســيارة ، أو تلعب فتاة مبسّدس والدها 

وتنطلق الرصاصة عىل رأسها ومتوت.
ثم توجد جّثة داخل منزل لشــاب عمره 0 ســنة. كام 
أن حوادث الســر تتكاثر بشكل كبر، وتّم تسجيل 6 قتىل 

خالل أسبوعني.
السؤال هو: هل دخل لبنان مرحلة الفو القاتلة؟

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

صة املحا نتائ حكومة  ذ   
لو اســتقالت حكومة يف لبنان وسط أزمة عنيفة 
سياســية واقتصادية ومالية لكان ذلك يربر ارتفاع 
الــدوالر 7 االف لرة مقابل ســعر الدوالر، لكننا نحن 
أمــام حكومة جديدة تألفت منذ أقل من شــهر فإذا 
بالــدوالر يرتفــع 7 االف لرة لبنانيــة وترتفع معه 
كل املواد املعيشية واالســتهالكية وتصبح الرواتب 
للقطاع العام والقطاع الخاص ال تساوي شيئاً، خاصة 
عىل مســتوى الجيش اللبناين وقوى االمن املولجة 
باالستقرار واالمن يف البالد وعىل عاتقها مسؤوليات 
جسيمة وكبرة تنّفذها يك يبقى لبنان يف وضع آمن 

ومستقر.
هذه هــي نتيجة حكومة املحاصصــة التي متّثل 

الطبقة السياسية بنسبة 0 والتي هي فاسدة.
وأمس مل تســتطع الحكومة حسم قضية التحقيق 
يف مرفــأ بروت وموضوع تنحيــة القايض طارق 
البيطار أو بقائه. وذلك بعد تهديد وزراء باالنســحاب 
من الجلســة فتوّقفت الحكومة عــن العمل وألغت 
اجتامعها ورفعت الجلسة اىل يوم أمس األربعاء عند 

الساعة الرابعة الستكامل البحث يف هذا املوضوع.
وفجأة صدر خرب عن رئاســة الجمهورية أنه بعد 
تداول رئيس الجمهورية العامد ميشال عون والرئيس 
نجيب ميقايت تقرر عدم عقد جلســة ملجلس الوزراء 

وتأجيلها اىل موعد آخر. 
لو تألف حكومة املهمة التي طرحها الرئيس املكلّف 
السفر مصطفى أديب لكانت الثقة يف لبنان انترشت 
بشــكل عام وبدأت محادثات رسيعة وجّيدة من أجل 
اإلصالحات ومع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
وكان ســعر الدوالر هبط اىل ما دون قيمة 10 االف 

لرة.
رفضت الطبقة السياسية حكومة املهمة وارتكبت 
جرمية بحق الشــعب اللبناين ولبنان وأرصّت عىل أن 

تبقى تدير هي الوزارات وأمور البالد.
ونحــن ما وصلنا اىل هــذه الحالة اال نتيجة حكم 
الطبقة السياسية التي أوصلتنا اىل الكارثة الشاملة، 

والصعبة جدا، واالنهيار التام واالفالس.
كان االجدر بالطبقة السياسية واملسؤولني الكبار 
عة  القبول بحكومة »املهمــة« لتنّفذ برنامجها ب
فائقة. لكن الطمع والجشــع والخوف من انكشاف 
الحكومات الفاسدة السابقة والرؤساء جعل الطبقة 
السياســية ترّص عىل حكومة املحاصصة ونصل اىل 
الحالة التي نعيشــها اليوم الخميس يف 14 ترشين 
األول، وهــو موعــد حزيــن ألن كل يشء ينهار من 
مؤسســة اىل مؤسسة، وخاصة هبوط قيمة اللرة 

اللبنانية أمام الدوالر.
الويالت تنهار عىل الشــعب اللبناين، وحكومة مل 
ميض عىل تأليفها شهر تنهار بها الثقة بعدما عجزت 
عن عقد اجتامع ملجلس الوزراء برئاسة الرئيس العامد 

ميشال عون.
 املســؤولية تقع عــىل الحكام الرؤســاء وعىل 
الحكومة الجديدة التي قــام بتأليفها الرئيس نجيب 

ميقايت.

 شارل أيوب

حقيقة الديار

نــــــــدو النقــــــــد الدولــــــــي… أي سياســــــــة نقديــــــــة مرتقبــــــــة للبنــــــــان ــــــــات مــــــــع  مــــــــع بــــــــدء املحاد
ــــــــة بديونهــــــــا ــــــــراف الدول ــــــــط باعت ــــــــا عليهــــــــا مرتب ــــــــة بالدســــــــتور والحف ــــــــع مصان الودائ

جاسم عجاقة

مهــام املصارف املركزية يف العامل الليبرايل هي نفســها، 
لكنها تختلف بحســب األولويات التــي تضعها القوانني التي 
أُنشــئت مبوجبها هذه املصــارف. فاملرصف املركزي األورويب 
يضع الثبات النقدي عــىل رأس أولوياته وثانيها تحفيز النمو 
اإلقتصــادي، يف حني أن اإلحتياطي الفديرايل األمريك يضع 
تحفيز اإلقتصــاد وخلق فرص العمل كأولوية والثبات النقدي 
يف املرتبة الثانية. أما يف لبنان، فيأيت الثبات النقدي يف املرتبة 
األوىل من ناحية األولويات كام نصت عليه املادة 70 يف قانون 

النقد والتســليف، ويأيت دعم اإلقتصاد يف املرتبة الثانية ودعم 
القطاع املرصيف واملحافظــة عليه يف املرتبة الثالثة وتطوير 

األسواق املالية يف املرتبة الرابعة.
الثبات النقدي هو التربير اإلقتصادي إلســتقاللية املصارف 
املركزية وســبب وجودها. فإلــزام البنك املركزي بطبع العملة 
مــن غر رضورة ونظرة اقتصادية ثاقبة من قبل الحكومة هو 
كرضيبة مخفية عىل املواطن وهي أمر مناٍف ملبدأ الدميوقراطية 
وبالتــايل تّم منعه عرب إعطاء املصارف املركزية إســتقاللية 
كاملة يف سياســاتها النقدية. أكرث من ذلك تم إثبات العالقة 
العكســية بني إستقاللية املرصف املركزي والتضخم وذلك يف 

العديد من دول العامل.
الثبــات النقدي رضورة للثبــات اإلجتامعي واإلقتصادي، إذ 
يعة والبديهية لفقدان  إن اتســاع الفقر هو من النتائــج ال
الثبات النقدي ومن ثم تتهاوى اإلســتثامرات مع فقدان العملة 
الوطنية من قيمتها لذا تهدف السياسات املالية للحكومات )ال 
السياســة النقدية التي هي مــن مهام املصارف املركزية( إىل 

تعزيز اإلقتصاد وتحفيز النمو لضامن الثبات النقدي.

ّل واشنطن وموسكو مسؤولية  أنقرة تح
ا ضد سوريا  من  املنطلقة  ات  الهج

حّمل وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو الواليات 
املتحدة وروســيا مســؤولية ما وصفها بالهجامت اإلرهابية 
التي شــنتها املنظامت الكردية ضد تركيا واملدنيني انطالقا من 

سوريا.
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ــركا... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرت أميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اذا انفجـ
نبيه الربجي

أي عــامل اذا مــا 
أمــركا  انفجــرت 
وتحوّلت اىل شظايا؟!

اســتعدنا  قد  كنا 
ما كتبه جان دانييل 
غــداة زوال االتحاد 
لو  »كام  السوفيايت 
استفاق،  أحدهم  أن 
ذات يــوم، ليقال له 
مات«.  الشيطان  ان 
يف  سائالً،  استدرك، 

وقت الحق، وقد الحظ ما تعنيه أحادية القطب، »هل 
من مصلحة البرشية أن ميوت الشيطان«؟

لســنا من القائلني بالغروب األمريك الوشيك، أي 
يف زمننا، كونها األمرباطورية التي تختلف، جوهرياً، 
عن ســائر األمرباطوريــات األخــرى يف التاريخ، 
بفرضها عىل غالبية األمم أسلوب )أو فلسفة( حياة 
. الكاتب الشهر نورمان مايلر الذي وصفها بـ »دولة 
ما بعد الخيال«، خيش عليها أن تتعرث بحصاة وتقع . 

هل كانت الحصاة األفغانية؟
يقال ان العــامل، اذا تفككت أمــركا، يعود، عىل 
األقل، مائة عام اىل الوراء، ويبقى هناك. بول كنيدي، 
املؤرخ الربيطاين، تحدث، غداة صدور كتابه »صعود 
وسقوط القوى العظمى«، عن تفاعالت دراماتيكية، 
الواليات  داخــل  سياســية،  ـ  سوســيو  تفاعالت 
املتحدة قــد تنتهي بظهور »الفوهرر األمريك«الذي، 
بالتقاطع بني نرجسية الرجل وقعقعة السالح، يقود 

األمرباطورية اىل الخراب.
هذا الــكالم تعقيباً عىل املقالــة األخرة لروبرت 
كاغان الذي طاملا استشــهدنا فيه كأحد عتاة الدولة 
العميقــة، وكان رفيق وليم كريســتول، يف التنظر 
الجدد  للمحافظني  الرببــري(  )التنظر  االيديولوجي 
من أمثال ديك تشــيني، ودونالد رامســفيلد، وبول 
وولفوويتز الذي وصفه بعــض النواب الليرباليني بـ 
»الثور التورايت«  الذي يبغــي الثأر من الثور البابيل 

)املجنح( بالحّض عىل غزو العراق.
يف »الواشــنطن بوســت«، كاغان مل يســتبعد 
عودة دونالد ترامب اىل البيــت األبيض. الرجل الذي 
مبواصفات »هتلر األمريك« مل يعد اىل الظل ليبقى 
رهينة الجــدران  يف منتجعه عىل ضفاف الكاريبي. 
أحاط نفسه بثلة من الذئاب، من أجل اعداد السيناريو 
الخاص باالنقضاض عىل الســلطة عام 2024، ولو 

بوضع اليد عىل صناديق االقرتاع.
تبعــاً ملــا ورد يف املقالة، من مهــامت »الغرفة 
الســوداء« معالجة نقاط الضعف التي واكبت حملته 
القناع القضــاء والكونغرس بأن الدميقراطيني زّوروا 

االنتخابات للحيلولة دون بقائه يف البيت األبيض!
الثلة اياهــا تجمع أمواالً هائلة ليس فقط  لتمويل 
العمليــة االنتخابية، وامنا أيضاً لتدريب، وتســليح، 
امليليشــيات يف واليات مختلفة . هذا ما قد يفيض، 
يف نظر كاغان، »اىل اندالع حرب أهلية بعدما شــعر 
امللونــون، وهم يشــكلون حوايل نصف الســكان، 
بأن مصرهم ســيكون عىل شــاكلة مصر الهنود 
الحمر ابان والية الرئيس أندرو جاكســون: االبادة أو 

الرتحيل«...
عام 2016، أثار روبرت كاغان االستغراب حني أعلن 
وقوفــه اىل جانب هيالري كلينتــون يف االنتخابات 
الرئاسية . حجته أن دونالد ترامب ليس أكرث من »قبعة 
فارغة«، وال يدري أن ادارة أمرباطورية تختلف عن ادارة 

كازينو. 
الخــروج مــن االتفاق النــووي مع ايــران كان 
»الخطيئة املميتــة » التي أدت اىل تقويض الصدقية 
األخالقية، والصدقية االســرتاتيجية للبالد، حتى اذا 
حدث االنســحاب الفوضوي من أفغانســتان بدا أن 

أمركا مل تعد أمركا.
واذ تــدرك ادارة جو بايدن مدى هشاشــة الوضع 
يف الرشق األوســط، فهي مرغمــة، اىل حد بعيد، 
لألخذ برشوط آيات الله »الذين اذا ما أصبحت لديهم 
الرتسانة النووية لن يبقى لنا موطئ قدم يف الرشق 

األوسط«.
البعض تحدث عن »الخلل الذي أحدثته سياســات 
االدارة الســابقة يف العقل االسرتاتيجي األمريك«.  
بعد »الفضيحة األفغانية«، »الفضيحة األطلســية« 
بالقفز فوق الرفاق«، ال ســيام فرنســا، يف القارة 
العجــوز، واقامة حلــف ثاليث الذي يضــم أمركا 

وبريطانيا واوسرتاليا للتصدي للتنني.
اذا عاد ترامب، االنفجــار حتمي يف أمركا . حتى 
توماس فريدمان يرى ذلك »ألن الرجل ســيكون أكرث 
جنوناً . لن يطلق النار عىل األرجل بل عىل الرؤوس«، 
ولن يتحول الرشق األوســط وحده اىل جهنم . العامل 

كله...
ليسيل غليب يرى أيضاً أن مشكلة أمركا، ومشكلة 
»ارسائيــل«، أن الدولتني بنتا وجودهام عىل النموذج 
االســبارطي. واذ ال حروب ممكنة يف ظل الضبابية 

التي تحكم موازين القوى، الدولتان تتقهقران...

استقبل امللحق العسكري االسباني
قـــائـــد الـــجـــيـــش بـــحـــث األوضــــــاع
كول ديل  مع  الحدودية  املنطقة  في 

قائد الجيش مجتمعاً مع ديل كول
اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون، يف مكتبه 
بالرزة، قائد قــوات األمم املتحدة املوقتة يف لبنان اللواء 
ســتيفانو ديل كول، وتناول البحث األوضاع العامة يف 
املنطقة الحدودية الجنوبية وعالقات التعاون بني قوات 

»اليونيفيل« والجيش اللبناين.
كام اســتقبل قائد الجيش امللحق العسكري اإلسباين 
العقيد غونزالو كرودون هرنانديز يف زيارة وداعية، قدم 

خاللها خلفه العقيد جوزي ألفارو.

!! شارع  ُمقابل  شارع  من  ومخاوف   ... أليام  الوضع  انقذ  الــوزراء  مجلس  جلسة  إرجاء 
البحث عن َمخرج قائم بقوة... وجعجع دخل على الخط : ايّها اللبنانيون االحرار استعدوا

الله حزب  على  التصويب  يُؤكد  واالميركي  اكبر...  بانفجار  تنذر  التحقيق  تداعيات 
ــطــار وتــصــويــب املــســار ــي ــد الــقــاضــي ب ــف يـ ــرار: كـ ــ ــق ــ ــذ ال ــ ــي الــشــيــعــي اخ ــائ ــن ــث ال

صونيا رزق

كالعادة وحني » ينحرش« املســؤولون اللبنانيون، يستعينون 
عىل الفور بإرجــاء اي ملف او قضية اىل اجل غر مســمى، 
اىل حني تدوير الزوايا والبحث عــن مرونة اللغة العربية، يك 
يتخــذوا اي قرار، فكيــف بقضية كربى كملــف انفجار مرفأ 
بروت، وتداعياتها وما نتــج منها لغاية اليوم؟ اذ تّم إرجاؤها 
اىل حني االتفــاق عىل صيغة قانونية، بشــأن املحقق العديل 
يف القضية القايض طارق البيطار، بعد تهديد الثنايئ الشيعي 
و«تيار املردة«، بتعليق مشــاركتهم يف الجلسة، واتجاههم اىل 
التصعيد بخطوات اخرى، عــىل أثر مطالبتهم بكف يد البيطار. 
وتقول املعلومات إّن االتصاالت قامئــة يف هذا الصدد إليجاد 
َمخرج، خصوصاً بعد التهديد بتفاقم الوضع والتصعيد، ما بّث 
الرعب يف قلوب اللبنانيني، خوفاً من تدهور االستقرار االمني، 
خصوصاً بعد إنتشار رسائل صوتية هاتفية، اطلقها مسؤولون 
حزبيون يف »حركة امل« منذ ليل الثالثاء، واستمرت حتى يوم 
امس، اىل املنارصين واملؤيدين، بهدف تأمني حشد شعبي كبر 
اليوم ، يف مختلــف املناطق اللبنانية، مــع اإلرصار عىل عدم 
الغياب مهام كانت االســباب، للوقوف اىل جانب نائب الحركة، 
املدعى عليه يف قضية مرفأ بروت عيل حســن خليل، ورفضاً 
ملا يقوم به املحقق العــديل يف القضية طارق البيطار، وتحت 
شــعار »رفض املّس بكرامة حركة امل«، واتباع سياسة شارع 

مقابل شارع.
كام دعا بعد ظهر امس ، حزب الله  و«حركة  امل« و«املردة«، 
منارصيهم اىل املشاركة اليوم الخميس، يف الوقفة االحتجاجية 
امام قرص العدل، عند الســاعة الحادية عرشة من قبل الظهر 
تحت عنوان:« يا جامهر املقاومة... مســرتنا انقى من النقاء 
وويل لقايض االرض من قايض الســامء«، رداً عىل االعتصام 
الذي قام به يوم امس اهــايل الضحايا امام قرص العدل تأييداً 
للقايض البيطار، وعىل املؤمتر الصحايف الذي يعقده قبل ظهر 

للغاية  الضحايا  اهــايل  اليوم 
عينها يف »نادي الصحافة«.

ســابق  نائب  ابدى  ذلك  اىل 
خوفــه مــن تفاقــم الوضع 
االمنــي يف االيــام القليلــة 
املقبلــة، يف ظــل شــائعات 
مخيفة تطلــق من هنا وهناك 
نفــوس  يف  الخــوف  لبــث 
عىل  اصالً  الخائفني  اللبنانيني 
وشّدد   ومستقبلهم،   حارضهم 
عىل رضورة ان تقوم الحكومة 
بحامية القضــاء، بعد الهجوم 
الــالذع الذي تلقــاه القايض 
يبرش  ال  الذي  االمــر  البيطار، 

بالخر كام قال.
عــىل  ، ورداً  مــن جهتــه 
عىل  دخل  بالشارع،  التهديدات 
القوات  حــزب  رئيــس  الخط 

اللبنانيــة الدكتور ســمر جعجع، من خــالل دعوته رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، أن يتحّملوا 
مســؤولياتهم يف رفض اإلذعان  للرتهيب الحاصل، وقال:« إذا 
أوقفوا التحقيقات مبلف املرفأ خضوعاً لهذا الرتهيب ، فعليهم 
االســتقالة فوراً، بدءاً من رئيس الجمهورية الذي يفرتض ان 
يكون ســاهراً عىل احرتام الدســتور، مروراً برئيس الحكومة 

ووصوالً اىل الحكومة«.
ويف ما يتعلق بالتهديد للجوء اىل اساليب أخرى، دعا جعجع 
»الشــعب اللبناين الحر، ليكون مســتعداً إلقفاٍل عاٍم شــامٍل 
ســلمّي، يف حال حاول الفريق اآلخر اســتعامل وسائل أخرى 

لفرض إرادته بالقوة«.
وتعليقاً عىل ما يحصل، اعتربت مصادر سياســية مراقبة، 

أّن كل مــا يجري ليس ســوى تأجيل لالزمة املســتجدة، الن 
نهاية هذا امللف لــن تكون كام يحلم البعض، وخصوصاً اهايل 
الضحايا، الن كل الجرائم الكبرة يف لبنان ال تكشف، فكيف اذا 
كانت بهذا القدر الهائل من االجرام، متوقعاً اســتمرار االرجاء، 
وإجراء الوساطات واالتصاالت اىل امد طويل، إضافة اىل تّدخل 
خارجي، للمساهمة يف حل يريض الطرفني، وإال فاالتجاه سائر 
نحو الكارثة وبقوة، الّن النار تحت الرماد وال تحتاج سوى اىل 
دقائق لتشــتعل، ويف مختلف املناطق اللبنانية، لذا ســُيخلق 
بالتأكيد شارع مقابل شارع، وســتتفاقم االمور اكرث، وقد ال 
نجد من يوقفها، وعىل املسؤولني الكبار اي رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة ان يتحمال مسوؤلياتهام، وان يبحثا عن حل 
بأقرب وقت ممكن، قبل ان تتــأزم االمور اكرث وعندئذ ال ينفع 

الندم.

محمد بلوط

هل نحن عىل عتبة انفجار ثان تفوق تداعياته 
انفجار مرفأ بروت؟

التطورات واملعطيــات املتوافرة عىل ضوء ما 
البيطار  العــديل طارق  املحقق  احدثته قرارات 
منذ تســلمه مهمته بالتحقيــق يف االنفجار 
تؤرش اىل ان املســار الذي ســلكه من البداية 
وداخلية  خارجية  وسياسية  اعالمية  مبواكبة 
اسرتشد بوصلة موجهة اىل اتجاه دون سواه، 
فاقترصت اســتدعاءاته واتهاماته عىل بعض 
الوزراء السابقني وعىل رئيس الحكومة السابق 
املســتضعف حســان دياب دون ســواهم من 
املسؤولني الكبار الذين تعاقبوا عىل الحكم منذ 
حادثة انزال املواد القابلة للتفجر من السفينة 
املجهولة الهويــة حتــى اآلن اىل عنابر مرفأ 

بروت.
وألن الحصانات مل ترفع عــن الجميع، وألن التحقيق مل يكن 
شامال، وألن مســاره التقني والقانون كان باتجاه فرضية دون 
الفرضيات االخرى، زادت الشــكوك تدريجــا يف دخول عنرص 
التســييس لهذا  التحقيق اىل ان وصلت وفق املعطيات والوقائع 
التي ميلكها املعرتضون اىل نقطة الضوء الفاقعة التي ال ميكن 
السكوت او التهاون معها، فكان املوقف االخر الرصيح والواضح 
لألمني العام لحزب الله السيد حســن نرصالله املطالبة بتبديل 
املحقق البيطار وتصويب مسار التحقيق بعيداً عن االستنسابية 
والتســييس، ثم كان موقف وزراء الثنايئ الشــيعي واملردة يف 
مجلس الــوزراء اول امس وارصارهم عــىل ان يتحمل املجلس 
مسؤوليته الســتبدال البيطار املتهم باالستنسابية والتسييس 

والخضوع لالمالءات الخارجية والداخلية.
مضبطة اتهام للقــايض البيطار تالها الوزير محمد مرتىض 
امام مجلس الوزراء وعىل مسمع رئييس الجمهورية والحكومة 
والوزراء وتوجها بطلب استبدال قايض التحقيق بكلمة شديدة 
اللهجة واملغزى تعكس ارصار الثنايئ الشــيعي عىل اولوية هذا 

الطلب الجدي والحاسم قبل اي يشء آخر.
وقبل التطورات االخرة كان ملجلس النواب ولرئيســه موقفا 
واضحا من خالل التأكيد عىل عدم قانونية قرارات القايض بيطار 
ألن ما اقدم عليه ليس مــن اختصاص القضاء العديل بل يتعلق 
بأحد الرؤساء والوزراء الذين تعود مالحقتهم اىل املجلس النيايب 

واملجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتكــرر هذا املوقف غر مرة اىل األمــس حيث وجهت االمانة 
العامة للمجلس كتابا اىل وزارة الداخلية والبلديات ذكّرت فيه ان 
مجلس النواب ابلغ النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل 
والكرث من مرة موقفه من ان مالحقة الرؤساء والوزراء يعود اىل 
املجلس النيايب واملجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا 
للمواد 70 و71 و80 من الدستور الذي سبق وانتخب واقسم اليمني.

واكد البيان ان هذا االمــر ال يعود اختصاصه للقضاء العديل، 
وبالتايل فان اي اجراء من قبله يتعلق باحد الرؤســاء والوزراء 

والنواب يعترب تجاوزا لصالحياته.
وهذا يعني بعد كتــاب االمانة العامة للمجلس ان قرار بيطار 
توقيف النائب عيل حسن خليل وقبله الوزير يوسف فنيانوس او 
اي قرار مامثل يعترب غر قانوين وال يجوز تطبيقه او السر به 

من قبل اي جهة.
ووفقا للمعلومات فان الثنايئ الشيعي وصل اىل قناعة حاسمة 
بأن مســار التحقيق املضغوط بالتهويل الخارجي والداخيل او 
بامور اخرى ال ميكن السكوت عليه بعد اليوم، وان املطالبة بكف 

يد البيطار امر ال رجوع عنه وال مهادنة او مداورة حوله.
وهذا املوقف كان واضحاً يف جلسة مجلس الوزراء اول امس 
وبقي عىل حاله يف االتصاالت واملداوالت املكثفة التي جرت منذ 

ليل اول امس وطوال امس حتى ساعات الليل املتأخرة.
ويف املقابل بقي رئيــس الجمهورية مرصا عىل رفض اتخاذ 
مجلــس الوزراء اي موقف او قرار بهــذا الخصوص مؤكداً عىل 
مبدأ فصل السلطات، ومتجاهال املوقف املتعلق من تجاوز املحقق 
العــديل صالحياته والقايض بأن يرتك هــذا األمر اي موضوع 

االتهام والتحقيق ملجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.
وقيل ان الرئيس ميقايت نشــط بالتعاون مــع وزير العدل 
وبالتشــاور مع رئييس الجمهورية واملجلــس النيايب اليجاد 
مخرج قانوين ينــزع فتيل هذه االزمــة اوال، ويحول دون ان 
تتطور االمور اىل انقســام حاد داخل مجلس الوزراء الذي كان 
مقررا ان يتابع جلسته بعد ظهر امس، لكن االقرتاحات والصيغ 
مل تكن عىل مستوى مطلب الثنايئ الشيعي واملردة، االمر الذي 
دفع رئيس الحكومة وبعد االتصــال بالرئيس عون اىل ارجاء 

الجلسة حتى اشعار آخر.
ما هو هذا االشــعار؟ ببســاطة وبوضوح، لن يلتئم مجلس 
الوزراء قبل حل مسألة القايض بيطار ألن وزراء الثنايئ  الشيعي 
واملردة ورمبا وزراء آخرون لن يحرضوا اي جلسة قبل حسم هذا 
املوضوع ورمبا ذهبــوا اىل االعتكاف الكامل واىل ابعد من ذلك، 
كام يرشح عن مصادر الثنايئ خصوصا ان ما جرى عىل صعيد 
مسار التحقيق يؤرش، حســب املصادر، اىل استهداف سيايس 
واضح للثنايئ الشــيعي وللمقاومة وحلفائهــا، وهذا ما عرب 
عنه النائب حســن فضل الله يف رده عىل بيان وزارة الخارجية 

االمركية امس.
ويقول مصدر ســيايس مطلع ان ارجاء جلســة االمس كان 
اجراء حكيام ومطلوبا الن انعقادها من دون حسم قضية املحقق 
البيطار كان سيؤدي اىل انقسام حاد داخل مجلس الوزراء واىل 
مضاعفات قد تطيح بالحكومة او تحدث فيها عىل االقل رشخاً 
كبراً يؤدي اىل شّل عملها وتحويلها اىل حكومة ترصيف اعامل.

ويعتقد املصدر ان وترة السعي اليجاد مخرج 
قانوين لهذه االزمة يجب ان تكون رسيعة للغاية 
خشــية ان تنتقل االمور اىل الشارع خصوصا 
يف ظل تزايد السخط والتوتر لدى جمهور حزب 
الله وامل، والدعوات عرب وســائل التواصل اىل 
التظاهر واالعتصامات. وقيل ان مسرة ستعقد 
اليوم اىل قرص العدل يف اطار تحرك قد يتدحرج 
اىل مســرات وتظاهرات مامثلة يف اكرث من 

مكان.
وينقل عن مصادر الثنايئ الشــيعي ايضا ان 
تعيني البيطار جاء مبرســوم وميكن كف يده 
مبرســوم ايضا، رغم ان الصيغــة االفضل من 
خالل بت مجلس الوزراء بهذا االمر، ومن خالل 

وزير العدل ومجلس القضاء االعىل.
واىل جانب هذا املناخ الســاخط والناقم لدى 
اوساط الثنايئ الشيعي فان االستياء بدا شديداً 
من خالل تغريدة املفتي الجعفري املمتاز الشيخ 
احمد قبــالن امس واتهامه البيطــار بانه يف 
طريقته »ادخل البلد يف املجهول ووضع الدولة يف النفق«، وحّول 
السفارات بابا عاليا وقوة تأثر فوق السلطة السياسية والقانونية، 
ويكاد يحّول الحكومة اىل متاريس يدفع بالبلد والشــارع نحو 

كارثة، لذلك مطلوب اقالته اآلن، وحذار من اللعب بالنار.
وال يأيت هذا الغليان من رساب، فهناك مؤرشات ومواقف تزيد 
من شــكوك الثنايئ الشــيعي اىل حد اليقني لعل ابرزها املوقف 
االمريك الصادر عىل لسان وزارة الخارجية باالمس بعد خطاب 
الســيد نرصالله والذي ركز عىل حزب اللــه يف معرض حديثه 
ومطالبته الســلطات اللبنانية بان »يكون القضاة يف مأمن من 

التهديدات والتهريب مبا يف ذلك حزب الله«.
ويقول مصدر نيايب يف الثنايئ الشــيعي ان بيان الخارجية 
االمركية يشــكل دليال واضحا ورصيحا وسعيا اكيدا لتوجيه 
التحقيق نحو حزب الله الذي ذكر ثالث مرات يف البيان املقتضب.

ويضيف املصدر اليس هذا تدخل يف شــأن القضاء والتحقيق 
القضــايئ، اليس هذا تهويل وتهديد رصيح للتحقيق، وملســار 

العدالة يف شأن كارثة انفجار املرفأ؟
ويلفت املصدر اىل ان هناك من يف الداخل ســارع اىل مالقاة 
البيان االمريك بترصيح نسخة طبق االصل، عندما طالب رئيس 
»القوات اللبنانية« سمر جعجع رئييس الجمهورية والحكومة 
مجتمعة برفض ما وصفــه »االذعان لرتهيب حزب الله«، وهي 

العبارة نفسها التي استخدمها بيان الخارجية االمركية.
ويعتقد املصدر ان تناغم مواقف البعض يف الداخل مع املوقف 
االمريك يصب يف اطار استخدام هذه القضية الغراض سياسية 
عديدة تبدأ من الضغط عىل حزب الله وحلفائه وتنتهي عند تحضر 

»عّدة االنتخابات النيابية ملحاولة قلب املعادلة السياسية«.
وهذا االمر عكســه ايضا النائب حسن فضل الله يف رده عىل 
بيان الخارجية االمركية عندما اكد انه يندرج يف اطار »محاولة 
مكشوفة لرتهيب املســؤولني اللبنانيني بهدف منعهم من اعادة 
التحقيقات اىل مسارها القانوين واخراجها من دائرة التسييس؟!

واشار اىل ان هذا التدخل هو »الجزء الظاهر من حجم التدخل 
االمريك املبارش يف التحقيقات لحرفها عن مســارها الصحيح 
بغية ابقائها ضمن جدول التوظيف السيايس االمريك لتصفية 
الحســابات مع املقاومة وحلفائها يف لبنان. ونحن امام انتهاك 

امريك جديد للسيادة اللبنانية«.

