ورونا :حاالت وفاة و

«يـــــويـــــفـــــا» يـــنـــصـــ صــــاح
«ا وروبــــــــــــــــــــــي» مـــرتـــيـــن
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صابة جديدة

أعلنــت وزارة الصحــة العامــة ،يف تقريرها اليومي،
«تســجيل  778حالة جديدة ُمصابة بفريوس «كورونا«
املســتجد لريتفع العدد الرتاكمي لإلصابات منذ  21شباط
 ،2020إىل .« 5 7
«تم تســجيل  751إصابة بني املقيمني و21
وأوضحت أنّه ّ
«تم تسجيل وف ّيات
حالة بني الوافدين» ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
جديدة خالل الساعات الـ  2املاضية ،لريتفع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل  .»8 8وذكرت أنّ «عدد حاالت االستشفاء ليوم
اإلثنني هــو  ،288من بينها 151يف العناية املركّزة» ،الفت ًة
إىل أنّ «عدد الفحوصات املخربيّة ليوم أمس هو .«1 72
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صدم ـــة ش ـــعبية ام ـــام ارتف ـــاع أس ـــعار املحروق ـــات وا و ـــاع تتج ـــه نح ـــو الصعوب ـــات ال بي ـــرة
الوفد ا مير ي يتصر على أن حز الله «عدوهم ا و » ...ومصدر أمني :السلم ا هلي ممسو
هــل يــرد عــون «التعديــات االنتخابيــة»  ...وتحر ات جنباطية م مرة الســت نا العمل الح ومي

رضوان الذيب
مشــكلة البلد انه ابتىل باســوأ طبقة سياسية شهدها
حس
العــامل املعارص ،طبقة ال تعــرف اال النهب وال متلك اي ّ
ين ،طبقة عاشت عىل»املال الحرام» و»الشحادة و «الذل
انسا ّ
للخــارج « و «العنطــرة الفارغة « عىل ابنــاء البلد ،طبقة ال
تعــرف اال التحريض وبث الفوىض واقامة املتاريس الطائفية
ورضب الســلم االهــيل ،طبقة صادرت منــا كل امل بحياة
كرميــة ورشيفة ،طبقة رسقت منــا «الضحكة « و «لقمة
الخبز» املغمســة بالعرق و»شــقا العمــر» ،طبقة» رمتنا «
عىل ابواب الســفارات نفتش عن فرصــة عمل يف بالد الله
الواســعة ،طبقــة ال تعرف اال من خــالل حكومتها اصدار
قرارات هاميونية ورفع صفيحة البنزين ســتون الفا لتتجاوز
الـ  00الفا وصفيحة املازوت بـ 270الفا و»الدفع بالدوالر
« و»قــارورة» الغــاز بـ  2 0الف لرية وربطــة الخبز بـ 10
االف لــرية مع ارتفاع جنوين يف كل االســعار والحد االد
 750الــف لرية ،طبقة ع ّممت «االدمي معرت « و «مســطول»
و «الحرامي» و «حربوق» و»شــاطر « ،طبقة تريد اســقاط
الدولة لصالح مزارعها املذهبية والطائفية ،طبقة ال متلك اي
مخارج حقيقيــة ،طبقة انتجت حكومة معطلة و»تتوحم»
عــىل قرض خارجي لن يأيت ،طبقة تأخذ البلد اىل مشــارف
حرب اهلية واحداث ماســاوية تتكرر يوميا ،طبقة ال تعرف
اال «الســمرسات» ،طبقة جعلت القلق االمني «زادنا اليومي»
طبقة فرضــت منذ الطائف التعيينــات االدارية والقضائية

واالمنية عىل هواها ،واملجيء «باالزالم « واملحاســيب ،فوقع
البلد يف املأزق الحقيقي جراء رضب كل «االوادم» والكفاءات،
واإلختيار عىل اساس الوالء املذهبي االعمى ،واآليت اعظم ،اذا
مل يبادر اللبنانيون اىل التغيري الحقيقي الجدي والخروج من
مستنقعاتهم وكنس هذه الطبقة من خالل الشارع وصناديق
االنتخابات واال فان البلد امام ازمة وجودية.
ويف ظل هذا املشهد املؤمل ،يبقى «القهر االكرب» ،ما كشفته
احصائية احدى املواقع املهتمة بالشأن االجتامعي واظهرت
ان  97من عائالت الرؤســاء والزعــامء والوزراء والنواب
الحاليني والســابقني وقــادة االجهزة العســكرية واملدراء
العامــني واصحاب املصارف ورجال االعــامل غادروا لبنان
ومعظمهم اىل فرنســا والدول االوروبية وســجلوا اوالدهم
يف افخم املدارس واســتاجروا منــازال يف ارقى هذه البلدان،
حتى تتغري االحوال يف البلد كام ذكرت عقيلة احد املســؤولني
لوكالــة اجنبية بان «الحياة مل تعد تطاق يف بريوت» ،وهذا
ما يؤكد ان الفقراء وحدهم يدفعون الثمن...

الخالفات السياسية

الواقــع املعيــي الصعــب ،مل يغري مطلقاً يف املشــهد
الســيايس بل عىل العكس فانه فاقم من ســقف الخالفات،
هذا ويتنقل رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط
بني املقرات الرئاســية اليجاد الحلول والخروج بصيغة تر
الجميع وتســمح باستئناف النشاط الحكومي ،وهو سيقوم

(تتمة املانشيت ص)12

هل يقترح هو شتاين «عملية تباد » بين ت مين
الـ ــاز وال هرباء وتقاسم ال ـ ــروة النفطية !

طع الطر ا امس

ال والي السياسية ال تستبعد غتيا شخصية
ً
بــــارزة تقلب الــو ــع رأســــا عــلــى عــقــب!...

دوليل بشعالين ص

سهيل عبود «يتردد» باالستماع للبيطار ...واملحقق
العدلي لم يتبل باية دعــوة« ...لوقتا بيشو »!
جويل بو يونس ص

صونيا رزق ص

بعــد حاد ــة الطيونــة ...مــا هــي ال لفــة الناتجــة عــن شــلل عمــل الح ومــة
السياس ــة النقدي ــة… ال ت بي ـ لس ــعر الص ــر واملطل ــو س ــتهدا التضخ ــم

جاسم عجاقة

تتفق األبحاث األكادميية والتجريبية عىل أن إرتفاع
التضخــم وتقلباتــه العالية تعطّل قــرارات الالعبني
اإلقتصاديني (أرس ورشكات) .ومن ناحية اإلستثامرات
ومعدالت اإلستهالك فإن له تأثرياً سلبياً وبالتايل يؤدّي
إىل تراجــع النمو .وهــذا ما دفع بالعديد من الدول يف
إىل إعطاء مصارفها املركزية
مثانينــات القرن املا
إســتقاللية القرار مع أولوية املحافظة عىل الثبات يف
األسعار.

تُجمع النظريات اإلقتصادية عىل أن ثبات األســعار
هو العنرص األساس يف عمل املاكينة اإلقتصادية .وقد
أثبتت إســتقاللية املصــارف املركزية دورها اإليجايب
يف عملية ثبات األســعار (تجربة الدول األوروبية يف
مثانينات وتســعينات القرن املا ) وذلك من خالل
جهــات املصارف املركزية يف ما يخ
اإلعالن عن تو ّ
املتغريات اإلســمية األساســية والتي لها تأثري
بعض
ّ
مبارش عىل التضخم ،وهو ما يُعطي السياسة النقدية
مصداقية عالية يف ظل إطار ســيايس و أو مايل و
أو إقتصــادي غري مالئم ،بحكــم أن املصارف املركزية
س ُتخفف من عملية املفاضلة ( )Arbitrageعىل املدى

القصري بني تغريات اإلنتاج والتضخم.
والجديــر ذكره أن املصــارف املركزية تتمتع بثالثة
أهداف وســيطة يف سياســاتها النقدية هي « :الكتل
النقدية» ،و «سعر الرصف» ،و «التضخم» .وترمي هذه
األهــداف الثالث إىل تأمني ثبات األســعار مع فعالية
تختلف باختالف اإلطار اإلقتصادي واملايل املتبع.
عمل ًيا ،الهدف الوســيط «إستهداف التضخم» يهدف
إىل منــع الصدمات الداخلية أو الخارجية ،وخلق دفع
مستمر وبســيط ومتوقّع للتضخم وهو ما يؤدّي إىل

(التتمة ص)12

االرهـــا يضـــر فـــي دمشـــق :قتلـــى وجرحـــى بتفجيـــر حافلـــة جنـــود
استشهد  1عســكريا من قوات الجيش السوري وجرح
آخرون يف انفجار عبوتني ناســفتني استهدف أمس األربعاء
حافلتهم عند جرس الرئيس وســط العاصمة دمشق ،ووصفت
السلطات االنفجار بالعمل اإلرهايب ،يف حني مل تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكر مصدر عســكري أن العبوتني الناســفتني تم لصقهام
مســبقا بالحافلة ،كام أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية
بأن وحدات الهندســة العســكرية فككت عبــوة ثالثة كانت
مزروعة يف املكان.
ومل تعلن أي جهة مســؤوليتها عن التفجري الذي وقع خالل
ساعة الذروة من الصباح الباكر.
وأظهــرت الصور الواردة من موقع الحادث احرتاق الحافلة
بالكامل ،وترضر عدد من السيارات يف املكان املستهدف ،وقيام
عامل إنقاذ بانتشال أشالء القتىل.
وقــال وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إن الهجوم جاء

(التتمة ص)12

ا هدا ال ا

احتجاجـــــات مســـــتمرة فـــــي العـــــرا علـــــى نتائـــــ االنتخابـــــات
مجلـــــ القضـــــاء  :الفـــــرز اليـــــدوي ســـــيقتصر علـــــى مرا ـــــز محـــــددة

قــال مجلس القضــاء األعىل يف العــراق إن إعادة فرز
األصــوات يدويــا لالنتخابات الترشيعية ســتقترص عىل
املراكــز املطعون يف صحة نتائجها ،رشيطة أن تتوفر أدلة
تســتوجب العد اليدوي وليس العملية االنتخابية نفســها،
يف حني شــدد رئيس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي
عــىل أن االعرتاض عىل نتائج االنتخابــات يجب أن يكون
ضمــن اإلجراءات القانونية املعمول بها.
وأكد املجلس أن هناك طعونا تم تقدميها بشــكل خاط
إىل الهيئــة القضائية مبــارشة ،لكنها أعادتها إىل مجلس
املفوضيــة بوصفها الجهة املختصــة بالنظر يف الطعون،
مشــريا إىل أنه بإمكان أصحاب الطعون تقديم اعرتاضاتهم
عىل نتائــج املفوضية للهيئة القضائية مرة أخرى.
وكانت املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات يف العراق
أعلنــت تلقيها مئات الطعون يف نتائج االنتخابات الربملانية
التــي أجريت يف العارش من ترشين األول الجاري.

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
ان مــا يقوم به الوزير الســابق
وليد جنبالط من جهد من أجل عودة
العمــل الحكومي هــو عمل وطني
كبري ،وجنبالط يترصف بحكمة من
خالل زيارته لعني التينة واتصاالته
برئيــس الحكومة ميقايت وزيارته
اىل الدميــان للبطريــرك املاروين
الراعــي ،ويعمل عــىل ان تجتمع
الحكومة من جديد ،وان ال يقاطعها
اي فريق خاص ًة الثنايئ الشــيعي،
يك تبقــى قضية امليثاقية محرتمة
يف الحكومــة ،وال يغيــب عنها اي
مذهــب كبري ،لــه دور يف تاريخ

لبنان واعاملــه وطنية .ننتظر هذا
األســبوع ان تنجح وساطة الوزير
جنبــالط ويتم الدعوة اىل جلســة
ملجلــس الوزراء برئاســة الرئيس
العامد ميشــال عون ،مــع ايجاد
ضوابــط ل مــور يف التحقيقات
وصدور مذكرات التوقيف والجلب،
ألن ســنتني ضاعتا كوقت مثني جداً
اوصلتنا اىل الكارثة بســبب الغياب
الحكومــي ،واآلن تألفت الحكومة
الجديــدة ويجــب ان تعمــل ،ألن
الشــعب اللبناين مل يعد يتحمل أكرث
من هذا العذاب.

بيني متفاج من موق البي ا بي

«الديار»

من االستيطان

محاولة سرائيلية لت ليب أعضاء بال ون رس على بايدن

ا دن و ي ي

ور ار ي ي

كشــفت إذاعة الجيــش اإلرسائييل أمس
األربعــاء ،أن رئيس الــوزراء نفتايل بينيت
أبل وزراءه خالل جلســة الكابينت (املجلس
الوزاري الســيايس واألمني املصغر) األخرية،
أنه فوج بالضغط األمرييك ضد االستيطان
يف الضفة املحتلة.
وبحســب إذاعة الجيــش اإلرسائييل ،قال
بينيت «لقد فوجئــت بالضغط األمرييك ضد

البناء يف يهودا والســامرة (االسم اليهودي
للضفة الغربية املحتلة).
وأضــاف «إنه أمر بال األهمية بالنســبة
لهــم» (اإلدارة األمريكيــة) .ومل يعلق مكتب
رئيس الوزراء اإلرسائييل عىل ما ذكرته إذاعة
الجيش.

(التتمة ص)12

الــــجــــيــــ االيـــــــــرانـــــــــي :نـــــولـــــي تـــعـــزيـــز
الــــعــــاقــــات مـــــع روســـــيـــــا أهـــمـــيـــة خ ــاص ــة

امل اهرون ن بوا ال ي

ال ر ا

قال رئيس هيئــة األركان اإليراين اللواء
محمد باقري ،خالل زيارته إىل روســيا يف
لقاء مع وكالة روسيا  2اإلخبارية ،إن «دولة
روسيا وخالل ســنوات طويلة ،وخصيصاً
الســنوات األخرية ،كان لها تعاون كثري مع
إيران ،وإن مجاالت التعاون املتبادلة بينهام
كانت يف العســكر وإعادة الحكم القانوين
يف سوريا وحتى يف مجاالت أخرى .

وكان يف اســتقبال باقــري ،نائب هيئة
األركان الرويس اللواء سريغي ايسرتاكوف،
يف مطار فنوكوفو يف موسكو.
واعترب باقري أن تأخر زيارته ملوسكو كان
بســبب جائحة كورونا ،مؤكداً أنه «سيكون
هنــاك محادثــات مؤثرة وبنــاءة من أجل

(التتمة ص)12

2
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مس ــــــــدس س ــــــــعادة النائ ــــــــب
نبيه الربجي
كيف ميكن أن يكون هناك
مكان للمنطــق يف هذه...
األدغال؟
كنــا نفهــم ملــاذا كان
األب ســمعان الدويهــي
يدخــل اىل ســاحة النجمة
مبسدســه ،لكننــا مل نفهم
كيف ميكــن لنائب ووزير
ســابق ،وحقوقــي ،وقــد
تحدث الناس عن شفافيته،
أن يدخــل اىل قاعــة
الربملــان ،مزهــواً مبسدســه .يــا رجــل أنــت آت
مــن الجامعــة اليســوعية ال مــن تــورا بــورا...
حقاً ،ما املعنى من أن يحمل املسدس ،وماذا كان يريد أن
يقول لآلخرين؟ هل وصلنا ،كلنا ،اىل هذا املســتوى من
الهمجية أو من التفاهة؟
حتامً ،لكل طائفة تقاليدها ،وطقوســها ،ولكن رشط
أالّ يتغلب منطق الطائفة عىل منطق الدولة .بيار بورديو،
عامل االجتامع الشــهري ،وصف الدولــة الطوائفية ،أو
الدولة القبائلية ،بـ»مهرجــان الحرائق» .الدولة كومة
مــن الحطب .وحولها رقصة النار أو ...رقصة الدم!
رمبا الجوهر الفلســفي لدســتور الجمهورية الثانية
يف املــادة  95التي تقيض بتشــكيل هيئة وطنية اللغاء
الطائفيــة السياســية .الذي حدث عــىل أيدي عرايب
الطائف ...الغاء الدولة ال الغاء الطائفية.
الحظنا قهقهــات «الحاخامــات» ،ونحن كام نردد،
يوميــاً ،عىل أبــواب ،أو عىل أرصفــة ،الجحيم .هكذا
يتحدثــون عن «موت الدولة يف لبنان»الذي ،لو ق ّيض له
أن يحظى برجال دولة ،لكان املثال لدول املنطقة الضائعة
ما بني مضارب القبائل ودهاليز الطوائف.
كلبنانيني ،متاهينا مع الفرنسيني يف كل يشء تقريباً.
من نصوص الدستور اىل فساتني كوكو شانيل ،حتى غدت
باريس «مربط خيلنا» .ملاذا مل يخطر يف بالنا محاكاتهم
يف فصــل الدين عن الدولة ،ووأد ثقافة الكراهية...
يف ذلك اليوم من عام  ،1905قال النائب االشــرتايك
أريســتيد بريان ،وهو من صاغ قانــون الفصل «اليوم
بــدأ الزمن الفرنيس» ،ال الزمــن الكاثولييك ،وال الزمن
الربوتستانتي ،وال الزمن اليهودي.
نقول للســيد حســن نرصالله ،وهو من اقتلع برابرة
التوراة وبرابرة الســواطري ،مــن أرضنا ،وحيث ال مكان
ملنطــق الدولــة ،وال ملنطق املجتمع ،ال شــك أنك تابعت
التعليقات الغرائزية عىل كالمك األخري .الحل لهذا املشهد
البابيل دولة ال تتقاطع فيها (جدلياً) هيسترييا الطوائف
مــع هيســترييا املافيات .لبنان ،أيها الســيد الذي تنوء
الجبــال مبا تحمل كتفاه ،بحاجة اىل الدخول يف «الزمن
اآلخــر» .ليس فقط الدخول يف الجمهورية األخرى...
املشــكلة ليســت فقط يف االصالح السيايس ،ويف
االصــالح االقتصادي ،واملايل .هذه مســائل تقنية أمام
اعادة تشــكيل العقل اللبناين .تحرير الدولة ،كام تحرير
الفرد ،من براثــن الطائفية .أن يكون الواحد منا لبنانياً،
وأن يكون االندماج العضــوي ،والدينامييك ،مع اآلخر،
ال أن نبقــى يف منتصــف الطريق بــني جاذبية األقبية
وجاذبية القبور .بينهام جاذبية الخنادق.
اذا كنــا نريد قيام الدولة التي تتفاعل مع ايقاع القرن،
ان بصياغــة الرؤى ،أو بصياغة اســرتاتيجيات (ونحن
دولــة أالرؤى والالســرتاتيجيات) ،لننفض الغبار عن
املــادة  ،95وليكن شــعارنا «الزمن اللبنــاين»ال الزمن
املــاروين ،وال الزمن األرثوذكيس ،وال الزمن الكاثولييك،
وال الزمن السني ،وال الزمن الشيعي ،وال الزمن الدرزي...
لبنان ،حقــاً ،يحتاج اىل مايصفهــا علامء االقتصاد
بـ»قفــزة الضفدع « .Leap froggingاعادة التأســيس.
مــاذا ميكن أن يفعل صندوق النقد الدويل أكرث من تأمني
ورقــة التوت للهياكل العظميــة؟ وماذا ميكن أن يفعل
التدويل ســوى تكريس ثقافــة القوقعة ،وحيث التعفن
(والتآكل) السوسيولوجي يف لعبة األمم...
مؤمتر تأســييس ال من أجــل املثالثة ،كمعادلة قاتلة
لــروح لينان ،ولجوهر لبنان ،بل من أجل دولة تائهة بني
رقصــة األفاعي من جهة ،ورقصــة العناكب من جهة
أخرى.
مــا رأيناه أظهر كم أن األســوار بني الطوائف ،أشــد
هوالً مــن خطوط التامس .لتكن الدعــوة (كام لو أنها
دعــوة األنبياء) اىل دولة مدنية تعيــد الحياة اىل لبنان
واللبنانيني.
لكننا يف هذا الرشق األوسط الذي مثلام ولد فيه الزمن،
مات فيه الزمن!!

الــطــيــونــة «بــــروفــــة» دم ــوي ــة عــلــى «ح ــاف ــة الـــهـــاويـــة» ..ال «س ــاع ــة صــفــر»
ً
حــلــفــاء واش ــن ــط ــن «يُـــشـــاغـــبـــون» اح ــت ــج ــاج ــا عــلــى اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن
ق ــل ــق مـ ــن ت ــف ــاه ــم ســــعــــودي  -ايـــــرانـــــي :ل ــب ــن ــان مـ ــن «حـ ــصـ ــة» طـــهـــران!

ابراهيم نارصالدين

مل تكــن بواعث قلق االمني العام لحزب الله
السيد حسن نرصالله ازاء االحداث الدموية يف
الطيونة «عبثية» ،ورفع ســقف «املواجهة»
مع «القوات اللبنانية» مل يهدف فقط اىل رفع
معنويات واســتيعاب الغضب يف «الشارع»
الشــيعي ازاء ثالث حادثة تقع يف فرتة زمنية
متقاربة دفع خاللهــا جمهور الحزب امثانا
باهظــة يف موقعة خلــدة وبعدها الطيونة
وقبلهــا محاولــة رضب «الهيبة» يف حادثة
شويا ..كام مل تكن اتهاماته لرئيس «القوات»
ســمري جعجع مجرد هجوم يف السياســة
لخدمة اراحة حلفائه يف التيار الوطني الحر
قبيــل االنتخابات كون «ذاكرة» املســيحيني
تحمل الكثري من اآلالم الدامية املرتبطة بسلوك
ميليشــات «القوات» ابان الحــرب االهلية،
وليســت بحاجــة اىل رسد وقائع تاريخية ال
ميكــن الحد انكارها ،كام ال ميكن ايضا اغفال
املحطــات املفصلية يف تاريخ لبنان واملنطقة
حني اثبت حزب الله انه ضامن حقيقي للعيش
املشرتك واحد اكرب حامته .لذلك ميكن القول ان
خلفيات التصعيد ضد «القوات» تحمل الكثري
من الصواب يف هــذا التوقيت ،برأي مصادر
مقربــة من الحزب ،ومل تكن مجرد رســائل
لطرف لبناين ،قد يتوهم للحظة انه قادر عىل
املغامرة يف الدخول يف مواجهة مع حزب الله،
بل «رسالة» اىل اطراف اقليمية ودولية يك ال
تخطىء يف حساباتها مرة جديدة.
وملن يشكك بنظرية «املؤامرة» ،تبدو تجربة
رئيس الحكومة االسبق سعد الحريري ،وكذلك
النائب الســابق وليد جنبــالط ماثلة للعيان،
باعتبارهام رشيكيني مبشــهد يخىش حزب
الله من تكراره مجددا .ولعل من املفيد التذكري
ان جنبالط نفســه اعرتف بانــه كان «رأس
حربة» يف التحريض عىل سالح االشارة التي
ادت اىل احداث السابع من ايار  2008وتحدث
يومها عن وقوعه ضحية «لعبة االمم» ،وهو
تعبــري منمق لتوصيف االجنــدة االمريكية –
الســعودية ،وبعد ان ادرك جنبالط ان التو ّرط
يف «لعبة» مامثلة يعــادل االنتحار ،واختار
الجلوس عىل «التلة» ،لحق به الحريري بعدما
ادرك ايضا انه غري قادرعىل تحمل كلفة الصدام
مع حزب الله بعدما اكتشــف ان «لعبة الدم»

ً

ســتكون غالية وكلفتها عليــه وعىل تياره
الســيايس باهظة ،فاختار تبني اسرتاتيجية
«ربط النزاع» مع الحزب الذي بادله «التحية»
باحســن منها عرب حامية دوره كرئيس الكرب
كتلة ســنية بعدما عوقب بطريقة مهينة يف
الرياض قبيل وخالل اعتقاله املشني ،كعقوبة
عىل خياراته التصالحية.
مل يبــق يف امليدان اال «حديدان» ،تقول تلك
االوســاط ،فخطورة حادثة الطيونة ال تكمن
فقط يف طبيعة ما جرى ميدانيا يف ذلك اليوم
«املشــؤوم» ،وامنا يف املقدمــات التي بقيت
مجرد «ثرثرات» مل تكلف «القوات» نفسها عناء
تكذيبها عىل نحو جدي ،العتبارات سياســية
كونها تريد ان تظهر امام الشــارع املسيحي
انهــا قادرة عىل حاميتــه من «اآلخر» ،او الن
الروايــة حقيقية والرتويج لها كان مقصودا
لرتويع اآلخرين ،وتأكيد الحضور امام الرعاة
رسب قبل مدة
يف الخــارج ،واملقصود هنا ما ّ
من كالم لجعجع يف حرضة جنبالط عن وجود
توجه لديه ملواجهة حزب الله ب 15الف مقاتل
نتيجة تقييمه «املتهور» للوقائع امليدانية يف
الداخــل والخارج ...وجاء اطــالق النار يوم
الخميس ليؤكــد ان مثة «جهوزية» متقدمة
للذهاب يف البالد اىل اكرب من مشكل موضعي
تقصد ايقاع عدد ال ميكن «هضمه» من
بدليل
ّ
الضحايا يف الجانب اآلخر ،الستدراجه اىل ردة
فعــل تكون اكرث دموية ،وعندها تدخل البالد
يف فوىض عارمة تتجاوز «خط التامس» بني
الشياح وعني الرمانة.
لكن تم ضبط الغليان عىل نحو «عجائبي»،
وعمل الجهات املعنية عىل خطني يف اكرث من
منطقة حساســة بعيدا عن موقع االشتباك،
اوال ،ضبــط اي رد فعــل انفعايل يف املناطق
املتداخلــة ،وثانيا ،فرض رقابة شــديدة عىل
املناطق املحورية  ،حيث نفوذ «القوات» لرصد
اي تحــرك قد يؤرش اىل وجود «لعبة» تتجاوز
حــدود الطيونة .وقد تبــني الحقا ،ان االمور
تحت «السيطرة» ،وتوصل حزب الله واالجهزة
االمنية املعنية اىل خالصة تفيد بان ما يحصل
عىل االرض محصور ميدانيا وليس «ســاعة
صفر» لتحرك اوسع ،وجرت املعالجات ضمن
هذا االطار...
لكن ويف غياب املعلومات الحاســمة من
قبــل االجهزة الرســمية عن وجــود القدرة

«اللوجســتية»عند «القــوات اللبنانية» عىل
افتعــال مواجهة واســعة بقدراتها الذاتية،
دون اســتبعاد الرهان عىل دعم خارجي ،فان
الجرأة عىل القتل ومحاولة استدراج التصعيد،
يثــري الريبة بعدما تبني انه كان ميكن احتواء
املتظاهرين الذين خرجوا عن الســياق االصيل
للتحرك وانحرفوا باتجاه احد الشوارع الداخلية
يف عني الرمانة وبدأوا باعامل شغب ،وال يشء
يــربر اطالق النار باتجاههم ،ولذلك بات امام
املعنيني نظريــة واحدة ال غري ،انها «بروفة»
القصد من ورائها استعراض القوة واستدراج
الدعم الخارجي ،واســتبعدت نظرية ان يكون
«املشكل ابن ساعته» النه ثبت وجود استنفار
«قوايت» ترجم باســتقدام عنارص من خارج
املنطقة.
اما ملاذا «القلق» ومحاولة استدراج الخارج؟
فالجــواب موجود يف «ارسائيل» التي ينتابها
القلق نفســه املوجود عند كل حلفاء واشنطن
يف لبنان واملنطقة ،ويف هذا الســياق ،كتبت
صحيفــة «هارتس» باالمــس تقول« ،بايدن
يعيد احياء اســرتاتيجية بــاراك اوباما الذي
وضع خطة لالســتقرار يف الرشق األوسط
وانســحاب الواليات املتحدة منه ،تقوم عىل
فكرة تقسيمه إىل مناطق نفوذ شيعية برئاسة
وســنية بقيادة السعودية ،لكن النه مل
إيران ُ
يتبق الكثري من مناطــق النفوذ ،االتجاه اآلن
َ
الرســاء التعاون بينهام يف مواضيع معينة.

ومثة مؤرشات عىل ذلك بدأت قبل ستة أشهر
دفعــت الرياض وبقدر أقل االردن ومرص ،إىل
االنعطــاف ايجابا تجاه إيــران ،بعدما ماتت
سياســة ترامب يف مهدها مع تغيري الحكم
يف واشــنطن ،وتراجعت «اســهم» الرياض
يف الكونغــرس ولدى الجمهور األمرييك منذ
قضية خاشــقجي ،فيام بايــدن «الضعيف»
يخوض مواجهة داخلية قاســية مع الجناح
اليســاري املتطرف لدى الدميقراطيني ،الذين
ال يدخــرون فرصة للتخريــب عىل عالقات
الواليات املتحدة مــع حلفائها التقليديني يف
الرشق األوســط .وهذا استنتاج مل تستوعبه
بعد حكومة إرسائيل».
ويبدو ان قوى لبنانية حليفة لواشــنطن،
مل تســتوعبه ايضــا ،وتريــد ان تحذو حذو
«ارسائيل» التي تشاغب يف املنطقة الجهاض
االتفــاق النووي ،وهي «تشــاغب» يف لبنان
لخلق وقائع ميدانية متنع التســليم االمرييك
باي تفاهم ســعودي – ايــراين يضع لبنان
يف «حصــة» النفوذ االيراين ،ولذلك تســعى
الستعراض القوة يف «الشارع» ،وتحاول «قلب
الطاولة» ،نتيجة عــدم ثقتها بتحقيق تغيري
كبــري يف صناديق االقرتاع ،ولهذا كان رد فعل
الســيد نرصالله «عنيفا» عىل «بروفة» العنف
لتربيد «الرؤوس الحامية» التي اثبتت انها قد
تذهــب يف «مغامراتها» اىل «حافة الهاوية»
ولهذا كان معنيا بتحذيرها من الوقوع فيها!.