ــن الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة ــ ــل ــ ــّون الـــشـــيـــعـــي أع ــ ــ ــك ــ ــ ــح... وامل ــ ــرّنـ ــ ــتـ ــ ــة تـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
محمد علوش

يوماً بعــد آخر تتوضح الصعوبات التي ســتواجه الحكومة، 
فاملشــاكل لن تتعلق بشكل أســايس بامللفات الحياتية بقدر ما 
ستكون متعلقة بامللفات السياسية، حتى وإن دارت أحياناً بفلك 
القضاء أو املصارف. ما حصل خالل جلســة الحكومة الثالثاء، 
يشــكل مؤرشاً ملا هو قادم، فمرحلة اإلنتخابات النيابية ستكون 

األشّد واألصعب عىل لبنان خالل رحلة السنوات الثالث املاضية.
هناك من يُشر بيده اىل نتائج اإلنتخابات العراقية ليلمح إىل 
صعوبة املرحلة املقبلة التي تسبق اإلنتخابات يف لبنان، فالقرار 
الدويل بالتدخل بهذه املعركة صار واقعاً ويُطّبق بشــكل يومي 
من خالل التدخل يف رســم التحالفات وتركيب اللوائح وتأمني 
التمويل، وخوض املعارك السياســية بوجــه الخصوم، ومن 
هنا ينطلق املكّون الشــيعي بوضع تصــوره ملا يجري يف ملف 

التحقيقات بانفجار مرفأ بروت.
من هذا املنطلق، تعترب مصادر مقربة للمكّون الشيعي، أن املعركة 

مل تعد محصورة بني أفرقاء محليني يتنافسون يف اإلنتخابات، بل 
تحوّلت اىل حرب خارجية عىل قوى سياسية داخلية، مشرة اىل 
أن هذا الخارج عندما قرر خوض املعركة اإلنتخابية استعان بأبناء 
الوجوه التي اســتعان بها عام 2005، وبالتــايل هذا يؤكد أنهم ال 

يريدون التغير بقدر ما يريدون رضب فريق بعينه.
بالنســبة إىل هذه املصادر، فإن الحكومة الحالية معنية بعدم 
التفّرج عىل املعركة التي يتعرض لها فريق لبناين كبر، حتى ولو 
ظن البعض من مكوناتها أن بإمكانه استثامر ما يجري لصالحه، 
وبحال لعبت دور املتفّرج فلن مير االمر مرور الكرام، وهذا االمر تم 
إبالغه للمعنيني بعملها، مشددة عىل أن زمن تلقي الرضبات انتهى، 
واملواجهة مفتوحة عىل كل الخيارات، معتربة  أن املكّون الشيعي 
كمن أعلن التعبئة العامة، السياسية والقانونية والشعبية للمواجهة.
ال يريد املكّون الشــيعي رضب الحكومة تحت أي ظرف، فهو 
كان من أشــد املطالبــني بوالدتها لتتحمل مســؤولية امللفات 
الحياتيــة القامئة، ولكن هــذا ال يعني أن بإمكان ســفارات 
تحويل القضاء باتجاه معني لتحميل اطراف معينة مســؤولية 

جرائم مل ترتكبها من خــالل تركيب ملفات ومخالفة إجراءات 
وأصول وقوانني، لذلك فإن دعوة هذا الفريق للحكومة هو بأن 
تكون عىل قدر املسؤولية، إذ ترى املصادر أنه من غر املنطقي 
أن يتحّول القضاء اىل أداة بيــد جهات خارجية، كانت مطالبة 
منذ مدة قصرة مبساعدة التحقيقات عرب تقديم صور األقامر 
اإلصطناعية للمرفأ يوم اإلنفجار، وامتنعت عن تقديم املساعدة.

نعم، قد تنجح الحكومة الحالية بتمرير هذه االزمة التي متر بها، 
ولكن كام قلنا سابقاً هناك ملفات أساسية ستحدد عمر الحكومة، 
وإن كان ملف التحقيقات أبرزها، إال أن التفاوض مع صندوق النقد 
الدويل لن يكون أقل وطأة، فهذا امللف أيضاً سيخلق تباينات داخل 
مجلس الوزراء، وقد يؤدي اىل تطيــر الحكومة بنهاية املطاف، 
خاصة مع اللعبة التي تقوم بها جهات مالية اليوم، والتي تؤدي اىل 
تدهور سعر رصف اللرة بشكل كبر، والتي ستواجه بشكل حاسم، 
ألن هناك قوى حكوميــة وازنة لن تقبل باتفاق مع صندوق النقد 
يجعل لبنان رهينة، او يفرض عىل لبنان سبل معالجات معينة مللفات 

اسرتاتيجية مثل ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطني املحتلة.
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عي بو عي

حال اللبنانيني اليوم حســب التوصيفــات التي رافقت 
الســنوات ميكن تلخيصها باملقولة  عيشــه منذ عرشات 
التالية : كلام حاول الصعود اىل قمة ترتاءى له كل القمم 
! من فقر وعوز ورسقة أموالــه والغالء اللصو الذي 
ميارســه التجار واملحتكرين ... حتى جاء باالمس مسألة 
املرفأ وســقوط طائرة مدنية يف بحر بلدة حاالت وإنعدام 

ركابها. مصر  معرفة 
ويعجز مصدر ســيايس عن إعطاء صورة ولو مهشمة 
بإنتظــار ما هو أدهى منهــا ليقول : عــن أي إنتخابات 
يتحدث أهل الســلطة ومعارضيهم، حيث تراهن ما يسمى 
باملعارضة عىل تسلم الســلطة ! ولكن هل بقي يف لبنان 
إدارة ميكن إســتالمها أو مؤسسة غر »مرضوبة« حتى 
النخاع ؟ وإذا كان التعويل عــىل الحراك املدين، فهو بحد 
والهيئات  املنظامت  ذاته مرضوب ومنقســم اىل عرشات 
وكل يغني عىل لياله ، ويتحدث هذا املصدر عن البالء الذي 
أصاب هؤالء، وكأن انفلونزا رضبت البلد بكامله لتتساوى 
أعامل بعض الحراك برجال الســلطة الذين يفتشــون عن 

»تنفيعة« من هنا أو هناك ... وهذا هو الواقع االليم !!
ويضيــف املصدر أنه بخالف االنقســام الحاد الحاصل 
عىل الساحة املســيحية إنتخابيا وسياسيا عىل قضايا مل 
يستطع املواطن العادي سرب أغوارها ومعرفة ماهيتها ... 
القادة املسيحيني مختلفون بشكل عامودي عىل  أن  سوى 
إستالم الســلطة، فيام الشعب املتواجد عىل الخط االفقي 
يجمعه عار الحاجة والفقر وفق الدرجات نفســها ، لكن 
هؤالء بالذات ما إن يحصل إســتحقاق من هنا أو مناسبة 
يســارع اىل حمل بيــارق االحزاب والتيــارات ويتنا 
جــوع أوالده أو عمليات اإلعادة ملشــاهد الذل التي جرت 
بني فريقني أساســيني هام التيــار الوطني الحر والقوات 

! اللبنانية 
ووفــق مقولة »حيث تكون الجيفة تجتمع النســور«، 
يؤكد هذا املصدر أن الجيفة صاحبها معروف، فيام القادة 

بهم  تتحكــم  النســور 
 ، هؤالء  لحم  من  التخمة 
وليــس هناك من هامش 
هو  فالقــوايت  للوعي، 
قوايت والعوين ســيبقى 
هذا  وكل   ، هــو  ما  عىل 
بعضهم  عىل  اإلستقواء 
البعض، وطبعا مع حزب 
الكتائــب، يجــري تحت 
مظلة اإلستزالم لألقوياء 
من رشكائهم يف الوطن ، 
هدايا  لهم  يقدمون  حيث 
اإلنتصــارات الوهميــة 
البعض  بعضهــم  عــىل 

طمعا« بوشوشــة من هذا الفريــق أو ذاك مع مضامني 
الوعــود بالصعود نحو بعبــدا !! ويف النتيجة وكالعادة، 
الوقيعة بني املســيحيني وتتم عملية  يرى املصدر، تقــع 
إســتبدال الوعود وإهامل الوشوشــات ورميها يف سلة 
املهمالت، وتبــدأ من جديد عملية رحيــل وهجرة جديدة 

املسيحي. الجسد  تنخر 
وهــا هي االنتخابــات النيابية املقبلة تــدور معاركها 
بشــكل كبر يف املناطق املســيحية كام هــو معروف .. 
والســبب الواضح لهــذا التقاتل زيادة نائــب من هنا أو 
خمســة من هناك، لتقديــم »الزعيم« عىل طبق يشــبه 
النحــاس اىل أهل الربــط والحل الحقيقيــني يف لبنان ، 
التواصل  الحقد والضغينة عىل وسائل  ومن يالحظ كمية 
االجتامعي بني املســيحيني يظن للوهلــة االوىل أنها من 
النوع الذي إرتضته القوى املسيحية وهو كناية عن كذبة 
سياسية مغمســة بالدميوقراطية الهشة وفق التايل : » 
التنوع ضمن الوحدة » !! أي تنوع هذا الذي مل يبقي حجر 
عىل حجر؟  أما الوحدة فهي وحــدة فقر الحال والبغض 
عىل حد ســواء ، فيام حقيقة االمر أن الخالف املسيحي 
النمط  املسيحي متجذر وعميق تحت شعارات واهية وفق 

الغريب ، ويســأل املصدر عن نهاية هــذا األفق املظلم يف 
حياة املســيحيني يف لبنان والرشق تحت مسميات منمقة 
ومضللة، ذلك أن الواقــع ييش بالكثر من اللؤم والخداع، 
وكل بيت مســيحي منقسم عىل نفسه دون أن تتم عملية 
حفــظ التاريخ امليلء بالــدم والقتل، ومل يتســنى حتى 
الســاعة للمسيحيني أقله دراســة مراحل آالمهم، لكنهم 

مرصون عىل جلد الذات دون اإلتعا من أية موقعة ؟
ودون تحديد االســامء، يقول املصدر، يجري االســتحقاق 
االنتخايب بني املســيحيني يف األقضية من جزين اىل برشي 
وان وجبيل والبــرتون والكورة  مــرورا ببعبدا وامل وكــ
وزغرتا !! وكل فريق إن مل يتســنى له إيجاد غريم مسيحي له 
يعمد اىل »إخرتاع« عدو، رشيطة أن يكون مســيحيا !! ، فيام 
معظم دوائر املسلمني يف لبنان، هناك حد أد من التوافق بني 
الدروز والشيعة واىل حد ما بني أهل السنة ، بإستثناء املناطق 
املسيحية التي تتحرّض ملعارك طاحنة وكارسة ، وكأن الفائز بها 
أو بالبعض منها ســيّتوج زعيام« عىل املسيحيني ... لكن هل 
سيبقى من الطائفة املسيحية ناس وبرش يك تتسلطون عليهم  
، بعد أن تم قتل قســم منهم وتهجر القسم اآلخر وهجرة ما 
تبقى ، ليطلق عليهم هذا املصدر عن وجه حق أو بشكل مقارب 

: يبدو أن املسيحيني أصبحوا من نسل األغراب !!

: ميقاتـــي نـــادم! ـــم تحقيقـــات املرفـــ ل ــــ فرنســـي... وانفجـــار  خـــذالن اميركـــيـ 
ـــوا عـــن مخـــرج  ـــا... ابحث ُ معني ـــ : لس ـــكاف باالعت ـــّو  ـــة يُل ـــس الحكوم رئي
املواجهـــة ـــة ملفـــات... ونصراللـــه اختـــار توقيـــ  ـــط فـــي  واشـــنطن ت

ابراهيم نارصالدين

اذا كانت الحقيقــة الضحيــة االوىل واالخرة يف ملف 
انفجار املرفأ، فان رئيس الحكومة نجيب ميقايت يعيش يف 
حالة »انكار« غر مسبوقة يف تاريخ عمله السيايس، واذا 
كانت تجاربه السابقة التي خّولته الدخول اىل »نادي رؤساء 
الرئيس رفيق  باحداث كبرة كاستشهاد  الحكومة« مرتبطة 
الحريــري، او قلب »الطاولة« عىل الرئيس ســعد الحريري 
ابــان وجوده يف البيت االبيض، فان مــا يحصل معه اليوم 
فرنيس، وانفجار  بعد قبوله املهمــة الصعبة بدفع امريك 
»لغم« التحقيقــات يف ملف املرفأ، بدأ يثــر لديه اكرث من 
عالمة استفهام حول الدور املناط به »لعبه« بعدما اكتشف 
مبكــرا انه مرتوك من الخارج ، ويصارع وحيدا اســوأ ازمة 
اقتصادية متــر فيها البالد، فيام تعيش الســاحة اللبنانية 
انتخابية لن يسلم منها  غليانا سياســيا وحروبا قضائية 
ن القراءة الخاطئة ؟ احد. فهل لديه خيارات؟ ومن سيدفع 

احد املقربني من رئيس الحكومة بدأ يشيع اجواء مفادها 
ان ميقــايت »نادم« عىل قبوله تويل املســؤولية عىل رأس 
السلطة التنفيذية، ورمبا لو عرضت عليه اليوم لرفض ذلك، 
بعدما ملس وجود مناخات دولية واقليمية باردة يف التعامل 
مع امللف اللبنــاين، ما يرتكه وحيدا يف مواجهة »كرة النار« 
الهائلة عىل املستوى االجتامعي، يف غياب الحراك الخارجي 
املساعد، ويف ظل انعدام الحد االد من التفاهم بني القوى 
االساسية املشــاركة يف الحكومة العتيدة، وهو اليوم يرى 
نفســه محارصا بني انعــدام الدعم الخارجــي واملواجهة 

املفتوحة بني القوى السياسية عشية االنتخابات النيابية. 
ويف هذا السياق، مل يفهم رئيس الحكومة ارصار الواليات 
الحكومة  او اســتعجالها عــىل »والدة«  املتحدة االمركية 
قبل نحو شــهر ونصف من اآلن، فهو عندمــا تلقى اتصاال 
حاســام من نائب مســاعد وزير الخارجية االمركية، ظن 

ان الواليات املتحدة ومعها فرنســا التي تفاهمت ضمنيا مع 
طهران عىل تسهيل االستحقاق، ستقومان بامداد حكومته 
ال  االقتصادي  الوضــع  النعاش  املطلوب  »باالوكســيجني« 
انقاذه، لكن املفاجأة كانت بحصول تغير جذري يف الخطاب 
االمريك الفرنيس حيال الخطــوات املطلوبة قبل الدخول 
يف عمليــة االنقــاذ الجدية، فبينام كان يــردد هؤالء عىل 
ة رشطني للبدء بضخ »املساعدات« الفعلية،  مســامعه ان 
وهام تشكيل حكومة، والبدء باالصالحات، دخل رشط جديد 
عىل الخط ويتمثل باجــراء االنتخابات النيابية يف موعدها 
وبنجاح، وهذا يعني ان عمر االزمات ســيطول، ولن تعطى 
الحكومة ما يعينها عىل تقطيــع الوقت ريثام يحني موعد 

الترشيعية. االنتخابات 
التشديد عىل »النجاح«  اثارة »للريبة«  النقطة االكرث  لكن 
ــة قطبة مخفية تربط املســاعدات  يف اجرائهــا، وكأن 
بنتائج هذه االنتخابات، وهذا االمر مثر للقلق، ويضع رئيس 

الحكومة امام تحد »ال ناقة له فيه والجمل«.
ووفقــا ملصــادر مطلعــة، يتحمل ميقايت مســؤولية 
دخوله يف »وكــر الدبابر« ، بعدما ظن انه قادر عىل ادارة 
»لعبــة« تفوق قدرته عىل التحمل، وهو بات  اليوم اســرا 
الســرتاتيجية الواليات املتحدة االمركية التي تخوض آخر 
معاركها يف لبنان، تزامنا مع تطبيق سياســية الرئيس جو 
بايدن الذي يريد »غســل يديه« من منطقة الرشق االوسط، 
ولهذا جــاءت املســاعدة االمركية الوحيــدة »امللغومة« 
بالغاز »االرسائييل« للرد عىل ناقاالت النفط االيرانية، دون 
املســتوى االنقاذي املطلوب، بينام تضغط  واشــنطن عىل 
الســاحة اللبنانية بثالثة ملفات رئيســية، ترسيم الحدود 
البحريــة، االنتخابات النيابية، ودعــم املحقق العديل يف 
املرفأ، وهي ملفات »حارقة« ال يستطيع ميقايت  تحقيقات 

وزرها. تحمل 
بتحقيقات  يرتبط  اليوم،  االكرث خطورة  االستحقاق  ولعل 

جرمية مرفا بروت، حيــث انفجر »اللغم« 

قبل آوانه، بعدمــا اختار االمني العام لحزب 

الطاولة«  نرصالله«قلب  حســن  السيد  الله 

مبكرا يف هذا امللف، مســتبقا االســتثامر 

العمل  الذي يجــري  الســيايس والقضايئ 

ان  »الكواليــس«، واملقدرامركا  عليــه يف 

االنتخابات  عشــية  »الطاولة«  عىل  يوضع 

خدمة للفريق الســيايس املنــاوىء للحزب 

وحلفائــه، ووفقا للمعلومــات ميلك حزب 

اللــه ملفــا اتهاميــا بالوقائــع والوثائق 

»عوكر«  بني  تفصييل  تنســيق  وجود  يثبت 

امللف، وقد  البيطار يف هذا  والقايض طارق 

جاء التصــدي مبكرا وعلنيا، بعد سلســلة 

من »الرســائل« بعيدا عن االضواء للمحقق 

العديل الذي ارص عــىل عدم الرتاجع، فكان 

القرار بخوض املواجهة حتى النهاية.

ويبدو رئيس الحكومة امام املأزق مرة جديدة، واذا كان قد 

اكتفى بالتعبر عن حزنه تعليقا عىل البواخر االيرانية، وهو 

موقف مل يزعج االمركيني وال االيرانيني، بعدما اتفقا ضمنيا 

عىل تفهم حساســية موقفه، فانــه اآلن مطالب مبوقف 

واضح وحاســم من امللف الذي ال يقبــل انصاف حلول، واال 

ستكون الحكومة مهددة »باالنهيار« او اقله »الشلل«، لكنه 

عالق بني قناعته الشخصية بوجود خلل يف مسار التحقيق، 

وهو اســتمع اىل رأي مامثل من املفتي عبد اللطيف دريان 

بهذا الخصوص، وبــني املوقف االمريك املعارض التخاذ اي 

خطوة سلبية باتجاه القايض البيطار، وهو يخ ان تف 

واشنطن اي قرار يف هذا السياق بانه تحد لها.

وال تقف االمور عند هذا الحد، الن االزمة داخليا ليست اقل 

تعقيدا، فرئيس الجمهورية ميشال عون ومعه النائب جربان 

باسيل، يخوضان ايضا عرب املحقق العديل »حربا« مفتوحة 
عىل خصومهم، ويف املقدمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وكان االنحياز فاضحا امس االول عندما منع املجلس االعىل 
للدفــاع املالحقة عن رئيس جهاز امــن الدولة اللواء طوين 
صليبــا، فيام رفض الرئيس عون تدخل الحكومة يف قرارات 
التنفيذية، يف موافقة ضمنية عىل املالحقات غر  السلطة 

الدستورية للقايض بيطار بحق الوزراء والنواب!
ولهذا يبدو ميقايت »مكبال«، وتبــدو خياراته منعدمة، يف 
مواجهة حرب »الفيلة« داخليا وخارجيا، ولن ينفعه الندم عىل 
تويل رئاســة الحكومة، النها ال ترصف يف اي مكان، وحدهم 
ن مغامرات وحسابات خاطئة، خصوصا  اللبنانيون سيدفعون 
اذا اختــار رئيس الحكومة »االعتــكاف«، وهو خيار موضوع 
عىل »الطاولة«، وبدأ يرّوج له همسا ملواجهة االزمة القضائية 
املستجدة، بعدما صعد كل االفرقاء عىل الشجرة، ولهذا ابلغ من 

يعنيهم االمر انه ليس معنيا »ابحثوا عن مخرج«! 

تها االشراف على االنتخابات النيابية ّ الحكومة تدور على نفسها ومه
ا حات الى ما بعد عهد عون الذي لم تولد الحكومة التي يُريد اال

كامل ذبيان

مل يعط رئيس الحكومــة نجيب ميقايت مهلة 
لحكومتــه، لتقوم مبــا ورد يف بيانها الوزاري، 
ونــال عىل اساســه ثقة مجلــس النواب، عىل 
عكــس ما فعله ســلفه الرئيس حســان دياب، 
الذي تعهد امام الشــعب اللبناين بانه خالل مئة 
يوم ســينجز ما وعدت بــه الحكومة يف بيانه 
الوزاري، وخرج اىل الرأي العام يف املوعد املحدد، 
وعــرض لالنجــازات التي تحققــت، لكنه يف 
عرضه مل يكن مقنعاً، واكتسب ثقة املواطنني به 
وبوزرائه، اذ كانت النتيجة سلبية عىل املواطنني 
واالجتامعي  واالقتصادي  املــايل  االنهيار  لجهة 
والخدمايت، بالرغم من ان الحكومة استقالت بعد 
ستة اشهر من تشكيلها، اثر انفجار مرفأ بروت 
باء »كورونا« اال ان  يف 4 آب 2020، وواجهــت 
العام واكرث الذي بقيت خالله ترّصف االعامل، مل 
 16 توقف االنهيار، ال بل رصفت عىل الدعم نحو 
مليار دوالر، عىل الرئيس دياب ان يفند يف بيان، 
كيف انفق هذا املبلغ واين وملن، ومن استفاد منه 
املواطن الفقر او متوســط الدخل، ام الرشكات 
والتجار والفاســدون، وهذه مسؤولية يجب ان 
يتحملها رئيس الحكومة الســابق، وفق ما تؤكد 
مصادر سياسية متابعة، اذ ان الشفافية تفرض 
النواب  ان يحصل هذا االمر، وان يقــوم مجلس 
بدوره الرقــايب، ويعطي براءة ذمــة للحكومة 
ان  النيابية،  واملوازنة  املال  لجنة  السابقة، وعىل 
متسك بهذا امللف وتدقق به، الن املبلغ الذي انفق 
كبر جــدا، دون ان يتغر وضع املواطن املعييش 
والخدمــايت، وان الرئيس ميقايت الذي اعلن عن 

واالدارات،  الوزارات  يســأل  ان  املرصوف،  املبلغ 
كام هيئات الرقابة، عىل ماذا رصف املبلغ. فعدم 
النجاز  لحكومته  مهلــة  ميقايت  الرئيس  تحديد 
االزمة، الن  بالخروج من  للبدء  انجازه،  ما ميكن 
للعمل، هي ستة اشهر،  للحكومة  املحددة  الفرتة 
وانه مــن الصعب ان تبــدأ باصالحات وتحقيق 
انجــازات، الن لبنان خالل هذه الفرتة ســيدخل 
يف اســتحقاق االنتخابــات النيابية، وقد اظهر 
الشــهر االول من عمر الحكومــة، انها ما زالت 
تدور يف مكانها، والوزراء يطلقون الترصيحات، 
انجاز،  الحديث عن  ويظهرون عىل االعالم، دون 
بالرغــم من محاولــة الرئيس ميقــايت تلمس 
حلول لالزمــات، التي حدد اولوياتها، بالكهرباء، 
امام  اللرة  رصف  وســعر  التمويلية،  والبطاقة 
الدوالر، واالمن، اال ان الحكومة عاجزة عن تأمني 
التمويل حتى اآلن، كام يعرتف رئيسها الذي اعلن 
انه لن يوفر جهــداً للتوجه اىل اي مكان لتأمني 
التفاوض  وان  واملســاعدات،  والهيئات  التمويل 
مع صندوق النقد الدويل امر حتمي، وبدأ االعداد 
له من خالل لجنة تشــكلت لهذه الغاية، اذ ترى 
النيــات يشء، واالفعال يشء آخر،  ان  املصادر، 
اذ ان ابرز االزمــات هي الكهرباء التي ال يبدو ان 
يف االفق حل لها، سوى اســتجرار الكهرباء من 
االردن، وهذا االنجاز سلك طريقه للتنفيذ، والذي 
ان االشرتاكات  اذ  املقبل،  العام  يحتاج اىل مطلع 
الشــهرية باملولدات، او تشــغيل مولدات املباين 
واملؤسسات، يســتهلك اضعاف اضعاف املدخول 
الشــهري للعائالت الفقرة وذوي الدخل املحدود 

الدخل. ومتوسطة 
فاالصالحات مل تظهر بعد يف عمل الحكومة، 

ســوى ما يخشــاه املواطنون، هو التوجه نحو 
زيادة الرســوم والرضائب، ورفع ســعر رصف 
اللرة امام الدوالر، وعدم اعتامد السعر الرسمي 
للــرصف البالغ 1507 لرات، وهذا ســرفع من 
نســبة الفقــراء، تقول املصــادر، حيث يخ 
الرئيس ميقايت ان يلجأ اىل هذا االجراء، بعد رفع 
الدعــم، دون البحث يف الحد االد لالجور، يف 
ظل انكامش اقتصادي، ال بل توقف مؤسســات 
ان ما تحاول  اذ  العمل، وحصــول بطالــة،  عن 
الحكومة عمله، هو ادارة االزمة، ومترير الوقت 
حتى االنتخابات النيابيــة، ومعرفة النتائج التي 
اذا سيحصل خرق يف تكوين  ستظهر عنها، وما 
السلطة، وهو امر مســتبعد، وفق املصادر، التي 
ال تــرى ان املجموعات قادرة عــىل انتاج كتلة 
نيابية وازنة، بل ســيحصل فوز الفراد يف بعض 

الطوائف عليها. التي ال هيمنة الحزاب  الدوائر 
فالحكومة ُولدت لالرشاف عىل االنتخابات، ال 
اكرث وال اقل، وهذا مطلب دويل، وان االصالحات 
مؤجلة، اىل عهد جديد، بعد االنتخابات الرئاسية، 
الجمهورية ميشال  املصادر، الن رئيس  ترى  كام 
انهار  االخرة من عهده، وقد  السنة  يدخل  عون، 
كل يشء يف البلد، وكل القطاعات متر يف ظروف 
اكرث من صعبة، وان مــا كان يعلنه عن حكومة 
العهــد االوىل، لتحقيق برنامجه االصالحي، فلم 
الحالية،  الحكومــة  يتوفق يف تشــكيلها، وان 
ليســت من اختياره، وميقــايت مل ينتخبه، ومل 
الرئاسية معه، وان الرجلني  يوافق عىل التسوية 
يحاوالن التعاون، ويبديــان االيجابية، اال انهام 
لن يتمكنا من تحقيــق االصالح، الن كال منهام 

مبهلة. محكوم 

املــرفــ ــي تحقيق  ف امــيــركــا  تــدخــل  ــه:  ــل ال ــل  فــ
للحقيقة س  و للعدالة  وتقوي  للسياة  انتها 

رأى النائب حســن فضل الله يف ترصيح 
األمركية  الخارجية  وزارة  »تدخل  أن  امس، 
مجددا يف قضية التحقيق يف كارثة إنفجار 
املرفــأ من خــالل ترصيحاتهــا املناهضة 
لرافيض التســييس، والداعمة للسياســات 
محاولة  العديل،  املحقــق  قبل  من  املعتمدة 
مكشوفة لرتهيب املسؤولني اللبنانيني بهدف 
التحقيقات إىل مســارها  إعادة  منعهم من 

القانوين وإخراجها من دائرة التسييس«.
األمركيني  املســؤولني  »إطالق  إن  وقال 
ملواقفهــم من هذه القضيــة قبل أي موعد 
تقرره الجهات القضائية املعنية أو الحكومة 
اللبنانيــة، التخــاذ إجراء قانــوين للعودة 
إىل األصــول، هو الجــزء الظاهر من حجم 
التدخــل األمريك املبــارش يف التحقيقات 
إبقائها  لحرفها عن مسارها الصحيح، بغية 

ضمن جدول التوظيف الســيايس األمريك 
لتصفية الحســابات مع املقاومة وحلفائها 

يف لبنان«.
أضاف: »نحن أمــام انتهاك أمريك جديد 
مســتوى  وانكشــاف  اللبنانية،  للســيادة 
التدخل للتحكم والســيطرة عىل التحقيقات 
يف إنفجار املرفأ، لفــرض إمالءات من أجل 
تقويض العدالة وطمــس الحقيقة ملصلحة 
هذا التوظيف السيايس األمريك، ضد فئات 
من الشعب اللبناين تناصبها اإلدارة األمركية 
العداء، وتحاول النيل منها بشــتى السبل مبا 
فيها الحصار االقتصادي والعقوبات وتشويه 
املرفأ،  إنفجار  قضية  إليها  وأضيف  السمعة، 
وهو ما ســيتصاعد عىل أبــواب االنتخابات 
النيابية التي تسخر لها هذه اإلدارة وسائلها 

الكثرة لفرض وصايتها عىل اللبنانيني«.

الدولة اســس  رب  ي الــيــوم  يحصل  مــا  الكتائب: 
اجتامعه  الكتائبي  الســيايس  املكتب  عقد 
برئاسة ســامي الجميل، ورأى يف بيان ان »ما 
حصل يف مجلس الوزراء اثبت كذبة الحكومة 
املســتقلة، واكد مبا ال يقبل الشك ان حزب الله 
اطبق عىل املؤسسات واسقط كل اعتبار ملفهوم 

الدولة«.
وقال: »ما يحصل اليوم مرفوض بكل تفاصيله 
ويرضب اســس الدولة ومبدأ فصل السلطات، 
ويهدد باسقاط ما تبقى من قضاء حر نزيه وبكم 
افواه القضاة اللبنانيني الشجعان الذين يرفضون 
الرضوخ للتهديد والوعيــد، وهو امر ال ميكن 

السكوت عنه بأي حال وسيواجه باملناسب«.
واشار اىل ان كل هذه العشوائية يف مقاربة 
اهم اســتحقاق مقبل عىل لبنان هدفه ابقاء 
الغموض حتى آخر لحظة ورضب املهل وصوال 

اىل رضب دميوقراطية االنتخابات. 
وختم: »ان حزب الكتائب يحذر من هذه اللعبة 
املكشوفة، ويؤكد انه سيواجهها ولن يوفر وسيلة 
ليتمكن اللبنانيون من مامرسة حقهم يف اختيار 
ممثليهم، وقلب املعادالت وادخال وجوه جديدة 
اىل العمل السيايس والوطني تتحىل بالكفاءة 

والوطنية تحقق التغير املطلوب«.

ــد وعــطــالــلــه ــ ــص ــد ال ــب ــل ع ــب ــق  عــــون اســت

ا دا  مد                               د ال و مجتمعاً مع 

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف قرص بعبدا 
وزيرة االعالم الســابقة منال عبد الصمد التي شكرته عىل الدعم 
الذي لقيته منه خالل توليها املســؤولية الوزارية. وســلمت عبد 
الصمد الرئيس عون تقريرا تضمن ابرز ما تحقق يف وزارة االعالم 
خالل الحكومة املاضية واملشــاريع التي اعدتها والتي تحتاج اىل 
متابعة من الحكومة الجديدة. واستقبل الرئيس عون النائب جورج 
عطاالله واجرى معه جولة افق تناولت االوضاع العامة يف البالد 

وحاجات منطقة الكورة واملشاريع االمنائية فيها.

ــاالت ــ ــصـ ــ بــــــري الـــتـــقـــى وزيــــــــر االتـ
استقبل رئيس مجلس النواب ا نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية 

يف عني التينة، وزير االتصاالت جوين القرم يف زيارة بروتوكولية. 
كام بحث رئيس املجلس اقرتاح قانون إقرار الكوتا النســائية يف 
اإلنتخابات النيابية املقبلة، خالل اســتقباله التحالف املدين إلقرار 
الكوتا النســائية والذي يضم أكرث من خمسني جمعية، إضافة اىل 
إعالميات واعالميني.  وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري محافظي 

بروت وجبل لبنان القاضيني مروان عبود ومحمد مكاوي.
كام التقى ممثل املرجع االعىل الســيد عيل السيستاين يف لبنان 
حامد الخفاف.  من ناحية ثانية، أبرق رئيس مجلس النواب اىل رئيس 
مجلس النواب )الدوما( يف جمهورية روسيا اإلتحادية فياتشيسالف 
فولودين، مهنئا بإعادة انتخابه رئيسا ملجلس الدوما الرويس لوالية 

ترشيعية جديدة.

! ـــــــــــراب  األ ونــــســــل   .. ــيـــة  ــيـــحـ املـــسـ نــــتــــخــــابــــات  ا



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــاذ الــــقــــرارات املــنــاســبــة ــخـ ــر اتـ ــاء شــ ــرب ــه ــك ــة لـــحـــّل مــشــكــلــة ال ــّديـ ـــة جـ ــام فـــر ــ ــومــة مــيــقــاتــي أمـ حــك
ــس الـــــــــــــوزراء... واملـــطـــلـــوب تــكــثــيــفــهــا ــل ــج جـــيـــل جـــلـــســـات م ــل تـــ ــ ــحــت ــن ال ت ــيـ ــنـ ـ ــوا مـــشـــاكـــل املـ

دوليل بشعالين

دخلت البالد يف مسار الحديث عن حمى املعارك اإلنتخابية 
يف الدوائــر واملحافظات، ويف ربــط التحقيق بانفجار مرفأ 
بروت بصناديق اإلقرتاع، قبل أن تقوم حكومة نجيب ميقايت 
بإنجاز أي إصالح مطلوب منها. كام أّن اإلنهيار ال يزال مستمّراً 
نه ســوى املواطن الذي  فيها عىل جميع األصعدة، وال يدفع 
يــزداد فقراً يف ظّل الغالء الفاحش لألســعار وعودة الدوالر 
األمريك اىل اإلرتفاع مقابل انخفاض القيمة الرشائية للرة 
اللبنانية، ووصول الحّد األد لألجور الذي كان يُساوي 450 
دوالراً اىل 75 دوالراً. فكيــف تُواجه حكومة ميقايت كّل 
هذه التحديات منذ تشكيلها، وهل ستتمكّن من تغير الوضع 
اليسء الســائد الذي يُعاين منه املواطن اللبناين بشكل عام، 

باستثناء من يقبض منه بالعملة الصعبة؟!
مصادر سياســية عليمة أوضحت أّن الحكومة الجديدة ال 
متلك بالطبع عصا ســحرية لحّل كّل مشاكل لبنان املرتاكمة 
يع وترة عملها،  منذ عقود، غر أّن هذا األمر ال يحول دون ت
والتكثيف من عقد جلساتها الوزارية بدالً من تأجيلها لتاليف 
الخوض يف ملفات خالفية. فثّمة مشاكل كثرة يُعاين منها 
املواطن، ومل يعد قــادراً عىل تحّملها وعىل رأســها انقطاع 
الكهرباء وارتفاع أســعار الوقود والغاز والسلع الغذائية عىل 
أنواعها، وأقســاط املدارس والجامعات، األمر الذي يؤثّر عىل 
حياته سلباً وال يجعله يعيش بكرامة، عىل ما كان قبل األزمة 

اإلقتصادية واملالية الخانقة وغر املسبوقة.
لكن يبقى أمامها أن تُبــارش العمل الجّدي، عىل ما أضافت 
املصادر، كونها مدعومة من الداخل والخارج، عىل األقّل عىل 
حّل أزمة الكهرباء التي كادت تصل بالبالد اىل العتمة الشاملة، 
لوال تدّخــل قائد الجيش العامد جوزف عــون الذي أخذ قراراً 
حكيــامً قىض بتزويد »كهرباء لبنان« بســّتة آالف كيلو ليرت 
من املازوت العائد للمؤسســة العسكرية، وذلك لتاليف وقوع 

البــالد يف هذه العتمة. علامً بأّن هــذا الحّل الذي أوجده قائد 
الجيش مشكوراً، ال يدخل من ضمن مهامه بالطبع، ولهذا عىل 
حكومة ميقايت أن تعقد جلســات مفتوحة لو تطلّب األمر، 
إليجاد حّل جذري ملشــكلة الكهرباء، خصوصاً وأنّها ستبقى 

قامئة بعد انتهاء هذه الكمّية.
وترى املصادر نفســها بأّن العروض التــي تُقّدم للحكومة 
لحّل مشــكلة الكهرباء كثرة، وهذه املسألة ُحلّت بعد الحرب 
العاملية الثانية يف كّل دول العامل، ومل تعد أفقر دول من بينها 
تُعاين من هذه املشكلة منذ زمن، فيام نجد أنّه يف لبنان ال تزال 
تُشكّل املعضلة الكربى التي مل يتمكّن املسؤولون اللبنانيون، ال 
سيام الوزراء الذين استلموا وزارة الطاقة، طوال الثالثني سنة 
املاضية، ورغم رصف مليارات الــدوالرات عىل هذا امللف، من 
إيجاد الحّل الجذري لها وتأمني الكهرباء بطريقة بديهية، عىل 

غرار ما يحصل يف سائر الدول.
فالعروض الروسية واإليرانية إلنتاج الكهرباء قامئة حالياً، 
فضالً عن العروض اآلتية من مرص واألردن وسوريا، ما يجعل 
حكومة ميقــايت أمام فرصة جديّة لحّل مشــكلة الكهرباء 
رشط اتخاذ القرار الســيايس املناســب من دون اإلصطدام 
بالخالفــات حولها والتي من شــأنها عرقلة حــّل امللف. أّما 
املقرتحات لتوفر الكهرباء 24 عىل 24 فسهلة، وال تستلزم الـ 
120 مليــار دوالر التي رُصفت عىل هذا القطاع حتى اآلن، من 
دون توافر الكهرباء ال يف املنازل وال يف املؤسســات واألفران 

واملستشفيات وسواها. 
وبرأي املصادر، إنّه ال يفيــد الحكومة رفض العروض التي 
تُقّدم لها من قبــل بعض الدول من دون إيجاد الحلول البديلة، 
والتي باإلمكان أن تحصل من خالل الرشاكة، أو الخصخصة، 
أو الحلول الذاتية يف املحافظات اللبنانية عىل غرار ما يحصل 
يف زحلة، فضالً عن تحســني املعامل املوجودة والـ 16 معمل 
الكهرومايئ التــي تحتاج اىل بعض اإلمــدادات بهدف إنتاج 
الكهربــاء من دون التكاليف الباهظــة التي ترُصف عىل هذا 

القطاع وال يحصل املواطن عىل الكهرباء. 

الحلول  بأّن  املصادر  وتقول 
الحالية ستجعل لبنان ينتظر 
والطاقة  الغاز  لوصول  أشهراً 
مــن األردن، ولتغذيــة البلد 
لحّل  وليس  قليلة  بســاعات 
حاجة  فيام  برّمتها،  املشكلة 
لبنان اىل نحو ألفي ميغاواط ال 
بّد من تأمينها بشكل مستمّر، 
اســتقدام  من  بــّد  ال  ولهذا 
الحكومة للعروض من الرشق 
والغــرب، والخروج من العقد 

التي تجعلها ترفض بعضها.
كذلك فإّن مسألة تصحيح 
الرواتب واألجور باتت مسألة 
البّت  الحكومة  ملّحة عــىل 
املصادر،  عّقبت  ما  عىل  بها، 
من أجل الحفا عىل كرامة 
اللبنــاين الصامــد يف هذه 
البالد، والــذي يُعاين لتأمني 

لقمة عيشه وعيش عائلته رغم كّل الصعوبات. فاملواطن بات 
يعيش مذلوالُ ومظلوماً وقد وصل الحّد األد لألجور اىل أقّل 
من 40 دوالراً. ولهذا ال بّد من اجتــامع لجنة املؤرّش وإعطاء 

الديناميكية لوزارة العمل إلعادة النظر يف موضوع الرواتب.
 وينتظر املواطن من الحكومة أيضاً السعي من أجل الكشف 
عن الفاسدين، عىل ما أضافت املصادر، وعن الذين نهبوا األموال 
وهدروها، وهّربــوا أموالهم اىل دول الخارج بعد انتفاضة 17 
201، ألنّه من دون محاسبة هؤالء لن  ترشين األول من العام 
تتمكّن من إصالح النظام املرصيف وإعادة هيكلته، ومن إعادة 

أموال املودعني لهم، وإعادة الحياة الطبيعية لهم.
وكّل ذلك، يحتاج اىل خطّة شــاملة وواضحة، ل تتمكّن 
حكومة ميقايت خالل األشهر املقبلة من تحقيقه ل تحظى 

بثقة املجتمع الدويل وتحصل يف املقابل عىل األموال الالزمة 
لتنفيذها. فمــن دون هذه الخطة، عىل ما شــّددت املصادر، 
ســيكون من الصعب أن متــيض يف اإلتفاق مــع صندوق 
النقد الدويل الــذي يرّص عىل إنجاز اإلصالحــات املطلوبة. 
وأبدت املصادرخشــيتها من أن يكون تحويل انفجار املرفأ اىل 
حملة إنتخابية من قبل البعض، تتدّخل فيه الســفارات لربط 
التحقيقات بصناديق اإلقرتاع لصالح فئة معينة دون األخرى. 
غر أّن رضب القضاء لكسب معارك إنتخابية، ال ييني الدولة، 
عىل ما ذكرت املصادر، بل عىل العكس يُعرقل مســرتها، عىل 
ما جــرى أمس من خالل تأجيل جلســة مجلس الوزراء، يف 
الوقت الذي يُطلب من الحكومة إبقاء جلساتها مفتوحة قدر 
ستفادة من الوقت، والتخاذ القرارات املناسبة لحّل  اإلمكان ل

أبرز املشاكل امللّحة.

ــــات الحكومــــة ــــن ُمكّون ــــات بي ــــع تقاســــم الحصــــ فــــي التعيين ن ــــم ي ــــاذ ل نق ا

ــشــارع ال فــي  ســيــاســي  تصعيد  أّي  مــن  أخــطــر  ــاعــي  ــ جــت ا ــار  ــج ــف االن

فادي عيد

مل متنــع التطورات السياســية عــىل خلفية 
التحقيقات التي يجريها املحقق العديل يف جرمية 
تفجر مرفأ بروت طارق البيطار، مجلس الوزراء 
من السر يف أجندته الخاصة املتعلقة بالتعيينات 
اإلدارية والقضائية، حيث كشفت أوساط سياسية 
مطلعة، أن التوجــه العام داخل الحكومة وتحديداً 
من قبل رئيســها نجيب ميقايت وغر املُعلن كان 
لرتحيل أية بنود خالفية، يف ضوء التأكيد من قبل 
رئيس املجلس النيــايب نبيه بري، عىل أن األولوية 
اليوم أمام الحكومة هــي لتوفر الحلول لألزمات 
قرارات  أية  واســتبعاد  ترحيل  وبالتايل  املعيشية، 
متعلقــة مبلء الشــواغر يف املراكز األوىل أو يف 
لعدم وجود  واملؤسســات، نظــراً  اإلدارات  بعض 

حاجة ملحة لها اليوم. 
ولكن ما ُسّجل يف جلسة الحكومة األخرة من 
تعيينــات، دفع نحو إلقاء الضــوء عىل الخلفيات 
واألجــواء التي رافقت مجمل هــذه العملية، بدءاً 

من تحديد األســامء اىل اعتامد املعاير الطائفية 
واملذهبية وصوالً اىل عدم إغفال عنرص املحاصصة 
السياسية، كام أشارت األوساط السياسية نفسها، 
والتي أوضحت أيضاً أن قــرار تعيني أربعة أعضاء 
يف مجلــس القضاء األعىل من أجــل اكتامل عقد 
املجلس، قــد أ بعد موافقة رئيــس الجمهورية 
ميشال عون، ورئيس الحكومة، وذلك قبيل الجلسة 
الحكوميــة األخرة، وباإلضافــة العضو املنتخب  
بالتزكية، وبالتــايل، أصبح مجلس القضاء األعىل 
اليوم، مؤلفــاً من ثالثة أعضاء حكميني هم رئيس 
مجلــس القضاء األعــىل، املدعي العــام للتمييز 
ورئيس التفتيــش القضايئ، باإلضافة اىل الحكيم 
واألربعة الذين جرى إعــالم  مجلس الوزراء بهم 
الثلثاء املايض، وبهــذا يكون مجلس القضاء قادراً 
عىل اإلجتامع واتخاذ القرارات، ألن نصاب املجلس 
انية من أصــل عرشة، عــىل أن تقوم محكمة 
التمييز بانتخاب العضويــن املتبقيني من صفوف 

القضاة يف هذه املحكمة.
ومن هنا أكدت األوســاط السياسية نفسها، أن  
النموذج الذي قدمته الحكومة يف ملف التعيينات 

سواء القضائية األخرة أو القضائية، يحمل ترجمًة 
واضحة للقرار الحكومي الثابت بتوزيع املراكز عىل 
املكونات السياسية للحكومة، وتحديداً بني الرئيس 
ميقايت و«التيار الوطني الحر« وحزب الله و«حركة  
أمل«. وعليه فإن األوســاط توقعت انسحاب هذه 
القاعدة من املحاصصة وتقاسم النفوذ يف اإلدارات 
ما بني هذه األطــراف الثالثة، وذلك مبعزل عن كل 
التي جــرى إطالقها خالل  الوعــود واإللتزامات 
األســابيع املاضية من قبل كل املعنيني واملسؤولني 
عن هذا امللف والذين ما زالوا يؤكدون عىل اإلصالح 
واإلنقــاذ. وبالتــايل فإن التعيينــات يف مجلس 
القضاء األعىل كانت قد بُحثت منذ أكرث من عام ومل 
يتّم إقرارها يف حكومة الرئيس حسان دياب بسبب 
التجاذب السيايس يف حينه، وألن الحكومة كانت 
يف مرحلة ترصيف األعامل، ولذا ويف ضوء التوافق 
التعيينات  اليوم فقد جرى مترير هذه  الســيايس 
األربعة ومن خــارج جدول األعامل، باإلضافة إىل 
تعيني مدير عام لــوزارة العدل هو القايض محمد 
الربت رسحان واملحامية  القايض  املرصي، وتعيني 

مراي نجم يف املجلس الدستوري.

هيام عيد

ســاعات حاســمة أمام 
حلول  قبل  الــوزراء  مجلس 
النقاش  يف  الحســم  موعد 
املجلس  طاولة  خارج  الدائر 
التحقيق  حول تطورات ملف 
يف جرميــة انفجــار مرفأ 
اللبنانيني  وأعــادت  بروت، 
بالغة  محطات  اىل  بالذاكرة 
الخطورة شــهدتها الساحة 
اللبنانية يف أكرث من محطة 
منذ اغتيال الرئيس الشــهيد 
مصدر  وفق  الحريري،  رفيق 
نيايب مخرضم، كشــف عن 
أوجه عديدة من الشــبه ما 
املحكمة  إنشــاء  حقبة  بني 
الدولية الخاصة بلبنان، وبني 

الرابع  املرفأ يف  بانفجــار  العديل  التحقيق  حقبة 
من آب 2020، حيث نشــأ رصاع ذو طابع طائفي 
ومذهبي، كاد أن يهّدد معادلة االستقرار العام الذي 
تحتاج إليه الســاحة اللبنانيــة يف لحظة التقاط 
التي  األنفاس من واقع االنهيار واألزمات املتنوعة 

تعصف بها.
أن تتحّول  النيايب نفسه، اســتبعد  املصدر  لكن 
قضية اإلعرتاض عىل مجريات التحقيق العديل من 
قبل حزب الله و«حركة أمل« و«تيار املردة«، اىل كرة 
ثلج تطيح الحكومة الجديــدة، معتربة أن التوافق 
العدالة،  لتحقيق  بالنسبة  العريضة  الخطوط  عىل 
ما زال العنرص األسايس يف نظرة الفريق الوزاري 

اىل ملف القضية بشــكل عــام، وإن كانت جولة 

التصعيد األخــرة التي دفعــت اىل إرجاء مجلس 

الوزراء لجلســته التي كانت مقــّررة باألمس، قد 

املؤّسسات  أمام استحقاق حامية  الجميع  وضعت 

الدســتورية والقضائية والدســتور والعدالة يف 

آن، وبالتايل، العمل من أجل الرتكيز عىل القواســم 

املشرتكة، والتي أعلن كل األفرقاء عن متسكهم بها 

عىل مدى األشهر املاضية، والتي تلت انفجار املرفأ.

وبالتايل، فــإن التوصل إىل تســوية ليس أمراً 

مســتبعداً، كام كشــف املصدر النيايب املخرضم، 

والذي شّدد عىل أن الحكومة لن تهتّز، وأن االتفاق 

الخالفات  الضمني داخل مكّوناته عىل تخطي كل 

مهــام كانت طبيعتها، ســوف ميكّنها من تجاوز 

األزمــة الحالية، وخصوصاً 
أن املوقــف الحكومي العام 
ي  ه العدل  وزير  عنه  عرّب 
خوري، لجهة أولوية الفصل 
بني الســلطات، ألن أي خرق 
يعني تســجيل  الفصل  لهذا 
ســابقة يف هذا املجال، مع 
العلــم أن قرار تعيني املحّقق 
العديل، والــذي مل يُّتخذ يف 
الوزراء بل يف وزارة  مجلس 
البحث يف  أن  يوضح  العدل، 
أي قــرارات متعلّقــة بهذه 
املســألة، ال يتّم عىل طاولة 

الحكومة.
املرحلة  فــإن  هنا،  ومن 
املقبلة ال تخلو من الخطورة 
مســتوى،  من  أكــرث  عىل 
كام أضــاف املصــدر ذاته، 
باألزمة  املتعلّقة  للملفات  والذي تحدث عن ترحيل 
اإلقتصاديــة، والتي ال تقّل خطــورة مع االرتفاع 
الحاد يف أسعار املحروقات والغاز والخبز باألمس، 
ما يهّيئ الشــارع النفجار إجتامعي كبر وخطر، 
بغض النظر عن أي تصعيد ســيايس أو أي تعطيل 
للحكومة الجديدة. وربــط املصدر النيايب، ما بني 
التزامــن يف التصعيد الحكومي وبــدء املباحثات 
التمهيدية بني الحكومة وصنــدوق النقد الدويل، 
الفتاً إىل أن ما سيحصل عىل الساحة الداخلية من 
تطّورات يف الشارع أو يف السياسة أو يف القضاء، 
سيكون كالرســائل الجازمة اىل املجتمع الدويل، 
واىل الوفود الديبلوماسية التي تزور بروت، ويف 

مقّدمها وفد وزارة الخارجية األمركية . 

ــاالت ــ ــب مـــدنـــيـــة قـــبـــالـــة ح ــ ــدري ــ ــرة ت ــ ــائ ــ ســـقـــو 
ــن ــ ــ ــودي ــ ــ ــق ــ ــ ــف ــ ــ والـــــــبـــــــحـــــــث جــــــــــــار عـــــــــن امل

أعلنــت قيادة الجيش عرب حســابها عىل 
»تويرت« عن »ســقوط طائرة تدريب مدنية 
تابعة لنادي الطران اللبناين يف البحر قبالة 
10، وعىل الفور  حاالت عنــد الســاعة 40
بارشت وحــدات القــوات البحرية والجوية 
مبشــاركة فرق االنقاذ البحــري يف الدفاع 
املدين عملياتها بحثا عن مفقودين كانوا عىل 

م الطائرة«.
تفاصيل  الجمهوريــة  رئيــس  تابع  وقد 
الحادثة، وطلــب اىل االجهزة االمنية املعنية 
تركيز الجهود للبحث عــن الطائرة  والركاب 

الذين كانوا عىل متنها.
كام أجــرى رئيس مجلس الــوزراء نجيب 
ميقايت اتصاال بقيادة الجيش، وطلب ارسال 
طوافة للمساعدة يف عملية البحث عن طائرة 
مدنية تابعة لنادي الطران اللبناين، سقطت 
يف البحر قبالة حــاالت، والعمل عىل البحث 
عن شابني كانا عىل متنها. كام طلب استنفار 

القوات البحرية يف مهمة البحث واالنقاذ.
وعاين وزير الداخليــة والبلديات القايض 
بســام مولوي مكان سقوط الطائرة وتوجه 
مبارشة فــور تبلغه، اىل املنطقــة البحرية 
بطوافة تابعة للجيــش اللبناين واطلع عىل 

عمليات االنقاذ من الجو، ثم توجه عرب قوارب 
تابعــة للدفاع املدين اىل عرض البحر، واطلع 
من فرق الجيش والدفــاع املدين عىل عملية 
البحث واالنقاذ عن املفقودين اللذين كانا عىل 

م الطائرة ملعرفة مصرهام. 
وقال مولــوي بعد جولــة املعاينة: »لقد 
اســتنفرنا كل أجهزة الدولة من الدفاع املدين 
والجيش وقوى االمــن لوضع كل امكاناتهم 
وقدراتهــم للمبارشة بعمليــة االنقاذ، وفور 
عسكرية  بطوافة  توجهنا  الحادث  نبأ  تبلغنا 
تابعة للجيش اللبناين ملعاينة املوقع من الجو، 
بتقســيم منطقة  االنقاذية  الزوارق  وقامت 
الحادث البحرية اىل مربعات لقيام الغطاسني 
مبسح مكان تحطم الطائرة، وهناك عدد كبر 
من املتطوعني مبعداتهــم وتجهيزاتهم، وان 

شاء الله نستطيع انقاذ املفقودين«.
وشكر مولوي أجهزة وعنارص الدفاع املدين 
عىل مهامتهــم، داعيا اىل »رضورة الحصول 
عىل حقوقهم نظرا للتضحيات التي يقومون 
بها«، مؤكــدا »رضورة اتخــاذ اجراءات من 
التدريب  وزارة االشغال للكشف عىل طائرات 
ضمن موضوع السالمة العامة يك ال تتكرر 

مثل هذه الحوادث«.

مناورة على الحدود قبالة مركبا
دة نف تركيب اع قوات العدو است
في الداخل املحتل قبالة العديسة

استأنفت قوات العدو أعامل تركيب أعمدة حديدية 
وســياج تقني عىل الطريق الرتابية املستحدثة أخرا 
يف محلة مســكف عام يف الداخل املحتل قبالة بلدة 
عديسة  قضاء مرجعيون، بواسطة ونش ومضخة 
باطون وعدد من العامل وجنود منترشين عىل طول 

الطريق املذكورة دون أي خرق للخط األزرق.
العدو االرسائييل مناورة داخل فلسطني  كام ونفذ 

املحتلة عىل الحدود اللبنانية قبالة بلدة مركبا.

معــــــــــــــــــــــــــــــو زارت  فرونتســــــــــــــــــــــــــــــكا 
ــة لــــشــــؤون املـــــرأة ــيـ ــنـ ـ ــو ورئـــيـــســـة الـــهـــيـــئـــة الـ

د معو ا  ت

الخاصة  املنســقة  زارت 
لبنان  املتحــدة يف  لالمــم 
رئيس  فرونتســكا  يوانــا 
»حركة االســتقالل« النائب 
معوض،  ميشــال  املستقيل 
حيــث جــرى البحــث يف 
يف  السياســية  التطورات 
الحاجة  لبنــان خصوصــا 
االصالحــات  اىل  امللحــة 
الهيكليــة، وحامية العدالة 
يف جرميــة انفجــار مرفأ 
بروت، وصوال اىل محاسبة 

املسؤولني عنه، باالضافة اىل الدور االسايس 
االنتخابات  حصول  ضامن  يف  املتحدة  لالمم 
النيابيــة مبوعدها ضمن اجواء حرة ونزيهة 
والتزام تنفيذ القانون يف ما يتعلق بتصويت 
اللبنانيني املغرتبني وانشــاء امليغاسنرت، وفق 

بيان عن مكتب معوض.
كام زارت فرونتسكا رئيسة الهيئة الوطنية 
لشؤون املرأة اللبنانية كلودين عون، يف مقر 
الهيئة، حيث اطلعتها عون عىل »مسار تنفيذ 
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لألمم املتحدة حول املرأة والســالم واألمن«، 
ونقلت اليهــا »الخطوات التي اتخذتها الهيئة 
لتحديث االســرتاتيجية الوطنية للنساء يف 

لبنان«.

أيضا حــول »رضورة  اللقــاء  ومتحــور 
اإلصالحات  وضع  يف  النســاء  مســاهمة 
الترشيعية املطلوبة لخروج لبنان من أزماته 
تناول »موضــوع االصالح  الحالية«، وتــم 
القانوين املطلوب لتضمني قانون االنتخابات 

النيابية كوتا نسائية«.
وعرضت عون عىل املمثلة األممية يف هذا 
السياق »املســاعي التي تقوم بها الهيئة لدى 
املسؤولني والنواب لكســب تأييدهم العتامد 

الربملان لهذا االصالح«.
واثنت فرونتســكا يف نهايــة اللقاء عىل 
»مجمــل الجهود التــي تبذلهــا الهيئة يف 
لبنان«، وأكدت  املرأة يف  سبيل تعزيز أوضاع 
»االولوية التــي تعرها االمم املتحدة لتطبيق 
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ودي ي ال  ا م
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كلامت يف زمن الغربة

يـــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــّيــــــــــــــــد

فهد الباشا

 من عادتنا ان نســمع كالم الســيد حسن نرصالله حدا 
فاصال فصال واضحا بني مفرقني. كالمه بوصلة اىل ان جاء 
محققا عدليا يف انفجــار أو تفجر املرفأ، القايض بيطار. 
بعدها، بعد املواقف الحادة والصاخبة الشاجبة ملا يقوم به 
املحقق العديل، املشهود له بالنزاهة، بتنا بحاجة اىل الخروج 
من حرج، بتنا نسأل: هل من عارف يفيدنا، يف جهلنا حقيقة 
االمر، عن هذه الرضورات التي » تبيح محظورات«  الحملة 

عىل البيطار من هنا والتحامل عليه من هناك وهنالك؟ 
يا سامحة السيد، ويا ســيد القول الفصل، نتوجه اليك 
ونحن مــن اهل توجه واحد، لســنا اال من األىل يحملون 
الهم ايــاه، اياه الذي تحملون، وتتحملون اعباءه التي تنوء 
بها الجبال، وليست تنوء اكتاف الجبابرة من القادة الرجال. 
ومع ذلك، وعىل الرغم من كل ما ادليت به سامحتك، تلميحا 

وترصيحا، يف هذا املوضوع، فام زادنا اال هام عىل هم. 
ما أسمعتناه مؤخرا وضعنا عىل حد فراقني: بني حرة 
قاتلة وغرة عىل عدالة هي جوهر عدالة يف قلب قضية 
تجمعنا يف اعامقهــا ويف كل ابعادهــا. امثالنا ونحن 
وغرنــا، ندعو اىل احاطتنا علام مبــا يجلو، بوضوح ال 
بعموميات، الشــك والريب. فنحن، من دون ذلك، سنكون 
يف املوقف االشد حرجا، ســيؤملنا جدا اننا ال منلك حجة 
للرد عىل غر أسئلة يواجهنا بها طارحوها بحجة وقائع 
دامغة، ال عن الفاسدين والفساد الذي هو »ارسائيل« داخل 
البالد، ال عن ذلك فحســب، بل عــن مواقف مل تخرج اىل 
النور يومها، يف موضوع القضاء الذي اخرج الفاخوري 
ســاملا من البالد، وحكم عىل الرشتوين الذي غّر مجرى 
التاريــخ باالعدام . ال نريد ان نضّيــع االتجاه، ال نريد ان 

نفقد البوصلة، يا سّيد.

ــفــات بعد ــتــحــال ــل ل ــم  ... وال حــس املـــســـتـــقـــبـــل ـــفـــوف  ــي  فـ ــة  ــي ــخــاب ــت إن ــة  ــي ــاب ضــب
ــري ومــيــقــاتــي !! ــحــري ــر بــيــن ال ــات ــاون ف ــعـ تـ ... و ــن ــديـ ـ ــ االحـ ـــ  ــل ل تــرشــيــح ُمــحــتــ

عيل ضاحي

حتى الساعة مل يحســم »تيار املستقبل« 
االنتخابية والتنظيمية، ومل يعد  امر ورشته 
الرئيس ســعد الحريري اىل بــروت ليطلق 
بزخم هذه الورشــة وليحسم امره وخوض 
هذا  كاملة.  بجهوزيــة  النيابية  االنتخابات 
التأخر يف حســم االمور وعدم حسم هوية 
من سيتوىل إدارة املاكينة االنتخابية والتأخر 
يف إطالقهــا، بات مقلقاً الوســاط قيادية 
يف »التيــار«، والتــي ترى ان عدم حســم 
نهاية ترشين  تقديــر  اقــ  االمور عىل 
االول الجاري، يعطي انطباعاً ســيئاً للكوادر 
الحزبية والسياســية لـ »املستقبل«، ويؤكد 
عــدم الجدية والتخبط للبيئــة الحاضنة او 
جامهر »تيار املســتقبل« والرئيس الشهيد 
رفيق الحريري. وتلمح االوساط اىل ان عدم 

حســم االمور نهاية ترشين االول يوحي بــأن »التيار«، ليس 
جاهزاً لخوض االنتخابات، وليس قادراً عىل ذلك وقبل 5 اشهر 

من موعدها يف 27 الجاري.
يف املقابل، يكشف قيادي بارز يف » املستقبل«، ان »رصاع 
االحمدين« )احمد هاشمية  واحمد الحريري(، وكبر ممويل 
التيار اآلن، وال سيام املجال االعالمي يف طريقه اىل الحل، عرب 
اقرتاح برتشيح هاشمية يف بروت، وكذلك ترشيح امني عام 
»املستقبل« احمد الحريري يف صيدا مكان والدته النائبة بهية 
الحريري. وهذا من االقرتاحــات والخيارات املطروحة، ولكن 
ليس هناك من حســم او جزم او نهايــات يف هذا االمر، وقد 

تكون مجرد افكار تبحث يف النقاشات االنتخابية.
ويشــر القيادي اىل ان كل ما يح عن تحالف انتخايب 
يجمع الرئيس نبيه بــري والرئيس ســعد الحريري والوزير 
السابق سليامن فرنجية والنائب السابق وليد جنبالط، سابق 
آلوانه، والبعض يربط هذا التحالف بوجود عالقة وتنســيق 
ســيايس يف الســابق بني االطراف االربعة. وحتى الساعة 
االمور غر محسومة يف تحالف مامثل، وهناك تباينات كثرة 
بني الحريــري وجنبالط ، ولكن التحالف الســيايس موجود 
بــني بري والحريري وفرنجية ومل يرتجــم بعد اىل اي تفاهم 
انتخــايب. وعادة التحالفات االنتخابيــة تتم للرضورة وقد ال 
يكون من مصلحة اي طرف ان يتحالف مع طرف آخر يجمعه 

قد يكون  والتحالــف  به تحالف ســيايس، 
لتأمني  ومصلحياً  ورضرويــاً  وآنياً  انتخابياً 

االصوات التفضيلية الالزمة للطرفني.
الحريــري وميقايت،  العالقــة بني  وعن 
يلّمــح القيادي اىل ان هنــاك تواصالً دامئاً 
ومفتوحا، ولكن هناك عتب ســيايس وفتور 
والشعبية  والحزبية  السياسية  القواعد  لدى 
للرئيس  تنــازالت  ميقايت  لتقديم  الســنية 
ميشــال عون وصهره النائب جربان باسيل، 
وهو ما مل يقدمه الحريري للرجلني. وبالتايل 
ال ر سنياً عن اية تنازالت يقدمها ميقايت 
لعون وباسيل، وهو بحكم موقعه الدستوري 
كرئيس حكومة لبنان وليس السنة، غر ملزم 

بأية تعهدات وتطمينات مسبقة ألي طرف. 
ويقــول القيادي ان ليــس واضحاً كيفية 
خــوض ميقايت االنتخابــات النيابية، وهل 
سيرتشــح شــخصياً ام يدعم الئحة متثله، 
الحايل  القانون  كام تقتيض املصلحة ووفق 
النســبي، ان ال يكون ميقايت و«املستقبل« يف الئحة واحدة 
يف طرابلس مثالً النهام ســيأكالن من اصوات بعضهام، وقد 

يحصل تبادل يف االصوات يف اماكن اخرى.
يف املقابل، تؤكد معلومــات متداولة يف محيط الحريري، 
ان االخر يســتعد إلعادة إطالق محطة تلفزيونية )دمج بني 
»املستقبل« و«االخبارية«(، وان يكون هناك مجموعة اعالمية 
متكاملة )تلفزيون وراديو وموقع الكرتوين(، ولكن مبيزانية 
محدودة وبطريقة غر موســعة، وان هنــاك دولة خليجية 
تستعد لتمويل حركته االعالمية والسياسية واالنتخابية يف 

االشهر املقبلة.