ميقــايت متحور حول رضورة عودة الحكومة
لإلجتامع وتج ّنب فرطها أو إنقسامها ،ال سيام
أن الظروف اإلقتصادية واملعيشــية تستدعي
املعالجات الفورية،
وتبني مبا ال يقبل الشــكّ
ّ
أنهّ وبعد التوصل إىل املخرج املالئم والتوافقي
بني املعنيني ،ســتعاود الحكومة اجتامعاتها
يف وقــت ليس ببعيد ،بحيــث مثة معلومات
عن لقاءات مكثّفة تجري لهذه الغاية من أجل
حل خالل األيام القليلة املقبلة.
التوصل إىل ّ
وبالعودة إىل الهواجس التي تحيط بســيد
املختارة ،فهو انطلق من التهدئة عىل الساحة
الدرزية ،بحســب املقربني منه ،والتي جاءت
مببــادرة من رئيس حــزب «التوحيد العريب»
الوزير األســبق وئام وهــاب ،حيث متكّن مع
جنبالط من إنجاز مصالحة كفرحيم وترسيخ
التهدئة عىل الســاحة الدرزيــة ،مبعزل عن
التبايناتالسياسية،وبالتايل،تشرياألجواءإىل
أن وهاب ما زال يقوم باتصاالته ومشاوراته ،إن
مع النائب طالل إرســالن او مع كبار املشايخ
للحفاظ عىل وحدة الصــف الدرزي ،وتثبيت
أجواء اإلستقرار يف الجبل بني سائر مك ّوناته
السياســية والروحية ،وبناء عليه ،فإن رئيس
الحــزب التقدمي ،مطمــن إىل تف ّهم وإدراك

الجميع من قيــادات الجبل
لــرضورة الحفاظ عىل األمن
والهدوء ،ولكن ما يجري عىل
الســاحة الداخلية سياسياً
وأمنياً واقتصادياً يشــكّل له
«نقــزة» ،يضيف املقربون ،ال
سيام عىل املســار الحيايت
واملعيــي ،ومثــة خليــة
أزمة لدى الحــزب التقدمي
اإلشرتايك والقيادات الدرزية
األخرى كالوزير وهــاب ،يتابعون ويواكبون
شؤون وشــجون الناس ،ال سيام عىل أبواب
الشتاء والحاجة املاسة ملستلزمات التدفئة يف
الجبل ويف املدارس.
ويف سياق متصل ،ال تستبعد املصادر املقربة
من جنبالط  ،ووفق ما يجري ترسيبه من الدائرة
الضيقة املحيطة به ،رفع منســوب تح ّركاته
ولقاءاته باتجاه كل األطراف السياســية ،إن
عىل خط رئيس الجمهورية ميشــال عون أو
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع،
بحيث هناك مشاورات جرت عرب قنوات مع ّينة،
إذ كانــت أحداث الط ّيونــة العنوان األبرز لهذا
التواصل ،ورمبا يصار إىل توسيع مروحة هذه

اللقاءات يف األيام املقبلة ،عىل أكرث من عنوان
ســيايس واقتصادي ،وصوالً إىل اإلنتخابات
النيابيــة ،والتي ،وحتــى اآلن ،مل تكن ضمن
هواجس أو أجندة جنبالط ،الذي يركّز يف هذه
املرحلــة عىل الحوار وعدم العودة إىل الحروب
العبثيــة ،وهو الذي له تجربته وخربته ودوره
يف حقبــات ماضية ،ويدرك انها لن تصل إىل
نتيجة عىل اإلطالق ،ومبعنى آخر أن املوضوع
اإلنتخايب لدى جنبالط منفصل كلياً عن حركته
السياســية الجارية اليوم ،واملحصورة فقط
بالسعي للتهدئة ،مبعزل عن مكاسب إنتخابية
وشــعبوية ،وتحديداً يف هذه املرحلة األخطر
التي مير بها لبنان.

ً

ً

ُ
جنبــاط مرتــاح درزيــا  ...وقلــق سياســيا ومعيشــيا وأمنيــا

فادي عيد
اســتأثر حراك رئيــس الحــزب التقدمي
اإلشــرتايك وليد جنبالط ،باهتامم الفت من
خالل جوالته عىل الرؤساء وكبار املسؤولني،
عىلخلفيةاستشعارهمبخاطراملرحلةالراهنة،
وربطاً مبا جرى يف الط ّيونة وعني الرمانة من
تط ّورات دراماتيكية بالغة الخطورة ،يتوقعها
يف أي توقيــت ،نظراً لواقع األرض واإلحتقان
السيايس الســائد يف البلد ،يف حال مل تقدم
القوى السياســية ،ال سيام املعنية منها ،عىل
ولوج التهدئة والحوار.
ومــن هنا ،لوحظ أن جنبالط كان ُمســتا ًء
و ُمتعبــاً ،وبدا قلقاً مثخنــاً بالهواجس ،وهذا
عرب عنه أمــام املحيطني واملق ّربني منه ،إذ
ما ّ
أفــاض بالكثري من األجــواء واملعطيات التي
تدفعه إىل هذا القلق واملخاوف من ذهاب البلد
إىل ما ال يحمد عقباه ،يف حني خرج من لقائه
مع صديقه رئيــس املجلس النيايب نبيه بري
مرتاحــاً ،يقول املقربون منه ،بعدما ملس مدى
حكمة رئيــس املجلس لقطع الطريق عىل أي
تطل برأسها ،بالرغم من كل ما جرى،
فتنة قد ّ
يف وقت علم أن لقاءه برئيس الحكومة نجيب

ع ــــــــون :نعم ــــــــل ملواجه ــــــــة الواق ــــــــع بإيم ــــــــان وصاب ــــــــة
ورجـــــــــــــــاء ليســـــــــــــــتعيد لبنـــــــــــــــان عافيتـــــــــــــــه تدريجيـــــــــــــــا
ً

اســتقبل رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون يف قرص
بعبدا رئيس دير مار انطونيوس
واملعهد االنطــوين االب املدبر
نــادر نادر عــىل رأس وفد من
الرهبــان االنطونيني نقلوا اىل
الرئيس عون تهنئــة الرهبنة
يف مناســبة تأليف الحكومة
ودعوة لحضور الذبيحة اإللهية
ملناســبة عيد مــار ميخائيل
يف  8ترشيــن الثــاين املقبل،
والدعوة لالحتفال مع الرهبنة
االنطونيــة بعيــد شــفيعها
القديس مار انطونيوس الكبري
(دااليت ونهرا)
يف  17كانون الثاين املقبل» .عون مع رئيس املعهد األنطوين والرهبان
وألقــى االب نادر خالل اللقاء
نلتقي حول مذبح الرب يف عيد شفيعكم مار ميخائيل فنكون
نلتقي
بأن
لنا
تسمح
مل
األخرية
كلمة قال فيها « :قساوة األيام
فرحــني ،ونفرح اكــرث اذا رشفتمونا كام جرت العادة ،يف 17
يغب
مل
ولكن
أخرى.
مناسبات
يف
يف عيد مار انطونيوس وال
كانون الثاين املقبل ،يف عيد شفيع رهبنتنا االنطونية وشفيع
قلب
يف
دامئا
كنتم
بل
وتفكرينا
وجداننا
طيفكــم وذكركم عن
ديرنا ومعهدنا االنطوين».
قداسنا وصلواتنا ،واننا اذ نشكر الرب عىل كل ما اعطاكم من
ورد الرئيس عون شــاكرا لالب نادر العاطفة التي اظهرها،
نعم وفضائل ،ســاعدتكم يف تحمل صليب االتهامات وسهام
مؤكدا «العالقة القدمية التــي تربطه بالرهبنة االنطونية»،
الرش التي صوبت نحوكم ،واالفرتاءات التي رجمتم بها ،تحملتم
كل هذا برباطة جأش وصربتم ،لذلك كان النرص حليفكم وكنتم منوهــا بـ»الــدور الذي أدته يف ســبيل خدمــة لبنان عىل
ام الصبــي ،فكانت الحكومة الجديدة فهنيئا لنا ولكم .اما بعد الصعيدين الروحي والوطني».
ورشح الرئيس عون الظروف التي متر بها البالد والصعوبات
يا فخامة الرئيس فان متســككم باملبادىء األساسية ،وبدور
رئيس الجمهورية وصالحياته ،وبالســبل القوية التي تساعد اىل واجهت مســرية اإلصالح التي اطلقها فضال عن االزمات
وتساهم يف انقاذ هذا الوطن ،ارض القداسة والعيش الواحد ،التي تراكمت واوصلت البالد اىل الوضع الذي تعيشــه راهنا.
تبقى هي الضامنة ،ومساحة رجاء وسالم نريده لكل الشعب واكــد «العمل عىل مواجهة الواقــع الراهن بإميان وصالبة
اللبناين .وأيضا نرفع الصالة معكم ،اذا ســمحت الظروف ان ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجيا».

ً

دعمــــــوش :ســــــننتظر التحقيــــــق فــــــي مجــــــزرة الطيونــــــة
وعل ـــى الدول ـــة التعاط ـــي بجدي ـــة ..وع ـــدم الخض ـــوع للتدخ ـــات
شدد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ عيل
دعموش خالل لقاء علاميئ يف صيدا مبناســبة املولد النبوي
الرشيف عــىل ان املقاومة كانت دامئا قوية يف مواقع ال ِف َت
وعصية عىل االنجــرار نحو أهداف خبيثة واهلها كانوا دامئا
أهــل الصرب والثبات والتضحيــة .وتابع «لوال أصحاب الصرب
والبصــرية لكان لبنان اليوم يلتهب ويشــتعل بنار الحاقدين
واملوتورين وامراء الحرب االهلية».
وقــال ان «قدرات املقاومة وقوة املقاومة كانت دامئا ومنذ
االنطالقة مســخرة لحامية لبنان والدفاع عن اللبنانيني ،ومل
تكن يوما اداة لرتهيب اللبنانيني او تخريب عيشــهم املشــرتك
او ســلمهم االهيل .وقدرات املقاومة انجزت التحرير وصنعت
معادلة الردع مع العدو ومنعت اجتياح واستباحة التكفرييني
االرهابيني للبنان وابعدت عن لبنان االخطار ،وهي اليوم تحمي
االســتقرار والسلم االهيل ومتنع االفتتال الداخيل وتبعد شبح
الحرب االهلية عن لبنان».
اضاف «املقاومة ليســت مصدر قلق او خوف الحد بل هي
باميانها وثقافتهــا وحكمتها وعقالنيتها ووعيها وبصريتها
عامل اطمئنان واستقرار ومصدر لحل املشاكالت وهي تساهم
يف التخفيــف من تداعيات االزمــات التي مير بها الناس عىل
املستوى االجتامعي واالقتصادي واملعيي».
وتابــع« :هذا ما تؤكــده كل الوقائع واالحــداث القريبة
والبعيدة ،ففي خلدة حاولوا استدراجنا للفتنة وسقط شهداء
غدراً ،وسكتنا ،ألننا ال نريد الفتنة ،ثم تعرض اخواننا لكمني يف
بلدة شويا وسكتنا ،الن لدينا اهدافاً كبرية تتعلق بحامية وطننا
وال نريــد ان نضيعها يف رصاعات داخلية ،وحاولوا من خالل
مجزرة الطيونة جرنا اىل حرب اهلية وسقط لنا شهداء ،ومللمنا
شــهداءنا وجرحانا ،الننا نريد تفويت الفرصة عىل املجرمني
والقتلة الذين يجرون البلد اىل حرب اهلية».
وقال« :حزب الله ال يريد االنجرار اىل حرب اهلية وســيعمل

كل ما بوســعه وبكل الوســائل ملنع حرب قذرة من هذا النوع،
وهو امنا كشــف عن عدد مقاتليه ملنع الحرب التي يريد حزب
القــوات اخذ اللبنانيني اليها وليــس للتهديد بالحرب وترهيب
اللبنانيــني ،فحزب الله مل يكن يوما مصدر تهديد او تخويف او
ترهيب للبنانيني واآلمنني ،وكان وال يزال وســيبقى قوة تردع
العدو وتخيف الصهاينة وتحمي لبنان واللبنانيني».
أضــاف« :أمام ما حصل يف الطيونــة ولتاليف تكراره يف
املســتقبل ،ومن اجــل تعطيل مرشوع جر لبنــان اىل حرب
اهلية ،هناك مســؤوليتان تقعان عىل عاتق اللبنانيني :االوىل:
مســؤولية مجتمعية وطنية ،وهي ان عىل الجميع يف لبنان
وخاصة املسيحيني الوقوف بوجه حزب القوات ورئيسه القاتل
واملجــرم من اجل منع الحرب االهلية ،وتثبيت الســلم االهيل،
وتعزيز االمن واالســتقرار يف البلــد ،خصوصا بعدما اعرتف
مســؤولو القوات اللبنانية بأنهم ميليشيا مسلحة .والثانية:
مســؤولية حقوقية ،وهي مسؤولية الدولة واالجهزة االمنية
والقضائية مبحاســبة القتلة ومن يقف وراءهم ،باعتبارهم
عصابة مسلحة ارتكبت اعامال اجرامية وتسببت بقتل وجرح
االبريــاء وترويع املواطنني ،وعرضت االمن والســلم االهيل
للخطر».
وتابــع« :نحن ســننتظر التحقيق ولن نتجــاوز ما حصل
ولن نهمل دماء الشــهداء والجرحى الذين ســقطوا يف هذه
املجزرة ،وســنتابع هذه القضية حتى كشف املجرمني والقتلة
ومحاسبتهم يف اطار القانون ،ولن نسكت اذا شعرنا ان هناك
متييعا او تسييسا لهذه القضية».
وختــم« :عىل الدولــة واجهزتها التعاطي مــع هذا امللف
مبنتهى الجدية وعدم الخضوع للتدخالت الخارجية او الغرائز
والضغوطات الطائفية ،الن ذلك سيشجع املرتكبني عىل ارتكاب
املزيد من الجرائم ،وسيساهم يف انزالق لبنان اىل ما هو أسوأ
من املخاطر التي يتعرض لها».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

هــل يــقــتــرح هو شتاين «عملية تــبــاد » بــيــن تـ مــيــن ال ـ ــاز وال ـ ــهــربــاء وتــقــاســم الــ ــروة النفطية !
ُ
هــل تحمي السلطة السياسية الــوفــد الــعــسـ ــري التــخــا قـــرار مــوحــد  ..وتــعــديــل املــرســوم
دوليل بشعالين
وصل كبري مستشــاري الواليات املتحــدة األمريكية ألمن
الطاقة العاملي آموس هوكشتاين اىل بريوت ملناقشة الحلول
املستدامة ألزمة الطاقة يف لبنان ،عىل ما ورد يف بيان صادر
عن اإلدارة األمريكية ،وســيؤكّد عىل اســتعداد إدارة الرئيس
حل مقبول
جو بايدن ملســاعدة لبنان و»إرسائيل» عىل إيجاد ّ
للطرفني للحدود البحرية املشرتكة لصالح كال الشعبني ،عىل
ما أضاف البيان .فهل هذا يعني بأنّ الوسيط االمرييك الجديد
لحــل أزمة الكهرباء يف لبنان ،مقابل الحصول
ّ
يأيت هذه امل ّرة
عىل مطالب إدارته يف اقرتاح تقاسم الرثوة النفطية بني لبنان
ّ
ســتتوىل هذه
والعدو اإلرسائييل ،عىل أن تكون الرشكة التي
الحل املقرتح؟ وماذا عن
العملية رشكة أمريكية مستفيدة من ّ
تل
انحياز هوكشتاين ســلفاً اىل «اإلرسائييل» كونه ُولد يف ّ
أبيب ،وميلك الجنسية وخدم عسكريته فيها؟!
مصادر سياســية مطّلعة عىل ملف ترســيم الحدود رأت
بأنّــه قبل الخوض يف نوايا الوســيط األمرييك الجديد ،ال بدّ
حد ،لطاملا
من املسؤولني اللبنانيني من اتخاذ قرار سيايس مو ّ
جرت املطالبة به حتى قبل انطالق مفاوضات الرتســيم غري
املبارشة للحدود البحرية .فاملوقف الســيايس يجب أن يُواكب
جهود الوفد اللبناين العسكري املفاوض عىل طاولة الناقورة،
ومتســك بحقوق لبنان مشدّ داً عىل
الذي قام بإنجازات مه ّمة
ّ
عدم التنازل عن أي نقطة مياه ضمن حدوده البحرية ..ولكن
ال نزال حتى اآلن ال نعرف ســبب تلكــؤ الحكومة الحالية عن
وإدراج اإلحداثيات الجديدة التي
عدم تعديل املرســوم
يُفاوض لبنان عىل أساســها ،وذلك باعتامد الخط  29بدالً من
الخط  2كحدود لبنان البحريــة ،وإيداعه لدى األمم املتحدة
يتم اإلعرتاف به دولياً .فعندما يســ ّوي لبنان هذه املسألة
ليك ّ
أوالً ،يُصبح هذا املستند األممي الجديد قاعدة للتفاوض باعتبار
الخط  29حدوده البحرية والذي يُعطي لبنان مســاحة تبل
 1 0كلم 2تُضاف اىل مســاحة الـ  8 0كلم 2املتنازع عليها
سابقاً ،ويُصبح بإمكانه بالتايل التفاوض عىل الحدود وعىل
حل نهايئ
توصالً إليجاد ّ
كل املقرتحات التي تُطرح
مناقشــة ّ
ّ
لهذا النــزاع .وهذا أمر أســايس ورضوري حتى وإن كان من
وجهة نظر لبنــان ،أو من جانب آحادي ،عىل ما يرى البعض،
ســيام وأنّ الوفد املفاوض ميلك خرائط ومستندات قانونية
يتمسك به.
موثّقة تؤكّد عىل حقّه يف الخط  29الذي
ّ

وإذ يجول هوكشــتاين عىل املســؤولني لطرح مقرتحات
إدارة بايدن فيام يتعلّق باســتجرار الغاز والكهرباء من مرص
واألردن ،وبرتسيم الحدود ،تجد املصادر أنّه عىل السلطة عدم
ترك الوفــد وحيداً يف املفاوضات يف حال اســتؤنفت قريباً،
والتي سرتتكز أيضاً عىل «اتفاق اإلطار» ،سيام وأنّ وجود هذا
برش بالخري للبنان ،عىل ما يبدو .كام أنّ
الوســيط الجديد ال يُ ّ
عودة الوفد العســكري اىل الطاولة ،من دون تعديل املرسوم
وإيداعه لدى األمم املتحدة ،س ُيبقي الخط  ،2هو الخط
البحري الحدودي للبنان املودع لديها ،وهذا األمر يُحرج موقف
الوفد اللبناين امل ُفاوض خالل جوالت التفاوض..
وعقّبــت املصادر نفســها أنّه مع وصول هوكشــتاين بـ
«عملية تبادل» تقوم عىل مســاعدة لبنان يف زيادة ساعات
التغذية بالكهرباء من خالل اســتجرار الغــاز والكهرباء من
مرص واألردن عرب سوريا ،يف غضون ثالثة أشهر ،بغض النظر
األمرييك عن مفاعيل «قانون قيرص» املفروض عليها ،مقابل
العودة اىل طاولــة املفاوضات غري املبارشة عرب رؤية جديدة
املرسمة ســابقاً ،والذهاب اىل
كل الخطوط
تقيض بتجاهل ّ
ّ
اقرتاح إيجاد الحقول النفطية يف الحدود املشــرتكة وتقاسم
الحص عن طريق رشكة أمريكية عىل األرجح ،فإنّ «تثبيت
حدود لبنان بالخــط  »29قد ال يعود هنــاك أي جدوى منه.
غض النظر عن منطقة
علامً بأنّ تجاهــل الخطوط ومحاولة ّ
النزاع البحري ،السابقة أو املستحدثة ،من شأنهام إلغاء «خط
هوف» بر ّمته أيضاً ،والذي يقسم املثلث البحري املتنازع عليه
يف السنوات السابقة اىل حصتني  55منه لصالح لبنان ،و5
منه للعــدو اإلرسائييل ،كام يعني ذلك عدم اإلعرتاف بالخط
 1الذي يطرحه «اإلرسائييل» والذي يُالمس البلوكني البحريني
 9و 10ويقتطع قســامً
مهامً من حقل الغاز اللبناين املحتمل
ّ
والذي يُطلق عليه «حقل قانا».
ولهذا تعتقد املصادر أنّه من غري املمكن القفز فوق الخطوط
البحريــة خالل عملية ترســيم الحدود .أ ّمــا إذا كانت اإلدارة
األمريكية تو ّد اجرتاح مقرتحات لتقاسم الرثوة النفطية أو لجعل
العدو اإلرسائييل يستطيع العمل يف التنقيب يف حقل «كاريش»
من دون «اعرتاض» لبنان ،فهــذا أمر آخر .ومن هنا ،فإنّه عىل
لبنان الرسمي بدالً من أن يُطالب االمم املتحدة بالتحقيق إذا ما
كان التنقيب من قبل العدو يجري يف منطقة النزاع أم ال بهدف
لتسوية خط
وقف أعامله ،ان يُسارع اىل تعديل املرسوم
لكل حادث حديث.
ثم يُصبح ّ
حدوده البحرية ،ومن ّ

أ ّما الخشــية من كون هوكشــتاين «إرسائييل الجنســية
والهوى» ،ما يجعله مييــل اىل العدو اإلرسائييل خالل عملية
املشاورات والجوالت املكوكية التي ينوي القيام بها بني لبنان
و»اإلرسائييل» الســتطالع املواقف من املقرتحات األمريكية،
فكل الوسطاء
فلفتت املصادر عينها أنّ هذا األمر ليس بجديدّ ،
األمريكيني السابقني من ديفيد ساترفيلد ،اىل ديفيد هيل ،اىل
ديفيد شينكر وسواهم ال يختلفون عنه ،فيام يتعلّق باإلنحياز
للعدو .كام أنّ لبنان عندما طالــب بأن تكون املفاوضات غري
املبارشة برعاية األمم املتحدة وبوجود وســيط أمرييك كان
يعلم بأنّ الكفّة لن تكون مائلة نحوه.
وبرأي املصادر ،فــإنّ العودة اىل طاولــة املفاوضات غري
املبارشة يف حال جرت وفق ما انتهت إليه يف الجولة الخامسة
واألخرية منها ،لن تؤدّي اىل أي نتيجة ،ســيام وأنّ الوســيط
األمرييك السابق جون دو روشــيه كام العدو اإلرسائييل مل
يتمسك بها انطالقاً من
ُيوافقا عىل إعطاء لبنان الحقوق التي
ّ

الخط  .29ولهذا ال بدّ وأن تكون العودة مختلفة لجهة حامية
لبنان لهذه الحقوق عن طريق تعديل املرسوم ،مبا يقطع الشكّ
باليقني .وتــرى املصادر بأنّ التنازل عن هذا الخط س ُيشــكّل
وصمة عار عىل الطبقة السياســية اللبنانية ،وسيوضع يف
ّ
التخيل عن سيادة لبنان ،سيام وأنّه خط حقوق لبنان
موضع
البحريــة الفعلية .فالعدو اإلرسائيــيل ،املدعوم من الواليات
املتحدةُ ،يحاول تكريس واقع ما من خالل التنقيب يف «حقل
كاريش» واالستفادة من ثروته النفطية ،فيام لبنان ال يعمد اىل
حل هذا األمر ويتل ّهى مبشاكله الداخلية ،وأزمته اإلقتصادية
ّ
واملاليــة .علامً بأنّه عىل لبنان اإلســتفادة من عائدات ثروته
ولحل مشــكلة ديونه
ّ
البحرية للخــروج من األزمة الخانقة
حد ألنّ هنالك
مو
سيايس
املرتاكمة ،غري أنّه ال يتخذ أي موقف
ّ
مســؤولني ال يريدون أن ُيفاوض لبنــان عىل الخط  ،29فيام
منطقة النزاع الحدودية تبل  2290كلم ،2وهي مســاحة ال
ميكن التفريط بها.
ُ

الــ ــن ــائ ــي ع ــل ــى م ــوق ــف ــه بــــــــا  ...وحــــــز الـــلـــه اوعــــــز لـــوزيـــريـــه ا ـ ــمـ ــا ال ــع ــم ــل بـــــالـــــوزارات
مــرتــضــى أخ ــطـ ـ فــــ «عـــــوقـــــب» ..مـــصـــادر مــطــلــعــة« :اعـــتـــبـــروا تــصــريــحــو ـ ـ ن ــو مـــ مـــوجـــود»!
سهيل عبود «يــتــردد» باالستماع للبيطار ...واملحقق العدلي لم يتبل باية دعـــوة« ...لوقتا بيشو »!
جويل بو يونس
طارق البيطار الــذي تجرأ عىل
ال يــزال مصري القــا
«كرس املحظور» وفق معادلة ســار بها منذ بداية تســلمه
ملف التحقيق بانفجار الرابع من آب قوامها :ال خطوط حمر
وال مظالت سياســية فوق رأس احد مهام عال شأنه ،معلّقا
عىل حبال «املخرج الحل» الذي ج ّند املعنيون انفســهم ،منذ
يف جلسة مجلس الوزراء
تهديد وزير الثقافة محمد مرت
االخرية بالشــارع ،وبعدم املشــاركة بالجلسات الحكومية،
حتــى تنفيذ مطلب الثنايئ الشــيعي باقالة البيطار ،للبحث
عنه ،لكن دون جدوى حتى الساعة.
املعلومات تكشف بانه بعد ســقوط اقرتاح تشكيل هيئة
اتهاميــة عدلية الذي كان طرحها وزير العدل ه ي خوري،
باتت االنظــار تتوجه اىل مجلس القضاء االعىل برئاســة
ســهيل عبود ،بعدما كان اجتمع االخري مع رئيس
القا
الحكومة ووزير العدل ومدعي عام التمييز يف مكتب رئيس
الحكومة لبحــث القضية ،وما اعقبه من كالم عن انه طلب
من مجلس القضاء االعىل تويل حل املسالة قضائيا.
ويف هذا السياق ،افادت مصادر خاصة ،بان ميقايت توجه
خالل االجتامع للمعنيــني بالقول « :يجب فصل القضية عن
السياسة ،فالخشية من ان تنزلق االمور اىل مشكلة طائفية
تجر البالد اىل فتنة ،لذا يجب معالجة االمر قضائيا» ،مشددا
عىل «مبدأ فصل الســلطات وابعاد هذه القضية عن املهمة
الحكومية».
وتضيف املصــادر ان ميقايت طلب خــالل االجتامع من
عبود ،باعتباره رئيس مجلس القضاء االعىل والرئيس االول
ملحكمة التمييز ،ايجاد الحل املالئم منعا لتأزم االمور وامكان
بلوغها حدّ تخيري عبود بني معادلة« :اما ســهيل عبود واما
طارق البيطار».
وتم االقرتاح خــالل االجتامع ،بان يجتمع مجلس القضاء
االعىل باملحقق العديل لالستامع اليه ،اال ان اي قرار حاسم
مل يؤخذ يف هــذا االطار من قبل عبود .وعليه حيك اعالميا
ان االجتامع سيحصل الثالثاء قبل ان يرجأ االجتامع املرتقب
بني البيطار ومجلس القضاء االعىل ،ودامئا بحســب ما تم
تداوله اعالميا ،مــن الثالثاء اىل الخميــس (اليوم) فامذا
حصل؟
عىل هذا السؤال تر ّد اوساط بارزة متابعة للملف بالقول:

حتى اللحظة مل يتم االتفاق
عىل اجتامع يعقده البيطار
مع مجلس القضاء االعىل،
فرئيس املجلس سهيل عبود
ال يزال «يــرتدد» يف امكان
القيام بهكــذا خطوة .علام
ان املعلومــات تفيــد بان
مجلس القضاء االعىل يتجه
لعقد اجتامع اليوم العضائه
بعدمــا كان عقــد الثلثاء
اول اجتــامع له مع اكتامل
اعضائه ،عىل ان يســتكمل
النقــاش مبســألة وجوب
االســتامع للبيطــار مــن
عدمه ،وسط تأكيد مصادر
قضائية بان مجلس القضاء
يســوده انقسام باآلراء بني
اعضائه ،بني من يعترب ان ال
صالحية للمجلس بالتدخل
بهكذا قضيــة ،وبان الحل
يجب اال يكون عىل حســاب صورة مجلس القضاء االعىل،
فيام يعترب آخــرون بانه من الرضوري االســتامع للبيطار
واتخاذ القرار املناســب انطالقا من انــه ال ميكن جر البالد
اىل مشــكلة طائفية ،انقســام يدل عىل ان ليس هناك من
اتفاق حتى داخــل مجلس القضاء االعىل حول البت باقرتاح
االستامع للبيطار من باب تبادل اآلراء.
ويف هذا الســياق ،اكدت مصادر موثوقة بان البيطار مل
يتبلّــ بعد باية دعوة لحضور اجتــامع مع مجلس القضاء
االعىل ،حتــى ان ايا من اعضاء مجلــس القضاء االعىل مل
يتواصل معه.
ولكن ماذا لو تم توجيه الدعوة اليوم للبيطار لالســتامع
اليه باجتــامع مقبل مع مجلس القضــاء االعىل؟ هل يلبي
املحقق العديل الدعــوة؟ املصادر تجيــب« :لتصري القصة
وبنشوف».
وماذا لــو تم االســتامع للبيطار واتخذ القــرار باحالته
للتفتيــش ،فاي موقف قــد يتخذه املحقــق العديل؟ تقول
املصادر« :االحالة عىل التفتيش بحد ذاتها ،فيام لو حصلت،