ــونـــس ــن ســـفـــيـــر تـ ــ ــ ــ م ــ ــّل ــ ــب ــ الـــحـــلـــبـــي ت
ــح ــن ــم م ــ ــدي ــ ــق ــ ــى ت ــ ــل ــ د ع مــــوافــــقــــة بـــــــــ

بـــــيـــــروت: فــــــي  ـــــــبـــــــاء  األ ــة  ــ ــاب ــ ــق ــ ن زار  ــة  ــ ــح ــ ــص ــ ال وزيـــــــــر 
ــة ــي ــرون ــت ــك ــى إل ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــن ورق ــ ــدة م ــ ــوّحـ ــ ــة الــطــبــيــة املـ ــفـ ـ ــو  الـ

اجتمع وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور عباس الحلبي 
مع ســفر تونس يف لبنان بوراوي اإلمام، يرافقه مستشار 
الشــؤون الخارجية يف السفارة سمر ســايس، يف زيارة 

تهنئة بتسلمه مهام الوزارة. 
وسلم االمام اىل وزير الرتبية كتابا أبلغه فيه موافقة وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي التونســية، عىل قبول عدد من 
الطالب اللبنانيني الذين تقدموا بطلباتهم يف الســنة املاضية 
لالســتفادة من املنح يف العام الــدرايس الجامعي 2021 - 
2022، من ضمن املنح املقدمة من تونس إىل لبنان بعد انفجار 

املرفأ، وهذه الطلبات ملرحلة املاجستر. 
وشــكر الحلبي الجانب التونــيس ووزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي عىل هذه »املوافقة التي تتيح للبنان وطالبه 
الفرصة لالفــادة من هذه املنح الكاملــة خصوصا يف هذه 
الظروف الصعبة«، مؤكدا عىل »عمق العالقات التاريخية بني 

البلدين«. 
من جهته، أكد الســفر التونيس »أهمية دعم املدرســة 
الرسمية التي تؤدي إىل النهوض باملجتمع، وأن التعليم ملف 
ســيادي يهدف إىل بناء مســتقبل األجيال وبالتايل مستقبل 

البالد«.
وأكد رغبة بالده يف »تجديد اتفــاق التعاون وتحديثه مبا 
يخدم األجيــال يف البلدين«، آمال أن »يتم إنجازه وتوقيعه يف 

أقرب فرصة«.

 رئيس »اللبنانية«

ثم اســتقبل وزير الرتبية الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية 
الدكتور بســام بدران، وهنأه عىل تعيينه باألمس يف مجلس 
الوزراء، مؤكدا عىل كفاءاته العلمية واإلدارية، وأمل أن »يتم 
إنجاز تعيني العمداء ومتابعة قضايا أساتذة الجامعة وطالبها، 

وأن ينطلق العام الجامعي يف أرسع وقت«.

 »الوطني الحّر« 

واســتقبل الحلبي وفدا من املكتب الرتبوي »للتيار الوطني 
الحر« برئاسة روك مهنا هنأه بتسلم مهام الرتبية، وأشاد مبا 
تم تأمينه النطالق العام الــدرايس، وتناول البحث موضوع 
ملفــات الجامعة اللبنانية املتعلقة بتعيــني العمداء، وإدخال 
 ، املتفرغني إىل املالك، وإدخال املتعاقدين املستحقني إىل التفر

وطالب الوفد بإنصاف املوظفني يف الجامعة«.
بــدوره، عــرض وزير الرتبية مــا وصلت إليه املســاعي 
مــع املعنيني لرفع بدل النقــل، وإنصاف أســاتذة الجامعة، 

وتوفر مقومات العــودة إىل املدارس، مشــرا إىل متابعة 
قانون الخمســامئة مليون لرة املخص للمدارس الخاصة 

والرسمية.

 »التعبئة الرتبوية« 
ثم استقبل الحلبي وفدا من التعبئة الرتبوية يف حزب الله 
برئاسة يوسف مرعي، بحضور النائب الدكتور إيهاب حامدة، 
وبعد تقديم الوفد التهنئة بتسلمه مهام الرتبية، أبدى »الرغبة 
واإلســتعداد للتعاون مــع الوزير إىل أبعد مــدى ل تنجح 
الرتبية وينجح البلد«. كام هنأ الوفد الحلبي عىل تعيني رئيس 

الجامعة اللبنانية. 
وبحث املجتمعون يف »التداعيات الهائلة لألزمات املرتاكمة 
عىل القطاع الرتبوي«، وشــدد الوفد عىل »أهمية تشــكيل 
مجلس التعليم العــايل لحل األزمات املرتاكمــة يف التعليم 
العايل«. وســلم وزير الرتبية مذكرة بأبرز مشاريع القوانني 

املتعلقة بالرتبية والتي تستوجب املتابعة يف مجلس النواب.
 مــن جهته، وعد الحلبــي مبتابعة »بــذل الجهود لتعيني 
عمداء الجامعة اللبنانيــة والعمل عىل ملفات املالك والتعاقد 

واملوظفني«.
ويف ما يتعلق باملدارس، أشــار إىل أنه سوف يصدر مذكرة 
تتعلق بتحديد املنافع والعطاءات التي سيحصل عليها املعلمون 
واملدارس، كاشفا عن »العمل املستمر مع املالية يف شأن بدل 
النقل«. وأشــاد بـ«اإلحتضان الذي تقوم به القوى الناشطة 
يف املجتمع للمدرسة الرسمية، والتعاون لتلبية احتياجاتها«.
وتحدث عن ورشة التطعيم التي تشمل كل العائلة الرتبوية 
من طريــق وزارة الصحة، الفتا إىل العمــل عىل خطة النقل 

املشرتك مع وزارة األشغال.

اكد وزير الصحة الدكتور فــراس األبيض »أهمية تطبيق 
الوصفة الطبيــة املوحدة والعمل عــىل تحويلها قريبا من 
وصفة ورقية إىل وصفــة إلكرتونية، بالتعاون مع نقابات 

األطباء والصيادلة والجهات الضامنة«.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها وزير الصحة إىل نقابة أطباء 
لبنان يف بروت يف حضور نقيب أطباء لبنان الربوفســور 
رشف أبو رشف، نقيب أطباء الشــامل الدكتور ســليم أيب 
صالح ونقيب الصيادلة الدكتور غسان األمني أعضاء مجلس 

النقابة. 
وشــدد األبيض وفق بيان عن النقابة، عىل أمور أساسية 
وقــال: »إن الوضع يفرض علينا تطبيــق موضوع الوصفة 
الطبيــة اإللكرتونية وان كانت هنــاك معارضة، اال انها لن 
تكون فعالة ألن احدا لــن يتمكن من معارضة هذا االعصار 
الذي نعيش فيه، ويلزمنا الســر يف هذا املوضوع. لذلك اذا 
مل نغتنم هذا الظرف لن نقــوم بهذا العمل ابدا. والنجاح هذا 
املرشوع يجب ان نســر به جزءا جــزءا، وتدفع كل مرحلة 
التــي بعدها لالنطالق، وهذا يشــجع الناس عــىل تقبلها 
بشكل اســهل. وانطالق املرشوع يشجع مجلس النواب عىل 
املساعدة يف ما بعد. كام يجب تشــكيل لجنة مصغرة متثل 
نقابتــي األطباء والصيادلة ووزارة الصحــة، ليتوصلوا اىل 

خطة عملية ضمن وقت معني«.
وتحدث عن »أهمية الهوية الفردية لكل مريض لالستفادة 
مــن الخدمات الصحيــة وليس فقــط للوصفــة الطبية 
اإللكرتونية«. واعترب أن »الوصفة االلكرتونية ستؤمن دخال 
جيدا للنقابة خصوصــا ان قيمة الفاتورة الدوائية يف لبنان 
عالية جــدا«، وقال: »إذا متكنا من إدخــال جزء ولو صغر 
يؤمن دخال جيدا لدعم األطباء، ويوفر عىل املر والجهات 
الضامنة، وكذلك يجب إيجاد طريقة لتحفيز نقابة الصيادلة 

للسر بحامس باملرشوع«.
وعرض النقيب أبو رشف املراحــل التي مرت بها الوصفة 
املوحــدة وأهمية تطبيقها بشــكل صحيح حفاظا  الطبية 
عىل صحة املواطــن، ومنعا لتهريب االدوية او فقدانها، كام 
الضامنة ولنقابتي  للمريض والجهــات  الذي تؤمنه  والوفر 

األطباء.
النقابة قرارا  اتخــذ مجلس   2021/ / أضاف: »بتاريخ 
بالعمل عــىل تطبيق الوصفة الطبيــة املوحدة اإللكرتونية 
لذلك نعول اآلن عىل هذه الوصفــة اإللكرتونية، والعمل مع 
وزارة الصحــة عىل انجازها وجعلها عىل نســختني، ورفع 

رسم الطابع عىل الوصفة الطبية والتقرير الطبي والفاتورة 
االستشفائية، مبا يتالءم ومؤرش غالء املعيشة ، عرب تعديل 
 2001/ 1 النظام الداخيل يف قانون انشاء نقابتي األطباء 
، بتوصيــة من وزير الصحة. يشــار إىل أن نقيب الصيادلة 
 2020/ /2 الســابق الدكتور جورج صييل قــدم بتاريخ 
بطلب من النقيب ابــو رشف، يف نقابة االطباء، عرضا حول 
املنصة االلكرتونية ،تجمع األطباء والصيادلة واملؤسســات 
الضامنة، لتســهيل العمــل عىل كافــة األرايض اللبنانية، 
جاهزة للتطبيق بعد إجــراء فرتة تجريبية عليها. الكلفة هي 
كلفة االســتضافة والصيانة. يتطلب ذلك مذكرة تفاهم مع 
وزارة الصحة يك تكون قاعــدة املعلومات محفوظة لديها، 
ويتم اإلتفاق معها حول الكلفة وتحديد من يحق له الوصول 
اىل املعلومــات، وبإمكان النقابة ان تهتــم بالصيانة. وقد 
شــكل مجلس النقابة لجنة مصغرة من الدكاترة تغريد حاج 

عيل، مروان الزغبي والنقيب ملتابعة املوضوع«.
وتحدث نقيب الصيادلة الســابق الدكتــور زياد نصور عن 
الشق التقني للمرشوع وطلب ان تكون »املعلومات )الكالود( 
يف وزارة الصحة حرصا، وامــل ان يأخذ املريض وصفته من 
خالل هاتفه ومن هوية فردية ليسحب الدواء من أي صيدلية 
يختارها واال تكون الحرصية يف صيدلية معينة. وان يسجل 
كل دواء دخل اىل لبنان يف وزارة الصحة وعىل الكالود وطلب 
ان يكون من ضمــن الربنامج عدادا لنتمكن من العد الصحيح 

وننتهي من التخزين والبيع العشوايئ والتجارة والتهريب«.
وكانت مداخلة للدكتور مروان  الزغبي رشح فيها مرشوع 
الوصفة الطبية اإللكرتونية املزمع انجازها خالل األشــهر 

املقبلة. القليلة 

اللبنانية ووفدا  التقى رئيس 
ني الحر وحزب الله من الو

و و ال مجتمعا مع   ا ي  ا

ن ا البيطار  اقــالــة  املــطــلــوب   : ن  قــبــ
ــار ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــب بـ ــ ــ ــع ــ ــ ــل ــ ــ وحــــــــــــــــذار ال

 أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن البيان 
البيطار  العديل طــارق  املحقق  الشــديد  التايل: »لألســف 
وبطريقتــه املوتورة أدخــل البلد باملجهــول، ووضع الدولة 
بالنفق، وحول السفارات »باب عايل« وقوة تأثر فوق السلطة 
السياســية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إىل متاريس 
ويدفع بالبلد والشــارع نحو كارثة، لذلك املطلوب إقالته اآلن، 

وحذار اللعب بالنار«.

ــاع املــدنــي ــدفـ ــر الـ ــّو بــعــنــا ــ خــطــار ن
أصدر املدير العام للدفــاع املدين العميد رميون خطار تنويها 
خطيا »يف مجموع املديرية العامة للدفاع املدين بأعامل: عنارص 

الدفاع املدين من موظفني ومتطوعني، وذلك للسبب اآليت: 
ت النفط  متكنوا من إطفاء خزان الوقود املشتعل داخل منش
يف الزهراين غر آبهني باملخاطر التــي كانت تهدد حياتهم، 
فعمدوا اىل االقرتاب املبارش من النران وكانوا عىل اســتعداد 
للتضحية بأرواحهم يف ســبيل تأدية رســالتهم االنسانية 
زودا عن وطنهــم وحرصا عىل ســالمة املواطنني وحامية 

املؤسسات. فاستحقوا التقدير«.

ــة اعـــلـــنـــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
النبوي املولد  عيد  في  الصحافة  عطلة 

أعلنت نقابة الصحافــة يف بيان أن »يوم االثنني املقبل 18 
ترشين االول الجاري يصادف ذكــرى املولد النبوي الرشيف، 
فيتوقــف العمل يف الصحف يوم األحــد وتحتجب يف اليوم 
1 ترشين األول، وذلك  التايل. وتستأنف الصدور صباح الثلثاء 
عمال بقرار مجليس نقابتــي الصحافة واملحررين واتحادات 
نقابات عامل الطباعة ورشكات توزيــع املطبوعات ونقابة 

مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك«.

ــات ــحــري ــى ال ــا: اعــطــيــنــا دمــــا لــلــحــفــا عــل ــيـ ــي رمـ ــ اب
ـــــن ولــــــيــــــس لـــــلـــــتـــــطـــــاول عـــــلـــــى رمـــــــــز الـــــو

النائب سيمون ايب رميا عرب حسابه  غرد 
1 ترشبن،  عــىل »تويــرت«: »يف ذكــرى 
جمهوريتنا،  رئيــس  عىل  صحيفة  تتطاول 
للتذكــر، لوال نضال عامدنــا وتيارنا لكان 
»هــذا االعالمي بعدو واقــف بالصف قدام 

البوريفــاج ناطــر يش موعــد مــع يش 
ظابط، اعطينا دمــا للحفا عىل الحريات 
االساســية ومنهــا حرية االعــالم وليس 
للتطــاول عىل رمــز الوطــن، الحرية هي 

القضاء«. إىل  مسؤولية، 

االنسانية حقوقهم  الفلسطينيين  العــطــاء   : ســعــد 
ــم ــ ــد ــ ــــيــــيــــز ض ووقــــــــــــف ســــــيــــــاســــــات الــــتــــ

ــة: ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ وال الــــــدفــــــاع  وزيــــــــــري  زار  ــــــــراف 
ـــر بــــدعــــم لــبــنــان ــاد االوروبــــــــــــي مـــســـتـــ ــ ــ ــح ــ ــ االت

ي ا وق الج الد د  عد مجتمعا مع  ا ي مجتمعتاً مع 

لـ  العام  األمني  اســتقبل 
النارصي«  الشعبي  »التنظيم 
سعد،  أسامة  الدكتور  النائب 
يف مكتبــه بصيدا، وفدا من 
الجبهة الدميوقراطية لتحرير 
فلسطني برئاسة عيل فيصل، 
يونس،  خالــد  الوفد:  وضم 
عامر  تيســر  عثامن،  فؤاد 
وخالد أبو سويد، بحضور أبو 
غبورة  مطيع  ومحمد  جامل 
اللقاء،  وخالل  التنظيم.  عن 
املســتجدات  يف  التداول  تم 

باملنطقة وكل ما يتعلق بالفلسطينيني.
 وأفاد بيــان للمكتب اإلعالمي لســعد أن 
املجتمعني اعتربوا خالل اللقــاء أن »الحقوق 
الفلسطينية كانت وما زالت تتعرض الستهداف 
من قبل األمريك واالرسائييل إن لجهة استمرار 
العدوان الصهيوين املدعوم من اإلدارة األمركية 
وإن لجهة استمرار مشاريع االستيطان والضم 
وعمليات التطبيــع املتســارعة«، وأكدوا أنه 
»بصمود الشعب الفلسطيني ووحدة الفصائل 
العامل  أحرار  وبدعم  واملقاومة  الفلســطينية 
سيستطيع الشــعب الفلسطيني مواجهة هذا 

املرشوع التصفوي للقضية وإفشاله«.
وحيا املجتمعون »صمود الشعب الفلسطيني 
يف القدس وبيتا وبيت دجن وغــزة، ودعوا إىل 
توفر الغطاء السيايس لفعاليات املقاومة الشعبية 
وتطبيق ما تم التوافق عليه يف الربنامج السيايس 
املوحد وقرارات املجلســني الوطنــي واملركزي 
ومخرجات لقاء األمناء العامني بسحب االعرتاف 

بارسائيل والتحلل من أوسلو وكل التزاماته«.
كام وتناول املجتمعون »األوضاع املعيشــية 

الصعبة التي مير بها اإلخوة الفلسطينيون يف 
لبنان، خصوصا يف ظــل األزمات التي تعصف 
بلبنان عىل مختلف الصعد االقتصادية واملالية 
واالجتامعية، التي أثرت بشكل كبر يف اللبناين، 
كام الفلســطيني«، وأكدوا »أهميــة أن تحرتم 
األونروا دورها يف تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب 

الفلسطيني بتأمني الدعم االغايث واالقتصادي«.
اإلدارة  لتدخل  »رفضهم  الوفد  اعضاء  واكد 
األمركيــة التي تضغط عــىل وكالة الغوث 
لتوقيع اتفاق اطار معها ينقلب عىل القرارات 
الدولية«، وشــددوا عــىل »مواصلة النضال 
إلســقاط كل التدخالت وإبعاد وكالة الغوث 

عن دائرة التدخالت والضغوط«.
وبدوره، أكد ســعد »وقوفه بجانب الشعب 
الفلسطيني ودعم نضاله ومقاومته، وأهمية 
وحدة الفصائل الفلسطينية ملواجهة املرشوع 
إىل  اللبنانية  »الدولــة  داعيــا  الصهيوين«، 
إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه اإلنسانية، 
ســوية التي  خصوصــا يف هذه الظروف امل
تعصف بالجميع من لبنانيني وفلســطينيني، 

وإىل وقف سياسات التمييز ضده«.

الوطني  الدفاع  وزير  عرض 
موريس سليم مع سفر االتحاد 
يرافقه  رالف طراف،  األورويب 
وفد من السفارة، للتعاون القائم 

بني االتحاد األورويب والجيش.
طراف  الســفر  وأبــدى 
»إستعداد االتحاد للنظر يف ما 
ميكن تقدميه من مساعدات 
طبية للجيش، باإلضافة اىل 
دعم  برامج  مــن  يقدمه  ما 

للمؤسسة العسكرية«.
كــام زار طــراف وزيــر 

الرتيب والتعليم العايل الدكتور عباس الحلبي 
وهنأه عىل مهامه واعرب عن استعداد االتحاد 
االورويب لالستمرار بتوفر الدعم عرب الخطة 
الخمســية للوزارة التي تلحظ العناية بتوفر 
التعليم لجميع االوالد املوجودين عىل االرايض 
اللبنانية، واالهتامم بدعم الفئات املهمشة من 
االهتامم  لبنانيني، مشددا عىل  لبنانيني وغر 
بنوعية  التعليم وجودته، وعىل متكني القطاع 

الرتبوي بناء عىل معطيات موحدة«.

اما الحلبي فاكد »االســتعداد ملتابعة التعاون 
 ، وتطبيق املعاير االوروبية بكل وضوح وشفافية
مشرا اىل صفحة جديدة من التعاون واالستعداد 
لتسهيل مهام سفارة االتحاد االورويب، ال سيام 
وان املشاريع املشرتكة تهدف اىل دعم الوزارة عرب 
خطتها ومشاريعها مام يفيد الطالب والبالد، وذلك 
ضمن االطــر القانونية املحرتمة من الجانبني«. 
وقال: »حان الوقت العادة اطالق املشاريع التي 
كنت متوقفة، وارادتنا واضحة بالعمل الرتبوي، 

وابعاد مشاكل السياسة عن الرتبية«.
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ــرائــف و واملــحــامــون...مــواقــف  اة  الق

املحامي نارض كسبار

 شو حاكلك 

بناء عىل طلبي، كتب املحامي االملعي بسام الحبي بأسلوبه الشيق 
ما يأيت:يف جلسة امام محكمة االســتئناف الدرزية كان يحرض 
االستاذ بسام واالستاذة الجميلة فاديا حامد عن املتخاصمني وكان 
الخالف يدور حول ارث بني اخوة. قبل بدء الجلســة خاطب الرئيس 
االستاذ بسام وكيل املستأنفني قائالً استاذ بسام تصالح مع االستاذة 
فاديا املوضوع ال يستحق هذا الخالف فام كان من االستاذ بسام اال 
عة اىل االستاذة فاديا. عانقها قائالً للرئيس: سامحتك  وان انتقل ب
انا وفاديا احباب وما يف خالف. والتقط الرئيس الحركة قائالً لالستاذ 
بسام شو عم تســتغل الظرف لتعبط فاديا؟. فاجابه االستاذ بسام 
يــا ريس ما بقى يف يش يفيد انا رصت اليــوم متل ما قال االخطل 
الصغر »اليوم اصبحت ال شميس وال قمري من ذا يغني عىل عود بال 
وتر« وهنا عمت الفو يف املحكمة ما اضطر الرئيس الستعامل 

مطرقته.
التقيت صباح احد االيام االســتاذ بســام وكنت قبل يوم التقيت 
زوجته صديقتنا يف مناسبة تعزية. قلت له يا بسام مبارح التقيت 
مبي وعبطها وبوستلك ياها. فأجابني مستغرباً: »يا نارض طيب انا 

محكول انت شو حاكلك«.

 قايض من بالدنا 

عىل اثر وفاة رئيس مجلس القضاء االعىل والوزير السابق املرحوم 
يوسف جربان كتب املحامي فؤاد شبقلو كلمة ومام جاء فيها:

مات يوسف جربان واختفت االبتســامة املعهودة. نذرف دمعة 
سخية عىل حياة انســان ممتلئ بالعلم واملعرفة وبالعدل والجرأة 
وبالشفافية والنزاهة... يوســف جربان لبناين صميم ما فرق بني 
املواطنني عىل اساس مناطقي او ديني او مذهبي فكان يعاملهم عىل 
قدر املساواة.بقي يوسف جربان دميوقراطياً حتى النفس االخر، كان 
لنا قدوة نحن تالمذته ورفاقه قوياً يف كل واحد منا، كان الرجل الذي 

احببناه واحرتمناه.
نستذكر يوسف جربان فنقول: كبراً كان يف مراحل حياته وكبراً 

مات من دون زالت او هنات.

 طول امد الدعاوى 

كان املحامي مروان سالم يحرض جلسة امام القايض املنفرد املدين 
يف بروت الرئيسة رميا شبارو التي املت عىل الكاتب قائلة:

حرض االستاذ صائب سالم عن الجهة املدعية.
فقاطعها املحامي سالم قائال: مروان سالم وليس صائب سالم.

فضحكت الرئيسة شبارو واردفت قائلة: تاتخل الدعوى بتكون 
رصت بعمر الرئيس صائب سالم.

 االستاذ اآلدمي 

النائب والقايض الســابق اميل روحانا صقر معروف يف جميع 
اوساطه بأنه إنسان عاقل وحكيم وملقب ب«اآلدمي«. يخرب انه عني 
مرة وزيرا يف عهد الرئيس ســليامن فرنجية. وطلب منه العميد اده 
االستقالة ففعل. ولكنه عندما ذهب لتقديم استقالته مل يقبل الرئيس 

فرنجية املعروف بالفروسية والكرم إال ان يستقبله عىل العشاء. 
ويضيف االســتاذ صقر ان بعضهم انشــغل بالهم النه تأخر يف 

العودة اال ان العميد رميون اده الذي يعرفه جيدا قال لهم:
ال تخافوا هذا رجل متى قال كلمته نفذها.

 وصايا برتو طراد 

برتو طــراد، النائب ورئيس مجلس النــواب ورئيس الجمهورية 
اللبناين، كان محاميا من املع املحامني يف لبنان. وقد تعاون معه يف 
مكتبه املحاميان نجيب الدبــس وجورج غريب. وكان قد حفظ عن 
ي روبر عدة وصايا حرص عىل نقلها اىل من  املحامي الفرنيس ه

يتعاون معه يف مكتبه وتتلخ مبا يأيت:
اوال: مهام كانــت الظروف يجب عدم االســتهانة بخصمك يف 

الدعوى.
ثايناً: مهام كانت الدعوى عادية وصغرة فإن عليك درســها بكل 

عمق.
ثالثاً: يجب احرتام القايض الن منزلته اعىل من منزلتنا فهو صاحب 

القرار بالنهاية وعلينا ان نكتسب ثقته ووده.
ويف هذا املجال يقول القايض محمود نعامن:

»كانت ساحة القضاء منربا لبرتو طراد ومرافعته بالعربية كانت 
مهرجانا خطابيا ففقهيا. كان يتكلم بطالقة وحامس ويندفع بكل 
قواه ساميا ببالغة كلامته شارحا بنربات صوته الجمهوري وحركاته 
املعربة فكرته ودفاعه ال يجاريه فيها يف زمنه سوى الشيخ بشارة 

الخوري«.

 وصلت يل حقوقي 

املعلوم ان النقيب فايز حداد هو صهر الوزير السابق النقيب عصام 
الخوري. وبحكم تدرج االستاذ مطانيوس عيد يف مكتب النقيب حداد 

نشأت بينه وبني النقيب الخوري عالقة صداقة متينة.
يقول مطانيــوس انه عندما عني النقيب الخــوري وزيرا للدفاع 
والرتبية صعد اىل الرزة وبرفقته احد اصدقائه الذي يرغب يف ابقاء 
ابنته يف مدرسة شكا بدال من نقلها اىل عكار. وعندما وصل طلب 
منه الخفر الوقوف داخل غرفــة زجاجية صغرة وانتظار معايل 
الوزير. وبعد قليل وصل الوزير الخوري بعد ان ادت شلة من الجيش 
التحية له »ورضب الباراظــان« عىل حد قول مطانيوس. ويف هذه 
االثناء ملح النقيب الخوري مطانيوس. فرصخ: مطانيوس اهال اهال...

ورحب به كثرا مام جعل مطانيوس يشعر ببعض الفخر واالعتزاز 
امام موكله. وعندما سأله النقيب الخوري عام يريد اجابه مطانيوس 
وهو يضحك: طول عمرك معــايل الوزير، بعد هذا الرتحيب يب امام 

موكيل وصلت يل حقوقي.

 هموم املهنة 

التقى احد الزمالء املحامني االستاذ مطانيوس عيد الذي كان يحمل 
الروب عىل يده والعرق يتصبب منه بســبب حرارة الصيف وقال له: 

كيف تستطيع ان تتحمل هذا الروب؟
فأجابه مطانيوس وهو يضحك: طول عمرك، اليل بيقدر يتحمل 

مشاكل مهنة املحاماة بدو يتعب من حمل الروب؟
وكان املحامي املرحوم ســامي لحود يقول ان مهنة املحاماة هي 
من اصعب املهن الن النتيجة هي يف يد القايض الذي يحكم حسب 

ضمره وقناعاته واجتهاداته.
ويف هذا املجال اظهرت عدة دراسات ان معظم املحامني يقضون 
مبرض القلب لدرجة ان احد الزمالء الذي استشهد منذ عدة سنوات 
والذي كنا نحبه ونحرتمه قــال ملطانيوس بعد وفاة النقيب روجيه 

شيخاين اثر نوبة قلبية:
غريب ...ان معظم الزمالء الكبار امثال جان تيان وادمون كسبار 

وروجيه شيخاين ميوتون بسبب مرض القلب.
فأجابه مطانيوس مازحا:

ميوتون بسبب مرض القلب النك زميلهم.

ّر أسعار السلع في لبنان في ارتفاع جنوني مست
: السلطة ال تحاسب اية املستهل ح ــ  : نطالب بتعديل القانونـ  الديار قتصاد لـ وزير ا

مينى املقداد 

مع تشــكل الحكومة الجديــدة،  تباطأ عــّداد الدوالر 
وانخفض. إنخفاض ملسناه  خجوال وطفيفا جدا يف ميدان 
السلع اإلســتهالكّية. فام الحظه اللبنانيون يف تسّوقهم 
يف أّي مــن تعاونيات لبنان، هو أّن أســعار املواد الغذائية 
واإلستهالكّية مل تنخفض مبستوى انخفاض الدوالر، علام 
أنّها كانت تســابقه حينام كان يرتفع، واألغرب أّن بعضها 

اليوم يستمّر يف اإلرتفاع!
حول أســباب تفلّت األسعار وصعودها الجنوين، والذي 
ال يلتقي أحيانا مــع صعود الدوالر، يوضح وزير اإلقتصاد 
والتجارة أمني سالم لـ »الديار«  أّن ارتفاع االسعار يتزامن 

مع إرتفاع سعر رصف الدوالر ورفع الدعم عن املحروقات.
وعن عشوائّية تسعر الســلع، واذا كان من دور لوزارة 
اإلقتصاد والتجارة يف تحديد أسعار السلع؟  يجيب الوزير 
ســالم أّن للوزارة دورا يف تحديد أســعار بعض الســلع 
أّما فيام يتعلق بباقي  األساســية مثل »الفروج« والخبز، 

السلع، فلبنان يعتمد اإلقتصاد الحّر.
ّ القانون يف لبنــان، عىل أن تتوىّل وزارة اإلقتصاد  ين
والتجارة مهّمة مراقبة سوق السلع، وهناك آلية لهذا الدور 
الرقايّب، وشــكل معني للعقوبات ملن يخالف، الوزير سالم 
يوضح أّن دور الوزارة يتمّثل يف تســطر محارض ضبط 
وفقاً للقانون، وهذا يتّم يومّيا، وتُحال املحارض إىل القضاء 
الذي يبــّت بها، ولفت قائال:«من هنا نرفع الصوت لنطالب 

بتعديل بعض فقرات قانون حامية املستهلك«.

 حفظ األمن الغذايّئ: 
عمل مشرتك مع النقابات 

اإلقتصاد  املهرتىء واملنهــار يف لبنان، ليس وليد اللحظة،  
وعالجه ليس بكبسة زر، والتخفيف من الفو الحاصلة عىل 
مستوى األسعار، أو القضاء عليها أشبه مبعجزة، مع اإلشارة إىل 
خطوات الفتة  قام بها وزير اإلقتصاد الجديد يف بعض امللفات، 
أّما عن النهج الجديد للوزارة يف اإلستحقاقات املعيشية الحالّية، 
ـ »الديار«  أّن الوزارة أصدرت قراراً يُجرب  أوضح الوزير ســالم ل
أصحاب املولدات عىل تركيب العّدادات للمشرتكني خالل شهر من 
جهة، ومن جهة أخرى تتواصل مع كّل النقابات ليكونوا رشكاء 
لنا يف الحفا عىل األمن الغذايئ. أّما للتواصل فيمكن للمواطنني 
 consumer :إرســال شــكواهم عىل التطبيق الخاص بالوزارة
17 أو عرب الـ protection Lebanon أو عىل الخط الســاخن 

70- 0 WhatsApp عىل الرقم: 022

  حامية املستهلك:
 ارتباط األسعار بالدوالر موضوع نظري 

رئيــس جمعيــة حاميــة 
املســتهلك زهر بــّرو يرى من 
جهته أّن ارتباط األسعار بالدوالر 
أمر نظري، بدليل ســعر السلع 
الذي يرتاوح  بالســوق  املتداول 
بني العرشين والثالثني ألف لرة 
الذي  الوقت  الواحد، يف  للدوالر 
يف  الرصف  سعر  فيه  انخفض 
 17 بعض األوقــات لنحو 500
السوق  لتأقلم  يعود  وذلك  لرة، 
اللبنــاين تدريجيا مــع إنهيار 
اللرة، حيث يّتم رفع األســعار 
تنخفض  ال  أنّهــا  إاّل  تدريجيا، 
مجّددا، إال يف حاالت إستثنائية 
تقفز بعدها من جديد، مشــرا 
إستمرت  السلع  عرشات  أّن  إىل 
باإلرتفاع رغم انخفاض الدوالر، 
أنّهم  البائعــني هو  تربير  فيام 

يشرتون كّل يشء بالدوالر، الفتا إىل حدوث ذلك  تاريخيا يف 
لبنان وليس فقط اليوم، وأّن لبنان أغىل من محيطه بنسبة 

0 ، وأحيانا 100 يف بعض السلع.
وتطّرق إىل أسباب اإلنهيار اإلقتصادي ككّل، وأرجعها 
القانون،  دولــة  وغياب  واملحاصصة  اإلحتــكارات  إىل 
واصفا أنّنا أمام شــكل »مافياوي« من اإلقتصاد ونشوء 
ثروات من خــالل النفوذ الســيايس الطائفي والعائيل 
وليس من خالل إنتاج إقتصــادي وعلمّي متني،  واعترب 
أّن ما يجب عالجه ليــس النتائج وأن نالحق هذا التاجر 
أو ذاك، وأّن نستنكر ونرصخ  كام يفعل العدد األكرب من 

اليوم. اللبنانيني 
وقال :جمعية املســتهلك كانت مدركة ملوضوع اإلنهيار 
منذ البداية، و بأّن املســتفيد من الدعم هم التجار واألفران 
وليس الفقراء، موضحــا أّن الجمعية أعلنت يف 21 كانون 
الثاين 2020 عن خطة متكاملة عنوانها وقف الدعم بكافة 
أشكاله ودعم العائالت فقط، ولكن السلطة وبهدف تهريب 
األموال للخارج وتوزيــع الحص عىل تّجارها، مل توقف 
حينها الدعم، بــل نجحت يف الخلط بني دعم التاجر ودعم 

الفقر و«ضّيعت الطاسة«. 

  الدعم جرمية ومالحقة التّجار مهزلة 

»ســمّينا عملية الدعــم جرمية«، هذا مــا وصف به 
بّرو عملّية دعم الســلع الغذائّية، وقــال: إن الكّل  كان 
مقتنعــا ان كالم الجمعيــة صحيــح مبــا فيهم حاكم 

مرصف لبنان الذي كان يديــر اللعبة، وكان الخيار دعم 
الذي  الحقيقي  الخطر  هو  وهذا  وتّجارهم،  السياســيني 
يجب معالجته، فيام مالحقة األســعار ومطالبة وزارة 
اإلقتصــاد بتنظيم محارض ضبــط، مهزلة وكذبة كبرة 
عىل حد وصفــه، فمنيجب أن يحاســب هم الســلطة 
السياســية وزعامء الطوائف واملجلس النيايب والقضاء، 
واألهم إنشــاء ســلطة جديدة تتوافــق عليها األكرثية 

اللبنانيني. من   الساحقة 
 ولفت بــّرو إىل أّن املســألة األخطر هي عــدم وجود 
مؤسسات ميكن الوثوق بها يف لبنان اليوم، تضمن حقوق 
الشــعب اللبناين، وهذه هي املعضلة الرئيســية التي يجب 
ايجاد الحلول لها،  واعترب أّن املسؤولني إذا مل ينجحوا بإيجاد 
حلول لألزمة، فهم معرضــون إلنفجار حقيقي يف البالد، 
نها ذات  حيث كلّام تأخر الحّل لهذه املشــاكل سيدفعون 
يوم، وأّي شعوب حّية قد تلجأ ألساليب عنفية للتخل من 
ظامليها، وختم:« أنا أتأمــل أن نصل لهذا الوعي غر املتوفر 

حتى الساعة«.
اإلطاحة بسلطة فاسدة أمر يســتحيل حاليا، وإحياء 
التّجار أمر يســتحيل الحقا، ورغم الدور الرقايّب  ضمر 
التخفيف  و  التّجار  لردع جشع  والتجارة  اإلقتصاد  لوزارة 
الذي  الفصــل للقضاء  الكلمة  النــاس، تبقى  عن كاهل 
يجب أن يحاســب املخالفني، ولكــن يف لبنان قد ميوت 
املواطــن قبل أن يولــد الحكم القضــايئ، ورمّبا ميوت 
القــايض واملواطن، ويبقى التاجر حّيــا عىل قيد الظلم 

واإلستغالل!

يين ليرة شهريا... مع كلفة وسطية للعائلة  م
واملناسبات حتفاالت  وا عياد  ل مكان  من  ل 

باميال كشكوريان السمراين

مع بدء فصل الخريف من كّل عام، يبدأ الجميع بالتحضر 
لعيدّي امليالد ورأس السنة الذي ينشغل الكبار والصغار يف 
التخطيط والتحضر لهام من زينة وثياب وطعام وهدايا... 
بعد عامني كّبــال العامل بأرسه جــّراء جائحة كورونا، 
التي أقفلت أبواب املطاعم و ّشــلت حركــة املتاجر وكافة 
القطاعــات اإلقتصادية، كام حّدت من اللقاءات العائلية و 
بأدّق تفاصيله،  التباعد اإلجتامعي  بني األصحاب وفرضت 
ورعبت العامل بأرسه خوفاُ من مرض كان األكرث غموضاً، 
اللقاح وتلقي  اللّبنانيون بعدها وخاّصة بعــد ظهور  ظّن 
معظم املواطنني الجرعات الالزمة، ظّنوا بأّن الغيمة أزيلت، 
والحياة ستعود طبيعية والفرح سرق بني األزقة ويف 
املنازل من جديد... إال أّن األزمــة اإلقتصادية التي تخطّت 
حدود اإلنهيار وأفلست الشعب اللبناين ووضعته تحت خّط 
الصفر، أتت لتســدل الستارة عن أمل يف التحضر لألعياد 
أو اإلحتفال بها، ألّن القدرة الرشائية للمواطن باتت ضئيلة 

جّداً.
أصحاب املؤسسات التجارية يبكون عىل األطالل!

حتفال بعيدّي امليالد ورأس  كيف يتحرّض اللّبنانيون إذاً ل
السنة بعد أسابيع قليلة؟

األزمة اإلقتصادية تلقــي بظاللها عىل أجواء اإلحتفال 
باألعياد، وإن كانت املتاجر مل تتحرّض بعد لعرض مستلزمات 
اإلعياد. يف عملية حسابية بسيطة، فمن سيشرتي شجرة 
 ، العيد وزينتها، سيتكلّف كحّد وســطّي بني 80 و 150
وكلفة رشاء األلبسة ترتاوح بني 50 و 100 للفرد الواحد 
يف األرسة، فاألرسة املكونة من ثالثة أوالد تبلغ كلفة رشاء 
األلبســة ألطفالها بحدود 00 أي ما يعادل  6000000 
ل.ل. إذا ما احتســبنا ســعر الرصف عىل اساس 20000 
لرة لبنانية للــدوالر الواحد، وإذا ما اعتربنا أن الوالدين لن 

يشرتيا أّي قطعة جديدة.

بعد اللباس، يأيت دور الهدايــا التي مبعظمها تكون 
ألعابــاً، وكلفة اللعبة الواحدة تــرتاوح بني 10 و 60 
وبعضها يتجاوز الســعر بكثر. إذاً، عــىل العائلة التي 
تحتضــن  أوالد، تحضر مبلغ يفــوق العرشة ماليني 
لرة مــن أجل تأمني ما يلــزم للعيــد، يف الوقت الذي 
يتقا فيه رّب األرسة كحّد وســطّي راتباً ال يتجاوز 
ثالثة ماليني لرة، ويف الوقت الذي كان الحد الوسطي 
لرشاء الحاجيات ذاتها ال يتجاوز املليون لرة لبنانية قبل 

عامني!
»ســفرة العيد«، لن تكون غنية لهذا العام، فأســعار 
السلع الغذائية تســابق رسعة الصوت! ارتفاع ملحو 
يتابع تحليقه رغم تالعب ســعر الرصف الدوالر نزوالً 

أحيانا، ورغم تحديد وزارة اإلقتصاد جدول األسعار.
زاهــي س، رّب أرسة مؤلفــة من ولديــن يقول لـ 

»الّديار«:«بعد موســم العودة اىل املدرسة وتكّبد تكاليف 
الكتــب الباهظة جّداً، نتحرّض الفتتاح موســم األعياد، ال 
ميكنني إطالقاً حرمان أطفايل من فرحة العيد، ألن ال ذنب 
لهم كــام ال ذنب لنا يف األزمة، فنحن كبش املحرقة فقط، 
ســأحاول تأمني الحّد األد لهم مبــا أّن راتبي ال يتجاوز 
500000 ل.ل. وزوجتي ربّــة منزل، وقد وضعنا أطفالنا 
باألجواء بأّن األوضاع تبّدلت، ولن نســتطيع رشاء كّل ما 
يلزم، إال أننا سنشــرتي بعضاً منه. فسنلجأ بطبيعة الحال 
اىل تقلي عدد الهدايا، وتخفيــض أصناف الطعام عىل 
مائدة العشــاء ليلة العيد، إضافة اىل أننا سنشرتي قطعة 

ثياب واحدة لكّل طفل منهام!«.
، صاحب مؤسســة تجارية يف طرابلس،  عامد عي
تُعنى بألعــاب األطفال وزينة األعياد، يقــول لـ »الديار«: 
» كّنا نعتمد بحســاباتنا عىل موســم األعياد لهذا العام ، 
خاّصة بعد عامني من كورونــا، إال أّن األزمة اإلقتصادية 
وتراجع أسهم التخفيف منها، وتصاعد وترتها أ كرضبة 
قاضية للقطاع التجاري الذي ينتظر موســم األعياد، نحن 

كمؤسسة لن نعتمد أسلوب التجديد يف البضاعة، فسنبيع 
ما توفر يف مستودعاتنا، ألّن الّشعب عاجز عن رشاء كّل ما 

هو جديد وسنحاول مراعاة األسعار«.
من جهته أشــار ر.م.، وهو صاحب متجر حلويات، أّن 
البــّت بقانون الـ Buche de Noel  مل يصدر بعد، ألنّه ويف 
األوضاع اإلعتيادية، يُســّعر كّل سنتيمرت بدوالر واحد، إذاً 
أصغر قالب وهو 15سم سيكلف 15 أّي ما يعادل 00000 
لــرة لبنانية تقريباً، نحزن جّداً للحالــة التي وصلنا إليها 
ســتمرارية، إاّل أّن الحالة صعبة  ونفكّر يف خلق فرص ل

جّداً، ع أن تنفرج مع مرور األيام!«.
يف العيد غّصة ُمبكرة تُنذر بحالة ُمذرية قبل أســابيع 
من البدء بالتحضر للموسم، حّتى الساعة، تغيب دعايات 
حفالت وسهرات رأس السنة التي كان يتسابق املتعّهدون 
يع  عىل عرضها بــني األزّقة وعىل طول الطريق العام ال
يف لبنان، والفنانون ملتزمون الصمت، رمّبا مل يقرروا بعد 
إن كانوا سيحتفلون برأس السنة خارج لبنان أم داخله، إال 
أّن األنظار تلتفت نحو الخارج، حيث ال أزمة اقتصادية وال 

وجع دوالر!

ل    خــــــ مـــــن  ــّن  ــ ــف ــ ــال ــ ب م  ـــــ الـــــ تـــــبـــــّدد 
ــو ــصــب ..مــــعــــر مـــنـــحـــوتـــات ألنــــاشــــار ب ــّل والــــنــــور ــ ــ ــ بـــيـــن ال

عندما يحيط الظالم بشــعٍب يبحث عن الفرح يف كّل حياة وعندما 
يتغلّب الظّل عىل الســعادة والحّب، ينبثق طائر الفينيق آخذاً شــكل 
يس، نارشاً النور داخل نفوٍس فقدت معنى  منحوتة فنية، من رحم امل
 Art الحياة يف ظّل الظروف القاسية التي ميّر بها لبنان. وقد اختارت
in Motion، الجمعية غر الربحية التي تهدف إىل إقامة حوار ثقايف 
من خالل الفن بشــكل عام، نرش النور من خالل معرض »بني الظّل 
والنور« للنحات أناشار بصبوص، الذي افُتتح يف 8 ترشين األول، 2021 
يف كروم إكسر.وعرضت Art in Motion الهادفة إىل زرع األمل داخل 
نفوس اللبنانيني، منحوتات ُصّممت خصيصاً لرفع الظالم عن لبنان 
يس والكوارث  ولتذكر العامل بأن هذا البلد الصغر الجميل ليس بيتاً لل
بل حاضناً لعقول ومواهب عظيمة قادرة عىل رفع اسمه عالياً ومعيدًة 

املجد اللبناين عىل الساحة الفنية.
خالل حفل االفتتاح، جال محّبو الفّن يف الكروم الساحرة إلكسر، 
متأملني املنحوتــات واملعاين املخبأة يف كل رضبــة إزميل عىل وقع 
األنغام الرائعة لـDJette، متلذذين مبرشوباتهم عىل مغيب الشــمس 

حيث تتدّفق األحالم وتعلو األماين واآلمال.
تعليقاً عىل االفتتاح، قالت مؤسسة Art in Motion، والقّيمة عىل 
سينا ونتذكّر أننا شعب  املعرض رانيا طّبارة: »آن األوان يك نتخىّل عن م
األمل، الصمود والشجاعة. نحن يف جمعية Art in Motion، نريد تذكر 
اللبنانيني بحّبهم للحياة من خالل إقامة املعرض. ســيعيد بني الظّل 

والنور األمل إىل املجتمع وهدفنا إعادة ترسيخ إمياننا باملستقبل«.
من جهته، وصف النحات أناشــار بصبوص منحوتاته قائالً: »كل 
رضبة إزميل هي محاولة إلزالة الظالم من داخل نفوســنا التعيسة. 
ومن كل طّية مــن طّيات املنحوتة ينبثق نور قوي هدفه إعادة الحياة 
إىل املجتمع اللبناين. منحوتايت اليوم هي تذكر بأن الصخور، لو مهام 

كانت صلبة، ستولّد منحوتة جميلة يف نهاية املطاف«.
يستمّر معرض »بني الظّل والنور« حتى 8 ترشين الثاين، 2021، باعثاً 
رســالة بأن الظالم رسعان ما ينجيل والنور ال بّد أن يلقي أشّعته عىل 

بلدنا املوجوع ُمعيداً األمل إىل النفوس الضائعة.

حا حربيا ضبط  س
الجيش: توقيف  شخصا
هم في جرائم متعددة لتوّر

 صدر عن قيــادة الجيــش  مديرية 
التدابر  »نتيجة  اآليت:  البيــان  التوجيه، 
األمنية التــي اتخذتها وحــدات الجيش 
يف مختلــف املناطــق اللبنانيــة خالل 
 55 توقيف  تــم  املنرصم،  أيلول  شــهر 
شخصا من جنســيات مختلفة لتورطهم 
يف جرائم وجنح متعــددة، منها االتّجار 
باملخــدرات والقيــام بأعــامل رسقــة 
وتهريــب وحيازة أســلحة وممنوعات، 
والتجــول داخــل األرايض اللبنانية من 
دون إقامــات رشعية، وقيادة ســيارات 
قانونية.  أوراق  دون  من  نارية  ودراجات 
املضبوطات 164 ســالحا  وقد شــملت 
حربيا، من مختلــف األنواع، وكمّيات من 
من  وعدداً  واملتوسطة،  الخفيفة  الذخائر 
إىل  إضافة  النارية،  والدّراجــات  اآلليات 
معدة  مختلفة  ومواد  املخدرات  من  كمية 
للتهريب وعدد من أجهزة االتصاالت. سلم 
املراجع  إىل  املضبوطــات  املوقوفون مع 

املختصة إلجراء الالزم«.



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
الخميس 14 ترشين األول 2021

ــــــراف االنتــــــاج يــــــة بيــــــن ا ــــــع اليــــــوم وســــــط تفــــــاوت فــــــي الر لجنــــــة  املؤشــــــر تجت
ــــــد ــــــ البل ــــــات واف ــــــال املؤسس ــــــى اقف ــــــات الشــــــعبوية ســــــتؤدي ال ــــــراف: الطروح

جوزف فرح

دعــا وزيــر العمل مصطفــى برم اىل 
اجتــامع للجنة املؤرشاليــوم  يف حضور 
واالتحاد  االقتصادية  الهيئــات  عن  ممثلني 
العــاميل العام وعــدد من الخــرباء وذلك 
للبحث يف موضوع تصحيح االجور والبنود 

لها. املتممة 
الهيئات  فيــه  تحبذ  الــذي  الوقت  ويف 
مع  الراتب  عىل  ســلف  اعطاء  االقتصادية 
زيادة يف بدل النقل واملنح املدرســية يرص 
االتحاد العاميل عــىل ادخال اي زيادة يف 
صلــب الراتــب وان يكون الحــد االد 7 

لبنانية. لرة  ماليني 
اعضائها  من  ثالثة  عينت  االقتصادية  الهيئات 
لحضور اجتامع لجنة املؤرش ومناقشة املسارات 
املطروحة ضمن اطار الحوار وهم رئيس جمعية 
تجار بروت نقوال شــامس ونائب رئيس غرفة 
وجبل  بروت  يف  والزراعة  والصناعــة  التجارة 
الصناعيني زياد  نبيل فهد ونائب جمعيــة  لبنان 
»الصقور« يف  الذين يعتــربون مــن  بكــداش 
الهيئــات الذين يرفضون اي زيــادة عىل الراتب 
خصوصــا من القطاعات املتــرضرة من جائحة 

املايل. كورونا واالنهيار 
العضو  يف الهيئــات االقتصادية جاك رصاف 
ارقام  الشــعبوية بطرح  الطروحات  ان  يعتــرب 
عىل االجور ســتؤدي ليس اىل اقفال املؤسسات 
فحســب بل اىل افالس  البلــد بينام التفكر هو 
بأعطاء ســلف عىل الراتب يف ظل االستمرار يف 
التقلبات الحادة يف سعر الرصف مع التأكيد عىل 
انفتاحنا لكل حــوار بني رشكاء االنتاج وبالتايل 
ال وجود لصقــور او حامئم يف الهيئات بل نحن 
اصحاب مســؤولية يف الحفا عىل استمرارية 
اللون  احمر  وان نضع خطا  مؤسساتنا وعاملنا، 
بني 2021 وما يحصل منذ ســنتني وعدم نسيان 
االذى الــذي اتانــا خاللهام وتــدين يف القوة 
الرشائية والحكومات الســابقة التي مل تنصفنا 
والهدر املرتاكم منذ عرشات السنوات وما بني بعد 

ان  نريد  ومــا   2021 العام 
القادمة  للسنوات  به  نقوم 

بالذاكرة  رصاف  واعــاد 
1 عندما تم  اىل العــام 5
الشهيد  الرئيس  مع  االتفاق 
رفيــق الحريري عىل زيادة 
مببادرة  نقوم  وان  الرواتب 
مبا يتعلــق بالنقل الداخيل 
بني منزل العامل واملؤسسة 
التي يعمــل بها كام ادخلنا 
صاحب  من  املشاركة  عامل 
موضــوع  يف  العمــل 
االقســاط املدرسية وبقينا 
خالل  الحــال  هــذه  عىل 
العام  يف  املاضية  السنوات 
 2012 وعام    2007-2006
بعبدا  اتفاق  حصــل  عندما 
برعاية الحكومة برئاســة 

واالتحاد  االقتصادية  الهيئات  بني  ميقايت  نجيب 
العاميل العام عىل زيــادة الرواتب والحد االد 
اىل 675 الــف لرة ورفع بــدل النقل اىل 8 االف 
لرة لكن زيادة سلســلة الرتــب والرواتب التي 
وقعت فبــل االنتخابات النيابية اعطت ردود فعل 

بتأجيلها. مطالبتنا  رغم  سلبية 
ويضيــف رصاف: لقد تم االتفاق عىل رفع بدل 
النقــل من 8 االف لرة اىل 24 الف لرة وهو غر 
البنزين  ارتفاع سعر صفيحة  مع  كاف خصوصا 
 1 مــن 25 الفا اىل 45 الفــا اىل 75 الفا اىل 5
2 الف لرة خالل  الفا واليــوم تجاوزت الـــ 
شــهر واحد وبالتايل ال ميكن الثبات يف تحديد 
رقم معني وعدم الثبات  يف النقل وسعر الرصف 
وبالتايل عىل اي ســعر نحدد: هل عىل سعر 14 
الفا عندما تشــكلت الحكومــة او 17 الف لرة 
او 20 الف لرة وال ندري عىل اي ســعر ســيتم 
تثبيــت الــدوالر واذا كانت الحكومــة قد اقرت 
رفع ســعر النقــل اىل 24 الف لــرة فان بعض 
املؤسســات رفعته اىل 48 الف لرة وال تنتظر ما 
ســتقرره الحكومة وهناك بعض مؤسسات غر 
قادرة عــىل هذه الزيادة وبالتــايل ملاذا ال نعمم 
تجارب صغرة كام حــدث يف صيدا وجبيل من 
اواملوظف يف  العامل  الضغط عــن  اجل تخفيف 

العام. النقل  موضوع 

االقســاط  ويتحدث رصاف عن موضوع 
الدولة بعملية متويل  املدرسية حيث دخلت 
ومساعدة االســاتذة، اما بالنسبة للمدارس 
يف القطــاع الخــاص فــان مؤسســات 
اجتامعية وانســانية تســاهم يف عملية 
االقســاط وبالتايل من املفروض ان نشكر 
الهيئات  كام  يســاهم  الذي  املدين  املجتمع 
االقتصاديــة التي ابدت  اســتعدادها لذلك 
النها من املؤمنني بأهمية التعليم يف لبنان.
اما بالنسبة لزيادة الرواتب واالجور فنتساءل 
عىل اي ســعر ميكن ان نثبت ســعر الدوالر 
بالنســبة للرة اللبنانية مع العلم ان سياسة 
املوضوع  هــذا  معالجة  الحاليــة  الحكومة 

وتخفيض الدوالر لدعم املجتمع الوطني.
ميكن  التي  ســلفة  بتأمني  رصاف  ويؤيد 
القبول بها من القطاعــات التجارية والصناعية 
والخدماتيــة وهي ليســت بعيدة عــن الرشيك 
االخــر يف القطاع العام ونتســاءل هل مبقدوره 
زيــادة الرواتب فيــه بالتأكيــد ال واال اي زيادة 
شعبوية ســتؤدي اىل اقفال املؤسسات وافالس 
البلــد واغلبية املســؤولني يف االتحــاد العاميل 
هم مســؤولون يف القطاع العــام ويعملون فيه 
خصوصــا ان الدولة اليــوم نعتربها غر منتجة 
اوال الن نسبة 20 يف املئة من املوظفني هي التي 
تداوم بينام يغيب البقية بحجة الكورونا الصحية 
وكورونــا العقول والنفــوس بحيث تكون بعض 
الوزارات شــبه فارغة من املوظفني مع العلم ان 

البنك الدويل طالب بأعادة تنظيم الدولة.
تثبيت  القدرة عىل  االهم هو  ان  واعترب رصاف 
ء مقتضاه رغم  يعر الرصف ل  يبنى عىل ال
وجود 65 مجموعة او منصة تعمل عىل الوتساب 
والتي ترفع اوتخفض ســعر الرصف وقد طرحت 
االقتصادية  الهيئــات  اجتامع  يف  املوضوع  هذا 
الدوالر  بيع  املسؤولة عن  املصارف هي  ان تكون 
وليس الســوق الســوداء  لذلك اعيدوا املصارف 
اىل وضعها الســليم والطبيعي وتعيد الثقة الينا 
بها ومطلوب من مرصف لبنــان ان يخفف  من 
منصاته التي تكون يف بعضها منصات ســوداء 
ارقام حركة  ان  العلــم  مع 
االســتراد تراجعت بنسبة 
45 يف املئة كام ان مرصف 
لبنان ضبــط عملية متويل 

املحروقات.
عــن  رصاف  ويتحــدث 
يؤكد  حيث  الكهرباء  وضع 
الذي  الطاقــة  وزيــر  ان 
اجتمــع بــه منــذ يومني 
اصالح  عىل  يعمل  ان  ابلغه 
االعطال يف الشــبكة ويف 
الوقت نفســه تأمني املزيد 
اكدت   حيــث  الفيول  مــن 
اكرث من دولة اســتعدادها 
للمســاعدة وهذا يعني  ان 
تتمتع  الحالية  الحكومــة 
خالل  حازتها  دولية   بثقة 

املاضية. الثالثة  االسابيع 

اً د ا مت

لـــيـــرة يــــيــــن  مــــ ــــرحــــنــــا   فــــقــــيــــه: 
نائب رئيس االتحاد العاميل العام حسن 
فقيه الذي سيشــارك يف اجتــامع اليوم، 
يؤكد أن »طرح االتحاد هو رفع الحّد األد 
لألجور إىل 7 ماليني لــرة، وغداً )اليوم( 
ســنقّدم رشحاً مفصالً يف اجتامع لجنة 
املؤرش، ولكننا يف الوقت نفسه منفتحون 
عىل الحوار والنقــاش يف هذا املوضوع«، 
معترباً أن »الحّد األد الحايل لألجور 675 
ألف لرة أصبح مــذالً، إذ مل يعد يف إمكان 
العامل أن يعيش بهذا الراتب، ما يستوجب 

تعاوناً وتفهامً من أصحاب العمل«.
وكشف فقيه أن »وزير العمل تلقى كتاباً 
من الهيئات االقتصاديــة تتحدث فيه عن 

عدم قدرتها عىل زيــادة تعويضات نهاية 
الخدمة التي تؤدي اىل مشاكل إضافية لدى 
القطاع الخاص، علامً أن قسامً من الهيئات 

مؤيّد لتصحيح األجور، وآخَر رافض له«.
وشــدد عــىل أن »االتحــاد العــاميل 
منفتح عىل الحــوار، خصوصاً أننا أفرقاء 
إنتــاج ويهّمنا مصلحــة القطاع الخاص 
ومؤسســاته، ويف الوقــت ذاته مصلحة 
عاملنا بعدمــا تجاوز خط الفقر نســبة 
5 يف املئة من املجموع العام للسكان،  الـ
ونطالب بتخفيض أربــاح بعض الرشكات 
العامل واملوظفني عىل مترير  ومســاعدة 

هذه املرحلة الصعبة من تاريخنا«.

ــم  ــي ــ ــع ــت ال ــّررو  ــ ــ ــ ــت ــ ُم
يشــكو عدد كبر من املودعني الذين مل يتمكنوا من 
االستفادة من التعميم 158 بحجة انهم نقلوا  ودائعهم 
من مرصف اىل اخر خالل الفــرتة التي اعقبت ثورة 17 
201 مع العلم انهم مل يغروا بهذه الودائع  ترشين االول 
اي يشء وقــد طالب هؤالء من حاكــم مرصف لبنان 
رياض سالمة النظر بهذا املوضوع واضافة استثناء عىل 
التعميم وخصوصا ان اغلبيتهم من املتقاعدين الذين نالوا 
تعويضاتهم ووضعوها يف املصارف بعد ان كان سالمة 
يطمئنهم اىل ســالمة الوضع النقدي واللرة اللبنانية. 

فاكلوا البوكس كام يقول احدهم.

الــــــــــوفــــــــــاء املــــــتــــــبــــــادل
اجتامع  يف  اللبنانية  اإلقتصاديــة  الهيئات  عينت 
عقدته يوم االثنني املايض برئاســة رئيسها السابق 
محمد شــقر الزميل ألفونس ديب أمني رس الهيئات 

اإلقتصادية.
ويأيت هذا التعيني لديب  تتويجاً ملســرة طويلة من 
العمــل اإلعالمي والصحايف يف االضــاءة عىل عمل 
الهيئــات االقتصادية ووزارة االتصــاالت خالل تويل 
رئيسها الوزارة »بحيث كان الزميل ديب املدافع الرشس 
عن الهيئات ورئيســها خصوصا الــذي بادله الوفاء 

بتكرميه يف هذا املنصب«.

قطاعيا لدوكان  قريبة  لقاءات 
اتفق منســق املســاعدات الدولية للبنان السفر 
الفرنيس بيــار دوكان مع رئيس الهيئات االقتصادية 
الوزير الســابق محمد شقر خالل االجتامع الذي تم 
املجلــس االقتصادي واالجتامعي  برتتيب من رئيس 
شــارل عربيد عىل عقد لقاءات اخرى تكون قطاعية 

عند عودته اىل لبنان يف املرة املقبلة.

الـــــــشـــــــكـــــــاو املـــــــرتـــــــدة 
عىل الرغم من التســعرة التي اقرتها وزارة الطاقة 
للمولدات الخاصــة فان اغلبيتهــم مل تتقيد بها رغم 
تهديدات وزير االقتصاد والتجارة حيث عمد البعض اىل 
رفعها وزيادتها كام ان البعض ســعرها بالدوالر كونه 

يشرتي املازوت بالدوالر.

والطرقات العام  والنقل  املرف  ار  إع إعــادة  الــدولــي  البن  مع  يعر  يه  ح
بحث وزير األشغال العامة 
والنقل عــيل حميه مع وفد 
من البنك الدويل برئاسة مدير 
دائرة املرشق يف البنك ساروج 
قضايا  ثالث  يف  كومارجاه، 
أساســية: إعادة إعامر مرفأ 
عمل  واســرتاتيجية  بروت 
الوزارة، مــرشوع الطرقات، 
الكربى  بــروت  ومرشوع 

وشامل بروت.
وأشــار كومارجــاه بعد 
اللقاء إىل أنه »اللقاء األول مع 
رشاكة  ولدينا  حميه  الوزير 
مــع وزارة االشــغال. ركزنا 
عىل عدد مــن القضايا التي 
يواجهها لبنان وان مجموعة 
البنك الدويل مســتعدة لدعم 

لبنــان وإعادة إعــامر مرفأ بــروت والنقل العام 
ومرشوع الطرقات. ونحن عىل اســتعداد ملساعدة 
الحكومة يف مواجهــة التحديات يف هذا القطاع، 
واملســاعدة والعمل معا، ونود أن نكون رشكاء يف 
دعم هــذه الجهود نظراً ألهمية هــذه القطاعات. 
وعلينا وضع مخطط توجيهي ورؤية مســتقبلية 

لهذه املشاريع«.
كام أثنى عىل ما قاله الوزير حميه »بشأن رؤيته 
املســتقبلية لكل القطاعات وبكل ما يتعلق بعمل 

الوزارة عىل صعيد ما تم بحثه«.
بدوره، قال حميه: تناولنــا مواضيع عدة تتعلق 
بعمل الوزارة، البنك الــدويل مهتم ايضاً مثل بقية 
دول العامل بإعادة إعــامر مرفأ بروت وغرها من 
املشــاريع. ويتمتع البنك الدويل مبصداقية عاملية 
من حيث مساعدة الدول يف املشاريع االسرتاتيجية 

للتنمية املستدامة والنمو اإلقتصادي.
واعتــرب أن »إعادة مرفأ بــروت هو امر حيوي 
للدولة اللبنانية ويجب وضع دراســة مفصلة عن 
واقع حال املرفأ ونظامــه اإلداري الجديد، باعتباره 
مرفقاً اســرتاتيجياً هاماً، كونه واحداً من املرافق 
األساســية لجذب االســتثامرات ولنمو االقتصاد 

اللبناين.
أضاف: لذلك نريد وضع مخطط توجيهي للمرافئ 
األربعة يف لبنان، لتكون متكاملة مع بعضها ألنه 
عندما نتكلم عن التنمية املستدامة، يجب أن نتكلم 
عن كل املناطــق اللبنانية وذلك من أجل تحســني 

خدماتها الستقطاب املستثمرين.
وتابع: تكلمنا أيضا بالهوية القانونية للمرفأ، ألنه 
ال ميكن االستمرار بلجنة موقتة إلدارته وهي ليست 
بعامل جذب لالســتثامر لزيادة إيراداته وتحسني 
خدماته، لذلك نحــن بحاجة إىل هوية إلدارة املرفأ، 

ومــن املمكــن الحديث عن 
العام  الرشاكة بني القطاعني 
والخــاص، وأي إطــار آخر 
يؤّمن أهداف لبنان األساسية 
وهي تحسني إيرادات خزينة 

الدولة والخدمات.
ولفــت اىل أنــه »يريــد 
دراسة كاملة عن واقع مرفأ 
بــروت، تبنّي واقــع الحال 
الخدمات  تحســني  اجل  من 
وإضافــة خدمــات جديدة، 
عندها يكون لدينا رؤية حول 
املشاريع ألنه  كيفية تقسيم 
من املســتحيل وجود رشيك 
اســرتاتيجي واحد يستطيع 
املشــاريع  هذه  عىل  العمل 
الطريقة نســتقطب  وبهذه 
مستثمرين أكرث ونشــجع عىل املنافسة لتحسني 

الخدمات واإليرادات«.
كام تطرق حميه اىل موضــوع النقل العام، »ملا 
له من أهمية كربى إلعادة تنشيط عجلة االقتصاد 
وتفعيل إنتاجية اإلدارة من خالل تأمني خدمة النقل 
العام عىل كامــل األرايض اللبنانية«، موضحاً »أن 
الوزارة ستعمد اىل تحديث سياسة النقل العام بحيث 
ينبثق منها مشاريع مقّسمة تشمل محاور الطرقات 
يف كل املناطق اللبنانية، ما يشجع املستثمرين عىل 

املشاركة وتقديم أفضل خدمة يف قطاع النقل«.
وأكــد أن »كومارجاه أبدى اســتعداده للتعاون 
كبنك دويل، ويف هذا اإلطار سُيعقد بعد ظهر اليوم 
اجتامع مــع الفريق التقني التابــع للبنك الدويل 
لوضع الرؤية املطلوبة وفقاً للمواضيع التي بحثنا 

فيها«.