هي اهانة للمحقق العديل» ،وتضيف« :عندئذ تكون املسألة
قد تحولــت من مواجهة سياســية قضائية اىل مواجهة
قضائيــة مع قاض وهذا امر ال يجوز» ،لتختم بالقول« :عىل
كل حال فلننتظر ونر مسار االمور».
علام ان املصادر تؤكد بان البيطار «مكمل» بكل االجراءات
التي ميليها عليه ضمــريه اىل حني كف يده عن امللف ،وخري
دليل هو تحديده  29الحايل موعدا لجلســتي استجواب كل
من غازي زعيرت ونهاد املشنوق.
وبانتظــار ما قد يقدم عليه مجلــس القضاء االعىل ،برز
كالم الفــت لوزير الثقافة محمد مرتــ
الثالثاء «يط ّري
الجو الحكومي» ،اذ اعلن من االونيســكو انهم مســتعدون
للمشــاركة باية جلســة اذا متت الدعوة لها من قبل رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة ،ما فرسه البعض ،السيام انه
تزامن مع جو التهدئة يف جلســة االونيســكو التي تجنبت
التطرق لحوادث الطيونة وقضيــة البيطار وكالم ميقايت،
عن انه لن يدعو لجلســة قبل ايجاد الحل يك ال يستفز احدا،
كأنه متهيد من الثنايئ الشيعي للعودة اىل جلسات الحكومة
حتى قبل اقالة البيطار ،وبالتايل فصل القضية عن املســار

السيايس ،السيام ان مصادر رئيس الحكومة كانت متفائلة
بظل االشارات االيجابية التي ارستها جلسة االونيسكو انه
بامكان انعقاد الحكومة قريبا ،مع التشديد عىل ان ميقايت
ترك حل مســألة البيطار باالطر القضائية .لكن الالفت كان
ما كشــفته مصادر مطلعة عىل جو الثنايئ الشيعي وشكل
مفاجأة ،اذ اشــارت اىل ان ما قيل عن ليونة ابداها الثنايئ
متهيدا للعودة اىل جلســات الحكومة
عــرب الوزير مرت
غري صحيح ،مؤكدة ان املوقــف ال يزال عىل حاله ويتلخ
بالتايل :طاملا البيطار مكمل كمحقق عديل طاملا ال مشاركة
بالعمل الحكومي.
اخطأ بترصيحه
اكرث من ذلك ،كشفت املصادر ان مرت
من االونيسكو ومتت «معاقبته ،وصار مش عارف كيف بدو
وكأنو مش
يصلّح» ،واكتفت بالقول« :اعتربوا كالم مرت
موجود»!
لكن هل يعقل ان يكون وزير «امل» قد تحدث بال موافقة
الرئيس بري وحزب الله؟ املصادر تجيب« :موقف امل وحزب
الله واحــد ،واالكيد ان بري مل يكن مؤيــدا ملا قاله مرت
وجل من ال
ّ
من االونيســكو» ،لتختم بالقول« :الوزير اخطأ
يخط  ،بريك الن بعدو وزير جديد ما بيعرف»!
وفيام كان بعض املصادر املطلعة عىل جو بعبدا والرساي،
تحــدث عن تواصل مرتقــب بني رئيــس الحكومة ورئيس
الجمهورية خالل الساعات القليلة املقبلة ،للبحث بامكانية
عقد جلســة للحكومــة او مخارج اخــرى يف ضوء تحرك
وزير العدل مع مجلــس القضاء ،وما كانت اعتربته املصادر
بعض الليونة مبوقف الوزراء الشــيعة عرب الوزير مرت ،
يبدو ان الجو الســائد ال يزال ملبدا يف ما خ املخرج الذي
يبحــث عنه ملوضــوع البيطار ،وفيام تتوجــه االنظار اىل
مجلس القضاء االعىل ،وما اذا كان سيتخذ القرار باالستامع
للبيطار ،فيسحب فتيل االزمة املتفجرة ليعود بعدها مجلس
الوزراء لالنعقاد بانتظار القرار النهايئ بشأن البيطار ،اكدت
معلومات خاصة بان رئيــس الجمهورية ال يزال مرصا عىل
مبدأ فصل السلطات.
وبانتظار الحل وعودة الحكومة لالنعقاد ،كشفت اوساط
وزارية بان حزب اللــه اوعز لوزيريه باكــامل عملهم يف
وزاراتهم بشــكل طبيعي واملشاركة باي لجان او اجتامعات
وزارية تعقد برئاســة ميقايت او بعدم رئاســته لبحث اي
موضوع!

الــوســي ـ االمــيــر ــي بــح ـ تــرســيــم ال ــح ــدود الــبــحــريــة م ــع املــسـ ولــيــن
بـــري :الست ناء لبنان مــن «قــيــصــر» فــي ال ـ ــاز املــصــري و ــهــربــاء االردن
اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
قبل ظهر امس يف قرص بعبدا ،كبري مستشــاري
وزارة الخارجية األمريكية ألمن الطاقة الوســيط
األمرييك الجديد يف عملية التفاوض غري املبارش
يف شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس
هوكشتاين يف حضور السفرية األمريكية دورو
شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض يف شأن
ترسيم الحدود البحرية والتوجهات املقبلة يف هذا
امللف.

يف عني التينة

كــام زار هوكشــتاين والوفد املرافــق رئيس
مجلــس النواب نبيه بري يف عــني التينة وجرى
بحث يف ملفات متعددة ال ســيام ملف ترســيم

الحدود البحريــة والربية بني لبنان وفلســطني
املحتلــة وجــرى التأكيد عــىل إتفــاق االطار
.
الذي أُعلــن يف ترشيــن األول العــام املا
وأشــار بــري اىل أننــا أمــام فرصــة جديدة
الســتئناف املفاوضات يف الناقورة مع املساعي
االمريكية الجديــدة التي تبذل يف هــذا االطار .
كام أثار الرئيس بري اســتثناء لبنان من ضوابط
قانون قيرص يف موضوعي استجرار الغاز املرصي
والكهرباء مــن االردن وقد عكس املوفد االمرييك
للرئيس بري اجواء تفاؤليــة بالتقدم إيجاباً حول
هذه العناوين.

يف الرساي

وزار هوكشــتاين والوفد املرافق رئيس مجلس

وتم
الوزراء نجيب ميقايت يف الرساي الحكوميّ ،
عرض ملف ترسيم الحدود.

يف الخارجية

وزار الوسيط االمرييك الجديد وزير الخارجية
واملغرتبني عبد الله بــو حبيب ،حيث جرى البحث
يف مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية .وتم
االتفاق عىل البقاء عىل تواصل والسعي للوصول
إىل نتيجة إيجابية بهذا امللــف مبا فيها مصلحة
لبنان.

يف الريزة

وبحث املوفد االمــرييك مع قائد الجيش العامد
جوزاف عون يف مكتبــه بالريزة ،يف املفاوضات
التقنية غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية.

ائد ال ي م

عا مع الو د االم
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

تـــــــــصـــــــــاالت لــــــبــــــري وجــــــنــــــبــــــاط لـــلـــتـــهـــدئـــة
«ال ـ ــنــائــي الــشــيــعــي» نــحــو االيــجــابــيــة الــح ـ ــومــيــة...
ومــــلــــ الـــبـــيـــطـــار مــــن الـــســـيـــاســـة الــــــى ال ــق ــض ــاء
عيل ضاحي
ايــام مــن االتصاالت،
نجحــت يف عــودة التهدئة
السياسية وامليدانية ،مع بقاء
التصعيد الكالمي واالعالمي
والشــعبي مــن منارصي
«الثنايئ الشيعي» و»القوات
اللبنانية».
وتؤكد اوســاط واســعة
اإلطــالع يف تحالــف
«حركــة امل» وحــزب الله،
ان خطاب الســيد حســن
نرصاللــه ورغــم نربتــه
العالية وغري املســبوقة ،اال
ان هدفــه ،ووفــق كل املعطيات ،ســحب فتيــل تفجري اي
احداث اخــرى بعد الطيونــة ،وكحلقة متواصلة ستســتمر
حتــى االنتخابات النيابيــة والتي يحاول البعض االســتثامر
فيها شــعبياً وسياسياً بالتوتر والشــحن الطائفي واملذهبي.
واالنتخابات بدأت فعلياً امــس االول ،مع تحديد موعد إجرائها
املبديئ يف  27آذار  2021يف الجلسة النيابية ،اللهم اذا مل يوقع
رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون املرسوم ،واذا مل يطعن
النائب جربان باســيل يف موضوع تقريــب موعد االنتخابات
وانتخابات املغرتبني واملقاعد الستة.
وتقول االوســاط ان اصداء الخطاب عىل املستوى الشيعي
والشعبي والوطني والسيايس ،كانت ايجابية لكونه وضع حداً
ألي مراهقة امنية او عسكرية جديدة من قبل «القوات» وغريها،
ومن يدعم خطوة مامثلة داخلياً وخارجياً .ولكون الخطاب حرك
القنوات السياسية ونشطت االتصاالت بعد تشنج رهيب ومجزرة
«الخميس االســود» يف الطيونة ،والتي عززت كل املخاوف من
فتنة كبــرية تم تداركها بوعي وحكمة مــن قياديت حزب الله
و»حركة امل».
وتؤكد االوســاط ان مروحة واســعة من االتصاالت اجراها
رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعاونه النائب عيل حسن خليل
وشملت كل االفرقاء باستثناء «القوات» ،فيام توىل النائب السابق
وليد جنبالط القيام بوســاطة للتهدئة بني عني التينة ومعراب
وحارة حريك والرساي .ونجحت اتصــاالت بري وجنبالط يف
التهدئة «النسبية» ويف سحب فتيل تفجري الجلستني النيابيتني،
ال سيام التي اقرت تعديل املهل ،وثبتت بعض النقاط التي كانت
عالقة واهمها :تأكيد تقريب موعد اجــراء االنتخابات يف 27
آذار ،وتأكيد مشاركة املغرتبني يف االقرتاع لـ 128نائباً ويف 15
دائرة .ورغم سقوط بندي النواب الستة والكوتا النسائية ،اال ان
االهم لالكرثية و»الثنايئ الشيعي» وللرئيس عون وللحكومة،
ان االنتخابات بدأت فعلياً كقرار سيايس وسيادي وتأكيد للداخل
والخارج جدية التوجه نحو هذه االنتخابات.

وتشري االوساط اىل ان «الثنايئ» ،سيحمي مسار االنتخابات
وتأكيد اجرائها ،حيث يشعر انه «ام الصبي» عىل غرار كل القوى
االساسية التي متتلك حضوراًنيابياًوازناًوحكومياًوازناًوسياسياً
وشعبياً ،وبالتايل ال ميكن ل «حركة امل» وحزب الله ج ّرهام اىل
الفوىض وتطيري الحكومة والبلد والغرق يف مستنقعات الفتنة
واالحداث املتنقلة او الخضوع الجندة سمري جعجع او امريكا.
وتؤكد االوســاط ،ان حامية مسار السلم االهيل والتمسك
بإجراء االنتخابات ،ال ميكن ان يحصل ايضاً اال بعودة االنتظام
اىل الحكومة ،وعقد جلســاتها ولتحصني الواقع االجتامعي
واالقتصادي ،ورضورة القيام بخطوات رسيعة الســتيعاب
تداعيات رفع الدعم بالكامــل عن البنزين امس ،بعد خطوات
مامثلة منذ اســبوعني عن الغاز واملــازوت ،وما ميكن لهذه
القرارات ان تد ّمر ما تبقى مــن قدرة اللبنانيني عىل مواجهة
ازمة متناسلة ومســتفحلة وال يبدو انها لها نهاية او حلول
قريبة.
بإسم
وتلفت االوســاط اىل ان اعالن الوزير محمد مرت
«الثنــايئ» تلبية اي دعــوة لرئيس الحكومــة نجيب ميقايت
إلنعقادها ،مرده اىل املسؤولية الوطنية وعدم تفجري الحكومة
باالعتكاف وشلها او تطيريها باالســتقالة وامليثاقية ،ولكون
الثنايئ الشيعي هو «عراب الحكومة» وابرز الساعني اىل تشكيلها
من عام ونصف.
وتقول االوســاط ان من املعالجات العــادة االنتظام اىل
الحكومة ،هو الســعي من قبل الرئيســني عــون وميقايت
وبالتشــاور مع بري ومجلس القضاء االعــىل ،إليجاد حل
قضايئ لحل مشــكلة االعرتاض الشــيعي واالرتياب من أداء
طارق البيطار .وبالتايل إنتقال امللف
املحقق العــديل القا
من املعالجة السياسية اىل املعالجة القضائية ،وبذلك يضمن
الجميع الفصل بني املؤسســات واعطاء كل ذي حق حقه من
ضمنها ،ال سيام من خالل السلطة املولجة بالبت القضايئ اي
املجلس االعىل للقضاء.

املـــــرتـــــضـــــى عـــــــــر االو ـــــــــــــــاع مـــــــع ســــفــــيــــر تـــر ـــيـــا
أولوسوي :مساعداتنا للبنان غير مشروطة ولي هنا أجندة خفية
يف
محمد وسام املرت
اســتقبل وزير الثقافة القا
مكتبه بالوزارة ،سفري تركيا يف لبنان عيل باريش أولوسوي،
يف زيارة مجاملة قدم خاللها باســم الدولة الرتكية وشعبها
التعازي بالضحايا الذين سقطوا يف أحداث الخميس املا ،
وعرب مجددا عن املوقف الرســمي لبالده الداعي إىل «ضبط
النفس وقطع الطريق عىل محاوالت الفتنة ،وإىل محاســبة
املرتكبني».
وكانــت جولة أفق عامة سياســيا واقتصاديــا وثقافيا،
توافق فيها الطرفان عىل «وجوب اإلنرصاف إىل تفعيل العمل
الحكومي بعد ان يتجاوز لبنان أزمته الراهنة».
وأبدى أولوسوي اســتعداد الدولة الرتكية «ملساعدة لبنان
يف املجــاالت كافة الثقافة والطاقة والنقــل العام والتبادل
الســياحي ،فضال عن الجهود املبذولة عىل مســتوى تعميم
فكرة االغتناء بالتنوع» ،مشــريا اىل أن «مســاعدات الدولة
الرتكية غري مرشوطة وســوف تحصــل انطالقا من روابط
األخوة والصداقة ،وانه ليس لرتكيا أي أجندة خفية خالفا ملا
ذكر».
وقال« :ميكن للبنانيني شعبا وحكومة أن يعولوا عىل دعم

بــــيــــان اســـتـــنـــ ـــار لــلــجــمــعــيــات ال ــل ــب ــن ــان ــي ــة الــعــلــمــانــيــة
وافــــــــــرد املـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي ف ــرن ــس ــا
اصدرت الجمعيــات اللبنانية العلامنيــة وافراد املجتمع
املدين اللبناين يف فرنســا البيان اآليت« :يف لقاء جرى يوم
الثلثــاء  19ترشيــن أول  2021جمع عددا مــن الجمعيات
الفرنسية وعددا
اللبنانية العلامنية املوجوددة عىل األرا
من أفراد املجتمع املدين اللبنــاين العلامين ،لبحث موضوع
الدعوة التي وجهها السفري اللبناين يف باريس تحت عنوان
«لقاء عائــيل» يجمع ممثلني عن كافــة الطوائف اللبنانية
وأهمها أبناء الطائفــة اليهودية ،وكذلك لبحث فحوى الخرب
الذي نرشته صحيفة النهار اليومية بتاريخ  10ترشين االول
مفصال فيه أهمية هذه الدعوة يف إعــادة اعتبار اللبنانيني
من «الطائفة اإلرسائيلية» املدرجني عىل لوائح الشــطب ،إن
الجمعيات اللبنانية العلامنية وأفراد املجتمع املدين اللبناين
يستنكرون بشدة هذا الحدث الذي من املفرتض أن يجري يف
األول من ترشين ثاين  2021يف مقر الســفارة يف باريس
لالعتبارات التالية »:إن اليقني الذي نتســلح به اآلن أكرث من
يف أن الطائفية هــي التي أودت ببالدنا إىل
أي وقت م
ما آلــت إليه من عنف وإجرام وفســاد ،يحتم علينا أن نقف
أمام دعوة تحت شــعار وغطاء ديني ،التي إن ساهمت يف
يشء فستســاهم يف تكريس التعددية الطائفية وســتزيد
من اعتبارات دينية ســتمعن يف التجزئــة االجتامعية التي
يعيشها لبنان .
إن اللبنانيــني ،بغض النظر عــن دياناتهم وطوائفهم ،هم
يف نظر الدستور اللبناين وقوانينه لبنانيون يتمتعون بنفس
الحقــوق والواجبات والدعوة التي ســتقام عىل رشف فئة

بري التقى
سفير مصر

إستقبل رئيس مجلس
النواب نبيــه بري يف
مقر الرئاســة الثانية
يف عني التينة الســفري
املرصي لدى لبنان يارس
العلــوي ،حيــث جرى
عرض لالوضاع العامة
والعالقات الثنائية بني
البلدين.
وكان رئيــس املجلس
قد وقع القانون الرامي
لتعديــل قانون انتخاب
اعضــاء مجلس النواب
واحالــه اىل رئاســة
مجلــس الــوزراء مع
استعجال اصداره وفقا
للفقــرة االوىل مــن
املادة  5من الدستور.
كام دعا اىل عقد اجتامع
لهيئة مكتــب مجلس
النواب يــوم االثنني يف
 25ترشين أول الجاري
الســاعة الثانيــة من
بعد الظهر متهيداً لعقد
جلسة ترشيعية.

ميقاتي وقع تعديل
القانون

يحدد البنك الدويل  11مؤرشا لتحديد إذا كانت دولة فاشلة أم
ال .سنستعرض هذه املؤرشات الـ  11مع تحليل الوضع اللبناين
بالنسبة لكل مؤرش:
1ـ الوضع األمني :يتناول هذا الوضع عدد ونســب الجرمية
املنظمة ،كام وجرائم القتل والرسقات وتجارة املخدرات والتعدي
الجنيس واإلرهاب وامليليشيات املسلحة .يوجد يف لبنان أربعة
أجهزة أمنية رشعية ورسمية هي :مخابرات الجيش واألمن العام
وشعبة املعلومات وأمن الدولة ،إضافة إىل أجهزة أمنية صغرية
تابعة لبعض األحزاب ،كام وأجهزة مخابرات أجنبية غري رشعية.
تقوم األجهزة األمنية اللبنانية الـ الرسمية بعمل رائع ،حيث
أن لبنان يعترب من الدول اآلمنة يف املنطقة والعامل عىل الصعيد
األمني.
2ـ إنقســام النخبة :يرصــد هذا املقيــاس توزيع املناصب
السياسية واإلدارية والحزبية عىل عدة مجموعات ،ففي حال
لبنان من املعلوم أن هذا اإلنقســام هو طائفي ومذهبي بسبب
وجود طوائف كربى و 17مذهبا يف وطن عدد سكانه حواىل
 5مليون مواطن .هذا اإلنقســام يشل يف الكثري من املناسبات
واألحيان اإلســتحقاقات السياسية والدستورية ،ما يؤثر سلبأ
عىل سري أمور الدولة واملواطن.
ـ إنقسام املجموعات ومظلومياتها :يف حالة لبنان ،ميكن
القول أن بعض املذاهب كاألقليات املسيحية والعلويني وغريها
ال يحصلون عىل نفس الحقوق التي تحصل عليها غري طوائف
مــن حيث الحقوق السياســية والوظائــف يف الدولة وحتى
بعض األحيان عىل خدمات عادلة .كام وبعض املناطق خاصة
يف األطراف كبعلبك الهرمل وبعــض مناطق عكار وغريها ال
تحصل عىل نفس خدمات مدينة بريوت ومحافظة جبل لبنان
كالطرقات والكهرباء والهاتف ...وذلك بسبب عدم إعتامد اإلمناء
املتوازن عرب العهود والحكومات املتتالية.
الوضع اإلقتصــادي واملايل واملعيي :ال شــك أن لبنان
يعاين من كارثة إقتصادية ومالية ومعيشية بسبب عدة عوامل
أهمها الفساد وســوء اإلدارة املالية والنقدية وعدم التخطيط
كام وألسباب سياسية وجيوسياسية .الناتج املحيل اإلجاميل

ســـلـــيـــم ــــمــــن الـــــدعـــــم الــــعــــراقــــي لــلــبــنــان
عرض وزيــر الدفاع موريس
ســليم مــع كل مــن وزيري
املهجريــن عصــام رشف الدين
والصناعة جورج بوشكيان أطر
التعاون مــع وزارة الدفاع« ،مبا
يصب يف اطــار تفعيل نواحي
التعاون املشرتك».
وأعــرب وزير الدفــاع خالل
لقائه ســفري العراق يف لبنان
حيدر الــرباك عن «الحرص عىل
املزيد من التعــاون بني البلدين،
العرا
ي م عا مع
ال ســيام يف ما يتعلق بالتعاون
العســكري ،واإلرساع يف إنجاز
املجاالت املختلفة.
وزاريت
بني
التفاهم
التحضري لتوقيع مذكــرة
والتقى وزير الدفاع الوطني رئيس واعضاء
والعراق»،
لبنــان
من
الدفــاع الوطني يف كل
مجلس بلدية بســابا – قضاء بعبدا يف زيارة
يف
للبنان
العــراق
يوفره
ومثن «الدعــم الذي
بروتوكولية.

بـــو حــبــيــب الــتــقــى ســفــيــري الـــيـــونـــان والــهــنــد
واطلع من مويرو على مشاريع برنام االمم املتحدة

اســتقبل وزيــر الخارجيــة
واملغرتبــني عبدالله بــو حبيب
سفرية اليونان كاثرين فونتواليك
التي أكدت دعــم بالدها لحكومة
ميقايت ،وشــددت عىل «أهمية
تطوير التعاون بني البلدين وسبل
تفعيل االتفاقيات الثنائية ال سيام
يف مجال السياحة ،باالضافة اىل
املســاعدة التي ميكن ان توفرها
اليونان للبنان واالســتفادة من
خربتها بالتفــاوض مع صندوق و بي م
النقــد الــدويل» .وكان عــرض
للتحضريللقمةالثالثيةبنيرؤساء
لبنان وقربص واليونان املقبلة والتي ستعقد يف
نيقوسيا.
وعرض بو حبيب مع سفري الهند سهيل اجاز
للعالقات الثنائية الجيدة ال سيام املشاركة الكبرية
للقوات الهندية يف عداد اليونيفل املســتمرة منذ
 22عاما واستمرار دعم حكومة لبنان والنظر يف
كيفية تحسني التبادل التجاري ال سيام يف مجايل

تركيا واعتبارها شــقيقا أو صديقا مســتعدا ألن يبذل كل ما
بوسعه ملساعدة لبنان وشعبه».
كام توافق الطرفان عىل القيام بزيارة قريبة لرسايا بعبدا،
للبحــث يف ما ميكن أن تقدمه تركيا لرتميمها ،وزيارة مدينة
طربلس ملتابعة ما تقوم به منظمة «تيكا» الرتكية ،من أعامل
ترميم يف أكرث من معلم أثري يف هذه املدينة.

كام وأن النمو كان
إنخفض بني عامي  2018و 2020بنسبة
فيام كان عام  7 2020تحت الصفر
عام  2018بنســبة
كام وأن الدين العام للبالد ناهز الـ  100مليار دوالر أي  00من
الناتج املحيل اإلجاميل .بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب
ميقايت فإن الحكومة الجديــدة وطبعأ بعد البدء باإلصالحات
ســتفاوض صندوق النقد الدويل للحصول عىل قرض مرشوط
بإجراءات ستكون قاسية جدا .ول سف تم خداع أغلبية املودعني
عرب حجز أموالهم يف املصارف وهذا يعترب أكرب رسقة يف تاريخ
البرشية حيث تبخرت أكرث من  50مليار دوالر بني الدولة اللبنانية
ومرصف لبنان واملصارف الخاصة.
5ـ هجرة السكان واألدمغة :منذ الهجرة الكبرية خالل الحرب
العاملية االوىل و الهجرة خالل الحرب األهلية اللبنانة بني عامي
 1975و 1990بدأت منذ حواىل السنة والنصف ثالث أكرب هجرة
يف تاريخ لبنان لكن هذه املرة ألسباب إقتصادية ومعيشية وما
مييز هذه الهجرة عن ســابقاتها أنها هجرة يطغى عليها طابع
هجرة األدمغة حيث أن املغادرين هم بأغلبيتهم أطباء ،ممرضات،
محامني ،مهندسني ،أســاتذة مدارس وجامعات ورجال أعامل
ومستثمرين .وقد بل عدد املهاجرين خالل السنتني املاضيتني
أكرث من  75ألف مواطن والحبل عىل الجرار.
ـ رشعية الدولة :ال شك أن الدولة رشعية حيث أن نظام لبنان
هو برملاين دميقراطي توافقي وجميع املراكز تكون منتخبة من
قبل الشــعب حتى لو أن اإلنتخابات مشكوك بنزاهتها .لكن بعد
ثــورة  17ترشين  2019فقدت الدولــة رشعيتها وميكن رشح
ذلك بشكل أوضح يف الفرنســية حيث ميكن القول أن الدولة
هي « »legaleلكنها ليست « »légitimeفأصبح واضح أن أغلبية
الشــعب اللبناين مل يعد يريد هذه الطبقة السياسية والجميع
ينتظر اإلنتخابات النيابية املقبلة لتغيــري إىل حد مقبول هذه
الطبقة السياسية وإدخال وجوه جديدة إىل الندوة الربملانية.
7ـ الخدمــات العامة :ميكن القول أنه رمبا لبنان هو أســوأ
دولة من حيث تقديم الخدمات العامة ملواطنيها وتأيت عىل رأس
الالئحة الكهرباء فقد أنفقت الدولة أكرث من  0مليار دوالر عىل
وزارة الطاقة وحتى اآلن تأتينا كهرباء الدولة ســاعتان كل 2
ساعة .كان ميكن بناء عدة معامل جديدة ومتطورة لكن الفساد
والسمرسات والعموالت إضافة إىل تجاذبات سياسية بني عدة

فرقاء أديا دون ذلك ،أما شبكة
األنرتنت فبطيئة جدأ .أيضا ال
نقل عــام منظّم ،كام وحالة
الطرقات مزرية ما يؤدي إىل
الكثري من حوادث الســري،
كذلك األمر بالنســبة إلنارة
الطرقات وحتى االوتوسرتاد
الدويل .أما يف اإلداراة العامة
واملحاكم فحتى هذه الساعة
ليست ممكنة وإذا أراد مواطن
إجراء معاملة إدارية فيميض
نهارا كامــال للحصول عىل
معاملته.
8ـ حقوق اإلنسان وسيادة القانون :يبحث هذا املؤرش يف ما
إذا كان هناك انتهاك واسع النطاق للحقوق القانونية والسياسية
واإلجتامعية مبا يف ذلك حقوق األفراد والجامعات واملؤسسات
مثل مضايقة الصحافة وتسييس القضاء واإلستخدام الداخيل
ل جهزة األمنية ألغراض سياسية وقمع املعارضني السياسيني.
فيمكن القول أن الحريات يف لبنان مصانة إىل حد كبري باستثناء
التحركات التي تهدد السلم األهيل وأمن الدولة واألمن العام.
9ـ الضغــوط الدميوغرافية :يدرس هذا املؤرش نســبة منو
السكاين وتوزيع السكان عىل املناطق وحصولهم عىل الخدمات
واملــواد الغذائية وامليــاه ففي لبنان ميكن القــول أن التوزيع
الدميوغرايف عادل إىل حد ما رغم الهجرة الكثيفة يف السنوات
األخرية من الريف نحو املدن خاصة العاصمة بريوت وضواحيها
ألسباب إقتصادية وتعليمية حيث أن تركيز املؤسسات التجارية
والصناعيــة كام الجامعات املحرتمة موجــودة بأغلبيتها يف
بــريوت وضواحيها ،فبدأت األرياف تفرغ من شــبابها وإذا مل
تضع الدولة خطة لدعم الريف واإلمناء املتوازن لجميع املناطق
فصيصبح نصف سكان لبنان يعيشون يف بريوت وضواحيها
وهذا سيشكل أزمة كبرية يف البنى التحتية واللوجستية يف هذه
املنطقة.
 10الالجئــون والنازحون :يعاين لبنــان من أزمة الجئني
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بح مع شر الدين وبوش يان ش ون وزارتيهما

وقّع رئيــس مجلس
الــوزراء نجيب ميقايت
جل املكرر
القانــون املع ّ
الــذي اصــدره مجلس
النواب امــس ،والرامي
اىل تعديــل بعض مواد
القانــون الرقــم
املتعلق بانتخاب اعضاء
مجلس النواب والصادر
بتاريخ .2017 17
وأحيــل القانون بعد
التوقيــع اىل رئاســة
الجمهورية .