ال الد مي 

اع افتراضي بين وزارات وامللحقين االقتصاديين اجت
ى بتصريف االنتاج اللبناني وتذليل العقبات امامه او

الحاج  الدكتــور عباس  الزراعة  رأس وزير 
حســن اجتامعا تنســيقيا يف حضور وزير 
االقتصــاد والتجارة أمني ســالم، ممثل وزير 
الخارجية واملغرتبني الدكتور عبد الله ابو حبيب 
العام لوزارة  املدير  السفر فاسكني كابلكيان، 
الزراعــة املهندس لويس لحــود واملدير العام 
لوزارة االقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، عرب 
تقنية التواصل عن بعد، مع عدد من امللحقني 
االقتصاديني يف الدول العربية والدول الشقيقة 
والصديقــة، باالضافة اىل ســفر لبنان يف 

العراق عيل الحبحاب.
وتخلل اللقاء مداخلة لــكل من لحود وابو 

حيدر.
وقال سالم: »نواجه ظرفا دقيقا وتحديات 
كبرة، والقطاع الزراعي اخذ حيزا من االهمية 
خالل الســنوات القليلة املاضية. وإن لنا دورا 
اللبنانية  باملنتوجات  الثقــة  كبرا يف تعزيز 
وتعزيز كل قنوات التعاون مع الدول الصديقة 
والشقيقة واالســواق الجديدة التي ميكن ان 

ننفتح عليها«.
النظر ودراســة  اعادة  »الحرص عىل  وأكد 
االتفاقيات التجارية واتفاقيات التعاون بشكل 
كامل«، معلنا »البــدء مبحادثات مع عدد من 
الــدول من خالل االجتامع مــع عدد كبر من 
السفراء خالل االســابيع املاضية«، الفتا اىل 
أن »النقاشات كانت جيدة جدا وال سيام لفتح 

أسواق جديدة«.
وأمل ان يكون »اجتامع اليوم بداية ورشــة 
اللبنانية ودور امللحقني  عمل لتعزيز املنتجات 
االقتصاديني الذين نعول عىل دورهم يف دعم 
املنتج اللبنــاين«، متمنيــا »تخطي الظروف 

الصعبة بتعاون الجميع وتضافر جهودهم«.
من جهته، لفــت كابلكيان اىل ان »زهاء 18 
ملحقا اقتصاديا يف ســفارات لبنان يف الدول 
يشاركون  الشقيقة  والدول  الشقيقة  العربية 
يف اجتامع اليــوم، وهم يبذلون جهودهم بني 
لبنان والخارج لتســويق املنتجــات اللبنانية 
وفتح األسواق الخارجية أمامها«، مشددا عىل 
»اهمية تفعيل اللجــان التقنية واللجان العليا 
بني الوزارات لتفعيل التعاون والتنسيق يف ما 

بينها«.
بدوره، قــال وزير الزراعــة: »إن امللحقني 
االقتصاديني يحملون الوطن من خالل أدائهم 
وتعاونهم والتوجيهــات التي تعطى لهم من 
وزارة الخارجيــة ال ســيام أن عملهم وطني 

بامتياز، فهم وجه لبنان الحقيقي الذي نحتاج 
اليوم ليكون بأبهى صوره«.

أضاف: »اجتامع اليوم لــه وجهان: زراعي 
ووطني. فيوم التفاح نعتربه أيضا يوما وطنيا. 
ونحن نعمل ليكون لكل منتج لبناين يوم وطني، 
ولنصبح قادرين عىل ان نقدم داخليا وخارجيا 
أمنوذجا لالنتاج الزراعي او غره من املنتجات 
الصناعية. والوجه اآلخر الوطني عندما تجتمع 
وزارات االقتصاد والخارجيــة والزراعة، فهذا 
بحد ذاته عمل جامع يؤكد ان الحكومة اللبنانية 
تعمل جاهدة عىل ان تكون كل الجهود منصبة 

يف سبيل انجاح كل القطاعات«.
وأشــار اىل أن »االيام املقبلة ستشهد جهدا 
أكرب يرتجــم عىل االرض من خــالل مراقبة 
االســعار وجودة املنتجات قبــل وصولها اىل 
املستهلك«، الفتا اىل أن »االهداف املتوخاة اليوم 
من االجتامع هي داخلية، نتمنى ان نصل اليها 
يف القريب العاجل يف تحديد اولويات الســلع 
التي تقدم للمســتهلك بحــد أد قادر عىل 
رشائها، وخارجيا ان تكون ذات قدرة تنافسية 
هامة وعالية أكان يف الدول العربية الشقيقة 

او الدول الصديقة حول العامل«.
وأكد أن هناك »حاجــة للتكامل يف ما بني 
الــوزارات داخليــا حيث يــأيت دور امللحقني 
االقتصاديني حول العــامل، فبعد التفاح هناك 
البطاطا والزيتون وزيت الزيتون والحمضيات«.

التوصيات  صــدرت  االجتامع،  نهاية  ويف 
االتية:

ـ  الحرص الجــاد عىل تصديــر املنتجات 
العقبات  اللبنانية والعمل عىل تذليل  الزراعية 
االدارية والفنية واللوجيستية ال سيام ما يتعلق 

بالنقل.
السعي لدى الدول العربية الشقيقة للمساعدة 

يف ترصيف االنتاج اللبناين الزراعي.
ـ ابقاء ورشــة العمل والحوار مفتوحا مع 
امللحقني االقتصاديني يف ســفارات لبنان يف 
الخارج للرتويج لالنتاج اللبناين وكسبا للوقت 

مع التنويه بجهود امللحقني االقتصاديني.
ـ التزام وزارة الزراعة باستكامل السعي مع 
املزارعني واملصدريــن اللبنانيني للحفا عىل 

الجودة وسالمة املنتجات اللبنانية املصدرة.
ـ الطلــب اىل امللحقــني االقتصاديني اعداد 
ورقة عمل خاصة بالبلد الذي يعملون فيه تبني 
املتطلبات  توضيح  مع  واالقرتاحات،  املعوقات 

القانونية واللوجيستية يف هذا البلد«.

2 الـــجـــاري ــبـــل  ــام قـ ــ ــع ــ ضـــــراب ال ــو بـــــا ــ ــل ــ يُ ــري  ــ ــب ــ ــقـــل ال ــنـ قـــطـــاع الـ
 عقدت  اتحادات ونقابــات قطاع  النقل الربي 
اجتامعاً طارئــاً يف مقّر االتحــاد العاميل العام 
برئاسة بســام طليس وحضور رؤساء االتحادات 

والنقابات.
بدأ طليــس االجتامع بكلمــة رشح فيها ما تم 
التوصل اليه مع رئيس الحكومة ووزير االشــغال 
العامة والنقل لدعم قطاع النقل الربي، وتم إعداد 

مرشوع متكامل من قبل وزير االشغال .
وتحدث عن التعديــات التي يتعرض لها القطاع 
تنافس  والتي  املزورة والخاصــة  الســيارات  من 
التحرك  اىل  القانونية، مشراً  العمومية  السيارات 
الــذي قام به عدد من الســائقني العموميني امام 
وزارة الداخليــة والبلديات لوقف عمل الســيارات 

املخالفة ومنع التعديات عىل القطاع .
وقال: الهدف أن نصــل اىل خطة نقل متكاملة 
تخــدم املواطنــني واملوظفني والعســكريني كام 
توجهنــا باألمس اىل فخامة رئيــس الجمهورية 
مع عتب عىل رئيس الحكومة لطرح هذا املرشوع 

واقراره من خارج جدول األعامل ألنه يحق لرئيس 
الجمهورية طرحه وفقاً للدستور .

وأضــاف: ان قطاع النقل هو مــن االمور امللّحة 
واالساســية يف الدورة االقتصادية، ونشكر وزير 
االشــغال والنقل عىل ما تم التوصل اليه من إعداد 
آلية ملرشوع متكامل ومل نرتك وسيلة اال واعتمدناها 
ملعالجة موضــوع النقل ووجهنا كتبــاً اىل وزراء 
العدل واالقتصاد واالشــغال واالتصاالت إلبالغهم 
عن رشكات تشّغل دراجات نارية وسيارات خاصة 

بشكل مخالف للقانون وهذا ظلم فوق العادة .
وتابع: قمنا بكل ما يلزم لدعم قطاع النقل الربي 
من خــالل مرشوع وخطة نقــل متكاملة، اليوم 
هناك جلسة ملجلس الوزراء تكملة لجلسة األمس 
وأعتقد ان قضايا النــاس يف هذه الظروف هامة 
جداً وموضوع السائقني يتكامل مع املواطنني وهو 
اهم بكثر من أي موضوع اخــر. ألن النقل العام 
هو اساس يف الحركة االقتصادية، موعد الجلسة 
عند الرابعة بعد ظهــر اليوم... وعليه إننا بانتظار 

جلســة اليوم، ونعلن من هــذه اللحظة االرضاب 
العام والتحرك لقطاع النقل الربي عىل كل االرايض 
اللبنانية وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ الذي لن 
يتعــدى االربعاء املقبل 20 ترشيــن االول الجاري 
.عــىل أن يعقــد مؤمتر صحايف صبــاح بعد غد 
عالن عن  الجمعة يف مقر االتحاد العاميل العام ل
واالعتصامات عىل  والتحرّك  االرضاب  تنفيذ  موعد 

كافة االرايض اللبنانية.
ومتنى طليــس عىل كل النقابــات واالتحادات 
الربي االســتعداد لهذا  النقل  املنضوية اىل قطاع 
التحرك، متمنياً ان يوفر علينا وعىل اللبنانيني هذا 
التحرك واقرار املرشوع املقدم من وزير االشــغال 

العامة والنقل .
وتنــاول جدول تركيب االســعار للمشــتقات 
النفطية الــذي يصــدر كل يومني والــذي تناول 
زيادات كبرة يف أسعار املحروقات 250000 ل.ل. 
2ل.ل  و 242000ل.ل لصفيحــة البنزين و5000

املازوت وقارورة الغاز املنزيل 200000ل.ل .

ان األبي يلتقي شركات ال
ــي االمــــــــور الــصــحــيــة ــ ــبـــحـــث ف الـ  : ــا  ــنـ ــسـ نـ
ــي ــن ــي ــام ــت ــاع ال ــ ــط ــ ــق ــ ــى ال ــلـ ــا عـ ــهـ ــاسـ ــكـ ــعـ وانـ

االبيض  العامة فراس  الصحة  التقى وزير 
ظهراً وفدا من جمعية رشكات الضامن، ضم: 
رئيس الجمعية اييل نســناس، ونائبه فاتح 
بكداش، وعضو مجلس االدارة اسامة سلامن 
واالمني العام جميل حــرب، وتم البحث يف 
العالقة بني وزارة الصحة والقطاع التأميني، 
وكيفيــة تطوير هذه العالقة ملا يخدم صحة 

املواطن واملؤمن معا. 
بعــد انتهــاء اللقاء، قال نســناس »كان 
االجتامع مــع الوزير ايجابيا حيث تم البحث 

القطاع  وانعكاسها عىل  الصحية  االمور  يف 
التأمينــي. واكد لنا الوزير انــه بصدد اعادة 
النظــر يف كلفة الدعم التــي تقدمها وزارة 
الصحة لتشــمل اكرب رشيحة من املواطنني 
يف ظل الظــروف الصعبة التي منر فيها مع 
اعتامد وسائل املكننة الحديثة لتسهيل عمل 

الوزارة واملواطن عىل حد سواء«. 
وشكر نســناس للوزير »تفهمه لهواجس 
الجمعية وامكان استمرار مثل هذه اللقاءات 

التي تصب يف مصلحة املواطن«. 

الجنوني... ارتفاعها  ل  توا املحروقات  اسعار 
دور الجدول م  از ر ومعامل التعبئة لم تسّلم ال

افاق    اللبنانيون صباحاً عىل ارتفاع 
املشــتقات  أســعار  يف  ملحو 
تركيب  جدول  صدور  مع  النفطية، 
أسعار املحروقات عن وزارة الطاقة 
وامليــاه املديريــة العامة للنفط، 
والذي حّدد ســعر صفيحة البنزين 
5 أوكتان بـــ242 ألفاً و800 لرة، 
والـ8 أوكتان بـــ250 ألفاً و700 
 2 لرة، أّما سعر املازوت فحدد بـ5
ألفــاً و200 لرة، وقارورة الغاز يف 

املحل التجاري بـ201100 لرة.
عضو نقابــة أصحاب املحطات 
جورج الرباكس لفت إىل أن ارتفاع 
اســعار املحروقات متوقع »وذلك 
بســبب ارتفاع برميل النفط الذي 
وارتفاع  8 دوالراً  الـــ  تخطــى 
السوق  يف  الدوالر  رصف  ســعر 

السوداء«.
وأضاف: ذاهبــون إىل مزيد من 

االرتفاعات يف أسعار املحروقات.
من جهته، أعلــن نقيب »مال 
ومســتثمري معامل تعبئة الغاز« 
انطوان ميني يف حديث إىل »الوكالة 
الوطنيــة لالعــالم«، أن »معامل 
التعبئة لن تسلم الغاز اليوم، بسبب 
لحظها  التــي  التســعرة  ارتفاع 
صباحا،  صدر  الذي  االسعار  جدول 
باالضافة اىل ارتفاع سعر الدوالر«، 
وقال: »املعامل ال ميكنها تحمل هذه 

الخسائر«.
وأشــار إىل أن »هنــاك معامل 
اضطــرت إىل االقفــال ليس لعدم 
توافر الغاز، بل لعــدم قدرتها عىل 
تحمل املزيد من الخســائر«، داعيا 
إىل »الســامح لها بالبيع وفق سعر 
الرصف، النها تشرتي بالدوالر وتبيع 
باللــرة، باالضافة اىل ان الجدول ال 

يلحظ جعالة أصحاب املعامل«.
يف سياق متصل، أشارت معلومات 
إىل أن الــرشكات املســتوردة للغاز 
ورشكات التعبئــة مل تســلم الغاز 
امس عــىل رغم صدور جدول جديد 
لألسعار »عىل اعتبار انه مجحف يف 
حقها والسوق متعطشة للامدة بعد 

4 أيام من اإلقفال«.
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الخميس 14 ترشين األول 2021

خاتم  مقــر  قائد  أعلــن 
للدفاع  املشــرتك  األنبيــاء 
الجــوي  إيــران، العميد 
امس،  زاده،  رحيــم  قــادر 
أّن منظومتــي »جوشــن« 
الجوي  للدفــاع  و«خاتــم« 
نجحتا  الصنــع  محليتــي 
أهــداف معادية  إصابة  يف 
مفرتضــة، وذلــك خــالل 
منــاورات »املدافعــون عن 

سامء الوالية 1400».
يف  زاده،  رحيــم  وقــال 
نهاية  صحافية  ترصيحاٍت 
منــاورات »املدافعــون عن 
إنّه  الوالية 1400«،  ســامء 
الرئيســية  املرحلة  »ضمن 
منظومتا  دمرت  املناورة  من 
الدفاع الجوي جوشن وخاتم 

أهدافاً مفرتضة للعدو تسللت إىل منطقة التمرين 
يف علٍو منخفض«.

كام أضاف رحيــم زاده، يف ترصيحٍ للتلفزيون 
املناورات منظومات  »استخدمنا يف هذه  اإليراين: 

محلية الصنع بشــكٍل كامل إضافًة إىل منظومات 
صاروخية جديدة«.

واعترب أّن »ما قمنا باستعراضه يف املناورات هو 
جزء من قدرات قواتنا الدفاعية الجوية وما حققناه 
حتى اليوم يف هــذا املجال أكرث من ذلك«، موضحاً 

الصديقة  الــدول  »عىل  أنّه 
الدفاعية  القوات  أن  تعلم  أن 
الجوية يف إيران قادرة عىل 
حامية سامء إيران بقدراتها 

املحلية«.
»إيــران  أّن  إىل  وأشــار 
مســتعدة بشــكٍل كامــل 
والرد  إيران  ســامء  لحامية 
األعداء بشــكل حاسم  عىل 
ضمن كل الظروف«، مضيفاً 
أّن منــاورات »املدافعون عن 
سامء الوالية 1400« حققت 

كل أهدافها.
املنــاورات  وبــدأت 
التخصصية املشرتكة للدفاع 
بعنوان  اإليــراين  الجــوي 
»املدافعــون عــن ســامء 
مبشــاركة   ،»1400 الوالية 
وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة 
الجوفضائية لحرس الثورة اإليراين، والقوة الجوية 
للجيش اإليراين يف منطقة الصحراء الوسطى يف 

البالد.

ــا ــ ــه ــ ــداف ــ أ ــ كـــــل  ــقـ ــقـ ـــــهـــــران : مـــــــنـــــــاورات الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي حـ

ءم مـــــــــــــــع سياســـــــــــــــتنا ـــــــــــــــام ال تتـــــــــــــــ أبرا قطـــــــــــــــر : 

ـــيـــوبـــيـــا ــن إ ــ ــن دولـــيـــتـــيـــن مـ ــيـ ــتـ ــؤولـ ــسـ ســـحـــب مـ

أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل 
ثاين امــس أن اتفاقية أبراهام ال تتالءم مع 
سياسة الدوحة ألنها ال تقدم أي أفق إلنهاء 

االحتالل.
له  كلمه  خالل  القطري  املسؤول  وأضاف 
يف اليوم الثاين ملنتــدى األمن العاملي 2021 
املنعقد بالعاصمــة القطرية الدوحة أنه ال 
ميكن االعتامد عــىل التطبيع االقتصادي مع 

إرسائيل ما دام االحتالل قامئا.

الخارجية  لسياســاتنا  »بالنســبة  وقال 
فخطــوات اتفاقية أبراهــام ال تتالءم معنا، 
حاليا مل نشــهد الســلوك واملوقف املناسبني 
مــن إرسائيــل للتوصــل لحل ســلمي مع 
الفلســطينيني، وهــذا هو جوهر املشــكل 
احتالل  العربية وإرسائيــل، وهو  الدول  بني 
األرايض الفلســطينية، وطاملــا ال يوجد أي 
آفاق إلنهاء االحتــالل والتوصل لحل عادل ال 
أعتقد أن قطر ســتتخذ هذه الخطوة لتطبيع 

العالقات«.

قررت األمم املتحدة ســحب اثنني من كبار 

مســؤوليها من إثيوبيا، بعد نرش تسجيالت 

صوتية تتضمن انتقادات ملســؤويل املنظمة 

الدولية عىل اإلنرتنت.

ويف التسجيالت تقول امرأتان لصحفي حر، 

إنهام تعمالن لحساب األمم املتحدة يف إثيوبيا 

من دون ذكر أسامء، وإن »بعض كبار مسؤويل 

املنظمة عىل املستوى العاملي يتعاطفون مع قوات 

من إقليم تيغراي التي تحارب حكومة إثيوبيا«.

وكان رئيس منظمة الهجــرة الدولية قال 

يف رســالة بتاريخ 11 ترشين االول، إنه تم 

اســتدعاء أحد العاملــني إىل املقر الرئييس 

يف  التحقيق  لحــني  إدارية  إجــازة  ومنحه 

التســجيالت، واصفا اآلراء املنسوبة له بأنها 

»ال تتفق مع مباد وقيم املنظمة«.

إثيوبيا  حكومة  إن  املتحــدة  األمم  وتقول 

متنع وصول املساعدات إىل مئات اآلالف ممن 

يعانون من املجاعــة يف تيغراي، حيث أدت 

الحرب إىل اعتامد ما يقرب من 7 ماليني فرد 

عىل املساعدات الغذائية.

ويف املقابل، تنفي الحكومة عرقلة املساعدات.

ويف الشــهر املايض طردت إثيوبيا 7 من 

واتهمتهم  املتحــدة،  األمم  مســؤويل  كبار 

بالتدخل يف شؤونها الداخلية.

ــي ــ ــراق ــ تـــــعـــــاون اســــتــــخــــبــــاراتــــي تـــــركـــــي ع
داعــــــــــــــــش اوقــــــــــــــــع بــــــــقــــــــيــــــــادي فــــــــــي 

ـــع ـــجـــتـــ الــــســــيــــســــي يُـــــــوجـــــــه رســـــــالـــــــة لـــلـــ
ــــة الــــنــــهــــ ســــــــــــّد  حــــــــــــول  الـــــــــــدولـــــــــــي   

كشفت مصادر أمنية، أّن املخابرات الرتكية 
ســاعدت العراق عىل اعتقــال القيادي يف 
تنظيم »داعش« ســامي جاســم، الذي كان 
مختبئاً شامل غريب سوريا، يف عملية تشر 

إىل تعاون وثيق ضد فلول التنظيم.
ومصدران  كبر  إقليمي  أمني  مصدر  وقال 
أدت  الرتكية  إّن االستخبارات  أمنيان عراقيان 
دوراً أساسياً يف اعتقال جاسم، إذ تّم احتجازه 
يف تركيا بعد وقت قصر من استدراجه عرب 
الحدود، قبل أن يتّم نقله إىل العراق عىل م 

طائرة عسكرية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت اعتقال 
جاســم خالل ما وصفته بالعملّية الخاّصة 

خارج الحــدود، مــن دون ذكــر املزيد من 
التفاصيل.

العراق  يف  األمني  اإلعالم  خلية  وأوضحت 
أّن جاسم »يُعّد أحد أهم املطلوبني دولياً، وهو 
التنظيم،  اللجنة املفوضــة إلدارة  مقرّب من 
الله  الحــايل املجرم عبد  التنظيم  ومن زعيم 

قرداش«.
كام كشــفت أنــه كان يشــغل »مناصب 
التنظيم اإلرهايب،  قيادية وأمنية ومالية يف 
من بينها شــغل منصب نائــب اإلرهايب أبو 
بكر البغدادي«، الفتًة إىل أنه توىل أيضاً »ما 
يســّمى ديوان بيت املــال يف التنظيم، وكان 

نائب وايل دجلة«.

ناقش الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 

مســتجدات قضية ســد النهضة يف ضوء 

صدور البيان الرئايس األخر ملجلس األمن مع 

رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان.

ومتت مناقشــة ما تضمنــه بيان مجلس 

للتوصل  األطراف  امتثــال  األمن من رضورة 

التفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خالل فرتة 

وجيــزة عىل نحو يحقق املصالح املشــرتكة 

لجميع األطراف.

الذي  االلتزام  مــدى  املرصي  الرئيس  وأكد 

أبدته مرص تجــاه مســار املفاوضات، وأن 

املجتمع الــدويل عليه القيام بدور مؤثر لحل 

تلــك القضيــة البالغة األهميــة التي متس 

مصالح مرص املائية.

اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــداف مـــــــــــنـــــــــــزل قـــــــــيـــــــــادي
ــي ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ الــــــــــحــــــــــشــــــــــد  فـــــــــــــــي   

ــ فــقــط بـــل أفــتــخــر ــذلـ : أنــــا ال أقـــــّر بـ املــــرزوقــــي 

دخــل دون  ــحــوا  ــب أ تــونــســي  ــب  ــائ ن مـــن   ــر  ــث أك

صوتية،  قنبلة  استهدفت 
إسامعيل  حقي  املقدم  منزل 
أمني )أبو أكرب الخالدي(، آمر 
اللواء  يف الحشد الشعبي 
الشــعلة يف  يف منطقــة 

العاصمة العراقية بغداد.
الحشــد  هيئة  وقالــت 
الشعبي يف بياٍن لها: »أسفر 
من   2 إصابة  عــن  االعتداء 
أفراد عائلته بجروحٍ طفيفة، 
وتم نقلُهم إىل املشفى لتلقي 

العالج«.
يُشــار إىل أّن الهيئة التنسيقية للمقاومة 
العراقية، أعلنــت  أّن »املقاومة العراقية التي 
تستمد مرشوعيتها من فتوى الفقهاء وإرادة 
الشعب، عىل أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة 
كرامة  حفظ  أجل  من  السياســية  والعملية 

الشعب وسيادة العراق«.
مــن جهته، قــال الناطق باســم تحالف 
»الفتح« يف العراق، أحمد األسدي: »لن نفرّط 
بصوت واحد من أصوات الحشد الشعبي )يف 

االنتخابات الربملانية(، ولن نرتاجع«.
وأكد األســدي أن رفــض »الفتح« للنتائج 
»ليس موجهاً إىل أي كتلة«، معترباً أن النتائج 
يجــب أن تكون شــّفافة وواضحة من أجل 

إقناع الجامهر.
ويف وقٍت سابق، قال رئيس اللجنة األمنية 
لالنتخابات العراقية، الفريق األول الركن عبد 
األمر الشمري، إن »العملية االنتخابية جرت 
بسالســٍة عاليٍة«، وأضاف الشــمري خالل 
مؤمتر صحــايف أّن »خطة تأمــني العملية 

االنتخابية شهدت مرونة عالية«.

التونيس  الرئيــس  أقــر 
املرزوقي  املنصف  األســبق 
الذيــن عملوا  أحــد  بأنــه 
القمة  عقــد  إحبــاط  عىل 
الفرانكفونية يف تونس، بل 

قال إنه يفتخر بذلك.
وأرجــع املروزقي موقفه 
بالقول إنــه يتمنى أن تنظم 
يف  الفرنكفونيــة  القمــة 
دميقراطية  كدولــة  تونس 

وليس كدولة تعيش انقالبا.
وأكد الرئيس التونيس األســبق أنه مل يدع 
فرنســا إىل التدخل يف الشأن الداخيل لبالده، 
يوم األحــد الفارط إن  مشــرا إىل انه قال: 
صورة فرنســا مهتزة نوعا خالل هذه الفرتة 
ويف تونس هناك شعور بأن فرنسا تتدخل يف 
شــأننا الداخيل وتدعم االنقالب فأنا توجهت 
لألصدقاء الفرنســيني وقلــت ال تدعموا هذا 

. االنقالب
وأشــار املرزويف إىل أن ما  »حدث بعد 
الترصيــح هو حملــة منظمة ضدي ألين 
فأخرجوا  االنقــالب  اليوم ضد  منــذ  كنت 
الكالم من ســياقه واتهمــوين بعكس ما 
إىل عدم مساندة  دعا  أنه  ، موضحا  قلت
الداخيل  الشأن  يف  التدخل  وليس  االنقالب 

. التونيس
قال  التونيس قيس ســعيد،  الرئيس  وعن 
املرزوقي: »الرئيس أخذ لنفســه كل الحقوق 

دبابة،  أمامه  الربملان ووضع  ودمر مؤسسة 
واليوم ال ال يوجد رئيس يف العامل أجمع الذي 
اخدها هذا الرجل الذي حنث الدســتور الذي 

. أقسم عىل احرتامه
الكندي  الصحفي  وبشــأن ذي صلة، ذكر 
ايتيان فورتني غوتيي يف تغريدة عىل حسابه 
مبوقع التواصل االجتامعي »تويرت«، أن بالده 
مل تدعم تنظيــم القمة الفرنكفونية بتونس، 
وأنه طلــب توضيحا حول هذا األمر من وزير 

الخارجي الكندي مارك غارنو.
ما  وقال الوزير مارك غارنويف رســالته: 
زلنا نشــعر بالقلق إزاء الوضع السيايس يف 
تونس، وال ســيام عدم وجود ســقف زمني 
يعة إىل اإلطار الدســتوري الذي  للعودة ال
، الفتا يف  يلعب فيه الربملــان دورا مهــاًم
أعربت عن قلقها إزاء  الســياق إىل أن كندا 
حالة تعليــق املؤسســات الدميقراطية يف 

. تونس..

نواب  مبجلس  النائب  أكد 
الشــعب التونيس عن حزب 
»التيــار الدميقراطي«، نبيل 
أكرث من  أن »هنــاك  حجي، 
100 نائب أصبحوا دون دخل 
وذلك بعد تجميد اختصاصات 

وعمل الربملان«.
ترصيح  يف  حجي،  وقال 
أم«  أف  »الجوهــرة  إلذاعة 
إن »النــواب الذين ميتهنون 
مهندســني  من  حرة  أعامال 
ومحامــني ورجــال أعامل 
بقرار  يتأثــروا  مل  وغرهم 

تعطيل عمل الربملــان وإيقاف املنح، يف حني 
العمومية  الوظيفة  يعملون يف  آخرون  وجد 
أو املتقاعدين، أنفسهم دون دخل ألن القانون 
ين عىل أنه يف صــورة التحاقهم بالربملان 
ويتمتعون  ورواتبهم  جراياتهــم  إيقاف  يتم 

فقط باملنح املسنودة لهم بوصفهم نوابا«.
وأوضح القيــادي بالتيار الدميقراطي، أنه 
»ليس بإمــكان هؤالء النــواب حتى العودة 

إىل وظائفهم الســابقة إال عند الشــغور أو 
الوفاة أو العجز أو وجود عقوبة من محكمة 
املحاســبات، وهــي رشوط ال تتوفــر يف 

الوضعية الحالية«، وفق قوله.
وأكد أن »حتى االســتقالة غر ممكنة يف 
هذا الوضع ألنها تقدم قانونيا باســم رئيس 
ويعلن  املجلس  مكتــب  فيها  وينظر  الربملان 
عنها يف جلســة عامة، ثم تصــدر بالرائد 

الرسمي«.

سرائيلية ا احتجاجا على االنتهاكات 
الجهــــــــــــــــــــــاد 2 أســــــــــــــــــــــيرا مــــــــــــــــــــــن 

ــام ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ عــــــــن  إضـــــــــــرابـــــــــــا  يـــــــــبـــــــــدأون   

الجهاد  بدأ نحو 250 أســرا من حركــة 
اإلسالمي يف الســجون اإلرسائيلية، امس، 
إرضابا مفتوحا عن الطعــام، احتجاجا عىل 

»اإلجراءات التنكيلية« التي تُتخذ بحقهم.
بيان  الفلســطيني يف  األسر  نادي  وقال 
الجهاد اإلسالمي  إن »جزءا من أرسى حركة 

رشعوا اليوم يف إرضاب عن الطعام«.
ويف بيانه، أضاف نادي األسر أن األرسى 
املرضبــني يطالبون إدارة ســجون االحتالل 
»بوقــف إجراءاتها التنكيليــة التي كانت قد 
فرضتها بشكل مضاعف بحّقهم بعد السادس 

من أيلول، تاريخ عملية نفق الحرية«.
تشتيت األرسى

ويف الســادس من أيلول املايض، نجح 6 
5 منهم من حركة الجهاد يف الفرار  أرسى 

عرب نفق من ســجن جلبوع شاميل إرسائيل، 
ولكن أعيد اعتقالهم خالل أسبوعني.

وقالت مصادر يف الحركة إن من اإلجراءات 
العقابية تشــتيت أرسى »الجهاد«، بحيث ال 
يجتمع أكرث من معتقل واحد من الحركة يف 

كل زنزانة.
وأوضح نادي األسر أن قرار أرسى الجهاد 
اإلسالمي باإلرضاب عن الطعام »هو جزء من 
الطوار  أقرّته لجنة  الذي  النضايل  الربنامج 
الوطنية من الفصائل كافة، ملواجهة إجراءات 

إدارة السجون«.
وتعتقل إرسائيل يف ســجونها نحو 4600 
أسر فلسطيني، بينهم 5 أسرة، ونحو 200 
إداريــا، وفق معطيات  طفل، و520 معتقال 
نادي األسر الفلسطيني لنهاية أيلول املايض.