ر يا

مــن فئات املجتمع اللبناين دون غريهــا من الفئات تزيد من
الكراهية والعنف بني مختلف الطوائف اللبنانية .
إن الدعوة والخرب الصحفي يدعوان إىل التساؤالت التالية :
ما هي الدوافع واألســباب الحقيقية وراء دعوة من هذا
املثيل؟
هل ملوعــد االنتخابات اللبنانيــة املقبلة عالقة بتوقيت
الدعوة املوجهة من السفري اللبناين؟
هل هناك ضغط دويل يف عملية إعادة اعتبار اليهود يف
املجتمع اللبناين وإعادة صياغة سياسة لبنانية جديدة؟ «
استنادا إىل ما سلف ذكره ،إن الجمعيات اللبنانية العلامنية
يف فرنســا وأفراد من املجتمع املدين اللبناين العلامين ،آخذة
بعني االعتبار أن اللبنانيني من الطائفة اليهودية هم لبنانيون
حسب الدســتور اللبناين ،تطلب منهم اإلعالن الرسمي عن
رغبتهم يف مامرسة حقهم يف املواطنية اللبنانية .
إن الجمعيــات اللبنانية العلامنية يف فرنســا وأفراد من
املجتمع املدين اللبناين العلامين يشددون عىل رضورة تحرير
بيان رســمي صادر عــن اللبنانيني من الطائفــة اليهودية
يستنكرون فيه قيام دولة إرسائيل واعتداءاتها عىل األرا
اللبنانية وأنهم ال ميتون إليها بأي صلة .
إن الجمعيــات اللبنانية العلامنية يف فرنســا وأفراد من
املجتمع املدين اللبناين العلامين يشــددون عىل رضورةإعادة
اعتبــار الدعوة وشــعارها وإطارها والعمل عــىل أن يرتكز
توجه أي سفري لبناين يف الخارج عىل عدم تكريس التفرقة
الطائفية والتمييز الطائفي».

عا مع

اليونان

الدواء والغذاء.
واطلع بوحبيب مــن املمثلة املقيمة لربنامج
االمم املتحدة اإلمنايئ سيلني مويرو عىل املشاريع
التي ينفذها الربنامج يف لبنان ،ال سيام يف مجال
الطاقة املتجددة والبيئة ،والدعم للمستشــفيات
الحكوميــة والجيش اللبنــاين والقوى األمنية.
ولفتت مويرو اىل ان «الحكومة لديها الكثري من
العمل»،مهنئةالوزيرحبيبمبنصبهالجديد.

فلسطينينيونازحنيسورينيكبريةجدا.فالالجئنيالفلسطينيني
يشكلون حواىل  00ألف نســمة وهم يعيشون يف مخيامت
لكنهم يستعملون البنى التحتية اللبنانية كالطرقات والكهرباء
واملاء ...أما النازحني السوريني فيشكلون حواىل مليون ونصف
مليون شــخ ورغم مساعدة األمم املتحدة لهم فهم يشكلون
عبئا إقتصاديا كبريا جدأ عىل لبنان ناهيك عن تغيري الدميوغرافية
يف بلد تحكمه توازنات دميوغرافية دقيقة جدأ.
 11التدخل الخارجي :كون لبنان بلد صغري متعدد الطوائف
واألحزاب وكون موقعه الجيوسرتاتيجي مهم جدأ لهذه األسباب
فالتدخل الخارجي نشط جدا ويكاد يلغي السيادة اللبنانية حيث
القرارات الكربى للدولة اللبنانية تتخذ بالتوافق بني بعض الدول
األجنبية كأمريكا وفرنسا وروسيا والسعودية ومرص وسوريا
وحتى العدو اإلرسائييل .منذ عام  19مل يكن لبنان بلدا مستقال
بكل معنى الكلمة فكانت قراراته اإلسرتاتيجية دوما تتخذ يف
السفارات ويف العواصم الخارجية حتى أن كل حزب من األحزاب
اللبنانية كان تابع لدولة خارجية مقابل دعم مايل ومعنوي.
يقول مرجع سيايس وقانوين أن لبنان دولة فاشلة عىل جميع
الصعد ،والحل يكون بإنتاج طبقة سياسية جديدة عرب إنتخابات
نيابية حسب قانون عادل وشفاف ،كام يكون الحل عرب تحويل
لبنان إىل دولة مدنية تطبق الحياد عن رصاعات املنطقة ،وأخريا
تطبيق الالمركزية اإلدارية واملالية املوسعة.

«املس ـــتقبل» يخ ـــو
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مواجهة جديدة على مستو املرحلة ..واملعايير مختلفة

ا نتخاب ـــات «عاري ـــا» ...ال س ـــلطة وال م ـــا

محمد علوش

فاطمة شكر

تســتعر املعركة اإلنتخابية يف الشارع
املسيحي ،فالخصوم هذه املرة عددهم أكرب
مام كان عليه يف اإلنتخابات الســابقة،
مــن «التيار الوطني الحــر» اىل «القوات
اللبنانية» و»املردة» و»الكتائب» واملستقلني
و»التيار املدين» الذي يلعب دور «الثورة»،
ولكن هذا ال يعني أن املعركة تقترص عىل
هذا الشارع ،ففي كل شارع معركة خاصة.
يف الشارع السني يخوض سعد الحريري
معركة مع نفسه بالدرجة األوىل ،فالهدف
الذي وضعه التيار لنفسه هو الحصول عىل
عدد نواب أكرب من العدد الذي ميلكه اليوم،
ليكون الرجل السني األول يف لبنان ،ومع
أن «تيار املستقبل» أطلق مسار العمل اإلنتخايب الداخيل ،إال أنه ال يزال
قارصاً عن إيجاد «العناوين األساسية» لحملته اإلنتخابية ،بظل كل ما
يجري من تطورات أمنية وسياســية وقضائية ،جعلت البعض يرفع
صور سمري جعجع يف طرابلس بدالً من صور الحريري.
يســعى ســعد الحريري يف املرحلة الراهنة لإلبتعاد عن املشهد
السيايس بشكل مبارش ،مفضالً التمسك بالتحالف مع «نادي رؤساء
الحكومات الســابقني» ،عىل قاعدة أن ذلك يبعد عنه مسؤولية إتخاذ
أي قرار ،مبا يعنيه ذلك من تداعيات عىل واقعه الشعبي ،فكل القرارات
الحالية ستؤدي بحاملها اىل مواجهة التداعيات السلبية لها.
يعترب الحريري أنه من خالل هذا املوقف يستطيع خوض اإلنتخابات
النيابية املقبلة ،حيث من املمكن أن يعود ،يف األســابيع املقبلة ،إىل
الخطابات السياسية التي تســتهدف «التيار الوطني الحر» ،نظراً إىل
صعوبة أن يستخدم ورقة حزب الله ،بعد أن كان ،طوال الفرتة املاضية،
املرشح املفضل لرئاسة الحكومة من جانب الثنايئ الشيعي.
ويف حني باتت دائرة تحالفات الحريري السياسية واضحة ،مع كل
من رئيس املجلس النيايب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي اإلشرتايك»
النائب وليد جنبالط ورئيس «تيار املردة» النائب السابق سليامن فرنجية،

اســتطاع حــزب اللــه كعادته أن يســيطر عىل
جمهــوره ،هو الذي ما انفك يومــاً عن ايجاد حلول
لــكل ما يجــري يف لبنان ،ومل يرتك يومــاً ثغر ًة إال
يوم الخميس كان
وحاول معالجتها ،اال أن مجــزر َة ِ
وقعها قاســياً عــىل كل اللبنانيــني الرشفاء ،ليس
خفياً عىل أحد إجــرام البعض وتواطئه مع الخارج،
لكن العربة تبقى يف الحفاظ عىل الوطن كله.
كالم األمني العام الســيد حســن
يف مضمــونِ
ِ
نرص اللــه تأكيد واضح عــىل مبــادى َء ثابتة هي
ِ
ُ
الصف الواحد ،لكن
والحفاظ عــىل
الوحد ُة الوطني ُة
التطــو َر األمني يــوم الخميس الفائــت أعاد خلط
األوراق وســاهم يف الرتكيز عــىل عناوين عريضة.
وإســتناداً اىل كل ما جرى ،تؤكد املعلومات أن هناك
محاور ومرتكــزات جديدة تفص ُل خطاب األمني العام
الســيد حســن نرص الله ،وهذه املرتكزات تهدف اىل
تفصيل الواقع امليداين الجديد للمرحلة املقبلة ،وهذه
املرحلــة أهم ما فيها هي تحديدُ العوامل األساســية
واملرتكــزات التي تقوم عىل وضــع خطوط عريضة
ملرحلة جديدة تســبق اإلنتخابات النيابية املقبلة يف
ربيع العــام القادم  2022وتحــدد الخصوم يف تلك
املرحلة ،ال ســيام التقســيامت املرتقبة خالل هذه
اإلنتخابات  .وبالتايل ،فإنهــا تقوم عىل التمييز بني
العدو والصديق للداخل والخارج يف إطار املستجدات
الخارجيــة والداخلية منها ،كام تقــوم عىل تثبيت
عوامــل من شــأنها إظهــار كل ما هو لــه عالقة
بالتحالفات الداخلية ،ال ســيام بإتجاه التيار الوطني
الحر والحلفاء مع حزب الله أو مع محور املقاومة.
وبذلك فند السيد نرصالله كل هذه املعطيات بإعطاء
إشــارات لكل طرف مــن هذه األطــراف ،واكد عىل
صوابية واســتهداف «القوات اللبنانية» كعدو لهذه

قد يكون من الصعب ترجمة ذلك إنتخابياً مع كل هذه القوى ،رغم أنه
قطع شوطاً كبرياً يف التحالف مع «املردة» يف الشامل ،حيث ستكون
البداية من خالل العمل عىل إختيار مرشحي تياره بطريقة أخرى عن
تلك التي كانت سائدة سابقاً ،يف ظل املنافسة التي قد يتعرض لها من
قبل بعض الشخصيات يف العديد من الدوائر ،خصوصاً شقيقه بهاء
الحريري ،الذي قرر عدم الخوض باملعركة بشكل مبارش ،كام عدم تب ّني
أي مرشــح لإلنتخابات ،مفضالً تبني عدداً من النواب الناجحني بعد
فوزهم ،ألن أي قرار غري ذلك قد يُظهر هزميته يف اإلنتخابات.
هنــا ،من الرضوري اإلشــارة إىل أن الحريــري يفتقد اىل ورقتني
داخليتني أساسيتني يف هذه اإلنتخابات كانتا سابقاً تعطيانه قوة كبرية
هام :الســلطة واملال ،فالرجل خارج السلطة ومديون لجهات ودول،
كام ورقة خارجية هي البيئة الحاضنة اإلقليمية التي تؤمن الرشعية
له ،عىل اعتبار أن هذه الحاضنة كانت تقدم له املال من جهة والغطاء
الطائفي من جهة ثانية ،يف ظل العالقة املتوترة مع اململكة العربية
الســعودية ،األمر الذي يدفع إىل التأكيد بأن هذه اإلنتخابات ستكون
مصريية بالنسبة إليه ،بالرغم من أنه ال يزال الالعب األبرز يف الساحة
السنية حتى اآلن.

املرحلة واستمرارية العدوانية بإتجاه ما قامت به يوم
الخميس الفائت .واشار مصدر سيايس اىل أن السيد
حسن نرصالله أرسل إشــارات اىل املقربني والحلفاء
وحتى مؤسســة الجيش ،وركز عىل أهمية الضوابط
بني محــور املقاومة وهذه املؤسســة ،مع العلم أنه
أعطى إشارات توحي بأن هناك بعض الثغرات تشوب
هذه العالقة ،وبالتايل فهي تهدف اىل تشكيل جبهة
واحدة موحدة عريضة تشمل كل هذه القوى وتحديداً
األهداف حيث ال يقوم أي طرف من األطراف الداخلية
بتخطيها وتحديد كل ما هو له عالقة باإلســتهداف
لهذا املحــور ،وأن كل هذه اإلشــارات والتوضيحات
سرتســم الخطــوط العريضــة للمرحلــة املقبلة.
وأضاف املصــدر أنه ال توجد أي مخــاوف من حرب
أهلية ،وأن أي ردة فعل ســوف تكــون باتجاه حالة
رص بجامعــة باتت ال متثل بيئ ًة طائفية
معينة تُخت ُ
معينــة ،بل عىل مجموعة أو حــزب اليتعدى املكون
الطائفي ،مع التأكيد عىل التعايش املشــرتك والعمل
عىل اخراج أصحاب الفت يف الغرف السوداء املرتبطة
بعدد من الدول والتي ما زالــت تحاول اإلصطياد يف
املاء العكر.
واكــد املصــدر ان «القــوات اللبنانية» ســعت
منــذ زمــن بعيد اىل توجيــه أصابــع اإلتهام نحو
الحــزب يف كل ما يجري من أحداث عىل الســاحة
اللبنانيــة ،ال بل واتهامــه بكل ما يجــري وكانت
كل محاوالتهــا تبــوء بالفشــل ،أما اليــوم فإن
املعادلــة تغريت ،وهــا هو حزب اللــه يوجه التهم
اىل «القــوات» ومن دون تردد ويطالب باملحاســبة
بــكل شــفافية فيام يخــ ُ جرميــة الطيونة
ستكشــف عن الكثري مــن الخبايا من
األيام املقبلة
ُ
خــالل التحقيقات التي ستســتكمل ،وما عىل ذوي
الضحايا والشــعب اللبناين إال اإلنتظار حتى ظهور
الحقيقة كامل ًة.

الــتــحــ يــرات الــعــربــيــة م ــن الــســفــر الـــى لــبــنــان ســتــتــوالــى ...والـــريـــا او ال ــداع ــي ــن :ال ــو ــع خطير
ً
الــ ــوالــيــ الــســيــاســيــة ال تــســتــبــعــد غــتــيــا شــخــصــيــة بـــــارزة تــقــلــب الـــو ـــع رأســـــا عــلــى عـــقـــب!...
صونيا رزق
بعد إنطالقة احداث الطيونة وعني الرمانة ،وما تبعها من
تداعيات سلبية عىل البلد ،اصبح الوضع االمني مقلقاً جداً ،ما
ينذر مبخاوف كبرية وســيناريو امني مرتقب ،بحيث تتفاقم
الهواجس من دخول طابور خامس إلشعال الوضع ،من خالل
القيام بعمليات إستفزازية تخريبية ،لكن ووفق مصدر امني،
فإن تجدّ د االحداث واالشتباكات غري وارد الننا لن نسمح بها
كام قال ،فاالجهزة مســتنفرة واالمن ممسوك ،وكل ما يردّد
حول حصول تدهور قريب يف االســتقرار غري صحيح ،الن
الجيش واالجهزة يقفان ســدّ اً منيعاً امــام أي مندس ،يفكّر
بالقيام مبا يخّل االمن ،خصوصاً انّ الوضع دقيق جداً ،وهنالك
سلسلة تدابري إتخذت ملنع أي محاولة للعـبث والتخريب.
واشــار املصدر االمني اىل انّ كبار املسؤولني اللبـــنان ّيني
تلقــوا تحذيرات منذ ايام من ديبلوماســ ّيني غرب ّيـــني ،بأن
الوضع يف لبنان خطــري للغاية ،وهنالك تحضريات لخربطة
حد ،وإدخال البلد يف فوىض عارمة ،وهي
الوضع اىل اق
خطوة سهلة الن رضب االستقرار يف لبنان ال يحتاج اىل وقت
طويل ،فهو يتنقل برسعة خصوصــاً ان مقوماته موجودة،
رسع يف
وابرزها إدخــال الوتر الطائفي عىل الخــط ،مام ي ّ

إشعال الوضع وانتقاله اىل
عدد من املناطــق اللبنانية
برسعة الربق ،خصوصاً تلك
التي تضّ م طوائف مختلفة.
اىل ذلك ويف السياق عينه،
برز البيان الذي حذرت خالله
الخارجية الســعودية قبل
ايام مواطنيها من السفر اىل
لبنان ،وتنبيه رعاياها املقيمني
فيه لــرضورة التنبه والحذر
يف تنقالتهم ،ما ساعد عىل
تفاقم الخوف لدى اللبنانيني،
ومــن مغبة خلــ ّو البلد من
الطواقم الديبلوماسية ،عىل
غرار ما حصل قبل اشــهر،
وكانت السفارة الكويتية يف
لبنان ،قد دعت ايضاً رعاياها
اىل املغادرة ،والراغبني بالسفر
اىل لبنان التم ّهل .يف غضون ذلك اشار مصدر سيايس مق ّرب
جه عادة اىل الرعايا املقيمني
من اململكة ،اىل انّ هذه الدعوة تو ّ

ً
سلسلة لقاءات لـ «الديمقراطي اللبناني» تحضيرا لانتخابات

ارســـــان :سنخو ها مهما ــان ـ

أل ــظ ــرو

و ــمــيــرنــا مــرتــاح

عقد الحزب «الدميقراطي
اللبناين» لقــاء حزبيا يف
خلدة ،ضم إىل رئيس الحزب
النائب طالل أرسالن ،وزير
املهجريــن عصــام رشف
الدين ،الوزيرين الســابقني
الربوفسور رمزي املرشفية
وصالح الغريب ،نائب رئيس
الحزب نســيب الجوهري،
األمــني العام وليــد بركات،
أعضاء املجلس الســيايس
والهيئــة التنفيذية ،رئيس
وأعضــاء اللجنــة املكلفة
بامللف اإلنتخايب ،باإلضافة
إىل رؤساء الدوائر الحزبية
وهيئاتها ورؤســاء الوحدات الحزبية ،وممثلني عن املنتدى
النســايئ اللبناين« ،منتدى الشباب الدميقراطي» و»الكشاف
الدميقراطي».
وبحث املجتمعون ،بحســب بيان للحزب ،يف «اإلستحقاق
اإلنتخايب النيــايب املقبــل ،وكيفية العمل ضمــن الدوائر
اإلنتخابية التي يرشــح الحزب مرشحني له فيها انطالقا من
منطقة حاصبيا يف جنوب لبنــان ،وصوال إىل منطقة املت
األعىل يف قضاء بعبدا».
ثم تحدث أرســالن فاكد «أننا سنعمل يوميا عىل اعتبار أن
اإلســتحقاق اإلنتخايب قائم يف غضون أشهر قليلة ،وعلينا
الســعي يف هذه الفرتة الوجيزة إىل حــث أهلنا جميعا يف
القرى والبلدات كافة ،إىل املشــاركة بكثافة وإعالء صوتهم
عرب صوتهم يف صناديق اإلقرتاع».
وتابع« :سنخوض اإلنتخابات مهام كانت الظروف ،وعىل
الرغم مــن األوضاع الصعبة التي متر بهــا البالد ومنر فيها
كلبنانيني ،إال أن ضمرينا مرتاح تجاه الله وتجاه أهلنا ،ضمرينا
مرتاح تجاه مسريتنا التاريخية والجميع يعرف خلدة ومسرية
دار خلدة وتاريخ دار خلدة ،ففي السياســة نعتز بتحالفاتنا

وموقعنــا ومواقفنا التي تعرب عن قناعاتنــا قبل مصالحنا،
ويف الدولة ومؤسساتها نحمد الله أننا لسنا بحاجة للتحدث
عــن ما نحن فيه ،وعن كل من مثلنا وميثلنا اليوم يف وزارات
الدولة وإداراتها فالكل يشهد».
واعترب أرســالن أن «وقوفنا إىل جانــب أهلنا هو واجبنا
تجاه قيمنا وتقاليدنا وديننا قبل أي يشء ،فهذا أمر ال نعتربه
مرتبطا باستحقاق أو ســبب ،وعالقتنا بأهلنا يف والجنوب
وراشيا واملت والشوف وعاليه ويف كل الجبل ولبنان ،عالقة
تاريخية ال تغريها ظروف أو تبدلها ،ومواقفنا يف السياســة
كذلك ،وموقفنا من النظام السائد أيضا».
كذلك ،عقد اجتامع آخر بدعوة من بركات يف مرسح مدينة
الشويفات يف «مؤسســة األمري مجيد أرسالن» ،تطرق فيه
املجتمعون إىل «تفاصيل العمل اإلنتخايب واملهام املوكلة إىل
كل مسؤول معني فيه ،وجرى عرض لوضع كل دائرة بدائرتها،
ووضعت خطة تنفيذية للعمل يف املرحلة املقبلة».
وكانت اللجنة املكلفة بامللــف اإلنتخايب قد قامت بجوالت
ولقاءات عديدة عــىل الدوائر الحزبيــة يف مختلف املناطق
ملتابعــة عملها وعمل اللجان اإلنتخابيــة املكلفة ،ضمن كل
دائرة عن كثب.

صدر عن الحزب التقدمي اإلشــرتايك البيــان التايل« :أما
وقد انتهت كذبة الدعم ملختلف املواد األساسية من محروقات
وغريها ،وتوقف بالتايل مزراب االستنفاع واالحتكار وتحقيق
األرباح غري املرشوعة عىل حساب أموال الناس ،وخف تهريب
الســلع املدعومة من ودائع اللبنانيني ،فــإن الحاجة امللحة
والرضورية ليك تســتطيع الناس الصمود يف هذه الظروف
القاهرة أن يتم إصــدار البطاقة التمويلية ،األمس قبل اليوم،

وخصوصــا أن التمويــل متوافر من البنك الــدويل ،واآللية
موجودة ،وكل ما يجب أن تفعله الوزارة بدء التنفيذ.
وعليه فإن الحزب التقدمي اإلشــرتايك الذي كان أول من
طالب بإقرار وإصدار البطاقة التمويلية ،يعيد التشــديد عىل
الرضورة القصــوى لهذا املطلب ،ويدعــو الحكومة لتنفيذه
بشكل عاجل وفوري قبل أن تتحول رصخات املواطنني املحقة
إىل انفجار اجتامعي معيي شامل».

يف اي بلد يشهد توترات امنية ،وهو إجراء وقايئ يف ظل ما
يشهده لبنان من تطورات ،الفتاً اىل انّ عدداً من الدول سيعتمد
هذه التدابري ،النّ ما يحصل ال يطمن خصوصاً بعد التهديدات

حـــــز

الـــلـــه دان الــتــفــجــيــر فــــي دمــــشــــق :ت ــقـ ـ

وراء

الــجــمــاعــات االرهــابــيــة ومــشـ ــلــوهــا الــدولــيــون وا قــلــيــمــيــون

دان حزب الله يف بيان ،التفجري يف دمشق ،وقال« :امتدت
يــد اإلرهاب الغادرة مرة جديدة لتســتهدف أمــن العاصمة
السورية واستقرارها ،موقعة عرشات الشهداء والجرحى يف
انفجار عبوتني ناســفتني بحافلة تقل عسكريني عند جرس
الرئيس وسط العاصمة دمشق».
وإذ استنكر «هذا التفجري اآلثم ،الذي تقف وراءه الجامعات
اإلرهابية ومشــغلوها الدوليون واإلقليميــون» ،اكد أن «كل
املحاوالت اإلرهابية لن تنجح يف زعزعة االســتقرار واألمن

قبالن :لن نقبل
حرق الناس

االشترا ي :الصدار البطاقة التمويلية قبل االنفجار االجتماعي الشامل

التي اطلقت ،والتي ال تبرش إال مبا ال يحمد عقباه  ،مام يعني
ان كل االحتــامالت واردة ،وااليام علمتنا بــأنّ كل خالف او
إشكال يف لبنان يتح ّول بدقائق اىل أحداث امنية.
واوضح املصدر بأنه ســمع يف الكواليس السياســية بأنّ
االشهر القليلة املقبلة ســتحمل يف طياتها شيئاً ما ،ميكن
وصفه بالحدث او بعملية إغتيال شخصية بارزة ،الننا إعتدنا
يف لبنان عىل تطبيق املثل الشــائع «اذا ما كربت ما بتصغر»،
وبأنه سمع من مســؤولني كبار هذه املعلومات ،الفتاً اىل انّ
مســؤولني كبار يف دول غربية ال ينكــرون ذلك ،ويتحدثون
عن واقع لبنان املرير ،املرشــح لالستمرار لرمبا لسنوات ،إال
يف حال حصل التغ ّيري يف االنتخابــات النيابية املرتقبة ،من
خالل كلمة الشعب اللبناين وصوته للمرشح الذي يستحق ان
يكون ممثله يف املجلس النيايب ،والناطق بإســمه وبحقوقه
ومطالبه ،وإال سيبقى عىل ما هو عليه ال بل سيتفاقم الوضع
فيه اىل االســوأ ،مام يعني انّ الرهان اليــوم عىل صناديق
االقرتاع التي ســتقول الكلمة الفصل ،ويف حال ســقط هذا
الرهان ،فاملسؤولية ستقع فقط عىل عاتق اللبنانيني ،الذين مل
يطلقوا العنان للتغيري الذي ســ ُيخلصهم من الطقم السيايس
عىل لبنان وشــعبه بســبب
الحاكم منذ عقود ،والذي ق
فساده ورسقاته وعدم تحملّه مسؤولياته.

أكــد املفتــي الجعفري
املمتاز الشــيخ أحمد قبالن،
امــام وفود شــعبية زارته
انه «ال ميكن الســكوت عن
هول الكارثــة التي تحصل
بحــق النــاس ،خصوصا
أسعار املحروقات الجنونية
التي تحرق البلــد والناس،
لدرجة أن املعاش الشــهري
ملا يزيد عىل  0يف املئة من
املوظفني والعــامل ال يزيد
عىل مثن صفائح بنزين أو
قوارير غاز ،والناس اليوم
مفجوعة ،وقســم أسايس
تــرك املدرســة والجامعة
والوظيفة والعمل بســبب
أسعار النقل الجنونية».
واشــار اىل ان «السكوت
جرمية ،وترك الناس للموت
خيانة وقتل ،وليس مسموحا
تحميــل وزر من نهب أموال
البلد للنــاس املظلومة ،ولن
نقبل حرق النــاس وقتلها
بهذه الطريقــة ،ولن نصرب
طويال عىل ما يحصل».

الســوري ،وإمنا ستزيد من تصميم وعزمية الجيش والشعب
العريب الســوري عىل اســتكامل عملية التحرير ومالحقة
اإلرهابيني وتطهري البالد منهم».
وتقدم الحــزب من «القيادة الســورية والجيش العريب
السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي واملواساة» ،سائال
«الله تعــاىل الرحمة للشــهداء األبرار والشــفاء العاجل
للجرحى وأن مين عىل الشــعب الســوري الشقيق بالنرص
واالستقرار».

ً
قدم تصريحا الى رئي «الدستوري» عن ال مة املالية

مـــــولـــــوي عــــــر االو ـــــــــــاع مـــــع فــرنــجــيــة
وبح في التحضيرات لانتخابات مع فرونتس ا

اســتقبل وزير الداخلية
بســام
والبلديات القا
مولــوي يف مكتبــه ظهر
امس ،النائب طوين فرنجية
وعرض معه االوضاع العامة
يف البالد.
والتقى مولوي املنســقة
الخاصة ل مــم املتحدة يف
لبنان يوانا فرونتسكا ،وتم
البحــث يف التحضــريات
القامئة لالنتخابات النيابية مولو م
املقبلة.
عــىل صعيد آخــر ،قدّ م
مولوي اىل رئيس املجلس الدستوري القا

عا مع رون

ا

طنوس مشــلب ،ترصيحاً عن الذمة املالية،
انطالقاً من مبدأ النزاهة واســس الشفافية
وعمالً باحكام القانون.

أشــخــا فــي بــلــدة ببنين
الــجــي ـ  :تــوقــي ـ
ملــشــار ــتــهــم فـــي أحــــــدا وادي الــجــامــوس
صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه
البيان اآليت« :إلحاقا ببيانها الســابق املتعلق
باألحــداث التي شــهدتها منطقــة وادي
الجاموس ليلة أمس ،دهمت وحدة من الجيش
مبؤازرة عنارص من مديرية املخابرات مجمعاً
سكن ًيا يف بلدة ببنني عكار ،وأوقفت سبعة
أشخاص شاركوا يف إشكال وادي الجاموس،
كام ضبطت مخزنا من األســلحة والذخائر
وعرثت داخله عىل :بنادق ورشاشات حربية

عــدد  ،17بنادق قناصة عدد  ،9مسدســني،
قاذف النرش عــدد  ،1بندقيتي صيد ،مذنبة آر
يب جــي عدد  ،1قذائــف دخانية عدد ،111
رمانات يدوية عدد  ،28وزهاء  51000طلقة
من عيــارات مختلفة باإلضافــة إىل أعتدة
عسكرية ومتمامتها.
بــورش التحقيق مع املوقوفــني بإرشاف
القضاء املخت  ،وتتم املتابعة لتوقيف باقي
املتورطني».
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ميقاتي ترأس اجتماعين
تربويين في السراي

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الحلبي  :اجـــراءات لتعديل بــدالت النقل واملــنـ االجتماعية
وزيــــــــــــــــــــــادة قــــــيــــــمــــــة ســــــــــاعــــــــــات الـــــــتـــــــدريـــــــ

عقد رئيس الحكومــة نجيب ميقايت يف
حضور وزيــر الرتبية والتعليم العايل عباس
الحلبي ،اجتامعني تربويني للبحث يف مراحل
بدء العام الــدرايس واملصاعب التي يواجهها
هذا القطاع .وضــم االجتامع االول وفدا من
روابط االساتذة قوامه رئيس رابطة التعليم
الثانوي نزيه جباوي وعضو الرابطة عصمت
ضو ،رئيس رابطة التعليم األســايس حسني
جواد وعضو الرابطة محمد اسامعيل ،رئيس
رابطة التعليم املهني والتقني فاروق الحركة
وعضو الرابطة أسامة الحم  ،ممثل لجنة
متقاعدي التعليم الثانوي عصام عزام ،ممثلة
لجنة متعاقدي التعليم املهني والتقني سمر
غندور .كام حرض املدير العام لوزارة الرتبية فادي
يرق ومديرة التعليم املهني والتقني هنادي بري.
اما االجتامع الثاين فضــم االمني العام املدارس
الكاثوليكية االب يوســف نــرص ونقيب املعلمني
رودولف عبود واملدير العام يرق
أثــر انتهاء االجتامعــني ،قال الحلبــي« :كان

الـــــــراعـــــــي عــــــــر

اال

ال و مع روا

اال ا

االجتامعان مناســبة لعرض املصاعب واملشكالت
التــي تواجه الهيئــات التعليميــة يف القطاعني
الرسمي والخاص واملؤسسات الرتبوية واملدارس
الرســمية .كام عرضنا الحلول التي ميكن التوصل
إليهــا يف دعــم التعليم يف القطاعني الرســمي
والخاص لتمكني تالمذة لبنان جميعهم من متضية

مــــــع طــــرابــــلــــســــي ودرغــــــــــــــام شــــــ ونــــــا تــــربــــويــــة

إســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال
مار بشــارة بطرس الراعي قبل ظهر امس،
يف الــرصح البطريريك يف بكــريك ،املدير
العام للدفاع املدين العميد رميون خطار الذي
وضعــه يف أجواء الصعوبــات التي تواجه
الدفاع املدين يف ظل الظــروف االقتصادية
الصعبة .وقدم له التعازي بوفاة املونسينيور
توفيق بو هدير.
ثم استقبل الراعي النائبني إدكار طرابليس
وأسعد درغام أعضاء لجنة الرتبية النيابية،
يرافقهام األب بطرس عازار واملحامي جميل
ودر ا
املراد .بعــد اللقاء قــال طرابليس« :وضعنا الراع م عا مع را
صاحب الغبطــة يف أجواء إقــرتاح قانون
الفلسطينني وطالب املدارس الرسمية».
الهوية الرتبوية املعروف بالبطاقة الرتبوية،
وختم طرابليس« :نشــكر صاحب الغبطة عىل
وكيف أنــه يضبط التزوير يف القطــاع الرتبوي،
كام يضبط املنح الدراســية ويعطي منح للطالب اهتاممه الدائــم بالرتبية وعــىل حرصه لتأمني
غري املســتفيدين من املنح الحكومية ،خصوصا أن التعليم لجميع طالب لبنان».
واســتقبل الراعي النائب زيــاد حواط الذي قال
الدولة اللبنانية امللزمة تعليم الطالب ،تغطي فقط
بعد اللقاء« :تطرقــت يف زياريت لصاحب الغبطة
ثلث عدد الطالب».
وتابع« :تطرقنا مع صاحب الغبطة اىل مرشوع اىل جلســة األمس النيابية ،واىل ايجابية تحديد
الخمســامئة مليار املخص للمنح ،والذي ما زلنا وتقريب موعد االنتخابــات النيابية ألن التغيري ال
نطالب بإقراره .كذلك ،تحدثنا عن املنح التي تقدمها يحصل إال من خالل االنتخابات .وطاملا أننا طالبنا
الجهات األممية التي يجب أن يلحظ فيها مساعدة بانتخابــات مبكرة واســتطعنا تقريب املوعد ولو
لطالب املــدارس الخاصة وليــس فقط لالجئني شــهر واحد ،فهذا أمر جيد ،ألن كل يوم تأخري يف

ً
ُ
املـــــــطـــــــران رحـــــمـــــة مـــــعـــــزيـــــا مـــشـــيـــ :
نــحــن بــ شــد الــحــاجــة لــلــســام واملــحــبــة وال ــح ــوار

قدم وفد من منطقة دير
األحمر برئاسة راعي أبرشية
بعلبك ديــر األحمر املارونية
املطران حنا رحمة ،التعازي
لعشرية آل مشــيك وحركة
«أمــل» يف بلــدة كفردان
الزعارير بفقد ابنها الشهيد
حسن مشــيك ،برفقة ممثل
املجلس االســالمي الشيعي
االعىل الشيخ محمد جعفر،
رئيس اتحاد بلديات منطقة
م ي
ع
ديــر االحمر جــان فخري ،ر
ورؤســاء بلديات ومخاتري
وأضاف« :األهل قــد يختلفون ويتعاتبون،
وفعاليات.
وتحدث املطران رحمة ،فقال« :خسارتكم ولكــن ال يتقاتلون مع بعضهــم البعض .ما
هي خســارتنا وحزنكم حزننا ،والحزن الذي رأينــاه يوم الخميس الفائــت أدمى القلوب،
أمل بكل بيــت يف لبنان أمل بنا جميعا ،ولبنان كان بإمكاننا إجراء حوار بيننا ،فنحن بأشــد
دفع الكثري من الفواتري ومنذ القدم ،وكان من الحاجة اليوم للسالم واملحبة والحوار».
وقال« :أرض لبنان شبعت دماء ،واملطلوب
املفرتض بنا أن ننتهي من املآيس والخسارة».
وتابع« :لدينا اإلميان بالرب وبلبنان ،ولكل أن نشبعها محبة وصالة وحوارا وإميان ،بأن
منا الحق بأن يعرب عن محبته بالطريقة التي نكــون إىل جانب بعضنا ،فاألمل الذي حل بآل
يراها مناســبة ،ونحن اليوم نســتنكر أشد مشيك ،حل بنا جميعا وهو أمل كل انسان ،وال
االستنكار الحوادث التي توصل بنا ألن نخرس نرىض مبا حصل يوم الخميس ،وحق التعبري
أعز أبنائنا وأوالدنا ،وتأيت لنا بالحزن ،فلنعاهد عن الرأي يجب أن يكون مصانا ضمن االحرتام
بعضنا بأن يكون الدم فداء لكل لبنان ،وبأن ال واللياقات والطريقة السلمية».
وختم« :يجب أن يكون لدينا قضاة يحكمون
نعرض أمننا وسلمنا األهيل ومحبتنا لبعضنا
ألحداث تــأيت بالعنف وتولــد العنف والقتل بالعدل وأن يظهــروا الحقيقة كام هي كنور
والجرمية التي رأيناها».
الشمس».

الـــــحـــــريـــــري عـــــر ـــــ مـــــع ســــفــــيــــرة الـــســـويـــد
املــــســــتــــجــــدات وأو ـــــــــــاع صــــيــــدا ومــخــيــمــاتــهــا

اســتقبلت رئيســة
كتلة «املســتقبل» النيابية
النائبة بهيــة الحريري يف
مجدليون ،ســفرية السويد
يف لبنــان آن ديســمور
ترافقها مستشــارتها أوسا
يليت ،بحضور رئيس بلدية
صيــدا املهنــدس محمــد
السعودي واملديرة التنفيذية
ملؤسســة الحريري للتنمية
البرشية املســتدامة روبينا
أبو زينب ،ومحمد إسامعيل ال ر ر مع
ونورا سمورة من فريق عمل
املؤسسة.
وتم البحث يف مجمل األوضاع واملستجدات
عــىل الســاحة اللبنانيــة وموقــف تيار
«املســتقبل» منها ،اىل جانــب أوضاع صيدا
ومخيامتها عىل شــتى الصعد ،وقضايا ذات
اهتامم مشرتك.
بعــد ذلك ،اطلعت ديســمور مــن فريق
مؤسســة الحريــري ،اىل رشح حول عمل
املؤسســة وبرامجهــا يف مختلف مجاالت
التنمية البرشية .كام اســتمعت اىل رشح
حــول عمل خليــة إدارة مخاطــر الكوارث

سنة دراسية عادية وآمنة بقدر اإلمكان».
اضاف« :ســيعقد غدا (اليــوم) ،اجتامع
يف الرسايا للجنة الوزاريــة التي كلفت من
قبل مجلس الوزراء بــدرس تداعيات األزمة
الراهنة عىل كل القطاعات مبا فيها القطاع
الرتبوي ،هناك إجراءات ستتخذ يف ما خ
املنح الشــهرية االجتامعية ،وتعديل بدالت
النقل مبا يتناسب مع اسعار املحروقات التي
تتصاعد يوميا ،وزيادة قيمة ساعات التدريس
يف التعاقــد يف الرســمي واملهني ويف ما
خ ايضا العاملني يف هذه املدارس ،بحيث
ميكن مع إقرار مــرشوع قانون  500مليار
الذي من املقــرر ان يبارش به ويقره املجلس
النيايب الكريم يف االسبوع املقبل ،إعطاء سلف اىل
املدارس عىل مستحقات هذه السنة بقيمة  50يف
املئة خصوصا للمدارس املجانية وشبه املجانية مبا
ميكن املؤسسات الرتبوية واملعلمني يف القطاعني
الرســمي والخاص من مجابهة هــذه الصعوبات
ومتكني الطالب من متضية سنة دراسية آمنة».

إجراء االنتخابات سيحمل املزيد من التدهور
املايل واالقتصادي واملعيي».
أضاف« :كام تحدثنا عــن حق املغرتبني
باالقرتاع كل منهــم يف الدائرة التي ينتخب
فيهــا ،وعدم حرص أصواتهم بســتة نواب
عرب القارات ،ليكونوا رشكاء أساســيني يف
تغيري مصــري الوطن وتحديد مســتقبله.
ونأمــل أن نصل اىل االنتخابــات من دون
أي مشــاكل ألننا عــىل ثقة بــأن يف بلد
دميقراطــي كلبنان ال يحصل التغيري إال من
خالل االنتخابات».
بعدها اســتقبل البطريــرك نائب رئيس
حــزب الكتائــب اللبنانية الوزير الســابق
سليم الصاي  ،الذي قال بعد اللقاء «أطلعت
صاحــب الغبطة عىل موقف حــزب الكتائب من
أحــداث عني الرمانة األخــرية ،فنحن نعترب أن ما
يحصل اليوم هو جزء من املواجهة التي تســعى
اىل أخذ لبنان اىل التفتيت من خالل ســالح حزب
الله الذي يعترب سالحا تقسيميا يف وجه القضاء
واألجهزة األمنية .وهــذه املواجهة يلزمها الكثري
من الوضوح والشــفافية والحزم وعدم االنجرار
نحــو الفتنة العبثية بل تغليب املنطق والعقل عىل
الغريزة».
كذلك ،التقى الراعي الوزير السابق روجيه ديب.

حـــــمـــــيـــــه عــــــــــــر االو ــــــــــــــاع
مــــــع املـــــــوســـــــوي وأبــــــــــي رمـــيـــا

ي م

عا مع ا

رميا

استقبل وزير االشغال العامة والنقل الدكتور عيل حميه يف
مكتبه بالوزارة ،عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب ابراهيم
املوسوي ،وتناول معه األوضاع العامة الراهنة يف البالد.
كام التقى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ســيمون ايب
رميا ،وبحث معه شؤونا عامة واألوضاع السائدة يف لبنان.

عــطــالــلــه :مــخــيــم لــلــســوريــيــن بم ابة
ً
قــنــبــلــة مـ ــوقـ ــوتـ ــة بـــــــدال مــــن ســـد
ً
يُــــنــــعــــ بـــــســـــري اقـــــتـــــصـــــاديـــــا
أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله ،إىل
«أننا حذرنا يف  18شباط  2021من األمر ،فقامت القيامة أما
اليوم فاألمن العام يطلب مــن القضاء التحرك ،ألن النازحني
يحتلون مرج برسي».
وتوجه ،يف ترصيــح عىل مواقع التواصــل االجتامعي،
إىل النائب جــورج عدوان ،و»مدّ عي الثــورة» ،بالقول «ماذا
ستقولون لناخبيكم؟ أهذه هي هديتكم لهم؟ مخيم للسوريني
مبثابة قنبلة موقوتة بدال من ســد ينعش املنطقة اقتصاديا
وسياحيا؟ ويلكم من الله».

الجي  :توق ي مطل و في سعدنايل
ب ــج ــرم اطـــــا نــــار بــاتــجــا الــجــيـ

ال و د
واألزمات يف اتحــاد بلديات صيدا الزهراين
ومــا قامــت بــه الخلية خالل عــام عىل
تأسيســها خصوصــا يف مواجهــة وباء
كورونا واألزمات الحياتية.
واثر اللقاء ،اكتفت الســفرية الســويدية
بالقول« :كان يل رشف اللقاء مع السيدة بهية
الحريري حيث تناقشنا معها يف األوضاع يف
صيدا ويف عمل وانجازات مؤسسة الحريري.
وتطرقنا اىل الوضع السيايس العام يف لبنان
وموضوع االنتخابات النيابية وعدة مواضيع
أخرى».

أعلنــت قيــادة
الجيــش – مديرية
التوجيــه يف بيان
أنــه «بتاريــخ
،2 0 2 1 /1 0 /1 9
أوقفــت دورية من
مديريــة املخابرات
يف بلدة ســعدنايل
املواطــن (م.ح).
لوجــود مذكــرات
توقيف عديدة بحقه
بجرم إطــالق النار
من أسلحة حربية وإلقاء رمانة مسيلة للدموع باتجاه دورية
للجيش بتاريــخ  ،2021/9/29ولحيازته كمية من الذخائر
الحربيــة واملتفجرات ،علام أنه كان أوقف ســابقا الرتباطه
مبجموعــات إرهابية متطرفة ،وبورش التحقيق مع املوقوف
بإرشاف القضاء املخت ».

فــــســــ قـــــــــرار الـــــتـــــ ديـــــب لـــــعـــــدم ـــبـــوت
ارتــــــ ــــــا الـــصـــيـــدلـــي أي فـــعـــل مــخــالــ
املحامي نارض كسبار
أعتــربت محكمة االســتئناف املدنية
يف بــريوت ،الغرفــة الحاديــة عرشة،
واملؤلفــة مــن القضــاة الرئيس امين
عويدات واملستشارين حســام عطالله
وكارال معامري ،وعضوي مجلس نقابة
الصيادلة يف لبنــان الدكتور زياد نصور
وصالح ديبيــو ،ان الوضع يف صيدلية
املستأنف الذي وجه اليه املجلس التأديبي
عقوبة التنبيــه ،هو طبيعي ومل يالحظ
وجود اي حسومات ،وقد متت تفتيشات
يف تواريخ مختلفة الشــهر عديدة من
 2018/ /2وحتى .2018/10/12
كام اعتربت املحكمة ان ما ســجل يف
محرض تفتيش رقم  5801الذي قام
به مفتشان موفدان من نقابة الصيادلة
يف لبنان ،غري كاف العتبار ان املستأنف
يجري الحســومات غري املرشوعة عىل
اســعار االدوية ،ال ســيام يف ضوء ما
تضمنته سائر محارض التفتيش االخرى
التي مل يتبني منهــا اي مخالفة مرتكبة
من املســتأنف .وان العريضة التي قدمها
اصحاب صيدليات يف طرابلس ال تشكل
اثباتــاً عىل ان املســتأنف يجــري فعالً
حســومات ،وذلك يف ظل النتيجة التي
توصــل اليهــا املفتشــون يف محارض
التفتيش املذكورة ،وهي ال تعترب ســوى
مبثابة اخبار مل يثبت من التحقيقات التي
اجريت انه صحيح.
وقضت بقبول االستئناف وفسخ القرار
املستأنف وبعدم إلقاء اي عقوبة تأديبية
بحق املســتأنف الصيديل لعــدم ثبوت
ارتكابه لفعل يستوجب ذلك.
ومام جاء يف القــرار الصادر بتاريخ
.2019/5/ 0

ثالثاً :يف االساس

حيث ان املســتأنف يطعــن يف القرار
املســتأنف الصادر عن املجلس التأديبي
لنقابة صيادلة لبنان يف 2018/10/18
بتوجيه تنبيه
رقــم  2018/القــا
اليه عمالً بأحــكام املادة  0من قانون
انشــاء نقابــة صيادلة لبنان ،بســبب
اجرائه حســومات عــىل االدوية بهدف
جلب الزبائن ،معترباً ان املستأنف خالف
ن املادة  80من قانون مزاولة مهنة
الصيدلة التــي فرضت عــىل الصيديل
التقيد بسعر وزارة الصحة دون زيادة او
نقصان.
وحيث ان القرار املســتأنف اعترب انه
من الثابــت بحق املســتأنف انه يجري
حســومات عىل االدوية باالســتناد اىل
وقائع هي التالية:
تقديــم اخبار من قبل عــدة صيادلة
يعملون يف نطــاق مدينة طرابلس حيث
صيدلية املستأنف يعلمون مبوجبه نقابة
صيادلة لبنان بأن املستأنف يقوم بإجراء
حســومات عىل اســعار االدوية لجذب
الزبائن بطريقة غري قانونية ،ما يشكل
مخالفــة لن املــادة  80من قانون
مزاولة مهنة الصيدلة.
محرض تفتيش رقم  5801قام به
مفتشان موفدان من نقابة الصيادلة يف
لبنان ،واجابهم املســتأنف انه ال يجري
حسومات عىل االدوية.
وحيــث يديل املســتأنف انــه حصل
تفتيش لصيدليته ملدة شــهر بقي خالله
املفتش حارضاً
يف الصيدلية لســاعات طويلة ويف
اوقــات مختلفة وكل تقارير املفتشــني
تثبت ان اي شكوى مقدمة ضد املستأنف
هي شكوى كيدية.
وحيث يتبني من ملف القضية انه متت
التفتيشات التالية لصيدلية املستأنف:
 5تاريخ
محرض تفتيش رقم
 2018/ /2من الســاعة  11:10حتى
 ،11: 0مل يتبني منه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5 5 5تاريخ
 2018/5/10من الســاعة  12:05حتى
 ،1 :10مل يتبني منه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5 909تاريخ
 2018/5/15من الســاعة  10:15حتى
 ،15:15مل يتبني منه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5 8 8تاريخ
 2018/5/17من الســاعة  10: 5حتى
 ، :00مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5 871تاريخ
 2018/5/21مــن الســاعة  9:50حتى
 ، : 0مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5 87تاريخ
 2018/5/22مــن الســاعة  9:50حتى
 ،2:50مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5 19تاريخ
 2018/5/2مــن الســاعة  9: 0حتى
 ، :00مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
 5 7تاريخ
محرض تفتيش رقم
 2018/5/2مــن الســاعة  2: 5حتى
 ،9:15مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  5702تاريخ
 2018/5/29مــن الســاعة  9:00حتى
 ،2:00مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
 5تاريخ
محرض تفتيش رقم

 2018/5/ 0مــن الســاعة  9:20حتى
 :00مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقم  57155تاريخ
 2018/5/ 1من الســاعة  11:00حتى
 ، : 5مل يتبني منــه اي مخالفة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محارض تفتيــش رقــم ، 572 1
، 59
، 57199
، 57 19/
 021 ، 59875 ، 59558/بــني
تاريــخ  2018/ /7و ،2018/10/12
مل يتبــني منهــا اي مخالفــة لناحية
الحسومات غري املرشوعة.
محرض تفتيش رقــم  5801قام
به مفتشان موفدان من نقابة الصيادلة
لبنان ،ذكرا فيــه انهام بقيا يف صيدلية
املســتأنف يف  2018/7/1من الساعة
الســابعة وخمســة دقائق مسا ًء حتى
الســاعة الثانية عرش من منتصف الليل
وراقبا عمل املســتأنف والحظا ان زبوناً
طلب حسامً مدعياً ان ابنته حصلت عىل
حســم من هذه الصيدليــة منذ يومني،
واجابه املســتأنف بأنه يجري حسومات
عــىل االدوية الخاضعــة للرضيبة عىل
القيمة املضافة فقط ومل يحسم له ،كام
طلب بعض املرىض حسومات بحجة انهم
يحصلون عىل حســومات يف صيدليات
اخرى ،واجابهم املســتأنف انه ال يجري
حسومات عىل االدوية.
وحيث ان املــادة  80مــن قانون
مزاولــة مهنة الصيدلــة تن عىل انه
يضع وزير الصحــة العامة بقرار يصدر
عنه تعرفة باســعار بعض املستحرضات
الصيدالنية الجاهــزة ويصار اىل وضع
اســس تســعري االدوية مبوجب لجنة
مؤلفة بقرار من وزيــر الصحة العامة
وبعد اخذ رأي الوزارات املختصة ونقابتي
الصيادلة ومستوردي االدوية واصحاب
املســتودعات ومصنعي االدوية....تضع
وزارة الصحة العامة دليالً للمستحرضات
الصيدالنية املرخصة والتي وافقت عليها
اللجنة الفنية وحددت اســعارها لجنة
االســعار ،وال يجوز بيع دواء يف لبنان
خالفــاً ملا هو مســجل يف هــذا الدليل
وبالسعر الرســمي املحدد من قبل وزارة
الصحة العامة.
وحيث ان املادة  8من القانون عينه
تن عىل انه يضع املفتش بعد كل تفتيش
يقوم به محرضاً عن نتيجة ذلك مشتمالً
عىل مالحظات من جــرى التفتيش لديه
ويرفعه لرئيسه ،ويف حال وقوف املفتش
عــىل مخالفات ،وفقا ملــا هو منصوص
عليه يف الباب العارش (العقوبات) ينظم
محرضاً باملخالفــات يف موقع املخالفة
وتبل نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي
االدوية واصحاب املســتودعات يف لبنان
نسخة عن هذا املحرض.
وحيث ان املســتندات املثبتة للوقائع
موضــوع املنازعة واملنظمة من مفتي
النقابة لتعترب مســتندات مثبتة لوقائع
معينة جرت املحاكمة التأديبية باالستناد
اليها ،وهي بالتايل تعترب وســيلة اثبات
لهذه االفعال.
وحيــث يتبني من محــارض التفتيش
املذكورة ان الوضع يف صيدلية املستأنف
طبيعي ومل يالحظ وجود اي حسومات،
وقد متت تفتيشات يف تواريخ وساعات
مختلفة الشهر عديدة من 2018/ /2
حتى .2018/10/12
وحيث ان ما سجل يف محرض تفتيش
رقــم  5801الذي قام به مفتشــان
موفدان من نقابــة الصيادلة يف لبنان،
غــري كاف العتبار ان املســتأنف يجري
الحســومات غري املرشوعة عىل اسعار
االدوية ،السيام يف ضوء ما تضمنته سائر
محارض التفتيش االخــرى التي مل يتبني
منها اي مخالفة مرتكبة من املستأنف.
وحيث ان العريضة التي قدمها اصحاب
صيدليــات يف طرابلس ال تشــكل اثباتاً
عىل ان املستأنف يجري فعالً حسومات،
وذلك يف ظل النتيجــة التي توصل اليها
املفتشون يف محارض التفتيش املذكورة،
وهي ال تعترب سوى مبثابة اخبار مل يثبت
من التحقيقات التي اجريت انه صحيح.
وحيث ترى املحكمة بالتايل انه ال اثبات
عىل ان املســتأنف يجري الحســومات،
ويكون ما تضمنه القرار املســتأنف لهذه
الجهة غري واقــع يف موقعه القانوين
الصحيح ،ما يقتيض معه فسخه ورؤية
املوضوع انتقاالً والتقريــر مجدداً بعدم
القاء اي عقوبة تأديبية بحق املســتأنف
لعدم ثبوت ارتكابه لفعل يستوجب ذلك.
وحيث بنتيجة ما تقدم ،تغدو ســائر
االســباب او املطالب الزائدة او املخالفة
مســتوجبة الرد اما لكونهــا القت رداً
ضمنيــاً او لعدم تأثريهــا يف النزاع ،او
لكون رشوط اجابتها غري متحققة.
لذلك
تقرر باالجامع:
قبول االستئناف شكالً.
رد الدفع ببطالن القرار املستأنف.
قبول االستئناف اساساً وفسخ القرار
املستأنف والتقرير مجدداً بعدم القاء اي
عقوبة تأديبية بحق املستأنف لعدم ثبوت
ارتكابه لفعل يستوجب ذلك.
رد سائر االسباب او املطالب الزائدة او
املخالفة.
اعادة التأمني االســتئنايف ،وتضمني
املســتأنف بوجهها الرســوم والنفقات
القانونية كافة.
قراراً صــدر وافهم علنــاً يف بريوت
بتاريخ 2019/5/ 0
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اقــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــصـــــــــــاد
عــــــــون طــــلــــب مــــــن وفــــــــد «ألــــــفــــــاريــــــز انــــــــد مــــــارســــــا »
االســـــــــــــــــراع فــــــــي الـــــتـــــدقـــــيـــــق املــــــــالــــــــي الــــجــــنــــائــــي

استقبل رئيس الجمهورية
العــامد ميشــال عون يف
قــرص بعبــدا ،يف حضور
وزير املال الدكتور يوســف
الخليل ومفــ ّوض الحكومة
لدى مرصف لبنان كريستيل
واكيم ،املديــر العام لرشكة
«ألفاريــز أنــد مارســال»
جاميس دانيال وبول شارما.
وأعلــم الحضــور رئيس
الجمهوريــة« ،مبــارشة
الرشكــة بالتدقيــق املايل
الجنايئ يف حسابات مرصف
لبنــان املالية بدءاً من صباح
غد بعد إنجــاز كل الرتتيبات
املتعلقة بذلك».
ومتنى عون عــىل الوفد

دااليت و نه ا)

عون مع الو د

«اإلرساع يف العمل نظراً إىل دقة املهمة املوكلة إىل الرشكة»

مـــــيـــــقـــــاتـــــي عــــــــــــر ووفـــــــــــــــد الــــــبــــــنــــــ الــــــــدولــــــــي
بـــــرنـــــامـــــ «شــــبــــ ــــة االمـــــــــــــان» وتـــــحـــــريـــــ االصــــــاحــــــات

عقد رئيس مجلس الوزراء
نجيــب ميقايت اجتامعا مع
وفــد من البنــك الدويل يف
الــرساي الكبــري قبل ظهر
امــس ،وضم الوفــد املدير
اإلقليمــي لدائــرة الــرشق
األوســط وشــامل افريقيا
يف البنــك ســاروج كومار
جــاه ،ممثلة البنك يف لبنان
منى قــوزي ،مديرة برنامج
الحاميــة االجتامعية حنني
السيد ،مديرة مشاريع املوارد
املائية امــال طالبي ،خبري
الطاقــة ســامح مبارك يف
حضور نائب رئيس الحكومة
الدكتور ســعادة الشــامي،
والوزير السابق نقوال نحاس .مي ايت مع و د الب
وتم خالل اللقاء البحث يف
وضع برنامج شــبكة ل مان االجتامعي وتحريك االصالحات
يف مجايل الطاقة واملياه.

نقابة املقاولني

واســتقبل الرئيس ميقايت وفدا من نقابة املقاولني برئاسة
النقيــب مارون الحلــو الذي قال بعــد اللقاء :عرضنا كافة
املواضيع املتعلقة بالنقابة ال سيام العقود املتعرثة التي نعاين
منها منذ قرابة السنتني ،وطلبنا من دولته ايجاد الحلول لدفع
املستحقات وتدوير االعتامدات من اجل ايجاد حل للعقود التي
ال يستطيع املقاول بأي شكل تنفيذها ،كونه يقبض مستحقاته
عىل ســعر رصف الدوالر  1500لــرية ،بينام الكلفة عليه هي
عرشة أضعاف».
أضــاف :طلبنا ايضــا ايالء املواضيع الخاصــة باملقاولني
االهمية ،وكذلك إنشــاء لجنة حكومية تضم ممثال عن رئيس
الحكومــة وممثلني عــن كل من وزارات الطاقة واالشــغال

والدفاع والداخلية للبحث يف مصري العقود .لقد ســبق ان تم
بحث املوضوع مع لجنة االشــغال العامة،وكان جواب النواب
ان هذا امللف هو من صالحيات رئاسة مجلس الوزراء ،وأبلغّنا
الرئيــس ميقايت ان العمل بدأ ملعالجة أزمة النفايات والصيانة
وتشــغيل محطات التكرير ،كــام طالبنا ان تعطى كل العقود
حقهــا عىل أمل ان تبــدأ اللجنة بعملها يف ارسع وقت ممكن
ليك يستطيع املقاول وضع حد للنزف الذي يتحمله ،وخصوصا
ان قســام من املقاولني سيوقف مشاريعه وسيعمل الستعادة
الكفاالت وإنهاء العقد مع الدولة ،بينام هناك قسم من املشاريع
ال ميكــن ان تتوقف ومنها الصيانة ومحطات التكرير وجمع
النفايات ،لهذا يجب ان تعطى فروقات أســعار او عقود جديدة
تعرض مجددا عىل املقاولني».
وختم قائــال :كان االجتامع ايجابيا ،ونتمنى ايجاد حل يف
ارسع وقــت ممكن لهذه االزمة التي يرزح تحتها املقاول ومن
ثم اللبناين عموما.

ال ي وم

الد

الثقة بالقطاع املرصيف وأعامل البنوك.
البعــد الرابع يرتبط باإلصالحات الهيكلية والقطاعية ويف
مقدمتها املساندة املطلوبة من هذا الربنامج لقطاع حيوي وهو
قطاع الطاقة والكهرباء ونأمل مع توافر البيانات املطلوبة ومع
الوصــول إىل تفاهم جيد بني الوزراء املعنيني واملرصف املركزي
أن يحصل تطــور بإيجاد برنامج يحقق النفع والفائدة للبنان
وأهلــه ويحقق الثقة يف االقتصاد الــذي تؤدي إىل تدفقات
واستثامرات مالية واملزيد من تدفقات التحويالت من اللبنانيني
يف الخارج واســتعادة فرص العمل التي هُدرت ســواء بسبب
جائحة الكورونا أو حادثة انفجار املرفأ».
وختم« :نســتبرش خريا ونأمل أن تجــري األمور بالرسعة
املناسبة حتى يتحقق الربنامج ويوقع بني صندوق النقد الدويل
مبشــاركة كل األطراف مبا فيها الوزارات والحكومة ومرصف
لبنان ومبباركة سياســية عىل مســتوى رئاسة الجمهورية
ومجلس النواب لفائدة عموم الناس يف لبنان».