ــقــة ســنــتــيــن ــي ــل ــف ــوت ــق ب ــي ســـجـــن شــق
أصدرت محكمة جزائرية، حكامً بالســجن ملدة سنتني مع 
النفاذ بحّق ســعيد بوتفليقة، الشقيق األصغر للرئيس الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة »عرقلة سر 

العدالة«، كام أفادت وكالة األنباء الرسمية.
وكانت النيابة العاّمة طلبت مــن محكمة الجنايات بالدار 
البيضــاء )الضاحيــة الرشقية للجزائــر العاصمة( عقوبة 
السجن ملدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حوكم 
مع مســؤولني ســابقني آخرين، أبرزهم وزير العدل األسبق 
الطيب لوح، بتهم »إعاقة السر الحســن للعدالة« و«إساءة 
اســتغالل الوظيفة« و«التحريض عىل التحيز وعىل التزوير 

يف محررات رسمية«.
6 عاماً( مستشــاراً لشــقيقه  وكان ســعيد بوتفليقة )
201، ومثل أمــام محكمة  الرئيــس، وقد أوقف يف ايــار 
عســكرية مع ثالثة متهمني آخرين وُحكم عليه بالسجن 15 

مر ضد سلطة الدولة والجيش«. سنة بتهمة »الت
ويف الثاين من كانون الثاين 2021 متت تربئته يف محكمة 
االستئناف ونقل إىل السجن املدين ملالحقته يف قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات 
201، بــدأ القضاء  الحراك الشــعبي والجيش يف نيســان 
الجزائري فتــح ملفات الفســاد وحاكــم وأدان الكثر من 

املسؤولني ورجال األعامل.

الــكــامــلــة على الــســيــطــرة   : ــرا  ــعـ الـ
ــع ســـوريـــا ــ ــدودي م ــ ــحـ ــ ــط الـ ــريـ ــشـ  الـ

أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود 
العراقية، امس، السيطرة بشكل كامل عىل الرشيط الحدودي 

مع سوريا.
وقال يف بيان صحفي، إن »القوات بارشت بتحصني الحدود 

مع سوريا، وإكامل األسيجة املانعة«.
وأضاف، أن »قــوات حرس الحدود قطعت شــوطا كبرا 
يف تأمني الحدود مع ســوريا من الجهة الشــاملية الغربية 

ملحافظة نينوى«.
وأشــار إىل أن »الحدود تنعم بحالة من االستقرار األمني 

وقطع أغلب عمليات التسلل اإلرهايب والتهريب«.

ــجــومــيــن ــحـــبـــط  الـــتـــحـــالـــف يُـ
ــر ـ ــ ــر األحـ ــحـ ــبـ ـــي الـ وشـــيـــكـــيـــن فـ

أعلن التحالف العريب بقيادة الســعودية امس عن إحباطه 
»هجومني وشيكني« من قبل جامعة »أنصار الله« )الحوثيني( 

يف جنوب البحر األحمر.
وأكد التحالف، حســب وكالة األنباء السعودية الرسمية، 
تدمر زورقــني مفخخني تابعني للحوثيــني و«إحباط تنفيذ 
عمليتي هجوم وشــيك«، محمال الجامعة املســؤولية عن 
انتهاك االتفاق املربم عام 2018 يف السويد من خالل »إطالق 

العمليات العدائية« من محافظة الحديدة يف غرب اليمن.
وحذر التحالف من اســتمرار الحوثيني يف »تهديد خطوط 
املالحة البحريــة والتجارة العاملية يف مضيــق باب املندب 

وجنوب البحر األحمر«.
ومل يعلن الحوثيون عن تنفيذهم أي عمليات امس.

الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة تــنــفــي قـــرب 
ــا ــي ــب ــي ــــــــــــان الــــــى ل زيـــــــــارة أردو

أفادت وكالة »نوفوستي« بأن الرئاسة الرتكية نفت صحة 
تقاريــر إعالمية مفادهــا أن الرئيس رجــب طيب أردوغان 

سيزور ليبيا الجمعة القادم.
ونقلت »نوفوســتي« امس عــن متحدث باســم املكتب 
اإلعالمي للرئاسة الرتكية قوله: »ليس لدينا أي معلومات عن 

زيارة الرئيس أردوغان إىل ليبيا أو تنظيم مثل هذه الزيارة«.
ومــن املقرر أن يبدأ أردوغان األحــد القادم جولة إفريقية 

تستغرق أربعة أيام وتشمل أنغوال ونيجريا وتوغو.
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presence of bidder's repre-
sentatives who choose to at-
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Beirut local time at the Min-
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floor - Accounting depart-
ment - Facing Henri Chehab
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The Ministry of Agricul-
ture is launching a tender for
the Procurement of Insect
Pheromone Traps for the
Lebanese Agricultural Re-
search Institute (LARI) for a
project funded by the Inter-
national Fund for Agricultu-
ral Development (IFAD).
The Ministry of Agriculture
invites sealed bids from eli-
gible bidders for the Pro-
curement of Insect Phero-

mone Traps for LARI.
Interested eligible bidders
may obtain the bidding doc-
ument in English by sending
an official email (mention-
ing the bidder name, ad-
dress, and contact person
and phone number) to

proc.agrical@gmail.com
Closing date for submis-
sion of bids is Monday 1st
of (November 2021 at 11:00

a.m) Beirut local time.
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ريــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــة
الخميس 14 ترشين الثاين 2021

بور كارل ابو خليل: لوكس مدرب نادي سبارتا بيرتران 
له حــدود  وال  كبير  وحي  و ــي...  عــروق فــي  تجري  السلة  كــرة 
اللبنانية الــريــاضــة  ولنهو  ــة...  ــي دول تدريبية  شــهــادات  أمل 

بارزة سيوي لل انتخابات االتحاد ا
التنفيذي بــاملــكــتــب  ــوا  ــ ع ــدان  ــ زي جـــورج  الــلــبــنــانــي 
ــتـــســـويـــق ــة الـ ــنـ ــجـ وزيــــــــــاد ابـــــــو عــــــــــّراج فـــــي لـ

ــل عـــادل ــراحـ الـ ــد  ــوالـ لـ ــبــطــل رو حــكــيــم  ال وفــــاء 

األول األســبــوع  نتائ  سلة: 
السوبر لي باالمارات لبطولة 

السادسة املرحلة  بطل  د  محـ وســام  رماية: 
تاز م أ  الفئة  لــلــتــراب  لبنان  بطولة  مــن 

اطلقت »ســبورتس مانيا« يف ديب بطولة الـ«سوبر ليغ«  
يف كرة الســلة تحت ارشاف مجلس ديب الريايض واالتحاد 

االمارايت لكرة السلة.
انية فرق مؤلفــة من العبني من  تشــارك يف  البطولة 
مختلــف الجنســيات العربية واألجنبية حيــث تقام جميع 

املباريات عىل أرض ملعب الوصل الريايض.
 «Sportech« ويف ما ييل نتائج األســبوع األول: فاز فريق
عــىل »Jedis« وكان أفضل العب مامــادو نداي. ويف املباراة 
 «Aramex« الفوز عىل حساب »Hoopers« الثانية حّقق فريق

وكان أفضل العب عصام ترمانيني.
« يف  أما يف املباراة الثالثــة فقد فاز فريق » 
الثــواين األخرة عىل فريــق »Ghost Honey« بتألق الالعب 
حســن دندش. واختتم األســبوع بفوز فريق »Swish« عىل 
فريــق »Chalhoub Group« ونال أّســاين بوي جائزة أفضل 

العب يف املباراة.

ــي فــــــــــي بـــــرشـــــلـــــونـــــة ــ ــ ــس ــ ــ ــي ــ ــ بــــــــــيــــــــــدري يـــــــتـــــــفـــــــو عـــــــلـــــــى م
بيدري، العب برشــلونة اإلسباين، عىل  تفوق 

األرجنتيني ليونيل مييس، قائد الفريق الســابق، 

والــذي رحل مؤخــرا إىل باريس ســان جرمان 

نقالً عن  إسبانيا«  »فوتبول  الفرنيس.وذكر موقع 

الصحفي اإليطايل الشــهر فابريزيو رومانو، أن 

بيدري اقرتب من متديد بقائه مع برشــلونة بعقد 

جديد، ميتد حتى صيف 2026.

وبحســب الصحفي اإليطايل، فإن متديد العقد 

سيتم اإلعالن عنه خالل الساعات القليلة املقبلة، 

بعد االتفاق عىل كل تفاصيل التعاقد.

وكشــف رومانو عن قيمة الرشط الجزايئ يف 

عقد بيــدري الجديد مع برشــلونة، حيث أكد أنه 

سيبلغ مليار يورو.

وبذلك سيكون بيدري صاحب أعىل رشط جزايئ 

يف تاريخ برشلونة، متفوقا عىل مييس الذي كان 

عقده األخر يحتوي عىل رشط جزايئ قيمته 700 

مليون يورو.

وجاء هــذا البند الغريــب بتوقيع رشط جزايئ 

بقيمــة مليار يورو، ملنع أي إمكانية مســتقبلية 

لرحيــل الالعب عرب دفع رشطــه الجزايئ، مثلام 

حدث مع العبني سابقني.

ن ا ــى  حــت الــعــالــم  ــ  ــ ك ــات  ــي ــهــائ ن فـــي  دول   

لقب  حامل  كاشف  عندما 
كأس لبنان يف كرة الطاولة 
روك حكيم املقربني منه منذ 
نحو عرش ســنوات أنه يريد 
تنظيم دورة دولية يف اللعبة 
وميارسها  يعشــقها  التي 
الراحل،  والده  اســم  تحمل 
القول  عىل  الكثرون  أجمع 
ان مبــادرة حكيــم تنم عن 
وفــاء لوالــده الراحل عادل 

والذي تأثر به خالل حياته.
وبالفعــل، أطلــق حكيم 
»بطولة  من  األوىل  النسخة 
للقدامى  الدويل  عادل حكيم 

يف كرة الطاولة« يف العام 2011 وشهدت 
النســختني  نظّم  كام  الكبــر.  النجاح 
الثانية والثالثة وها نحن  عشية انطالق 
البطولة  الرابعة من  الســنوية  النسخة 
بحيث سيقام حفل االفتتاح عند الساعة 
الجمعة 15 ترشين  السادسة من مساء 
األول الجاري عىل ملعب نادي غزير.وها 
هو حكيم يضع اللمســات االخرة عىل  
انطالق البطولة،التي يرشف عليها اتحاد 
الذي يرئسه جورج كوبيل،  الطاولة  كرة 
بالتعاون مع اعضاء اللجنة املنظمة ويف 
الســابق التحاد كرة  الرئيس  مقدمتهم  

الطاولة »الخبر« سليم الحاج نقوال.  
عشق روك حكيم كرة الطاولة منذ نعومة 
أظافره وميارســها يومياً  كمــدرب  ناجح 
الالعبني  افضل  ويُعترب مــن  ممّيز  وكالعب 
اللبنانيني وحاز عىل لقب كأس لبنان بجدارة 
وعينه مصوبّــة حالياً عىل انجــاح الدورة 
الدولية التي تحمل اســم والــده ملا لها من 
معاين لديه.والحقيقة تقال ان تنظيم بطولة 
دولية يف لبنان يف هذه الظروف االقتصادية 
والسياســية والصحية التي ميــر بها لبنان 
هو عمل بطويل بشــهادة الجميع مبشاركة  

العربية ومن  الــدول  مــن  العبني والعبات 
لبنان للمنافســة عىل ألقاب الفئات العمرية 

املعتمدة يف االستحقاق.
الذي   للواقع األليم  مل يستسلم روك حكيم 
مير به لبنان بل أرّص عــىل تنظيم البطولة 
لحظة  التحضــرات  وواكب  جديدة  ســنة 
بلحظــة لخرق جدار اليــأس واالحباط لدى 

اللبنانيني .
روك حكيم عنوان للوفاء.

تحية لك.

شــهدت فرتة التوقف الدويل يف شــهر 
ترشيــن األول الحايل عدة مســتجدات يف 
موقف املتأهلني لنهائيات كأس العامل 2022. 
ومن املقرر أن تقــام نهائيات كأس العامل 
2022 يف قطــر خالل الفرتة بني 21 ترشين 
الثاين و18 كانون األول من العام املقبل، فيام 
تنتهي مرحلة التصفيات يف مختلف القارات 

يف شهر حزيران املقبل.

 نظام تصفيات

كأس العامل 2022  
يضع كل اتحاد قــاري باالتفاق مع الفيفا 
نظام تصفيات خاص به، يف ظل تباين عدد 

األعضاء واملتأهلني للنهائيات يف كل قارة.
1 مقعدا يف نهائيات كأس  ومتلك أوروبا 
الصدارة  أصحاب  يتأهل  حيث   ،2022 العامل 
يف املجموعــات الـــ10 باملرحلــة األوىل 
مــن التصفيات، فيام يتبقــى  مقاعد يتم 
حسمها عرب امللحق، الذي يشارك به أصحاب 
األمم  دوري  فريقــني من  بجانب  الوصافة 

األوروبية.
الثانية  املرحلة  أفريقيا يشــارك يف  ويف 
التصفيات 40 منتخبا مقسمني عىل 10  من 
ويتأهل متصــدر كل مجموعة  مجموعات، 
الثالثة واألخــرة، ويلعب كل  إىل املرحلــة 
منتخب مع منتخب آخــر تحدده القرعة يف 
مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب املقاعد 

األفريقية الخمسة يف نهائيات املونديال.
يف الوقــت الحــايل وصلــت التصفيات 
الثالثة  املرحلة  إىل   2022 ملونديال  اآلسيوية 
التي تتكون من مجموعتني يف كل منهام 6 
منتخبات، يتأهل منها البطل والوصيف، فيام 
يتنافس صاحبا املرتبــة الثالثة عىل بطاقة 
امللحق، حيث يتأهل الفائز لخوض ملحق آخر 

مع فريق من قارة أخرى، إما أمركا الشاملية 
أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

ويتنافس يف املرحلة الحالية من تصفيات 
منتخبــات مبجموعة   8 الشــاملية  أمركا 
واحدة، يتأهــل منها أصحــاب املراكز الـ 
األوىل مبــارشة إىل النهائيــات، فيام يلعب 

صاحب املرتبة الرابعة مبلحق بني القارات.
كذلك تضــم مجموعة تصفيــات أمركا 
الجنوبيــة املنتخبــات الـــ10 األعضاء يف 
أول 4  القاري، ويتأهل منها أصحاب  االتحاد 
مراكز، فيام ينافــس صاحب املركز الخامس 

مبلحق بني القارات.

 املنتخبات املتأهلة 
حتــى اآلن ضمنت  منتخبات املشــاركة 
يف نهائيــات كأس العامل 2022، وهي: قطر 

)الدولة املضيفة(، أملانيا، والدمنارك.
بدايــة مبنتخب قطر الــذي تأهل بصفته 
صاحب الضيافة، ليشارك يف املونديال للمرة 

األوىل يف تاريخه.
ومن أوروبا تأهل منتخب أملانيا بعدما رفع 
رصيده إىل 21 نقطــة يف صدارة املجموعة 
العارشة، بفارق 8 نقاط عن نظره الروماين 

يف الوصافة، قبل جولتني من النهاية.
وبهــذا ضمن منتخــب »املاكينات«، بطل 
العامل 4 مرات، املشــاركة للمــرة الـ20 يف 

تاريخه بنهائيات كأس العامل.
وبعد يــوم واحد من تأهــل أملانيا، صعد 
منتخــب الدمنــارك يف صــدارة املجموعة 
السادســة برصيد 24 نقطة، بفارق 7 نقاط 

عن وصيفه منتخب اسكتلندا.
وســتكون هذه هي املرة السادســة التي 
يشــارك فيها املنتخب الدمنــاريك بنهائيات 
املونديــال، علام بــأن أفضــل إنجازاته هو 

.1 الوصول إىل ربع نهايئ نسخة 8

انُتخــب نائب رئيــس االتحــاد اللبناين 

للمبارزة ورئيس رشف االتحاد جورج زيدان 

عضواً يف املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 

جرت  التي  الحضورية  االنتخابات  يف  للعبة 

يف طشــقند )أوزباكستان(. وحرض ممثلو 

حضورياً   1( آســيوي  وطنــي  اتحاد   8

و8 الكرتونيــاً( ومّثل لبنــان رئيس االتحاد  

زيدان. ونائبه جورج  اللبناين جهاد سالمة 

واســفرت االنتخابات عن انتخاب االمارايت 

الشــيخ سامل بن ســلطان القاسمي رئيساً 

زيــدان عضواً  اآلســيوي وجورج  لالتحاد 

يف املكتب التنفيــذي بعدما حصل عىل 26 

صوت.  وهي املرة األوىل التي يشــغل فيها 

لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ضمن  لبنانيمنصباً 

القاري انتخابــاً وليس بالتعيني .كام انتخب 

امــني صندوق االتحــاد اللبنــاين زياد ابو 

عراج عضواً يف لجنة التســويق وحاز عىل 

18 صوت وهو الرقم األعــىل مناصفة مع 

مرشح من أوزباكستان.

وكانــت لالتحاد اللبناين برئاســة جهاد 

سالمه ونائبه جورج زيدان اليد الطوىل يف 

جمع الدول العربية ودول منطقة غرب آسيا 

وتوحيد االقرتاع وادارة االنتخابات.وقد أثني 

الوفود  واعضاء  الوطنية  االتحادات  رؤساء 

عــىل الدور الذي لعبه ســالمة وزيدان يف 

االنتخابية«. ادارة«املعركة 

ج. ب

قاد القدر كارل ابو خليل اىل تسلّم مهام فنية 
يف نادي  سبارتا برترانج يف اللوكسمبور بعد 
سنوات من تدريب عدد من فرق الفئات العمرية 
 ،1 8 يف لبنان. وابو خليل، املولــود يف العام 
مارس لعبة كرة الســلة منذ صغــره وتنّقل بني 
عدد من األندية اللبنانية ليحط رحاله يف اوروبا 
الســلة كعمل احرتايف  لشاب اختار ميدان كرة 
له مع العلم ان  كامل ابو خليل والد كارل تســلّم 
مناصــب ادارية هامة  يف نادي برمانا الريايض 
العريق  لســنوات طويلة. »الديار« اجرت حواراً 
مع املدرب كارل ابو خليل تحدث فيه عن مسرته 
كالعب وكمدرب يف كرة الســلة لشــاب ما زال 
املستقبل امامه.كام تطرّق اىل طموحه الريايض 

كمدرب.

 »كرة السلة فئة دمي« 
ويستهل ابو خليل  حديثه بالقول«لقد ترعرعت 
عىل عشق لعبة كرة السلة وهي فئة دّمي )ضحك 
كثراً( ومارستها يف عدد من األندية يف الفئات 
العمرية )ناديا األنرتانيك والشــانفيل( ثم لعبت 
مع نادي بروت 1875)جامعة القديس يوسف( 
ضمــن الدرجة الثانية ومع نــادي  بلديت برمانا 
الحبيبة ضمن الدرجة الثالثة ومع نادي سبورتنغ 
ابو خليل  الرابعــة«. وتابع  الدرجة  بقنايا ضمن 
بالقول«دخلُت السلك التدريبي منذ خمس سنوات 
ز)تحت الـ14  ودربُت عدة فرق يف  نــادي براي
سنة وتحت الـ12  ســنة وتحت الـ 10 سنوات( 
الـ18 سنة  وتوليت مهام مســاعد مدرب لتحت 
ز ايضــاً. كام توليت  وتحت الـ 16 ســنة لرباي
منصب مساعد املدرب لفريق الرجال لنادي 1875 

ثم اصبحب مدرباً للفريق ملدة سنة«.

 نادي سبارتا 
ابو خليل قليالً وتابع كالمه »حالياً  وســكت 
أعمل كمســاعد مدرب لفريقي الرجال والسيدات 
التابعني لنادي سبارتا برترانج يف اللوكسمبور 
وهام يف مصاف انديــة الدرجة االوىل يف هذه 
الدولــة األوروبية الصغرة.كام اشــغل منصب 
مدرب الفئــات العمرية لفرق النادي عينه للذكور 
واالناث)تحت الـ 14 ســنة وتحت الـ 12 ســنة 
وتحت الـ 10 سنوات( اىل جانب مهامي التدريبية 
لالعبني األجانــب والالعبات األجنبيات يف نادي 
سبارتا برترانج. ولقد وّقعت عقداً مع النادي ملدة 
سنة ينتهي يف شــهر ايار املقبل وبدأت مهامي 
التدريبية يف اللوكســمبور  يف ايــار الفائت 

واألمور تسر عىل ما يرام«.

 الشهادات التدريبية 
وبالنســبة للشــهادات التدريبية التي حصل 
عليها أجاب أبو خليــل« يف العام 2018 حصلت 
عىل شــهادة تدريبية  مستوى اول ثم خضعت 
لــدورة تدريبيــة يف اســبانيا تحــت ارشاف 
الـ«يوروليغ«ونلت شــهادة مــن اليوروليغ يف 
الدورة التي جرت  بالتعاون مــع جامعة بلغراد 
انه يطمح  ابو خليل  الشهرة«. وكشف  الرصبية 
لــالرشاف فنياً عىل فــرق يف أهــم البطوالت 
االوروبية اىل جانب الحصول عىل فرصة لتدريب  
املســتقبل.  العمرية يف  للفئات  لبنان  منتخبات 
رصاحة أنا متفّر ملهامــي التدريبية يف اللعبة 
التي اعشقها وحالياً انا موجود يف اللوكسمبور 
ورمبا ســيقودين القــدر اىل ما هــو أبعد ». 
وحول النتائــج املحققة حتــى اآلن يف بطولة 
اللوكســمبور قال ابو خليل«لدى الرجال خضنا 
نا واحدة.  ثالث مباريــات ففزنا يف اثنتني وخ
ويف فئة الســيدات فزنا يف مباراة وحققنا فوزاً 

يف مسابقة الكأس«.

 طموحي كبر 
وختم ابو خليــل قائالً »طموحي كبر وآمل ان 
اصل اىل ما أطمح اليه. لقد انخرطُت يف الســلك 
التدريبــي يف كرة الســلة يف لبنــان واآلن يف 
أوروبا. لقد اكتســبُت خربة كبــرة يف التدريب 
يف لبنان والتعاون مع نادي سبارتا مثمر وادارة 
النادي ممتازة. ويف الختــام، أود ان اوّجه تحية 
اىل الشعب اللبناين عامة ورياضيي لبنان خاصة 
النهوض مجدداً يف  اىل  اللبنانية  الرياضة  لتعود 
ظل األزمة االقتصاديــة التي يرزح تحتها وطني 
الحبيب لبنان. وامتنى التوفيق ملنتخبات لبنان يف 
كرة السلة يف االســتحقاقات الخارجية  املقبلة 

ولبطولة لبنان التي ستنطلق قريباً«.

ا ا اد  ي  ا اليم مع  يل  و  ل ا كا

يا ا د ا ل ا ي  ل   ال

الياً د ال  ع  ي ي

يا ا ل م ا

ائل ت ا ما ال ا مع ال ال يد 

اللبنــاين للرماية والصيد  نظّم اإلتحــاد 
مسابقة  بالرماية عىل األطباق وهي املرحلة 
السادســة لبطولة لبنان لســنة 2021 يف 
الحفرة األوملبية  الرماية عىل االطباق مــن 
)تــراب( لفئة )أ( ممتــاز والتي اجريت يف 
ليبانون كاونرتي كلوب بحضور  نادي  حقل 
النادي املضيف  جهاد حيدر. شــارك  رئيس 
يف املســابقة 20 رامياً من الفئة )أ( ممتاز. 
وجاءت نتائــج مرحلة التصفيات عىل 125 
طبــق للرماة الســتة األوائل عىل الشــكل 

التايل:
 وليد النجار: 125/115
 اييل بجاين:114 /125
 اييل صليبي: 125/114

 أحمد دعكور: 125/114
 وسام محـمد: 125/112

 طالل كرم : 125/112
وحســب النظام الجديد املتبع يف االتحاد 
املؤلفة  التصفيات  يتأهل يف  للرماية  الدويل 
من خمس جوالت الرماة الستة الذين أحرزوا 
أعىل مجمــوع اهداف من اصــل 125 طبق 
النصــف نهائية  الجولة  ومن ثم يدخلــون 
يرمــي كل من الرمــاة طلقةواحدةعىل 25 
طبق. بعدها تجــرى املرحلة النهائية الحراز 
املركز األول والثــاين والثالث، اذ تضاف عىل 

نهائية  النصف  املرحلة  يف  املحققة  النتيجة 
نتيجة خمســة أطباق لألول ويتم استبعاد 
الرامي الذي حصل عىل أقل عدد من االصابات 
وبعدها تجري الرماية عىل خمســة أطباق 
اضافيــة أخرى ويتم اســتبعاد الرامي الذي 
حصل عىل أقل عدد مــن االصابات ويحصل 
ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضاً عندها يعرف 
من الذي فاز باملرتبة الثالثة. وأخراً تحســم 
النتيجة بــني األول والثاين بعد الرماية عىل 

عرشة أطباق يف آخر الجولة. 
لذا جاءت النتائج عىل الشكل التايل:

 املركز الســادس الرامي أحمد دعكور اذ 
حصل عىل 16 من أصل 25

اذ  اييل صليبي  الرامــي  الخامس  املركز   
1 من أصل 0 حصل عىل 

 املركز الرابع الرامي وليد النجار اذ حصل 
عىل 26 من أصل 5

 املركز الثالث الرامي اييل بجاين اذ حصل 
عىل 1 طبق من أصل 40

 املركز الثــاين الرامي طالل كرم وحصل 
عىل 41 طبق من أصل 50.

 املركز األول الرامي وسام محمـد وحصل 
عىل 42 طبق مــن أصــل 50 يف الجولتني 

النصف نهائية والنهائية.
أرشف عىل التحكيم ناجي الهاشم. 

يدا و  ا  م يو ل اد ا و ا م ا يدا مع  ال م 
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ي ع يل يع  و 
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من خمسة حروف:    االبراج 

  دولة أمركية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ترومان كابوت 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف الجنوب. 

2ـ مغنية سورية. 

ـ حبل السفينة، قلب 

4ـ إعتامد عىل. 

كان  إنكليزي  رسام  5ـ 

رسام امللك. 

1ـ نوع من األقمشة. 

2ـ فريــق كــرة قــدم 

برتغايل. 

ـ شحم، هجَم. 

4ـ يرشدان. 

5ـ مدينة فلسطينية. 

حي وشــاعر لبناين راحل.  مؤلف موســيقي وم

مؤسس مع أخيه ظاهرة فنية. وهو من رواد املوسيقى 

اللبنانية يف العرص الحديث.

إسمه مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

+12+2 دولة عربية.  +4+6

+12+11 دولة آسيوية. +6+10

+7+6+4+12 عاصمة أوروبية.

+5 بلدة يف عكار. +6+8

+1+6 زوج.

8+2+11 صار الوقت.

11+2+ قام مقام. 

5+11 صار الوقت. 

1ـ ما إسم الطبيب والعامل االنكليزي الذي قام بابحاث 

1؟  عن املالريا، ونال جائزة نوبل سنة 02

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية ســنة إكتشف فاسكو دي غاما رأس الرجاء 

الصالح؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مــن هــو الفيلســوف الفرنــيس الذي أّســس 

االنسيكلوبيديا وأرشَف عىل اصدارها؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم الشــاعر املرصي الذي أحــب الفالحني 

والكادحني، ولُّقب بالشاعر الحزين؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما االسم الذي يُطلق عىل األرياف يف العراق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو األديب والشــاعر والصحايف السوري الذي 

أنشأ يف القاهرة جريدة مرآة الرشق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم العاصمة األمركية التي اجريَت فيها دورة 

1؟ األلعاب األوملبية الصيفية سنة 68

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من كان أول رئيس وزراء ُعاميل يف بريطانيا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم الثور الضخم املشهور بصوفه ويعيش يف 

األماكن املرتفعة؟

و من 
ي من 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

طان ال

2 متوز( (22 حزيران  

العذراء

2 أيلول( (24 آب  

العقرب

21ت2) 2 ت1 )

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

تشــتغل وتعمل باندفاع وحامسة وسوف 
ار تعبك يف مدة ليست ببعيدة. عاطفيا،  ترى 
حاول الرتوي والهدوء واالبتعاد عن العصبية. 

تعاين من بعض القلق واالكتئاب واملعالجة 
تكمــن يف الطبيعة الجميلة. تعاونك مبحض 
ارادتك مــع زميل لك نتيجته ســتكون جيدة 

وساّرة. 

يقــل الضغط عىل مشــاريعك املطروحة، 
فانتهــز الفرصة وانتفع بهــذا. اياك أن تأخذ 
عة بشــأن الرشيك، وافح  قــرارات مت

األمور بتمعن وروية.

ابدأ بالتخطيــط ملرشوعك الجديد منذ اآلن، 
وعندما يصر كل يشء واضحا يف ذهنك، بارش 
التنفيذ. أمورك العاطفية رائعة وتسرحســب 

األصول.

تتمتع بقوة داخليــة فائقة ومتتلك القدرة 
عىل اغناء الذات. عاطفيا، الطريق أمامك سهلة 
ومريحــة فتعيش مرحلة جميلة يســودها 

التفاهم والوفاق. 

املحبــة تغطي كل نشــاطاتك واتجاهاتك.
انجز أعاملــك الحالية وابدأ بالتحضر  ملهمة 
جديدة. يــوم مؤات للقيام بزيارة إىل أصدقاء 

أعزاء اهملتهم. 

ال ترتدد كثرا يف اختيار الوســيلة املناسبة 
التــي تؤمن لــك نجاحك وتفّوقك. اســتعمل 
تجاربك الســابقة العديدة لتحصل عىل أفضل 

النتائج.

أنت انســان محبوب من الجنس اآلخر وهذا 
ّك ويســعدك. العــب أوراقك مبهارة  األمر ي
وفطنة، واألعامل الجارية ســتكون مدعومة 

جدا. 

متارس مســؤولياتك كاملة، وعىل الوجه 
املطلوب مــام يؤدي بك اىل نتائــج ممتازة. 
باملقابل، الحبيــب اللطيف بحاجة اىل حنانك 

واالهتامم الزائد به. 

برهــن عن الصرب والجلــد أمام وضع يبدو 
لك جامــدا يف هذه املرحلة الدقيقة. وأيضا ال 
تقم مبجازفات غر رضورية يف املجال املايل 

والعاطفي. 

ة احتامل ملناقشة اتفاق يتعلق بعمل جاّد، 
تفحصه جيدا وال تستخف به. عاطفيا، ال تدع 
عة فكل ميدالية لها وجهها  نفسك تنبهر ب

الخاص. 

متر يف هذه اآلونة مبرحلة من االســتقرار 
تعود بعدهــا اىل فرتة من التعب. لديك القدرة 
والقــوة عــىل النضال من أجــل الدخول يف 

مشاريع طموحة.   

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

2 آب( (24 متوز  

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

1 شباط( (21 ك2  

ايطو
انكلرتا

األمازون
استنبول

أنقرة
النجمة
الفرزل
بايكال

باستور
تنزانيا

تركيا
تنفيذ

جنوى
جالينس

حظ
حريصا
حراجل
خروف

خوار
ديوجينس

دراخام
ذهب

رومانيا
رجاء
زورق
زحلة
زامبيا
شوط

شهرزاد
ضيعة
طردبا
غضب

فلوريدا
فوج
قانا

كنار
كوبنهاغن

كابيتول
ليبريا
مقابلة
مرحبا

هدى

هند
الحل السابقهواية.

الحل السابق

لوساكا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

S U D OK U

1ـ الشاعر شييل. 

2ـ تشيكوسلوفاكيا. 

1 ـ سنة 57

4ـ يف مدريد. 

5ـ يف مرص. 

6ـ امللك جورج األول. 

7ـ أربعامية ج تقريبا. 

8ـ اليوبيل الوردي.

1ـ بلباو. 

2ـ الينك. 

ـ زرد. 

4ـ أوبال. 

5ـ كسارة. 

1ـ بلزاك. 

2ـ الروس.

ـ بيدبا.

4ـ ان، آر. 

5ـ وكالة.