هل بدأ الصناعيون بالـ» »Plan.Bاست مارات ومصانع جديدة في الخار
املركزيــة مل يقف الصناعي اللبناين مكتوف األيدي أمام
االنهيار االقتصادي الذي أصاب القطاع بإنتاجه وتصديره ال
سيام مع تفاقم أزمة الكهرباء واملازوت ،...بل راح يف ّتش عن
رش االندثار.
خطــط بديلة وأبواب تصديرية مفتوحة ،تقيه ّ
وبدأت الفاعليــات االقتصادية بجــوالت عربية وخليجية
إلنقــاذ قدر املمكن من القطاعــات اإلنتاجية ومتكينها من
الصمود واالستمرار.
نائــب رئيس جمعية الصناعيني زيــاد بكداش الذي كان
يف عداد الوفد االقتصادي إىل ســلطنة ُعامن برئاسة رئيس
الهيئات االقتصادية الوزير الســابق محمد شــقري ،أكد أن
الزيــارة «كانت ناجحة» ،مشــرياً إىل أن « ُعامن بلد صغري
مبســاحته لكنــه منفتح عىل التصديــر إىل كل دول العامل
ويتمتع مبزايا استثامرية هائلة».
وأق ّر عرب «املركزية» بــأن «معظم االقتصاديني يف لبنان
باتــوا مقتنعني برضورة تطبيق الـــ «  »Plan.Bوالقا
باالســتثامر يف الخارج أو بناء مصانع جديدة يف جبل عيل
يف اإلمــارات العربية أو اململكة العربية الســعودية أو يف

ارتفع امس سعر صفيحة
البنزيــن  95أوكتان 59900
لــرية و 98أوكتــان 2000
لــرية ،واملازوت  5500لرية
والغاز  9 00لرية.
وقد أصبحت األسعار عىل
الشكل التايل:
صفيحــة البنزيــن 98
أوكتــان 12700 :لــرية
لبنانية.
صفيحــة البنزيــن 95
أوكتــان 02700 :لــرية
لبنانية.
املــازوت 270700 :لرية
لبنانية.
قارورة الغاز229 00 :
لرية لبنانية.

طع الطر ا ا

ا ا
مبســتوى األحداث الخطرة التي يشــهدها الوطن حتى يبقى
يشء من لبنان».

االسمر

وأعلــن رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة األســمر يف
مؤمتــر صحايف عقده بعد اجتامع هيئــة مكتب االتحاد ،أن
«ســعر صفيحة البنزين ســيالمس حدود الـ 00 000ل.ل.
يف األســابيع املقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العاملي
وارتفاع سعر رصف الدوالر ورفع الدعم الكيل عن املحروقات»،
مشــرياً إىل ارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم اىل 12 000
ل.ل .واملازوت اىل  270 000ل.ل.

واعترب أن هذه االرتفاعات ستؤدي اىل:

الــــخــــلــــيــــل بـــــحـــــ ووفــــــــــد صــــــنــــــدو الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي
فــــــــي خـــــطـــــة الـــــــــدولـــــــــة لــــلــــتــــعــــافــــي االقــــــتــــــصــــــادي

اســتقبل وزير املالية يوسف الخليل املدير التنفيذي لصندوق
النقد الدويل واملمثل ملجموعة الدول العربية مبا فيها لبنان لدى
املجلس التنفيــذي للصندوق ،محمود محيي الدين ،وتم البحث
خالل االجتامع يف التحضري للتفاوض يف خطة الدولة للتعايف
االقتصــادي التي تنوي الحكومــة اإلعالن عنها قريبا وأهمية
حصول لبنان عىل متويل من الصندوق ومن جهات ومؤسسات
دولية وفتح مجال لالستثامرات يف أرسع وقت ممكن.
وبعد االجتامع قال محيي الدين« :ترشفت اليوم بلقاء الوزير
يوسف الخليل وتناقشنا يف مواضيع مختلفة ترتبط بالتعاون
مــع صنــدوق النقد الدويل .كام هو معلوم ،هناك نقاشــات
ومشــاورات اآلن عىل املســتوى الفني بني خــرباء الصندوق
والوزارات املعنية ومرصف لبنان».
اضاف« :ما جاء ذكره عىل لســان رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يعكس حرصا عىل إنجاح
العالقــة مع صندوق النقد الدويل وعىل إنتاج برنامج متكامل
يشمل األبعاد الرئيسية األربعة التي تم الحديث عنها وهي:
أوال ،مــا يرتبط بالسياســات املالية العامــة ومقوماتها
املختلفــة وإدارة الدين العام وكل مــا يتعلق بإعطاء األولوية
الالزمــة لإلنفاق االجتامعي.الربنامج املقرتح معني بالتعامل
مع الضغوط االجتامعية التي يعاين منها الناس وهناك توصية
واضحة بأن يكون لها مكون كبري يف اإلنفاق العام.
البعد الثاين يرتبط بالسياسات النقدية ونظام سعر الرصف
ومــا يرتبط به من ترشيعات مثــل إدارة التدفقات املالية عرب
الحدود أو الكابيتال كونرتول.
املوضوع الثالث يرتبــط بالقطاع املايل وبالقطاع املرصيف
تحديــدا واملرصف املركزي .التفاهم جيد يف هذا الشــأن وهو
أمر فني يف األســاس وهناك بيانات التعامل معها جار .ميكن
إعطاء تصورات مختلفة حول هذا الشأن مستقبال يف ما يرتبط
مبستقبل القطاع املرصيف واتخاذ التدابري املختلفة الستعادة

ألـــ ليرة
اســعــار املــحــروقــات «تــحــلــق» والــبــنــزيــن تــخــطــى
«الـــطـــاقـــة»  :تــتــبــرأ لــســنــا الــجــهــة املــتــح ـ ــمــة بـــاالســـعـــار...
االســـــمـــــر :هـــــ ا االرتـــــفـــــاع س ــي ــش ــل االقـ ــتـ ــصـ ــاد واملـــ ســـســـات

مرص ،لكنهم باقون يف لبنان ولن يرتكوه للفاســدين».
وعــزا بكداش أســباب تطبيق الـــ »Plan.Bإىل «حاجة
الصناعــي لإلنتاج والتصدير ،وقــد بدأت الفكرة عندما بات
املصــدّ ر ،صناعياً كان أم زراعيــاً ،يواجه صعوبات التصدير
خصوصــاً إىل الخليــج الذي كان املســتورد األول لإلنتاج
اللبنــاين ،وعندما منعت الســعودية دخول اإلنتاج اللبناين
حيــث فُرض عىل املســتورد يف الســعودية الحصول عىل
موافقة مســبقة يك يســتورد من لبنان علامً أن الصادرات
اللبنانية إىل اململكــة كانت تُقدر مباليني الدوالرات قبل أن
متنع الســعودية دخول املواد الغذائية اللبنانية إليها وباتت
أكرث تشدّ داً».
وأبدى بكداش أســفه ملا وصلــت إليه حركة التصدير إىل
اململكة العربية الســعودية ،مبدياً تخ ّوفه من أن «يعمم هذا
التشــدد يف دول خليجية أخرى ،لذلك تــأيت هذه الزيارات
كخطوات آنية قد تســاعدنا عىل البقاء والصمود واملحافظة
عىل عاملنا وموظفينا برغم الحالة االقتصادية والسياسية
التي وصلنا إليها».

 1شــلل تام للحركة االقتصادية وعدم قدرة املوظف يف
القطاعــني العام والخــاص للتوجه اىل عمله وتباطؤ الحركة
االقتصادية وتوقفها واىل انفجار اجتامعي كبري.
 2زيادة صاروخية يف أسعار النقل والسلع والغاز والخبز
والطبابة واالستشفاء والتدفئة ونحن عىل أبواب الشتاء.
انهيار كبري يف أداء املؤسســات الحكومية التي تعمتد
كليــا عىل املحروقات لتأمــني الخدمات املختلفة (من كهرباء
واتصاالت وانرتنت ومياه).
ارتفاع أسعار اشرتاكات املولدات الكهربائية.
 5عدم القدرة عىل تأمني املياه (بيان مؤسســة مياه لبنان
الشاميل اليوم).
انهيار املؤسســات الضامنة (الضــامن التعاونية
رشكات التأمني األلوية الطبية يف املؤسسات العسكرية).
أضاف :لذلك ،ال بد من وقف اإليقاع الجنوين لســعر رصف
الدوالر األمرييك .ســؤال كبري :كيف ينخفض الدوالر ويرتفع
بحدود ســبعة آالف لرية قبل تأليــف الحكومة وبعدها؟ ومن
يتحكم بسعر الرصف؟
وأكــد «ان كل عمل إنقاذي قبل تثبيت ســعر رصف الدوالر
هو رضب من املحال» .ودعا اىل «إجراء محاســبة ملن يتســبب
بارتفاع سعر الدوالر والرضب بيد من حديد للمحتكرين واملافيات
والكارتيالت التي تتحكم بأسعار املحروقات والسلع والطلب من
وزارة االقتصاد إحياء مرسوم تحديد سقف األرباح واألسعار».
وأعلن انه تقرر «دعوة كافة الهيئات االقتصادية والصناعية
وهيئات املجتمع املدين وهيئة التنسيق النقابية ونقابات املهن
الحرة اىل اجتامع موسع يُعقد األسبوع املقبل يف مقر االتحاد
العاميل العام التخاذ الخطوات والقرارات املناســبة ألشــكال
التحــرك (اعتصامات تظاهرات ارضابات) لوقف التدهور»،
مح ّمالً «املســؤولني والكتل النيابية واملرجعيات تداعيات هذه
الكارثة اإلنسانية االجتامعية االقتصادية والصحية والرتبوية
والبيئيــة التــي تحصل» .ودعا اىل «لقــاءات وطنية جامعة

حـــمـــيـــة شــــــــار

طليس

علق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي بسام طليس
عىل جدول تركيب أســعار املحروقــات «املتحور» ،قائال «إن
القفزة الجنونية السعار املشتقات النفطية ومنها الغاز والتي
رشعت بقرار من الطاقة اليوم ،تؤكد ان السياسة املعتمدة من
قبل هذه الحكومة ،هي سياسة «من معه يعطى ويزاد ،الفقري
اىل املزيد من االفقار».
اضــاف« :قطاع النقل الربي أنجز ووزير االشــغال العامة
والنقــل ما عليهم مــن واجبات وإجــراءات لتخفيف الكلفة
واالعباء عن املواطنني ،ال بد من اتخاذ القرار».
وتابع «إما الدعم الفوري للسائقني أو تعرفة جديدة تتوافق
مع أسعار املحروقات الجديدة التي قررتها الحكومة اليوم.
وختم :االثنني املقبل تعرفة جديدة إذا مل تبادر الحكومة اىل
املعالجة الفورية».
وجدد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل النقل
الربي يف بيــان له رفضه لجدول تركيب اســعار املحروقات
الجهنمي االســبوعي الذي حول الوزراء املعنيني اىل موظفني
يف خدمة االحتكارات والكارتيالت املستوردة للمحروقات.

وزارة الطاقة «تتربأ»

وبعد االعرتاضات التي تعالت من عىل جميع املنابر والهيئات
النقابية واملدنية والشعبية وعىل اثر قطع الطرقات احتجاجا
عىل اســعار املحروقات اصدرت وزارة الطاقة بيانا تربأت فيه
من مسؤوليتها تجاه رفع اسعار املحروقات معلنة انها ليست
الجهة املتحكمة بأســعار املشتقات النفطية مؤكدة ان هناك
عوامل عدة تؤثر بشكل مبارش يف تركيبة جدول االسعار لهذه
املشــتقات توقيتا ومضمونا ،والجدول يخضع آللية اعتمدت
بناء عىل أمرين :أوال عدم االستقرار يف أسعار الدوالر داخليا،
فالســعر يحدده مرصف لبنان السترياد هذه املشتقات من قبل
الرشكات املستوردة وفق منصة صريفة ،واألمر الثاين ناتج من
االرتفاع الكبري يف أســعار النفط العاملي ،مام انعكس ارتفاعا
عىل السعر املحيل أيضا ،إضافة إىل احتساب الكلف اإلضافية
كالنقل وخدمة املحطات وغريها».
وأشارت إىل أنها «تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع
الــوزارات املعنية ووزارة األشــغال والنقل تحديدا لتأمني نقل
مشــرتك منظم ومريح للمواطنني ،كام وإمكانية تأمني الدعم
لسيارات النقل العمومي والنقل العام».
ونرشت الوزارة جدول تركيب االســعار وكيف يحتسب من
اجل «الشفافية»!

فـــــي اجــــتــــمــــاع وزراء الـ ــنـ ــقـ ــل الـ ــعـ ــر

املركزية التقى وزير االشغال العامة والنقل عيل حميه القائم
باألعامل القطري عيل املطاوعــة يف زيارة بروتوكولية .وجرى
البحث يف سبل التعاون بني البلدين يف عدة مجاالت
وكان لبنان شارك يف اجتامعات مجلس وزراء النقل العرب يف
دورته الـ التي انعقدت يف مقر االمانة العامة لـ «جامعة الدول
العربية» يف القاهرة ،ومثل املدير العام للنقل الربي والبحري أحمد
تامروزيراألشغالالعامةوالنقلعيلحم ّيه،الذيزودهبتوجيهاته
التيتصب«يفمصلحةالعملالعريباملشرتكوالتخطيطيفميدان
النقل،ألنهركيزةنجاحاالسرتاتيجيةلبناءكياناتاقتصاديةكربى
ومعرب حيوي للولوج اىل التكامل االقتصادي العريب املنشود».
وألقى تامر كلمة الوزير حم ّيه يف الجلسه العامة ،مؤكّداً فيها
عىل «دعم فلسطني يف وجه العدوان االرسائييل» ،مشددا عىل ان
«إدراج كل ما يتعلق بدولة فلســطني العزيزة يف أعىل سلم جدول
أعاملنا ،لهو تعبري صادق وحقيقي عن مدى التزامنا املطلق كدول
ومسؤولني عرب بالوقوف جنبا إىل جنب مع الشعب الفلسطيني
املعتدى عليه ومنارصته يف مواجهة آلة البطش التي ميارســها
االحتالل االرسائييل عىل أرض فلسطني الحبيبة».
واكد ان «التخطيط يف ميدان النقل ركيزة نجاح االســرتاتيجية
يف تطلعنا إىل بناء كيانات اقتصادية كربى تضاهي أقرانها عىل
الخريطة الجيوسياسية يف العامل ،هذا فضال عن أنه معرب حيوي
للولوج اىل التكامل االقتصادي العريب املنشــود» ،مؤيدا «انتقال
النقل العريب نحو حداثة وتقنيات مرتكزة عىل املكننة واملنصات

االلكرتونيةالحديثة».
والتالقي
واشاراىلإن«استثامرالطاقاتلدينا وبحدهاالق
يف املساحات واملجاالت املختلفة واملتنوعة ،ومنها مجاالت النقل
متعدد الوســائط ،سيحقق لنا ومن دون اد شك ما نصبو إليه
جميعا يف تحقيق نقلة نوعية ترتقي باقتصادات دولنا إىل مصاف
العاملية ،ونحن قادرون عىل ذلك».
وقــال حم ّيــه «لبنان ال ينفك عن دعــم كل الجهود التي تعزز
التعاون العريب املشــرتك عىل الصعــد كافة ،ال بل أنه وكعضو
مؤسس لجامعة الدول العربية يشجع دامئا كل املبادرات ،ال سيام
االقتصاديــة ،ملا لها من أثر كبري عىل طريق الوصول إىل التقارب
والتالقيالعريباملنشود،وملافيهخريلشعوبناالعربيةواالسالمية
عىل حد سواء ،خصوصا يف ضوء ما يجري يف العامل من حولنا
منتكتالتوتحالفاتواتفاقيات عىلالصعيداالقتصاديتحديدا
فإنهالبدلنامنانتهاجسياسةاسرتاتيجيةموحدة،تعململصلحة
األمة العربية واالسالمية ،والتي من واجبنا أن نعمل معا يك تنعم
شعوبنا بالرقي واالزدهار والريادة بني األمم».
واردف «لبنــان يثمن ويقدر عاليــا إدراج املواضيع التي ترقى
باقتصاداتنااىلفضاءاالقتصاداتالرقمية،خصوصاالبنوداملتعلقة
بإنشاءاملنصةاإللكرتونيةالعربيةالشاملةللنقلالطرقيوالبحري
واملتعدد الوسائط  ،والتي تلقى منا كوزارة لالشغال العامة والنقل
يفلبنانكلالدعموالتأييد،كونذلكيجسدوجهاحضاريامتكامال
بني دولنا».

اســتقبل وزير االقتصاد والتجارة أمني سالم ،يف مكتبه يف
الوزارة ظهر امس ،املدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل الدكتور
محمود محيي الدين والوفد املرافق.
تم يف اإلجتامع عرض الوضع الحايل للمفاوضات مع صندوق
النقد الدويل ،باالضافة اىل االجراءات والخطوات املســتقبلية
املطلوبة التي يجب القيام بها لدخول لبنان يف برنامج صندوق
النقد الدويل.
سئل الوزير سالم عام نسب اليه عن تثبيت سعر الرصف عىل
 12ألــف لرية ،فقال« :حصل التباس يف ما ذكرت .للتوضيح ،إن
العمل عىل خفض ســعر الرصف اىل  12ألف لرية ،وهو تقدير
شخ  ،مبني عىل معطيات تعمل عليها الحكومة مع املجتمع
الــدويل وصندوق النقد والبنك الدويل ومع كل الجهات املعنية
ملساعدتنا عىل إعادة تحريك الوضع اإلقتصادي مبا يتيح خفض
سعر الرصف اىل ما بني  10اىل  12ألف لرية .يف أي حال ،املعطيات
اإليجابية والتوقعات بالنســبة اىل املؤرشات اإلقتصادية عىل
مدى األشــهر الثامنية املقبلة واإلجراءات الالزمة ،يف مقدمها
نجاح مفاوضاتنــا مع صندوق النقد ،هي وحدها القادرة عىل
مســاعدة الحكومة لخفض سعر الرصف .وتاليا ما ذكرته عن
سعر الـ 12ألفا هو رهن ورشة عمل مكثفة».
وكان ســالم قد لفت يف حديث له «أن أولوية صندوق النقد
معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون ،وحامية حقوق
املودعني ،خصوصاً الصغــار منهم ،باإلضافة إىل وضع خطة
إقتصادية شاملة تتض ّمن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر».

ويف حديــث لـ»العربية» ،لفــت إىل «أن الصندوق طلب من
الحكومــة «ترتيب البيت الداخيل» لجهــة االتّفاق عىل خطة
اقتصاديــة واضحة مع أرقام م ّوحدة وهذا ما ســيحصل ،إذ ال
ميكن أن نذهب إىل املفاوضات عىل وقع خالفات داخلية حول
ُ
توزيع األرقام واإلصالحات».
أمــا عن الوضع االقتصادي والظروف املعيشــية يف البالد،
فضال عن تحليق سعر رصف الدوالر ،فكشف سالم «أن الحكومة
ســتعمل عىل ضبط تفلّت الدوالر واستقراره عىل سعر  12ألف
لرية يف األشهر املقبلة».
كام أوضح «أن فتح باب املساعدات مجدداً أمام لبنان مرتبط
مبدى التزامنا باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل».
إىل ذلك ،قال «إن خطة التعايف التي وضعتها وزارة االقتصاد
يجــب أن تتــالزم مع خطة نهوض بالقطاعــات امل ُنتجة مثل
الصناعة» ،كاشــفاً عن «أن البنك الدويل أبدى اســتعداده لدعم
املؤسســات واملصالح الصغرية واملتوسطة الحجم ،خصوصا
التي ترضرت بانفجار مرفأ بريوت ،وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً
يرتاوح بني  25و 70مليون دوالر».
وأكد الوزير «أن ال خروج من األزمة القامئة من دون استعادة
الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدويل ،الفتا إىل أن رئيس
الحكومــة نجيب ميقايت حري عــىل تفعيل االتّصاالت مع
الجوار العريب وتعزيز العالقة معه».
كام كشــف عن زيارات خارجية يعتــزم ميقايت القيام بها
باتّجاه دول خليجية.

وزيــــــــــــر االقـــــــتـــــــصـــــــاد «يــــــــــســــــــــتــــــــــدر » ...ويُــــــــو ــــــــ :
ً
س ــع ــر الـ ــصـ ــر ع ــل ــى  2ألـ ــفـ ــا رهـــــن ورشــــــة ع ــم ــل مـ ـ ــفــة
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

عــبــد الــلــهــيــان  :نــرحــب بــاالســتــقــرار فــي الــعــرا
أكــد وزيــر الخارجية
اإليراين حســني أمري عبد
اللهيــان خالل لقــاء مع
رئيــس الــوزراء العراقي
الســابق عادل عبد املهدي،
بــأن طهران ترحــب دوماً
بالســالم واالســتقرار يف
العراق.
ووصف أمري عبد اللهيان
البلديــن بأنهــام صديقني
دامئني وشــقيقني ،وقال:
«إن مجــاالت العالقــات
السياســية واالقتصاديــة
والثقافية والشــعبية بني طهــران وبغداد
ميكنهــا أن تاخــذ الحالــة التنفيذية أكرث
فأكرث».
وأشاد وزير الخارجية اإليراين بإجراءات
عادل عبد املهدي وحكومته خالل فرتة توليه
رئاســة الوزراء يف العراق يف سياق تطوير
العالقــات الثنائية ،مؤكــداً عزم إيران عىل
توسيع العالقات مع الحكومة العراقية.

وأضاف »:أن إيران ترحب دوماً بالســالم
واالســتقرار يف العــراق ودوره البناء يف
العالقات اإلقليمية ،وتحرتم إرادة الشــعب
العراقي يف اتخاذ القرارات السياسية».
من جانبه أشــار عبد املهدي خالل اللقاء
إىل «املشــرتكات الكثــرية جداً بــني إيران
والعــراق يف مختلف املجــاالت» ،واعتربها
«رصيداً كبرياً للمزيد من التقارب بني شعبي
وحكومتي البلدين».

الـــســـودان  :دعـــــوات ملــظــاهــرات ح ــاش ــدة الــيــوم

واصل أنصــار «قوى الحريــة والتغيري
مجموعة امليثاق الوطنــي» اعتصامهم أمام
القــرص الجمهــوري يف الخرطوم ،يف حني
رحبت «قــوى الحريــة والتغيري مجموعة
املجلس املركــزي» مببادرة رئيس الوزراء عبد
الله حمدوك لحل األزمة.
ويف رســالة بعث بها إىل حمدوك ،طالب
املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري بإصالح
مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون املدين
وفقا للوثيقة الدستورية.
ودعــا املجلس إىل الفصــل بني ملف تقييم
الرشاكــة وإصالح مؤسســات االنتقال ،من
جهــة ،عىل أن يتم الحوار بشــأنها بني قوى
الحرية والتغيري واملكون العســكري ،وملف
إكامل وتعزيز اإلصالحات داخل قوى الحرية
والتغيــري ،من جهة أخرى ،عىل أن يتم الحوار
بشــأنها مع حركتي «تحرير السودان قيادة
مناوي» و»العدل واملساواة».
كام شــدد املجلس املركــزي لقوى الحرية
والتغيــري عىل أن حل قضية رشق الســودان
يكون تحت والية السلطة التنفيذية.
ومــن أبرز مطالب املجلس املركزي األخرى،
إصالح الحكومة واألجهزة العدلية ودعم لجنة
تفكيك «نظام  0يونيو».

تواصل االعتصام

يف هذه األثناء ،يواصل أنصار قوى الحرية
والتغيري ،مجموعة امليثاق الوطني ،اعتصامهم
أمام القرص الجمهوري يف العاصمة السودانية
الخرطوم لليوم الرابع عىل التوايل.
ويطالــب املعتصمون بتنحــي الحكومة
االنتقالية وتوسيع قاعدة املشاركة يف الفرتة
االنتقاليــة ،وااللتزام بتنفيذ بنــود الوثيقة
الدستورية ،وتشكيل حكومة كفاءات واإلرساع
يف تشكيل هياكل السلطة االنتقالية.
كــام خرج املئات من املتظاهرين يف أحياء
مختلفة بالخرطوم وأم درمان ،مرددين هتافات
تطالب مبدنية الدولة وإبعاد العســكريني عن
الحكم.

مظاهرات اليوم

يف الســياق ،دعا تحالــف اإلجامع الوطني

(يضم قوى يســارية ويعــد ثاين أكرب تحالف
باالئتالف الحاكم) ،ملظاهرات حاشدة الخميس.
وقال عضو مجلس الســيادة محمد حسن
التعايــي إن املظاهرات املقررة غدا الخميس
ســتؤكد االلتزام مبباد ثورة ديسمرب ،ويف
مقدمتها االلتزام بالوثيقة الدستورية.
وأضــاف التعايي يف تغريدة عىل تويرت،
أن املظاهــرات املرتقبة تــأيت للربط املحكم
بــني بناء جيش وطني واحد ،واالنتقال املدين
الدميقراطــي الكامل ،مشــددا عىل أنهم لن
يســمحوا بالعودة إىل أي شــكل من أشكال
االستبداد مرة أخرى.

حرج ودقيق

من جهته ،قال وزير شؤون مجلس الوزراء
الســوداين خالــد عمر يوســف ،إن الوضع
السيايس يف السودان حرج ودقيق ،وإن البالد
متر بعدة انتقاالت وليس عملية انتقال واحدة.
وخــالل لقائه وزيــرة شــؤون إفريقيا
بالخارجيــة الربيطانيــة فيــيك فورد يف
الخرطوم ،أكد الوزير الســوداين أن التحديات
تتمثــل يف رضورة إصالح القطــاع األمني
واستكامل بناء املؤسسات االنتقالية.
وتشــمل التحديات أيضا حســب يوسف،
إصالح التشــوهات االقتصادية وإنقاذ اتفاق
جوبا للسالم وحامية املدنيني وإصالح الخدمة
املدنية وإنجاح دور السودان يف اإلقليم.
من جهتها ،قالت املسؤولة الربيطانية إن لندن
تقف بقوة وراء التحول الدميقراطي يف السودان.

رهن املساعدات

ويف واشــنطن ،نرشت لجنــة االعتامدات
يف مجلس الشيو األمرييك مرشوع السنة
املالية للعام املايل .2022
ومينــع الن أي مســاعدات عســكرية
للســودان من دون موافقة املكون املدين يف
الحكومة االنتقالية السودانية.
وحــرص املــرشوع املســاعدات للجيش
الســوداين يف مجاالت كالتعليم العسكري
الــدويل واملهني أو يف تنفيــذ اتفاق جوبا
للســالم أو أي اتفاق سالم آخر قابل للتطبيق
يف السودان.

ـ ـ ـ ــوط أوروبـــــيـــــة مـــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى ســعــيــد
أعلن قيادي باالتحاد العام التونيس للشغل،
أكــرب منظمة نقابية يف البــالد ،أن االتحاد
لن يقبل باســتمرار اإلجراءات االســتثنائية
التي أعلنها الرئيس قيس ســعيد ،دون سقف
زمني ،يف حني دعا االتحاد األورويب الحرتام
الدميقراطية الربملانية والعودة إىل الدستور،
مؤكدا أنه سيقيم دعمه لتونس بناء عىل ذلك.
وجــاءت هــذه الترصيحات عىل لســان
األمني العام املســاعد باالتحاد العام التونيس
للشغل سمري الشفي خالل مقابلة مع إذاعة
«موزاييك إف إم» املحلية.
من جهته ،بحــث األمني العام لالتحاد نور
الدين الطبــويب مع وزير الدولة للشــؤون
الخارجية األملاين نيلســن آنني الوضع العام
يف تونس.
ودعا الطبويب الرئيس التونيس قيس سعيد
إىل تجميع الفرقاء السياسيني والقوى املدنية
إليجاد مخرجات ل زمة الراهنة يف البالد.
وحــذر يف ترصيح للتلفزيون الرســمي
التونيس ،من خطر قد يهدد الدولة التونســية
يف حال فقدان الشــعب التونيس ثقته يف كل
األطراف ،مشريا إىل أن الدولة التونسية ليست
لعبة ،وفق تعبريه.

وزير أملاين

من جانبــه ،أعرب الوزير األملاين الذي بدأ
زيارة لتونس يف إطار جولة يف املنطقة عن
استعداد برلني ملواصلة دعم املسار الدميقراطي
يف تونس .وتطرق اللقاء أيضا إىل مســاهمة
أملانيا يف دعم التجربة الدميقراطية التونسية.
وقد وصل آنني الثالثاء إىل تونس ،يف إطار

جولــة يف املنطقة ستشــمل الحقا الجزائر
وليبيا.
وأكد الوزير األملــاين ،وفق بيان للخارجية
التونســية ،اســتعداد بالده لتعزيز العالقات
الثنائية .كام عرب عن تطلع برلني إىل أن متيض
تونس قدما يف مســار تكريس الدميقراطية
ودولة القانون واملؤسسات ،وفق ن البيان.
يف املقابل ،قــال وزير الخارجية التونيس
عثامن الجرندي إن التدابري االستثنائية جاءت
لتصحيح مســار التجربــة الدميقراطية يف
تونس.
وأعرب الجرندي لــدى لقائه آنني ،عن أمله
أن تواصل أملانيا مســاندتها لتونس يف ظرف
وصفه بالدقيق ،وأن يستمر الحوار بني البلدين.
وأملانيا من الرشكاء األساسيني لتونس الذين
طالبوا بترسيع العودة إىل النظام الدستوري
والدميقراطية الربملانية ،يف أعقاب القرارات
املرتبطــة بالتدابري االســتثنائية التي أعلنها
الرئيس قيس ســع ّيد يف متوز املا  ،ومن
بينها تعليقه الدستور وتعطيل الربملان وإقالة
الحكومة املنتخبة.
مــن جهتها ،شــددت «تنســيقية القوى
الدميقراطيــة « التــي تضم أحــزاب التيار
الدميقراطي والجمهوري وآفاق تونس والتكتل
الدميقراطي ،عــىل رضورة العودة الرسيعة
للنظام الدميقراطي.
ودعــا ممثلو التنســيقية خــالل لقائهم
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشــغل،
لــرضورة الرشاكة السياســية للجميع ،مبا
يوفر االستقرار السيايس ملواجهة الصعوبات
االقتصادية واالجتامعية يف البالد.

ال وي  :عفو أميري مرتقب نهاء
«االحــتــقــان الــســيــاســي فــي الــبــاد»

كلــف أمري دولة الكويت ،الشــيخ نــواف األحمد الجابر
الصباح ،رؤساء السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية
بإعداد اقرتاحات وضوابط ورشوط متهيدا إلصدار مرســوم
للعفو عن بعض أبناء الكويت.
ويف التفاصيــل ،أمر أمري الكويت «كال من رئيس مجلس
األمــة ،ورئيس مجلــس الوزراء ،ورئيــس املجلس األعىل
للقضــاء ،باقرتاح الضوابط والرشوط للعفو عن بعض أبناء
الكويــت املحكومني بقضايا خالل فــرتات ماضية ،متهيداً
الستصدار مرسوم العفو».
ونقلت صحيفة «األنباء» الكويتية عن بيان لوزير شؤون
الديوان األمريي الشــيخ محمــد عبد الله املبارك الصباح أنه
« بناء عىل التوجيه الســامي لحرضة صاحب الســمو أمري
البالد الشــيخ نواف األحمد الجابــر الصباح ..انطلق الحوار
بني الســلطتني الترشيعية والتنفيذية بهدف مناقشــة سبل
تحقيق املزيد من االستقرار السيايس وتهيئة األجواء لتعزيز
التعاون بني الســلطتني وفقا للثوابت الدستورية ،مع التأكيد
عىل ما نصت عليه املادة ( )50من الدســتور عىل قيام نظام
الحكم عىل أســاس فصل السلطات مع تعاونها».
وأشارت الصحيفة إىل أن السلطتني الترشيعية والتنفيذية
مثنتــا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهام أن «ينهي هذا الحوار
حــدة االحتقان الســيايس يف البالد متهيــدا لتحقيق مبدأ
التعاون بينها».
وأفيد أنه انطالقا من حرص أمري البالد الشيخ نواف األحمد
الجابــر الصباح «عىل املحافظة عىل ما جبل عليه الشــعب
الكويتــي الويف من العادات الكرمية من تســامح ومحبة
وتســامي واملحافظة عىل الوحدة الوطنية ملا فيه مصلحة
الكويت ،وإزاء ما نقله رئيســا مجلس األمة ومجلس الوزراء
لســموه ،وبعد إطالع سموه عىل مناشدة ما يقارب أربعني
عضوا من األخوة أعضاء مجلس األمة ،وتأكيد حرصهم عىل
التعاون وتحقيق االســتقرار السيايس ،وما نقله مستشارو
ســموه بشــأن ما انتهت إليه لجنة الحوار ،فقد قرر سموه
اســتخدام حقه الدستوري وفقا للامدة ( )75من الدستور.
واستنادا إىل ذلك ،جرى تكليف رؤساء السلطات الترشيعية
والتنفيذيــة والقضائية «باقرتاح الضوابط والرشوط للعفو
عن بعــض أبناء الكويت املحكومــني بقضايا خالل فرتات
ماضية متهيداً الستصدار مرسوم العفو».

الجي

الليبي يظهر جاهزيته العالية

نفذ اللواء  10مجحفل ،التابع للجيش الوطني الليبي ،مناورة
عسكرية حملت اســم «رعد  ،»2021والتي استمرت عىل مدار
ثالثة أيام ،مبشاركة أنواع كثرية من األسلحة الربية والجوية.
وتدور املناورة حول ثالثة محاور هي «السيطرة عىل شاط
تتمركز به قوات معادية ،ومهاجمة مواقع للعنارص اإلرهابية،
وأخريا تنفيذ مهام حامية الحدود».
وانطلقت املناورة بتدريب إنزال لقوات مشــاة األســطول
والقوات الخاصة ،عىل هدف محتمل عىل أحد الشواط  ،تبعه
فتح تشــكيل من دبابات يت  72للتعامل مع أي هجوم مضاد،
وقد استخدمت يف تلك املرحلة األسلحة الخفيفة واملتوسطة
وقذاذف «آر يب جيه».
ثــم جاءت املرحلة الثانية من التدريب ،وهو عبارة عن إنزال
قــوات خاصــة عرب طائرات النقل العســكرية مي  ،17خلف
خطوط العدو ،حيث متكن رجال اللواء من تنفيذ املهام املنوطة
بهــم ،واحتالل املواقع يف التوقيتــات املحددة ،كام جاء ذلك
بالتعاون مع رسية من أفراد االستطالع.
وشــهدت تلك املناورة وألول مــرة ،ظهور طائرات ميج 29
الليبية رسميا ،التي قامت بأعامل القذف األر عىل مناطق
تجمع القوات املعادية ،وتغطية تقدم القوات بريا.
واســتخدمت يف املرحلة الثانية أيضا أســلحة امليدان مثل
صواريخ الجراد املحمولة عىل شاحنات ،وأيضا املدافع املجرورة
ومدافع الهاون ،وذلك لتدمري نقاط متركز املتطرفني.
واختتمــت املناورة بتنفيذ تدريبة عىل أعامل تأمني الحدود،
والتصدي لهجوم مباغت من الجامعات اإلرهابية ،حيث جرى
تدمري ســياراتهم ومعداتهم الحربية باســتخدام السيارات
املجهزة مبضادات الدروع «صواريخ كورنيت» ،وذلك تحت سرت
ناري ملدرعات «شيلكا».
ويف نهاية التدريب ألقى القائد العام املكلف للقوات املسلحة
الليبيــة الفريــق أول عبدالرازق الناظوري كلمة أشــاد فيها
باملستوى الذي قدمه أفراد اللواء وقادته خالل تنفيذ املناورة.
وأكد الناظوري أن هذا النجاح هو مثرة االنضباط العايل الذي
يتمتع به اللواء  ،10مشددا عىل أن كل قطرة عرق يف التدريب
قد توفر قطرة دم يف املعركة.
وقال مدير إدارة التوجيه املعنوي يف الجيش الوطني الليبي
اللــواء خالد املحجوب ،إن التمرين روعي فيه أســلوب العدو
لتتمكن الوحدات العســكرية من التعامل معه ،إذ يتبع نظاما
مختلفــا يف القتال عن الجيوش النظامية ،ويعمل بأســاليب
مســتهجنة منها استغالل النساء والعجائز واألطفال كدروع
برشيــة والقتال بنظــام املجموعات الصغرية ،واســتغالل
املساحات املمتدة والشاسعة للصحراء الليبية وبعض جبالها.
وتابــع املحجوب« :هكذا يتطور آداء قواتنا املســلحة يوما
بعد آخر ،لبناء القوة التي تستطيع بها حامية امنها وحدودها
والقضاء عىل وباء العرص من الجامعات االرهابية ومن يدور
يف فلكها».
وأوضح أن التمرين شــارك فيه رسية مشاة بحرية مدعمة
برسية دبابات ووحدات ملحقة ،ورسية للرشطة العســكرية
مــع رسيتي صاعقة واســتطالع و كتائب مشــاة وكتيبة
دبابــات و 2كتائب مدفعية ك مدفعية هاوتزر وكتيبة مدفعية
صاروخيــة مع رف طريان ميج  29ورف طريان عمودي 1 5
ضمــن قوام اللواء ،مع رسايا الدعــم املختلفة من الصاعقة
واالستطالع والخدمات.

«حــــــمــــــاس» تــــدعــــو املــــ ســــســــات ال ــح ــق ــوق ــي ــة
نــــــــــــقــــــــــــا حــــــــــيــــــــــاة الـــــــقـــــــواســـــــمـــــــي

دعــا الناطــق باســم حركــة املقاومة
اإلسالمية «حامس» ،عبد اللطيف القانوع،
املؤسسات الحقوقية واإلنسانية إىل التدخل
إلنهاء معاناة األســري املرضب عن الطعام،
مقداد القواسمي ،وإنقاذ حياته.
وأشاد القانوع بصمود األسري القواسمي،
الذي يواصــل إرضابه عن الطعــام منذ ما
يزيد عىل  90يوما عىل التوايل ،رفضا لقرار
االعتقال اإلداري الظامل بحقه.
وأكد عىل أن قضية األرسى ستظل بشكل
عــام ،وخاصة املرضبني عن الطعام ،أولوية
لدى حركة «حامس» ،وستعمل بكل الوسائل

إلســنادهم ودعمهم حتى تحقيق أهدافهم
وانتزاع مطالبهم من السجان اإلرسائييل.
ويف وقت سابق ،ذكر مكتب إعالم األرسى
أن السلطات اإلرسائيلية نقلت األسري املرضب
عن الطعام مقداد القواسمي للعناية املركزة.
وأوضح املكتب أنه جرى نقل القواســمي
للعنايــة يف مستشــفى كابالن بعد تدهور
خطري يف حالته الصحية.
ويواصل أرسى فلسطينيني يف السجون
اإلرسائيليــة إرضابهم املفتــوح عن الطعام
داخل الســجون احتجاجا عــىل اعتقالهم
اإلداري.

انــــــــفــــــــجــــــــار يـــــــهـــــــز مـــــــديـــــــنـــــــة مــــــــــ ر
أفادت مصادر محلية مينية
بوقوع انفجار كبري ه ّز مدينة
مأرب شامل رشق اليمن .ومل
أي معلومات حتى اآلن عن
ترد ّ
وقوع إصابات.
ويف ســياق آخر ،استشهد
مــدين وجرح  7آخرين بينهم
مهاجريــن أفارقة بنريان
الجيش الســعودي مســاء
يوم أمــس يف مديرية ُم َنبه
الحدودية يف صعدة شــامل
اليمن .واســتهدفت مقاتالت
التحالــف الســعودي بغارة
جوية مديريــة الظاهر باملحافظة الحدودية
مع السعودية .
وتتواصــل املواجهــات العنيفة بني قوات
الجيش واللجان الشــعبية من جهة ،وقوات
هــادي والتحالف وحــزب اإلصالح من جهة
أخرى يف الناحيــة الجنوبية ملديرية الجوبة
جنوب مأرب شــاميل رشق اليمن ،وشــ ّنت
طائــرات التحالف الســعودي  5غارات عىل
مديريتي مدغــل و الجوبــة يف املحافظة،
وتشهد مديرية ِ
رصواح غريب محافظة مأرب
َسارة
معارك متقطعة يف جبهات امل َش َ
جح والك ّ
وجبل ال َبلَق الشــاميل والطّلعة الحمراء دون
حدوث أي تقدم للطرفني خالل املعارك ،وطال
القصف الجوي ب غارات منطقتي املهاشمة
واملرازيــق مبديرية خب والشــعف بالجوف
املجاورة شاميل رشق اليمن .
ويف الساحل الغريب ،أفاد مصدر يف غرفة
عمليــات ضباط االرتبــاط بالحديدة التابعة
لحكومــة صنعاء ،برصــد  187خرقاً للقوات
املتعددة للتحالــف يف جبهات الحديدة خالل
الـــ  2الســاعة املاضية ،بينها اســتحداث
تحصينات قتالية يف الجاح والجبلية ،وش ّنت

طائــرات التحالف غارتني جويتني عىل الفازة
جنوباً بالتزامن مع تحليق  12طائرة تجسس
يف أجــواء حيس والفــازة والجبلية والجاح
قذيفة
و 5خرقاً بقصــف مدفعي لعدد
و 1خرقاً باألعرية النارية املختلفة .
وتتصاعد االحتجاجات الشعبية يف مناطق
متفرقة جنوب اليمن بســبب تردّي األوضاع
املعيشــية ،واالرتفاع الجنوين ألسعار السلع
الغذائيــة ،ففي لحج جنــوب اليمن خرجت
تظاهــرة احتجاجية يف ردفان تطالب برحيل
التحالف الســعودي وحكومة هادي ونددت
بالتدهور املعيي وتدهور العملة.
وأفــادت مصادر محلية مينيــة بأن قوات
املجلس اإلنتقايل الجنويب ش ّنت حملة اعتقاالت
واسعة ضد املشاركني يف التظاهرة االحتجاجية
وأطلقت الرصاص الحي عىل املتظاهرين ،ويف
عــدن جنوب البالد هــز انفجار عنيف مخازن
الهجرة الدولية يف مديرية خور مكرس وتسبب
بأرضار كبرية يف املخازن.
وقالت مصادر محلية إن االنفجار أسفر عن
أرضار كبــرية يف مخازن املنظمة ،ومل يعرف
بعد الجهة املسؤولة عن الحادثة.

بـــــعـــــد خـــــمـــــ ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى وفـــــاتـــــه
اتـــــهـــــامـــــات لـــشـــمـــعـــون بـ ــيـ ــري ـ ـ ب ــال ــت ــح ــرش

بعد خمس ســنوات من وفــاة الرئيس
اإلرسائييل الســابق شــمعون برييس عن
عمــر يناهز  9عاماً ،أصبح اســمه محط
فضيحــة حملة «أنــا أيضاً»  ME Tooالتي
يــرتدد صداهــا يف جميع أنحــاء الكيان
اإلرسائييل ،حيث اتهمته امرأتان بالتحرش
ا لجنيس.
وقال الصحايف اإلرسائييل بن كسبيت يف
مقالة نرشت يف موقع «املونيتور» األمرييك
قال فيهــا إن بعض التقاريــر التي ظهرت
يف األيام األخرية تربط برييس ،أحد أشــهر
اإلرسائيليني عىل الســاحة العاملية ،بسلوك
يفرس عىل أنــه تحرش جنيس.
ميكــن أن
ّ
برييس ،الذي يعود تاريخه إىل والدة الكيان
اإلرسائييل وميتد عرب إنشاء املفاعل النووي
اإلرسائيــيل يف دميونا ،واالنســحاب من
لبنان ،واتفاقيات أوســلو مع الفلسطينيني.
لكن هذه الســحابة لن تتبدد بسهولة.
وأضاف الكاتب أن برييس كان آخر اآلباء
املؤسســني لـ»دولة إرسائيــل» الحديثة.
شــغل منصب رئيس الوزراء ثالث مرات
لفرتة وجيزة بعد استقالة إسحاق رابني يف
عام  ،197ثم ملدة عامني يف الثامنينيات،
وبعــد اغتيال رابني عام  1995وشــغل
منصــب وزير الخارجيــة ثالث مرات .يف
ســنواته األخرية  ،حقق االحتضان الشعبي
عليه ،وحصل عىل
الــذي طاملا اســتع
إجامع واســع كرئيس تاسع لـ»إرسائيل».
طوال حياتــه السياســية الطويلة ،كان
برييــس موضع إدانــة من قبــل العديد
من اليمني الســيايس ،ولكــن مع انتخابه
كرئيــس اســتطاع أن ينأى بنفســه عن
االنقســام ،وينقلــب عىل جــزء من إرثه
ويصبــح الحبيب القومي لليمني واليســار
السياســيني .وأصبح برييــس قبل وفاته
أحد أكرث الشــخصيات العامــة املحبوبة
واملقبولــة يف «إرسائيل» وأحد أكرث القادة
اإلرسائيليني شــهرة يف الخارج ،يف املرتبة
الثانية بعد الرجل الذي هزمه يف انتخابات
عام  ،199رئيس الوزراء الســابق بنيامني
نتنياهــو .اجتذبت احتفاالت عيدي ميالده
الثامنني والتسعني رؤساء الوزراء والنبالء
واملشــاهري من جميع أنحاء العامل.

وأشــار الكاتــب إىل أن اســم برييس
ارتبط بشــكل ثابــت بالعديد من الفضائح
السياســية ،ولكن مل يتم ربطه باتهامات
بسوء السلوك الجنيس .لكن كوليت أفيتال،
الدبلوماســية اإلرسائيليــة املخرضمــة
املحرتمــة وعضــو الكنيســت الســابقة
عــن حزب العمــل ،والتي كانــت مرتبطة
بشكل وثيق سياســياً ومهنياً ببرييس عىل
مر الســنني ،هي التي أخرجــت الجني من
القمقــم يف مقابلة أجرتهــا مع صحيفة
هآرتــس اإلرسائيليــة ،نُرشت يف  7ترشين
األول الجاري .ونفت أفيتال ،رداً عىل ســؤال
الصحــايف املحاور لها ،الشــائعات العديدة
املتعلقــة بعالقة اشــتهرت بأنهــا أقامتها
مع برييس ،رئيســها الراحل وراعيها ،وبدالً
من ذلك كشــفت عن حادثة دفعها فيها إىل
الحائط وحاول تقبيلها رغامً عنها ،ما جعلها
تضطــر إىل الفرار من الغرفــة .وقالت إنه
تحرش بها مرة أخرى.
وقال الكاتــب إن أفيتال ،الدبلوماســية
املحرتمــة التي عملت كســفرية إرسائيلية
يف الربتغــال والقنصــل اإلرسائييل العام
يف نيويورك ،كانــت تعترب من املقربني من
برييس لسنوات .وأدى كشفها لهذه الحادثة
إىل هجــوم من جانب آخرين من بني رشكاء
برييس املقربني ،الذين تســاءلوا عن ســبب
التزامها الصمت طوال تلك الســنوات وملاذا
قــررت التحدث عالنية بعــد وفاته .وزعم
البعــض أنها فعلت ذلك للرتويــج لكتابها.
لكنهــا ردت عــىل منتقديها بأنــه منذ أن
سألها الصحايف سؤاالً مبارشاً عن عالقتها
الشــخصية مع برييس ،مل ترغب يف الكذب.
أثارت شهادتها عاصفة ودفعت امرأتني
أخريــني للتقدم باتهامــات مامثلة وروت
إحداهــام قصتهــا للمذيعــة التلفزيونية
والصحافيــة رينــا مازلية ،عــىل الرغم
مــن عــدم موافقتهام عىل الكشــف عن
هو يتيهام .
اعرتفــت زعيمة حزب العمل ووزيرة النقل
مرياف ميخائييل ،وهي أيقونة نسوية تشغل
املقعــد الــذي جلس عليه برييس لســنوات
عديدة ،بــأن املزاعم الفاضحة تلقي بظاللها
عىل إرثه.

دولـــيـ ــــــات ــــ اعان ــــــات مبوب ــــــة

طالب ــــــان :ال نحت ــــــا لدع ــــــم عس ـــــ ري ...وروس ــــــيا تدع ــــــو مل تم ــــــر دول ــــــي

دعا مبعوث الرئيس الرويس إىل أفغانستان زامري كابولوف
إىل عقــد مؤمتــر دويل لبحث تقديم مســاعدات إنســانية
ألفغانســتان ،وانطلقت مباحثات دولية بشأن أفغانستان يف
العاصمة الروســية موسكو بحضور وزراء خارجية  10دول،
يف حني قالت حركة طالبان إن أفغانســتان ال تحتاج إىل دعم
عســكري خارجــي ،ولكنها بحاجة إىل دعــم دويل لتحقيق
االستقرار ،وإعادة اإلعامر.
وتشــارك يف محادثات يف موسكو الصني وباكستان ودول
جوار باكســتان ،وهي أحد أهم اللقاءات الدولية التي تحرضها
طالبان منذ ســيطرتها عىل الســلطة يف منتصف آب املا
بالتزامن مع انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان ،يف حني
تغيب الواليات املتحدة وذلك بسبب صعوبات لوجستية مرتبطة
بتعيني مبعوث جديد ألفغانستان قبل يومني.
وحث وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف يف افتتاح
محادثات «صيغة موســكو» حكومــة ترصيف األعامل يف
األفغانية
أفغانســتان عىل عدم السامح باســتخدام األرا
كمنطلــق لهجامت ضد دول الجــوار ،وقال الفروف إنه ناقش
بالتفصيل القضايا التي تهم موســكو مع وفد حركة طالبان
قبل بدء املحادثات الدولية يف موسكو ،وشدد الوزير الرويس
عىل أن تحقيق السالم املستدام يف أفغانستان «حاجة ملحة،
ويرتبط تحقيقها بتشكيل حكومة متثل جميع األعراق ،والقوى
السياسية يف البالد».
شــدد وزير خارجية روسيا عىل أن تحقيق السالم املستدام
يف أفغانســتان «حاجة ملحة ،ويرتبط تحقيقها بتشــكيل
حكومة متثل جميع األعراق ،والقوى السياسية يف البالد».
وأبــدى وزيــر الخارجية الرويس رضا بلده عن مســتوى
التفاعل مع الســلطات األفغانية الجديــدة ،مضيفا أن حركة

طالبان تبذل جهودا من أجل تحقيق االستقرار
يف أفغانســتان ،غري أنه حذر من وجود خطر
حقيقي من امتداد نشــاط حركــة إرهابية
وتهريــب املخدرات من أفغانســتان إىل دول
الجوار.

وفد طالبان

وعقب لقاء وزيــر الخارجية الرويس مع
الوفد األفغاين ،قال عبد الســالم حنفي نائب
رئيــس حكومة ترصيف األعامل األفغانية إن
بالده ليست بحاجة إىل دعم عسكري خارجي.
ويف ترصيحــات صحفيــة قبيل انطالق
مشــاورات موسكو بشــأن أفغانستان ،أكد
حنفي أن الحكومة الحالية تفرض ســيطرتها
األفغانية ،مشــددا عىل
عــىل كامل األرا
حاجة أفغانســتان إىل الدعم الدويل لتحقيق
االستقرار والسالم وإعادة إعامر البالد.وجدد
حنفي التزام الحكومة يف أفغانستان بالوعود
التي قطعتها بعدم السامح باستخدام األرا األفغانية منطلقا
ألي تهديد لدول الجوار.وأضاف وكيل وزارة اإلعالم يف الحكومة
األفغانية املؤقتة ذبيح الله مجاهد أن الجانب الرويس أكد للوفد
األفغاين رغبة روسيا يف إقامة تعاون بني الجانبني ،مشريا إىل
أن املشاورات بني الطرفني تناولت بالتفصيل العالقات الثنائية،
واالستقرار يف املنطقة ومستقبل أفغانستان.
وذكــرت قناة «آر يت عربية» الروســية أن الوفد األفغاين
يضم وزيــر االقتصاد قاري
املشــارك يف مباحثات موســكو
ّ
دين محمد حنيــف ،ووزير اإلعالم خري الله خريخواه ،ووزير

الخارجية أمري خان متقي ،وغريهم.

حلف الناتو

ويف ســياق متصل ،ذكرت وكالــة األناضول أن وزراء دفاع
حلف شــامل األطليس (ناتو) ســيعقدون اجتامعا يف مقر
الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكســل يومي الجمعة والسبت
املقبلني لبحث عدد من امللفات أبرزها أفغانستان.
ومــن املقــرر أن يبحــث وزراء دفاع الحلــف الوضع يف
أفغانستان بعد انسحاب قوات الحلف ،وما ميكن فعله للحفاظ
عىل املكتسبات التي تحققت يف البالد يف ما يتصل مبحاربة
اإلرهاب.
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ريـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة

بــــــطــــــولــــــة لــــــبــــــنــــــان لــــــلــــــعــــــام الــــــــــجــــــــــاري فـــــــــي الــــــتــــــريــــــاتــــــلــــــون
لــــقــــب الـــــــرجـــــــا لــــعــــلــــي الـــــزعـــــبـــــي والــــــســــــيــــــدات لــــلــــيــــنــــدزي نـــا ـــر
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للســنة الخامسة عىل
التــوايل ،تحتفــظ ليندزي
نارض بلقب السيدات وعيل
الزعبــي بلقــب الرجــال
لبطولة لبنان يف الرتياتلون
للعام الجاري خالل السباق
الثــال املؤلــف من ثالث
ألعــاب متتالية ســباحة
ودراجات وركض يف املسبح
العسكري املركزي يف رأس
بريوت املنارة مــن تنظيم
وارشاف االتحــاد اللبناين
و ط ال يدا
للرتياتلــون بحضورنائــب
رئيس االتحــاد أالن بجاين
وامــني الرس الدكتــور أحمــد خليفةوالعضوين
عيل صباغ وعيل زيعور .شــارك يف السباق 1 2
متبار ومتبارية من مختلف الفئات العمرية ومن
مختلــف األندية االتحادية و القوى العســكرية
ملختلــف الفئات العمرية من  7ســنوات حتى 0
سنة.
واقيمت املسابقة وسط ظروف مناخية متقلبة
حيــث انطلقت مســابقة الســباحة يف النادي
العســكري وبعده مبارشة ســباق الدراجات يليه
سباق الركض عىل املسلك التايل:الحامم العسكري
عني املريسةومن ثم العودة اىل الحامم العسكري
خمس دورات متتالية.
النتائج الفنية:
رجال:
 1عيل الزعبي (جيش)
 2النقيب رود ابو غزالة (جيش)
باتريك غاريوس (حر)
سيدات

و

نا

ا طا الر ا ال عب وا و ال و ار و

و وع و ي
(

 1ليندزي نارض(
 2جويال كتوعة (
رامونا خليفة (ايليت)
بدل رجال
الجيش (لويس داغر ،كامل شــعبان وزاهر زين
الدين)
ايليت (محمد شحادة وكريم شحادة)
(طوين نهرا و طوين رسور)
فئة  9 7سنوات:
اناث
(
تيا مخول(
(
ليىل شيبوب (
ذكور
(
ساري شيبوب (
حمزة غصن (اكادميية األيليت للسباحة)
(
باولو الخازن (
الصغار ((11&10
خالد املرصي ( اكادميية االيليت للسباحة)
(

(
(

خالد الزعبي (
تيو شمبور (
الصغريات ((11&10
صهيــون
 1ميــا
(
(
 2سارةحمود(ايليت)
اســرتيليتا كيشيجيان
(
(
 1 12سنة
ذكور
 1سمري غطيس ( ). . .
 2جواد يونس (ايليت)
الحــاج
ادام
(
(

اناث
 1شيان خليل (حرة)
(
 2تاتيانا صفري (
(
اندريا الخازن (
الناشئات
(
سريينا كيشيجيان (
(
كليا اراباغيان (
الناشئني
 1عمرو ابو سعيد (حر)
(
 2كيفورك اراباغيان(
(
جاد اورفيل (
ويف الختــام ،تم توزيــع امليداليات والكؤوس
عىل الفائزيــن والفائزيات من قبل اعضاء االتحاد
اللبنــاين للرتياتلون حيث اعلــن خالله امني عام
االتحــاد الدكتور خليفــة عن افتتاح التســجيل
لرتياتلون املسافات الطويلة الذي سوف يجري يف
الناقورة (جنوب لبنــان)يف نهاية ترشين الثاين
املقبل.