1ـ ادغار ألن بو، عدن

2ـ رجاس، مهرقان، يم

ـ نون، حسام، داكا

4ـ سندوك، سام، دينا

5ـ تصيح، أم، ألي، الجندي

6ـ هــو، يــوم، نجــران، 

تنبجس

7ـ مصعد، حفاوة، ابني، آر

8ـ نارجيلة، االسكا، عكا

ـ قلح، ويل، لب، فاتر

آن،  باشــا،  واصــا  10ـ 

يستمتع

11ـ اب، لوي، ند، درب، أم

12ـ يدّك، نانيس سيناترا

1ـ املهيمنون، استنفاد

1ـ ارنست همنغواي
2ـ دجون صوصا، أبدأ

، كل ـ غاندي، عرق
4ـ اس، وحيد جالل

5ـ حك، يحّبونه
6ـ أمس، أمحل، اياي

7ـ لهاسم، فتوش، نم
8ـ نرّمم، نا، يانسن
ـ بق، الجّوال، ديو

10ـ واٍد، أرتّل، سن
11ـ ناديا، الندّي

12ـ يك، ناسب، رنا
1ـ ديانا، بك، يباس

14ـ نم، التناقس، ت ت
15ـ َجني، أمتّرن

16ـ نب، عتم، أف
17ـ دجاكرتا

ا، عامد 18ـ ي

1ـ مسكن األبرار والصالحني 
يف  مدينــة  الرحيــل،  بعــد 

األرجنتني. 
2ـ أغنية لفايزة أحمد، مطار 

يف اليابان.
ـ جاّر اليشء، أحد الشهور، 

ضمر متصل.
4ـ أحفظ وأصون، الغزل، برَم 

الحبل.
5ـ فيلم أخرجه جاك مارتان، 
ُمكرمون وأفاضل، من الطيور.

والعنف،  بالجفاء  متسَك  6ـ 
غمَس يف املاء، شأنه.

7ـ صب املاء بكرثة، أفّرق بني 
األشياء، قرميد.

8ـ اشارات وبراهني، يصّمم 
عىل، حسَب.

يُعــرف  للتفســر،  ـ 

بالقريشة، الكرَم.

لبنانية،  10ـ لطَمت، مغنية 

للنفي.

11ـ بلــدة يف الجنوب، فك، 

ترتديه التلميذة.

12ـ مرفــأ فرنيس، مقهى 

لييل، نظَر.

1ـ فنان لبناين.

14ـ مَشــيُتم، فريــق كرة 

فرنيس، متشابهان.

15ـ أغنية لفايزة أحمد.

16ـ للندبة، تُعلم بـ.

17ـ تغيره، عاَد.

واعالميــة  مذيعــة  18ـ 

مرصية صاحبة الصورة.

1ـ كاتب وروايئ مرصي 

راحل.

وزراء  رئيــس  أول  2ـ 

لدولة باكستان.

تقّنَعــت  رسوري،  ـ 

وتخفت.

4ـ قدر، قضايا ومطالب، 

أرغب وأريد.

الذباب،  5ـ صّوَت وطن 

البلّوط،  من  نوع  ســعَل، 

يد الثوب، شــجر يُستظل 

تحته.

وأرى، هواء  أصادف  6ـ 
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ايضا باســتقالة البيطار فــورا  وابطال  مذكرات التوقيف واال 
فانهم سينسحبون من الجلســة ويقاطعون الحكومة حتى  
تنفيذ هذين املطلبني، وان احتامالت االعتكاف واالستقالة واردة 
حسب تطور امللف، وساندهم يف قرارهم املجلس الشيعي االعىل 
الذي دعا اىل اقالة البيطار فورا، يف ظل معلومات عند الثنايئ 
الشــيعي ان القايض البيطار منخــرط يف مرشوع مواجهة 
الحزب امركيا، وانه بعد اصدار مذكرة التوقيف بحق عيل حسن 
خليــل اجتمع مع وفد اجنبــي ملدة 45دقيقة يف مكتبه، ولدى 
الثنايئ الشــيعي معلومات عن توجه القايض البيطار التهام 
حــزب الله بالتفجر وتحميله مســؤولية جرمية مل يرتكبها 
كمقدمــة« لقبع« كل من يتبع لحزب اللــه يف ادارات الدولة 
وهذا لن مير مهام كلف االمر، ومهام كانت الحمالت والتبعات 
والتربيرات مع االرصار عىل ان تكون التحركات يف الشارع  اليوم 
امام قرص العدل تحت سقف القانون وما كفله الدستور، ولذلك 
ســيقترص التجمع  اليوم عىل املحامني واصحاب القطاعات 
املهنية فقط دون اي مشــاركة شــعبية افســاحا يف املجال 
للحلول، واذا فشــلت االتصاالت يف اقالة البيطار  فان االمور 
ستتدحرج نحو تحركات شــعببة كبرة وشاملة حتى  اقالة  
القايض البيطار، علام ان الثنايئ الشيعي يرفض وضع تحركاته 
يف االطــار املذهبي وذكر ان مفتــي الجمهورية اللبنانية عبد 
اللطيف دريان هب ملواجهة الحملة عىل رئيس الحكومة السابق 
حســان دياب ومحاولة توقيفه من قبل القايض البيطار، واكد 
ان الحملة عىل دياب كيدية وان موقع رئاســة الحكومة ليس 
مك عصا، كام شمل دفاع املفتي دريان وزير الداخلية السابق 
نهاد املشــنوق، و تحرك رؤساء الحكومات السابقني دفاعا عن 
موقع  دياب، حتى البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي 
وقف اىل جانب قائد الجيش الســابق جان قهوجي رافضا اي  
مظلومية عليه، وبالتايل فان االنتقادات لعمل القايض البيطار 

ليست محصورة بالطائفة الشيعية فقط.

 موقف رئيس الجمهورية 
ويف املقابل، فــان املواجهة داخل مجلس الوزراء كانت بني 

الوزراء الشــيعة واملــردة ووزراء رئيس الجمهورية الذي كان 
محايدا نوعا ما للحفا عىل الجلسة ودرس طلب تنحية البيطار 
عــرب مجلس القضاء االعىل كام اقرتح وزير العدل الذي تراجع 
عنه بعدها متشــيا مع موقف الرئيس عون الذي  تبدل جذريا 
يب عرب مصادره »ان  املطلوب   امس، وظهر ذلك من خالل  الت
احرتام الفصل بني السلطات واستقاللية القضاء وعدم التدخل 
يف عمله، وانه ال ميكن ملجلس الوزراء ان يصدر مرسوما باقالة 
قاض يحقــق يف جرمية محالة من املجلس العديل ولن يقبل 
رئيس الجمهورية ان يتحول االمر اىل سابقة يف عهده، وعىل 
الفريق الذي يشعر باملظلومية ان يلجأ باعرتاضاته اىل مجلس 
القضــاء االعىل، وهذا هــو الحل الذي يجب ان يتبع وأيد وزراء 
التيــار الوطني الحر موقف عون، فيام مال موقف ميقايت اىل 
تأييد وجهة نظرعون باســتحالة اصدار مرسوم عن الحكومة 
باقالة البيطار وان هذا االجراء يكون ســابقة ولن يســمح به 

يف حكومته«.

 االمن الذايت  وارتفاع الدوالر 
وحســب مصادر عليمة، فان هذه االزمة  تتزامن مع اخطر 
ازمة معيشــية شهدها لبنان ســترتك تداعياتها عىل امن البلد 
وتعــزز منطق  االمن الــذايت،  يف حني تعاين املؤسســات 
العســكرية  املزيد مــن حاالت الفرار جــراء الرواتب املتدنية 
بالتزامن مع  الدعوات اىل تحركات عىل االرض »شــارع مقابل 
شــارع«. وهذا هو الخطر الحقيقي  االكرب عىل البلد ويفرض 
تحصــني الجيش وحاميته وتوفر كل مــا يحتاج اليه للقيام 
مبهامه، علام ان ســعر الدوالر تجاوز ســقف ال 21 الف لرة، 
وهذا ما ســيؤدي اىل مزيد من االرتفاع يف االســعار وتعميق 

يس الناس وتحضر البلد النفجار اجتامعي حتمي. م

 الثنايئ الشيعي رفض 
مقرتحات وزير العدل 

ويف املقابل، تؤكد مصادرعليمة، مقاطعة الثنايئ الشيعي الي 
جلســة للحكومة ال يكون عــىل جدول اعاملها اقالة القايض 
البيطار واســقاط مذكرات التوقيف، علام ان الثنايئ الشيعي 
رفــض اقرتاح وزير العدل باحالــة اعرتاضاتهم اىل التفتيش 
القضايئ وتشكيل هيئة تحكيمية من القضاة يقرتحها مجلس 

القضاء االعىل  للتحقيق  يف تجاوزات القايض البيطار اذا  كان 
هنــاك من تجاوزات، علام ان الثنايئ الشــيعي ال ميانع  اقالة 

البيطار عرب مجلس القضاء االعىل.

 موقف االشرتايك 
اما بالنسبة ملوقف وزير الحزب التقدمي االشرتايك القايض 
عباس الحلبي فانه التزم الصمت خالل جلســة الحكومة لكنه 
تلقى امس توجهات من رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 
جنبالط  بالتصويت رفضا القالة البيطار واحرتام اســتقاللية 
القضــاء  لو عقدت الجلســة،  مع تفهمــه لهواجس البعض 

ورضورة االعرتاض عرب االطر القانونية.

 الدكتور جعجع 
اما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمر جعجع فدعا 
عــون وميقــايت اىل حامية البيطار او االســتقالة وقال : ما 
يحصل اليوم مع القايض بيطار وما حصل باألمس مع القايض 
صّوان ال يُّشذ عن قاعدة رفض التحقيق وفرض معادلة إّما رأس 
القــايض البيطار وإما رأس الحكومة، اّما »قبع البيطار« وإما 
تفجر الشارع وتفجر البلد وبطبيعة الحال تفجر الحكومة.
وتابع : ان اي ابتزاٍز إضايف تخضع له رئاســتا الجمهورية 
والحكومــة بخصوص تحقيقات جرمية املرفأ هو كمســامٍر 

إضايف ورمبا أخر يف نعش ما تبّقى من دولٍة لبنانية.
واضــاف  : املطلوب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
والحكومة مجتمعة أن يتحّملوا مسؤوليتهم يف رفض اإلذعان 
لرتهيــب »حزب الله« وأّما إذا أوقفوا التحقيقات يف ملف املرفأ 

خضوعا لهذا الرتهيب فعليهم االستقالة فوراً.
وردا عىل التهديدات قال : أّما يف ما يتعلق بالتهديد باللجوء اىل 
اساليب أخرى ملحاولة قمع القايض بيطار،فإنني أدعو الشعب 
اللبناين الحّر ليكون مستعداً إلقفاٍل عاٍم شامٍل سلمّي يف حال 
 حاول الفريق اآلخر استعامل وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة.
هــذا ونفذ اهايل الضحايا وجمعيــات مدنية تحركات داعمة 

للقايض البيطار ورفض تنحيته.

 املستقبل 
اما النائب يف كتلة املســتقبل محمد الحجار فاكد »للديار«، 

ان االمور صعبة جدا وليســت »هينة » ونحن اول من تقدم اىل 
املجلس النيايب باقرتاح رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء 
الحد من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات ومسؤولني، وسيناقش 
هــذ ا االقرتاح الثالثاء يف مجلس النواب، واكد الحجار ان تيار 
املســتقبل مل ولن يطالب باستقالة القايض البيطار او تنحيته، 
ونحن دعيناه اىل التزام املعاير الدستورية والقانونية الواحدة 
وعىل الجميع دون استثناء،  ونرفض التدخل يف عمله، ونجزم 
انه لــو اخذ باقرتاحنا برفع الحصانات عن الجميع لكنا تجنبنا 
ما حصل يف جلســة مجلس الــوزراء، ونحن مع التحقيق يف 
هــذا امللف اىل النهاية وكنــا طالبنا  بالتحقيق الدويل يف هذه 
الجرمية  الكــربى، لكن الرئيس عون رفض  ذلك، ووصلنا اىل 

ما وصلنا اليه.

 الخالفات بني عون وبري ستتصاعد 
وحسب مصادر عليمة، فان الخالفات ب رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اىل تصاعد 
وباتت من دون سقوف، بعد ان رفض عون كل االتصاالت لفتح 
دورة اســتثنائية ملجلس النواب، وحسب الدستور، انه يف حال 
كان مجلــس النواب منعقدا يف دورة عادية او اســتثنائية، ال 
يحــق للقايض البيطار اصدار مذكــرات التوقيف بحق الوزراء 
والنواب، لكن الرئيس عون رفض فتح الدورة االســتثنائية، ما 
1ترشين  سمح للقايض البيطار  باصدر مذكرة التوقيف قبل 
االول موعد بــدء العقد العادي الترشيعي ملجلس النواب، ويف 
هــذا االطار ذكرت االمانة العامة  ملجلس النواب انها ارســلت 
كتابا لوزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية موقف 
املجلس من مالحقة الرؤســاء والوزراء والنواب، وبان املجلس 
بارش السر باالجراءات الالزمة، مام يتعلق بجرمية املرفأ، وان اي 
اجراءات من قبل القضاء العديل بحق الرؤساء والوزراء والنواب 
 يعترب تجاوزا لصالحيتــة،الن هذا االمر ليس من اختصاصه. 
من جهة اخرى، فان قوى عديدة يف 8 اذار تتهم النائب جربان 
باسيل بالوقوف وراء تصلب الرئيس عون، وان باسيل لن بقدم 
اي مســاعدة ل 8 اذار قبل الحصول عىل وعد رســمي بدعمه 
يف انتخابات رئاســة الجمهورية، وهذا لن يحصل مام سرفع 

سقف املواجهة بني باسيل و8  اذار ملستويات كبرة.

يتحقق الثبات النقدي بحسب النظرية اإلقتصادية من ثبات 
النمو الــذي هو عبارة عن خلق للرثوات يقوم املرصف املركزي 
برتجمتهــا إىل عملة عرب طبع عملــة موازية لهذا النمو كحٍد 
أقــ مع األخذ بعني اإلعتبــار املتغرات اإلقتصادية واملالية 
والنقديــة يف املرحلة املقبلة. وبالتايل أي ثبات نقدي يجب أن 
يكون نتاج منو إقتصادي مســتدام ملا يف ذلك من دعم للعملة 

الوطنية مقابل العمالت الصعبة يف اإلقتصادات املفتوحة.
يف غياب سياسات مالية )من مسؤولية الحكومات(، يفقد 
البلد الثبات النقدي وهذا أمر حتمي! وبالنظر إىل املايض نرى أن 
السياسات املالية للحكومات اللبنانية ُمعطّلة منذ عقود بسبب 
الرصاعات السياســية التي تعصف بلبنان وأكرب دليل عىل ذلك 
فرتات الفرا الرئايس والحكومي والحروب التي عصفت بلبنان 

منذ نهاية الحرب األهلية وحتى اليوم. 
عىل هذا األســاس وبناًء لتوّجيهــات الحكومات املُتعاقبة 
)البيانات الوزارية(، قام املرصف املركزي اللبناين بتثبيت سعر 
رصف اللرة ُمقابل الدوالر عرب اســتخدامه آليات السوق  أي 
العرض والطلب والتدّخل يف الســوق عىل هذا األســايس وقد 
ســاعد املركزي عىل نجاح هذه السياسة تدفق العملة الصعبة 
إىل البالد إن بواسطة التحويالت الخارجية أم بواسطة إصدارت 
اليوروبوند. ومبا أن اإلقتصاد اللبناين هو إقتصاد حّر بتعريفه 
بالدســتور، عمد املرصف املركزي إىل خلق هامش يســمح من 
خالله لسعر رصف اللرة اللبنانية بالتحرك ضمن هامش محدد 
فال يتدخّل إال إذا تم خرق هذا الهامش صعوًدا أو نزوالً. وإلمتام 
هذه املهمة قام مــرصف لبنان بتكوين إحتياطي إلزامي هائل 
وأّمن مصادر متويل خارجية عرب فتح القطاع املرصيف اللبناين 

عىل النظام املرصيف العاملي.
ال ميكن ألحد نكران أن املواطن اللبناين عاش بأمان إجتامعي 
201. وإذا كان البعض يقول ان  1 وحتى العام  مــن العام 7
اللبناين عاش فوق قدراته املالية، فهذا القول نابع من »مّنّية« 

تجاه املواطن اللبناين ونكران أن تأمني الثبات النقدي هو واجب 
عىل الحكومات وعىل املصارف املركزية تجاه املواطن اللبناين.
فالــدوالرات التي دخلت إىل النظام املرصيف اللبناين )ودائع 
وإســتثامرات بالدرجة األوىل( مّولت اإلستراد وإنفاق الدولة 
اللبنانيــة. وبدون هذه الدوالرات مــا كان للبنان القدرة عىل 
اإلنفــاق، فمثاًل كان مــرصف لبنان يؤّمن ما بني مليار ونصف 
وملياري دوالر ســنويًا لرشاء فيول لرشكة كهرباء لبنان، كام 
أن الســلّك الديبلومايس اللبناين يف الخــارج يتّم متويله من 
الدوالرات يف القطاع املرصيف، واألهّم يبقى أن هذه الدوالرات 
مّولت اإلســتراد الذي وصل إىل مســتويات كارثية يف العقد 
األخر بحيث فاقت الحاجات املحلية، وتجلت يف الفرتة األخرة 
يف عمليــات التهريب وتحقيق األرباح الطائلة من خالل البون 

الشاسع بني الكلفة املدعومة والبيع االستغاليل.
ومــن األخطاء امللحوظة يف الحكومــات املتعاقبة أنها مل 
تقم برفع الرســوم الجمركية بهدف لجم اإلســتراد، وبالتايل 
تّم رصف أكرث من 100 مليار دوالر أمريك يف الست السنوات 
التي ســبقت إندالع األزمة. وحني طالب أحد الوزراء يف العام 
201 برفع الرســوم الجمركية، قامت الدنيا ومل تقعد من قبل 
زمالئه! املســتفيدون األول من تلك الدوالرات كان املستوردين 
الذين قاموا بعمليات تهريب للبضائع واستفادوا بأرقام خيالية 

مّولت منظومة قامئة بكل أبعادها! 
هل املسؤولية تقع عىل سياسة تثبيت سعر الرصف؟ 

الجواب يفرض عدًدا من التوضيحات:
أوال  الثبــات النقدي  الذي هو حجر األســاس يف ثبات 
األســعار  هو رشط مــن رشوط األمن اإلجتامعي. وبالتايل 
هناك رضورة لهذا الثبات ســواء كان آتيا من السياســة املالية 
للحكومة أو من السياســة النقديــة للمرصف املركزي. والحل 
األمثل هو العمل التناغمي بني السياستني أي أن تدعم إحداهام 

األخرى.
ثانًيــا  الثبات النقدي عىل أهّميته القصوى ويف ظل غياب 
رقابة من قبل الســلطة التنفيذية، ســمح لفئة من الالعبني 

اإلقتصاديني باإلستفادة من هذا الثبات من أجل تعظيم ثرواتهم. 
نذكــر من بني اإلجراءات التي كان عــىل الحكومات املتعاقبة 
أخذهــا: وقــف التهريب، خلق منافســة رشيفة وعادلة  بني 

التجار
201 وحتى  ثالًثــا  األزمة التي عصفــت بلبنان منذ العام 
يومنا هــذا، تؤكّد املؤكد  أي رضورة وجود ثبات نقدي! وهذا 
األمــر يجب أن يكون مــن خالل النمو اإلقتصادي الذي تحركه 

السياسات املالية للدولة.
رابًعا  أثبتت دراسة علمية أن كلفة تثبيت سعر رصف العملة 
عــىل اإلقتصاد يف الدول التي تعاين من عدم ثبات ســيايس 
وأمني هي أقل من كلفة تحرير العملة. يف املقابل كلفة تثبيت 
ســعر رصف العملة عىل اإلقتصاد يف الدول التي تنعم بالثبات 
السيايس واألمني، أكرب من كلفة تحرير العملة. الجدير ذكره أنه 
يف مرحلة من املراحل، دخل مرصف لبنان كشار للعملة الصعبة 
وهــو ما يدّل عىل وفرة العملــة الخرضاء أنذاك، وكان األجدى 
بالحكومات واملصارف إستثامر هذه األموال يف اإلقتصاد وهو 
ما كان ليعود بالفوائد عىل اإلقتصاد مع إستثامرات غر مكلفة.
من هذا املنطلق ال مُيكن القول ان تحميل مسؤولية الخلل يف 
السياســات املالية )للحكومات( وسوء إستخدام النظام املايل 
والنقدي من قبل بعض اإلنتهازيني، عىل عاتق الثبات النقدي.

هل مُيكن القول ان مســتوى سعر رصف 1500 لرة لبنانية 
يحمل مسؤولية يف األزمة؟

1507 لرة لبنانيــة لكل دوالر  عنــد طرح ســعر رصف 5
أمريك يف تســعينات القرن املايض، كانت تدفقات الدوالرات 
إىل النظام املرصيف اللبناين تســمح بهذا السعر الذي هو نتاج 
حسابات مرصفية مبنية عىل ديناميكية التدفقات. اليوم وبعد 
وقف دفع ســندات اليوروبوندز، إنعزل لبنان عن النظام املايل 
العاملي وبالتايل قلّت وترة الدوالرات وهو ما يجعل سعر رصف 

1507 غر ممكن بعد األن إال إذا تغّرت املعطيات املالية. 5
السياســة النقدية للمرحلة للمقبلة هي مرحلة تحرير سعر 
رصف اللــرة مع نهج موّجــه أي تدخل من قبل مرصف لبنان 

يف حــال وجود فجوات بني العرض والطلب، وهو ما يُشــكّل 
أرضيــة صلبة إلنطالقة اإلقتصاد ألنه من املســتحيل التفكر 
بعودة اإلقتصاد إىل اإلزدهار يف ظل أرضية غر صلبة ، عنيت 
بذلك الفلتان بسعر رصف اللرة. هذا األمر يفرض عىل مرصف 
لبنان إعتامد الهدف الوســيط »هدف التضخم« وليس »مجلس 
النقد« الذي ســيزيد من األزمة ويتعارض مع مطالب صندوق 

النقد الدويل.

 ماذا عن الودائع، هل اختفت ؟  
الجواب األول يأيت من الدســتور الذي يُقّدس امللكية الفردية 
وبالتايل ال مُيكن املس باإللتزامات تجاه املودعني. لكن املُشكلة 
تكمــن يف تراجع التدفقــات املالية من العمالت الصعبة وهو 
مــا يجعــل التفاوض مع صندوق النقد الــدويل، وإعادة فتح 
أبواب الخليج، وخفض إنفاق الدولة من العملة الصعبة، ولجم 
التهريب أموراً أكرث من رضورية إلعادة إدخال تدفقات جديدة 
تسمح بسد الودائع من جهة  وبتمويل اإلستراد من جهة أخرى 

بإنتظار إعادة هيكلة اإلقتصاد.
 5 إن نكــران الدولة لدينها العــام بالعملة الصعبة والبالغ 
مليار دوالر أمريك سيكون له تداعيات عىل الودائع. وبالتايل 
هناك إلزامية إعرتاف الدولة بديونها حتى تســتطيع التفاوض 
مــع املقرضني بهدف إيجاد حــّل ال ميس بالودائع مهام كانت 

الظروف.
ومن هنــا ميكن مالحظة التناقض بــني الطلب بحامية 
الودائــع وتفليس البنوك وشــطب ديون الدولــة اللبنانية 
إذ االنطالقــة يجب أن تكون بــرد الحقوق إىل أهلها بصفة 
عادلة وشفافة وتحميل أصحاب الخلل والتقصر مسؤولية 
أخطائهم ال تربئة الظامل وتغريم املظلوم، فقد فقد املودعون 
، وذلك  الكثر من أموالهم عرب سحبها عىل سعر رصف 00
الضطرارهــم لذلك بغية تغطيــة حاجياتهم ال إقراراً بأحقية 

السحوبات. وعدالة هذه 
إن الحلــول املمكنة كثرة وتبقى اإلرادة هي املطلوبة لتأمني 

وتطبيق هذه الحلول، فهل من نية لذلك؟

املــايض »التــزام الرئيس جو بايدن األســايس أمَن إرسائيل، 
وضامن عدم حصول إيران عىل سالح نووي«.

وأوضح سوليفان أن »إدارة الرئيس بايدن تعتقد أن الدبلوماسية 
هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف«، مع اإلشــارة أيضاً إىل أن 
الرئيس بايدن أوضح أنه »إذا فشلت الدبلوماسية، فإن الواليات 

املتحدة مستعدة للتوجه إىل خيارات أخرى مع إيران«.
وبشأن أفغانستان، قالت سايك إن »واشنطن هي أكرب مانح 
إنساين ألفغانستان مببلغ 0 مليون دوالر هذا العام«، مؤكدة 
»مواصلة اتخاذ خطوات لتخفيف معاناة الشعب األفغاين، وأن 

سياستنا مل تتغّر بشأن األموال األفغانية املجمدة«.
أّما بشأن أجندة الرئيس األمريك جو بايدن، فقالت سايك إن 
»هناك خيارات يف حاجة إىل  القيام بها، وكثر من املناقشات 

يجري خلف الكواليس«. 

وأشــارت إىل أن »وبــاء كورونا ال يــزال يحتل الصدارة يف 

أذهان الشعب األمريك، الذي يريد العودة إىل الحياة الطبيعية، 

والرئيس بايدن يفهم ذلك، وهذا ما يعمل عليه كل يوم«. 

وأوضحت سايك أن »بايدن يتفق مع رئيسة مجلس النواب، 

نانــيس بيلويس، يف أنــه إذا كان هناك عدد أقل من الدوالرات 

إلنفاقهــا، فهناك حاجة إىل خيارات للقيام بها«، مشــرًة إىل 

أن »الرئيس األمــريك يريد إجراء تغير جذري يف اقتصادنا، 

ويشعر بأن الخروج من الوباء هو بالضبط الوقت املالئم للقيام 

بذلك«. 

وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض إن »بايدن توىل منصبه 

وهو ملتزم متاماً اســتعادة مكانة أمركا يف الساحة الدولية، 

مبــا يف ذلك املناخ، بحيــث اقرتح أجندة جريئة وطموحة يف 

هذا الشأن«. 

وقــال أوغلو إن واشــنطن دانت تلك الهجــامت لكن هذه 
الترصيحات »ليست صادقة«.

وتســاءل الوزير الرتيك »من يسلح هؤالء ومن يدعمهم؟«، 
قائــال إن بالده ســتفعل ما يجب القيام بــه من أجل تنظيف 

املنطقة ممن ساّمهم اإلرهابيني فيها.
وتابع »مبا أن روسيا والواليات املتحدة مل تلتزما بتعهداتهام 

فيجب علينا االعتامد عىل أنفسنا والقيام مبا يجب«.
وكان الرئيــس الــرتيك رجب طيب أردوغــان أبدى االثنني 
اســتعداده »التخاذ اإلجراءات الالزمــة« للقضاء رسيعا عىل 
التهديدات ضد قواته، بعد الهجامت األخرة التي شــنت ضدها 

يف شامل سوريا.

وقال الرئيس الرتيك عند خروجه من اجتامع الحكومة »نحن 

مصممون عىل القضاء بأنفســنا عىل التهديدات القادمة من 

سوريا«، مشرا إىل أن »صربه ينفد«.

ورصح بأن »الهجامت األخرة واملضايقات التي تســتهدف 

قوات الرشطة التابعة لنا بلغت أق حدها«.

 وقال »ســــنتخذ اإلجــراءات الالزمــــة يف أقرب وقت 

ممــكن«.

ونددت واشــنطن الثــــالثاء مبقتل ضابطني من الرشطة 

الرتكية يف هجوم مبنطقة أعزاز شــامل سوريا، حيث تنترش 

قوات تركية ضمن عملية درع الفرات.

وقد أعربت الخارجيــة األمركية عن إدانتها للهجامت عرب 

الحــدود ضد »حليفــة الناتو تركيا«، مقدمــة تعازيها ألرس 

الرشطيني الرتكيني.

الشفافية وتجنب الرقابة«، وأنه استمراراً لهذا النمط من العمل 
تم توقيع عقد مرشوع »نيمبوس«.

تعاقــدت  التــي  »التكنولوجيــا  أّن  عــىل  وأكــّدوا 
الــرشكات عــىل توفرهــا لصالــح »إرسائيل« ســتجعل 
التمييــز املنهجــي والتهجــر الــذي يقــوم بــه الجيش 
بالفلســطينيني«. وفتــكاً  قســوة  أكــرث   اإلرسائيــيل 

ومــرشوع »نيمبوس« عقد تــّم توقيعه بني الرشكتني وجيش 
1 مليــار دوالر أمريك،  االحتــالل اإلرسائييل بقيمة نحو 2
لتوفــر خدمــات ســحابية إلكرتونية للجيــش وحكومة 
االحتالل، وتســمح هذه التكنولوجيا مبزيد من املراقبة وجمع 
البيانات بشكل غر قانوين عن الفلسطينيني، وتسهل توسيع 

املستوطنات اليهودية غر القانونية عىل األرايض الفلسطينية 

املحتلة.

وأشار العاملون إىل أّن املنتجات التي يشاركون يف تطويرها 

تســتخدم لحرمان الفلســطينيني من حقوقهم األساســية، 

وإجبارهم عىل ترك منازلهم ومهاجمتهم يف قطاع غزة، وهي 

اإلجراءات التي دفعت إىل إجراء تحقيقات يف جرائم الحرب من 

قبل املحكمة الجنائية الدولية.

وشــددوا يف نهاية رسالتهم عىل أنه »ندين قرار »أمازون« 

و »غوغــل« بتوقيع عقــد مرشوع »نيمبــوس« مع الجيش 

اإلرسائييل والحكومة، ونطلب منهم رفض هذا العقد والعقود 

املستقبلية التي من شأنها إلحاق الرضر مبستخدمينا«.

وأنهوا رسالتهم بدعوة إىل »العاملني يف مجال التكنولوجيا 

العامليني واملجتمــع الدويل لالنضامم إلينا يف بناء عامل تعزز 

فيه التكنولوجيا السالمة والكرامة للجميع«.

وحمل البيان الحكومة ومفوضية االنتخابات املســؤولية 

الكاملة، مطالبا بكشــف حــاالت التزوير والتالعب والجهات 

التي تقف خلفها.

ضبط النفس

كام قالت الهيئة التنســيقية ملا يســمى املقاومة العراقية 

التي تضم عددا من الفصائل املسلحة إن هناك أدلة وصفتها 

بالخطــرة، تُظهر فربكة النتائج األولية التي أعلنتها مفوضية 

االنتخابــات، مام يدعو إىل التأكيد عىل بطالن النتائج املعلنة، 

وفق تعبرها.

وأضافــت الهيئة يف بيان أن مــا وصفته بالتالعب بنتائج 

االنتخابات يؤكد فشــل مفوضيــة االنتخابات وعدم أهليتها، 

حسب تعبرها.
مــن جهته، دعا زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر الذي 
تتقــدم كتلته النتائج األولية يف االنتخابات الترشيعية، جميع 
األطــراف التي اعرتضت عىل هذه النتائــج إىل ضبط النفس 

وااللتزام بالطرق القانونية بشأن االعرتاض.
ودعا الصدر هذه األطراف إىل التحيل بالروح الوطنية وعدم 

اللجوء إىل ما ال تحمد عقباه، حسب تعبره.
وقــال الصدر، يف تغريدة، إنــه ليس املهم من يكون الفائز، 
بل املهم هو مســاعدة الشــعب العراقي من الناحية الخدمية 

واألمنية.
وأضــاف أن الخالفات السياســية عىل صناديق االقرتاع 
وتأخر إعالن النتائــج والضغط عىل مفوضية االنتخابات 
سيكون أوىل نتائجها الســلبية ترضر الشعب وليس الكتل 

السياسية.
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 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عيل

 املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار  هشام زين الدين

 مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

0 /811785  05/ 2 8 0 1 هاتف : 2

05/ 2 77 فاكس : 

05/ 2 776 2 768 2 767 2 االعالنات : 770

05/ 2 فاكس : 771

info@addiyaronline.com
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