بـــــيـــــروت مـــــــارا ـــــــون أعــــلــــنــــ عـــــن تـــنـــظـــيـــم ســـــبـــــا مـــــــارا ـــــــون بــــيــــروت
تـ ــشـ ــريـ ــن الــــ ــــانــــي فـــــي واجـــــهـــــة بـــــيـــــروت ال ــب ــح ــري ــة
و
يــــومــــي
عقدت جمعيــة بريوت
ماراثــون مؤمتــراً صحفياً
أعلنت يف خالله عن تنظيم
فعاليــات ســباق ماراثون
بــريوت لعــام  2021وذلك
يومي السبت واألحد  1و 1
ترشين الثاين الشهر املقبل
يف منطقــة واجهة بريوت
البحرية إنطالقاً ووصوالً و
تحت شــعار  « :ركضة أمل
للبنــان « وهو دعوة لجميع
اللبنانيني واللبنانيات للركض
ور ار
بار ال ور
متحدين مع العلــم أن هذا
الحــدث املاراثوين كان ألغي
املناطق اللبنانية والعمــل إلعداد جيل من العدائني
عامي  2019و 2020بســبب األحداث السياســية
والعداءات من خالل إعتامد الربامج التدريبية 510
وتفي وباء كورونا.
ّ
واألمنية
و 5 2املجانيان وختم مشرياً إىل أن تنظيم السباق
حرض املؤمتر شخصيات رسمية وأهل ّية تقدمهم
هذا العام ســيكون مؤرش عافية وإستعادة لحدث
العميد حسني خشــفة ممثل مدير عام قوى األمن
تجاوزت شهرته حدود الوطن.
ريا
الداخيل اللواء عامد عثامن والرائد جالل مالّك ممثل
كام كانت كلمة لرئيسة جمعية بريوت ماراثون
قائد املركز العايل للرياضة العسكرية العميد إلياس
حنا والنائب األول لرئيس اللجنة األوملبية اللبنانية الســيدة مي الخليل عرضت فيــه للتحديات التي
ّ
رئيس إتحاد كرة القدم هاشــم حيدر ممثالً رئيس واجهــت الجمعية منذ العــام  2019حيث أقفلت
اللجنة الدكتور بيار جلخ والســيد محمد عويدات مكاتبها وتم ترسيح  0موظفاً وموظفة بســب
وتفــي وباء كورونا واملحاوالت
ّ
ممثالً مديرعام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي األحداث األمنية
واألمني العام للجنة األوملبية العميد املتقاعد حسان الحثيثة التــي قامت بها الجمعيــة حيث نظ ّمت
رســتم ورئيس إتحاد ألعاب القوى الســيد روالن ســباقات إفرتاضية يف لبنان والخــارج وعادت
سعادة والســيد أليكس نعمة ممثالً رئيس الصليب جميع رسوم التسجيل للصليب األحمر وجمعيات
األحمر اللبناين الســيد أنطوان الزغبي والســيدة خريية تقديراً لدورهــم اإلغايئ بعد حادثة إنفجار
روزي بولس رئيسة جهاز اإلسعاف والطواريء يف مرفأ بريوت حيث أنّ هذه اللحظة:
غريت كل يشء  ...د ّمرتنا وراحت  ...ومن وقتها
ّ
الصليب األحمر اللبناين إضافة إىل الرعاة والداعمني
وممثلني عن الجمعيــات الخريية والبلديات وأندية  ...كلنا عم نركض  ...للبحث عىل لحظة  ...تجمعنا
رياضة الركض وأعضاء الهيئــة اإلدارية لجمعية وال تفّل  ...وتبقى عند الكل ...
إنها لجظة أمل  ...ولحظة بقاء  ...ولحظة إرصار
بريوت ماراثون وعدائني وعداءات وإعالميني.
النشــيد الوطني إفتتاحاً ثم ترحيب وتقديم من  ...ولحظــة نخوة  ...ولحظة نشــاط  ...ولحظة
أمني رس الجمعية املستشار اإلعالمي حسان محيي إجامع  ...ولحظة وطن  ...ولحظة أمل ...
ولفتت السيدة الخليل إىل أن القرار هذا العام كان
الدين وبعده كلمة رئيس إتحاد ألعاب القوى روالن
ســعادة الذي ن ّو بالدور الذي تقــوم به جمعية بالعودة للنشــاطات امليدانية فكان سباق السيدات
وســباق املاراثون الذي
بــريوت ماراثون يف إطار تعميــم ثقافة الركض خالل شــهر أيار املا
عرب نشــاطات يف رياضة الركــض ويف مختلف يقام الشــهر املقبل رغم كل التحديات والصعوبات

التــي مازالــت قامئة عىل
كافــة الصعد وهو ما فرض
جملــة إجــراءات منها أن
يكون ســقف املشــاركة
آالف مشــارك ومشاركة من
بينهم ألف مشارك إفرتاضياً
يف الخارج ولن يتم إستقدام
عدائــني محرتفــني أجانب
وعــرب وبالتــايل الجوائز
ماليــة وســتكون جميع
رســوم التسجيل ملصلحة 8
جمعيات هي:

.
ودعت الســيدة الخليل لعدم فقدان األمل بالغد
حتى ولو طــال الوقت فلبنان بحاجة لوقفة الدعم
من كل أبنائه األصيلني ومحبتنا للبنان ليست مجرد
كلمة وال شــعار إلن لبنان مثل الهــواء وحدوده
السامء وهو ثقافة واجب الحفاظ عليها ولبنان هو
الحرية والحرية هي العدالة الساموية.
وتساءلت الســيدة الخليل هل اإلستسالم يكون
الحل ؟ وأجابت بالطبع ال وبالتايل ال يجوز فقدان
األمل وتعالــوا جميعاً ل كض ل مل لتبقى بريوت
ويبقى لبنان أقوى من العتمة متوجهة بالشكر من
عميق القلب لثقة الجميع بجمعية بريوت ماراثون
التي كانت وتبقى عنوان رسالة ودور ملتزمني بهام
وفق الشعار املركزي:
سالم محبة ركض.
وختمــت بالشــكر والتقدير لجميــع الرعاة
والداعمني معنوياً ولوجســتياً للسباق كام شكرت
وجميع املؤسسات
الراعي التلفزيوين قناة
اإلعالميــة الرشيكة املحليــة والعربية والجنبية
وذكّرت مبهلة التسجيل التي تنتهي يوم  29ترشين
أول الحايل.
وكانت عرضت خــالل املؤمتر أفالم عن اإلعالن
الرتويجي للسباق ومســارات السباقات وقامئة
الرعاة والداعمني والربنامج التدريبي .5 2

«يــــــــــويــــــــــفــــــــــا» يــــــنــــــصــــــ صـــــــــــــــاح «ا وروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي» مـــــرتـــــيـــــن
ســجل محمد صالح ،نجم هجــوم ليفربول،
ثنائية يف فــوز فريقه (  )2عىل أتلتيكو مدريد
يف دوري أبطال أوروبا ،ليحقق رقام تاريخيا يف
البطولة.
ورفع محمد صالح رصيده إىل  1هدفا بقمي
ليفربول يف بطولــة دوري أبطال أوروبا ،ليصبح
الهــداف التاريخي للنــادي اإلنكليزي يف البطولة
األوروبية األرفع شأنا.
وبهذا خطف صالح اللقب من ســتيفن جريارد،
أيقونة ليفربول وأحد أبرز أســاطريه ،الذي سجل
 0هدفا للفريق يف دوري أبطال أوروبا خالل فرتة
وجوده معه بني عامي  1998و.2015

يويفا ينصف محمد صالح

لكن مل يكن صــالح ليحقق هــذا اإلنجاز لوال
االتحــاد األورويب لكرة القدم ،الذي أنصفه مرتني،
منذ البداية للنهاية.
أول هدف أورويب سجله محمد صالح بقمي

ليفربول جــاء ضد هوفنهايم األملــاين يف الدور
التمهيدي لبطولــة دوري أبطال أوروبا موســم
 ،2018 2017وهــو الهدف الــذي يثري حالة من
الجدل واالرتباك عند حساب ســجل أهداف النجم
املرصي يف البطولة األوروبية.
وتعترب بعض املصــادر اإلعالمية أن عدد أهداف
النجم املرصي مــع الفريق هو  0فقط ،بداعي أن
الهدف الذي ســجله يف الدور التمهيدي ال يجب أن
يحتســب ،حيث تبدأ عمليات اإلحصاء مع انطالق
دور املجموعات.
لكن يف الوقت نفســه فإن االتحــاد األورويب
لكرة القدم «يويفا» ،الجهة املنظمة لدوري أبطال
أوروبا ،يعترب صالح هو الهداف التاريخي لليفربول
يف البطولــة برصيد  1هدفا ،ما يعني عدم وجود
فارق بني األدوار التمهيدية والختامية يف حساب
األهداف عىل األقل.
ويف املباراة األخرية ،ســجل محمد صالح هدفا
رائعا بعد مراوغــة دفاعات أتلتيكــو مدريد ،يف

الدقيقة الثامنــة من مباراة الفريقــني بالجولة
الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
واحتسب االتحاد األورويب لكرة القدم «يويفا»
الهدف بأقدام جيمس ميل نجم وســط ليفربول،
بداعي أن الكرة احتكت به يف طريقها للشباك بعد
تســديدة صالح ،قبل أن يصحح الخطأ ويحتسب
الهدف للنجم املرصي.

رحلة مرشفة

بعد مشــاركته يف مبــارايت هوفنهايم بالدور
التمهيدي ملجموعات دوري األبطال ،قدم صالح أداء
مذهال يف موســمه األول مع ليفربول بالبطولة،
وشــارك يف  1مباراة خاضها الليفر يف املرحلة
النهائية وسجل خاللها  10أهداف.
يف املوسم التايل ( )2019 2018سجل صالح 5
أهداف خالل  12مباراة ليســاهم يف فوز ليفربول
بلقبه السادس ،فيام أحرز أهداف يف  8مباريات
بالنسخة التالية (.)2020 2019

تــاي ـ ــوانــدو :امــتــحــان تــرقــيــة لحملة الــحــزام ا س ــود
نظّــم االتحــاد اللبناين
امتحــان
للتايكوانــدو
الحــزام
ترقيةلحملــة
األســود لدرجات اول ،ثاين،
ثالث،رابــع دان بومــو
خامس دان يف نادي املون
السال (عني سعاده).
شارك يف االمتحان 12
العب و العبــة ينتمون اىل
األندية التالية:
نادي النرس األسود،نادي
ل ط م ام ان ال ي
املون السال،نادي السيدة،
نــادي تايكون،نادي األدب
أرشف عــىل االمتحانات رئيــس اللجنة
الرفيد،نــادي
اللــواء
والرياضة،نــادي
الغراند ماسرت أنور نعمه.وحرض نائب رئيس
ســن
أنرتانيك
انطلياس،نادي
أنرتانيــك
لجنــة االمتحانــات الغراند ماســرت جورج
الجمهور،
نادي
بادي،
غولدن
نادي
الفيل،
مخول ،الغراند ماســرت جورج خطاروعضو
نادي ليبانيز تايكواندو كوان ،نادي ســيدة االتحاد املهندس الغراند ماســرت اييل نعمه.
النجاة ،نادي املطيلب كونرتي كلوب ،نادي و تألفت اللجــان الفاحصة من األســاتذة
اللويزة ،نادي االرساء ،نــادي بودا ،نادي الغراندماسرت نستري عون،الغراند ماسرتاييل
الربج عينطورة.
رشو،
ايليا واملاســرتز:قيرص حم ،اييل ّ
و قد توزّع املشــاركون يف االمتحان عىل ه ي الحاج،جــو معلوف،نهرا غصني ،نادر
خمــس حلبامتع التقيــد بكافــة التدابري ســيف الدين ،كريســتيان أبو جودة ،أنيس
برباري.
الوقائية.

طــــــاولــــــة :بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان لـــــفـــــر الـــــرجـــــا
لـــــــلـــــــدرجـــــــة ا ولــــــــــــــــــى لــــــــعــــــــام 2 2

إنطلقت بطولة لبنان بكرة
الطاولة لفرق الرجال (درجة
أوىل) عىل طــاوالت نادي
املون الســال – عني سعاده
بحضــور رئيــس اإلتحاد
جــورج كوبيل وأعضــاء
اإلتحاد وتحت إرشاف اللّجنة
الف ّنية ممثّلة برئيسها فادي
قسيس ونائب الرئيس ربيع
حيدر ورئيس لجنة الحكّام
جوزيف العقيقي وحكم عام
البطولة كميــل مرعب .وقد
جلت النتائج التالية:
س ّ
فاز األنرتانيك بريوت عىل
املون السال ( )0والجيش
بريوت( (0
عىل الريا
والغديــر جبشــيت عىل
أنرتانيــك أنطلياس ( (0
واألهيل صيدا عىل شاريتيه
دار النــور ( ) 0واللّواء
صيــدا عــىل هومنتمــن
بــريوت ( )0وأنرتانيك
بــريوت عــىل شــاريتيه
دار النور( )0والفــادي
األقــدس عــىل الريا
تول ( )2والجيــش عىل
أنرتانيــك انطلياس ( (0
وهومنتمــن بــريوت عىل
مون السال ( )0والفادي
األقــدس عــىل الريا
بريوت ( )0والغديــر
جبشــيت عــىل الجنــوب
تول ( )1واألهــيل صيدا
عىل اللّواء صيدا ( .)2

ر الر ا

( و )

ان اني انط يا

ار ي دار ال ور

ا ســـــبـــــوع ال ـ ـ ـ ــانـ ــي ل ــب ــط ــول ــة «الــــســــوبــــر لــيــ »
بـ ـ ــرة الــســلــة فـــي االمــــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة

استكملت بطولة «السوبر
ليــ » بكــرة الســلة يف
االمارات العربية املتحدة من
تنظيم «سبورتس مانيا ديب»
وتحــت ارشاف مجلس ديب
واالتحاد االمارايت
الريا
يف كرة السلة.
تشــهد هــذه البطولــة
مستوى عايل من املنافسة
بني مثانيــة فرق مؤلفة من
العبني عرب وأجانب.
ي ائ ا
ويف مايــيل نتائــج
األســبوع الثاين :فاز فريق
عىل فريــق «ارامكس» ((75 85
”
وكان أفضــل العب يف املبــاراة جوين منر.
ويف املباراة الثانية حقق فريق «ســبورتك»
الفوز عىل حساب فريق»سويش((101 105
وكان خليفة ســليم أفضل العب يف املباراة.

الع ا

د ال عب

واختتم االســبوع بفوز فريق «هوبرز»عىل
بنتيجة ( )7 75ونال
فريق
عبدالله محمد جائزة أفضل العب.
وكان الالفت يف االســبوع الثاين حضور
العب منتخب لبنــان كريــم ع ّزالدين لدعم
الالعبني وتشجيعهم.

ــــــولــــــن الـــــشـــــرتـــــونـــــي يـــــتـــــ لـــــق مــــــجــــــددا
فـــــــــي بــــــطــــــولــــــة املـــــــــيـــــــــا املـــــفـــــتـــــوحـــــة

نظــم االتحــاد اللبنــاين
للســباحة بطولة لبنان للمياه
املفتوحة ملســافة  5آالف مرت
ملوســم  2021وذلك يوم األحد
الفائــت يف النــادي اللبناين
للسيارات والســياحة ( )،
مبشــاركة أكرث من  50سباحاً
وسباحة من عمر  12سنة وما
فوق  0سنة.
وشهدت البطولة تألقاً جديداً
للســباح النا ء كولن شادي
الرشتوين ( 12ســنة) من نادي
 ،والذي احــرز املركز
الـــ
الثاين ونال استحسان وتشجيع
الحضور ،لكونه أصغر ســباح
مشارك ،ونظراً للوقت الجيد الذي
سجله.
يشــار إىل أن كولن يســتعد
للسفر االســبوع املقبل اىل ديب
للمشــاركة يف أحد السباقات،
آمالً يف رفع علم لبنان يف هذه
البطولة.
يذكر أن كولن يتــدرب تحت
ارشاف املدرب فرنسوا غطاس.

ول ال

وين ع م

ال و

ً

الخميس  21ترشين األول 2021

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــبــ ــة الــصــ ــيــرة

من هو
من هي

2 1

1

5

2
عــامل تربية أملاين ولــد يف الريف األملاين وبدأ حياته
العمليــة كمد ّرس يف فرنكفــورت .أوجد فكرة روضة
وأسس أول مدرسة روضة ل طفال العام 18 7
األطفالّ ،
إسمه مؤلف من  11حرفا ،إذا جمعت:
 5+ +8+5+1موسيقي إيطايل.
 9+2+5+10دولة أمريكية.
 + +9+11مدينة فرنسية.
 8+1+ +7عصفور.
 +5+ +8مدينة مرصية.
 11+9+1من الحبوب.
 7+5+2منطقة بعيدة عن املدن.
 7+آلة طرب.

الحل السابق
افقيا:
1ـ عاصمــة افريقية،
طائر حا ّد البرص ،كسبوا.
2ـ فيلســوف صيني،
ممثل لبناين.
ـ فصلَت وأنفذت األمر،
إبن الف َرس ،تدعو وتطالب.
ـ مقياس أر  ،فارِغ،
نفع.
يهجمون ،ضدّ َ
5ـ دولة أمريكية ،رض
حب ،من أقسام الجسم.
ال َ
ـ يرقد ،كاتب أمرييك
ساخر راحل ،صنف.
7ـ يســتعمل للكتابة،

نكرث ونزيد ،أقاموا باملكان.
8ـ إحدى القارات ،زعيم
نازي ،حاجِ ز.
9ـ ُعمر ،مغنية لبنانية،
أشهر الحبوب.
10ـ بلــدة يف الجنوب،
طبل ،س ّيدةِ ،
أرشد ،تبخرتَ.
11ـ نعــام ،فك ،صوت
حرق الحطَب.
صبي،
12ـ حرف جزم،
ّ
رفيقة الطالب ،غري متعلم.
1ـ ممثلــة أمريكية،
قطّعنا اللحم.

الحل السابق

ن

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ حافظ إبراهيم ،رف
ألت ،لدود ،نادوا
2ـ َ
ـ تربين ،نبأ ،رام
ـ مل ،دورس ،لعلع
5ـ ذو الفقــار عيل بوتو،
ـ وطن ،لري ،أين ،مادونا
7ـ دم ،املمراح ،الب

1ـ عاصمة والية نيويورك،
جلنا.
بادرنا وع ّ
2ـ ممثلة فرنسية.
قصــت ،ملحد ،ما يُطني
ـ ّ
به.
ـ قا ِدم ،ســاكتون ،أرض
الصحراء.
5ـ حيوان يعيش يف بيئات
الغابات ،االســم الثاين ملطرب
عريب.
مدح وعظّ َم ،أحد الوالدين،
ـ َ
نبــات له رائحة عطرة ويعرف
أيضا باسم آخر.
7ـ االســم الثــاين لرئيس
فرح ،للنهي.
أمرييك راحلَ ،
8ـ حفــ َر البــ  ،شــاعر
مرسحي فرنيس ،حدّ َق ببرصه.

افقيا:
8ـ ليو ،كاملة ،وو ،تجاور
9ـ فرنكفورت ،أمنر ،يرسي
10ـ قبيع ،أي ،راقدات
11ـ أدرسه ،يروســون،
ردود
روي ،البــريو ،رسو،
12ـ
َ
نال
1ـ ناظم الخوري ،خبز ،رم

االبراج

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

الثور
) 21نيسان  21أيار)

الرسطان
) 22حزيران  2متوز)

ال تدع مشــاكلك تتضخم .الحوار الســليم
شــعورك العاطفي يســاعدك عــىل بلورة
الخالفات واعادة التفاؤل يف آخر املطاف .اقرأ قد يهد النفوس الثائــرة ،فلامذا ال تجربه؟
جيــدا العقود وتفحصها بدقــة قبل أن توقع امكانيــة التعرف اىل أصدقاء جدد يف املرحلة
املقبلة.
عليها.

االسد
)  2متوز  2آب)

العذراء
)  2آب  2أيلول)

ترتاكــم عليك الضغوطات مــن كل جانب
حظك وافر هذا اليوم وما ســتحصل عليه
ســيمهد لك الطريــق للوصــول اىل األعىل يف هــذه الفرتة .الراحــة الذهنية رضورية
واألفضــل .وقت مناســب التخــاذ القرارات ومطلوبة .حــاول أن تعالج كل ما كان عالقا
بروية وهدوء.
املستقبلية الجيدة.

امليزان
)  2أيلول  22ت(1

العقرب
)  2ت21 1ت(2

تقدم واضح وملمــوس عىل صعيد العمل
لقاءات ومرسات تصادفك هذا اليوم .مرحلة
جيدة لــكل ما يتعلق باألمــور العاطفية .ال يف هذه املرحلة ويجب عليك أن تثابر عىل هذا
تترسع يف تغيــري أفكارك اللينة نحو الزمالء التقدم .ال تهتم كثريا مبالحظات بسيطة تقدم
لك.
يف العمل.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

فرتة مناسبة للقيام ببعض النشاطات حيث
تقــوم بعمل رائع يدعم جهودك وتطلعاتك.
حافظ عــىل مزاجك الجيد فتصل اىل النتيجة تعيش مرحلة من الركود العاطفي ،ال عشــق
املرجــوة .عاطفيا ،الحب يلوح لك فابتســم مجنون وال هيام طائش .حالتك ســتميل نحو
التحسن.
للحياة.

الدلو
) 21ك 19 2شباط)

10ـ ين ،عليم ،سور
11ـ مارلني مونرو
12ـ داعب ،رومانُس
1ـ روم ،ومأ ،رق ،ر
1ـ فا ،أتاحت ،دروب
15ـ ود ،جياد
1ـ والستون
17ـ نناور ،دار
18ـ صابرين ،مل

1ـ من هو الشــاعر القديم الذي إشتهر بظرفه ،ومدح
الربامكة والعباسيني ،ونقل كتاب كليلة ودمنة بالشعر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلف والده هوالكو وحالف
2ـ ما اسم امللك املغويل الذي
َ
الصليبيني واألرمن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما اسم املغارة التي ينبع منها نهر ابراهيم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ من هو األديب الفرنيس الذي ألّف ملحمة املأسويون،
وهي ملحمة رمزية مشهورة متتاز بسخرية الذعة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إكتشــف جراثيم
5ـ من هــو الطبيب البلجييك الذي
َ
الشهاق والخناق ،ونال جائزة نوبل سنة 1919؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما اســم الدولة التي أعلنت الحرب عىل فرنســا يف
آب 191؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم املنطقة يف شامل غريب إسبانيا التي نالت
االستقالل الذايت سنة 1980؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم امللك الفرنيس الذي أقر اللغة الفرنسية لغة

افقيا:

عموديا:

1ـ أحد حكامء االغريق
السبعة.
2ـ من وسائل االعالم.
ـ علمنا وعرفنا.
ـ أشحذ السكني.
5ـ شجعان وأبطال.

1ـ بنــاء ودهليز تحت
األرض.
2ـ عاصمــة دولــة
أوروبية.
ـ عندنا.
ـ عنب أس َود.
5ـ نتابع ونستمر.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ عرسال.

1ـ عرتيس.

2ـ تربيز.

2ـ رباعي.

ـ رادَ.

ـ رسدين.

ـ يعيده.

ـ أي ،دم.

5ـ سينام.

5ـ لزمها.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ دنيس ديدرو.
2ـ مكسيكو.
ـ أمل دنقل.
ـ جاك دو مورغان.
5ـ سنة 1 97
ـ جيمس رامزي ماكدونالد.
7ـ س َواد.
8ـ بحرية التمساح.

من عرشة حروف:

أنــت طموح ونبيه وتحب االســتطالع ،لذا
مــا زلــت يف أول الطريق فــال تطلب من
الطــرف األخر أن مييض معــك بعيدا .اصرب فإن دائرة أعاملك متســعة دامئا .ولكن هناك
قليال فستحصل عىل نتائج طيبة .حافظ عىل من يراقب ترصفاتك وقد يسعى اىل إغضابك.
إبتسامتك

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

9ـ مجتمع بكرثة وازدحام،
يعطيه النحل.
10ـ ماركة سيارات ،تو ّقدَ ت،
للتعريف.
11ـ االســم الثــاين ملمثل
أمرييك راحل ،أصل ،ميكانييك.
12ـ جامعــة مــن الناس،
وزير ومفكّر لبناين راحل.
1ـ ملعان ،يفي ،هدَ مته.
رس الــيء ،عملة
1ـ ك َ
افريقية ،مفتاح الف َرج.
15ـ خوف.
1ـ نظ َر ،ل ّ البحار.
17ـ حــرف عطــف ،عال
وارتفع ،إسم موصول.
َ
18ـ ممثلة وفنانة مرصية
راحلة صاحبة الصورة.

عموديا:
1ـ حاتم ذو الفقار
2ـ البلوط ،يربدون
ـ فرت ،اندونيسيا
ـ ّ
يدل ،كَعر
5ـ النوفل ،كف ،هام
ـ بد ،رقيب أول ،ال
يبل
7ـ رونسار ،مرّ ،
8ـ أدب ،التاريخ
9ـ العالة ،يورو

سوزان فاالدون

5

الحوت
) 20شباط  20آذار)

عملــك ناجح فال تفقــد القوة عىل الصرب.
فــرص طيبــة الظهار مهارتك .ســتجدد
نشاطك االجتامعي وستحظى باهتامم الناس .ال تهتم أكرث مــن اللزوم ببعض االعرتاضات،
العالقة العاطفية متزنة ،ونجاح ورسور مع وستشــعر بالسعادة عندما تسمع االطراء من
املسؤولني.
املعارف الجدد.

والية أمريكية
ارتفاع
أسعار
املجر
ابتداء
أوز
أرسار
براعة
بوق
تدابري
مترين
ثبات
جهد
جبال
دعائم
ذريعة
ذهب
رجاء
رياضة
سلامن
صفاء
صنني
صديق
ضباب
طرب
ظهور
عدن
عجيب
غسق
غريب
غواتيامال
فخر
فريد

S U D OK U

قف
قرنفل
كميون
كاميليا
كولورادو

ليسوتو
موسيقى
مرجان
مهند
موز

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

هوندوراس
هونشو
هياتم
هاندل.

الحل السابق

الحل السابق
كابول

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس  21ترشين أول 2021

صدمـ ـ ــة شـ ـ ــعبية امـ ـ ــام ارتفـ ـ ــاع أسـ ـ ــعار املحروقـ ـ ــات وا و ـ ـ ــاع تتجـ ـ ــه نحـ ـ ــو الصعوبـ ـ ــات ال بيـ ـ ــرة
الوفــد ا مير ــي يتصــر علــى أن حــز اللــه «عدوهــم ا و » ...ومصــدر أمنــي :الســلم ا هلــي ممســو
هـــل يـــرد عـــون «التعديـــات االنتخابيـــة»  ...وتحـــر ات جنباطيـــة م مـــرة الســـت نا العمـــل الح ومـــي
(تتمة ص(1
بزيــارة بعبدا بعد زيارة عني التينــة والرساي ،ويتواصل مع
قيــادة حزب الله ،وذلك اليجاد املخــارج والحلول ليس عىل
حســاب كشــف املجرمني يف انفجار املرفأ ،لكنه «غمز» من
قناة حرص التحقيقات واالســتدعاءات بفريق معني ،وعلم ان
جهود جنبالط قد تثمر يف عودة جلسات مجلس الوزراء بعد
ان ابل وزراء حزب الله وحركة امل الرئيســني عون وميقايت
حضورهام جلسة مجلس الوزراء عندما توجه الدعوة وانهام
متمســكان بالحكومــة وعملها ومل يهــددا بالخروج منها
واســقاطها ،وعلم ايضا ان ملــف التحقيقات وعمل القا
البيطــار ترك للمعالجة بهدوء مــن قبل وزير العدل ومجلس
القضــاء االعىل عىل ان تكــون املخارج رسيعة ،لكن مصادر
متابعــة اكدت ان جهود جنبالط تعرضت «لرشــقات نارية
كثيفــة» فور خروجه من االجتامع مع ميقايت واالعالن عن
اصدار البيطار مذكريت اســتدعاء للوزيرين الســابقني نهاد
املشنوق وغازي زعيرت والترسيب انه مستمر يف مهمته مهام
بلغــت الضغوط والتاكيــد ان الحصانات خالل العقد العادي
ملجلس النواب ال تشــمل من صدرت اتهامات بحقهم قبل 19
ترشين االول موعد بدء العقد العادي.

التعديالت عىل قانون االنتخابات

ويف املقلــب االخر ،فــان العالقات بني رئييس الجمهورية
واملجلــس النيايب مقطوعــة كليا ،وترجمت يف الجلســة
الترشيعية ملجلــس النواب واقرار التعديــالت عىل القانون
االنتخايب دون االخــذ مبالحظات رئيس التيار الوطني الحر
النائب جربان باســيل لجهة رفضه تعديل موعد اجرائها من
اوائل ايار اىل  27اذار وتهديده بالطعن ور ّد بري «حددنا املوعد
وخل واملجلس ال يأبه بالتهديدات» وقد وقع بري امس عىل
التعديالت ورفعها اىل رئيس الحكومة التي وقعها بدوره ،فهل

يوقعها رئيس الجمهورية يف ظل اعرتاضات باســيل ،وتشري
املعلومات املؤكدة ان عون ســريد القانون وهذا ما يفتح بابا
جديدا للخالفات بني الرئيســني الن كالم باسيل يف ذكرى 1
ترشيــن االول لن مير من دون رد يحدد توقيته بري.

مصدر امني يف الجيش:
ارتياح لخطاب نرصالله

امــا عىل صعيد تداعيات احــداث الطيونة وما خلفته عىل
البــالد ،فقد ابدى مصدر امني رفيــع يف الجيش اللبناين لـ
«الديار» ارتياح الجيش لخطاب االمني العام لحزب الله السيد
حســن نرصالله وكالمه عن الجيش اللبناين ،مشــريا اىل ان
خطابات الســيد نرصالله مل تخرج مطلقاً عن هذا الســياق
الداعــم للجيش ووحدتــه ودوره ووصفــه بالضامنة لكل
اللبنانيــني ،واكد املصدر االمني ،ان الجيش يحقق مع الجندي
الذي ظهر يف رشيط الفيديو وهو يطلق النار ،وهي مســالة
فردية تعالج باالطر املســلكية ،والجيش قام بتقييم ما حصل
يف الطيونة ،وهو من خالل متابعته لعمل الوحدات العمالنية
يبــادر فورا اىل معالجة اي خطأ يف تنفيذ املهام ،واالخطاء
واردة يف كل جيوش العامل ،والسيد نرصالله طالب بالتحقيق،
والجيش بدأه وقبل خطاب الســيد من اجل متاسك املؤسسة
ودورهــا وصورتها الناصعة والنقية عند كل اللبنانيني.
وعن ربط بعض القوى السياسية واالعالمية التشكيالت
الجديــدة يف اركان عمليات الجيــش باحداث الطيونة ،نفى
املصــدر االمني هذا الربــط مطلقا ،واكد ان الجيش ال يتعامل
يف مثل هذه الطريقة ،والتشكيالت الجديدة تتعلق بالرتاتبية
العســكرية واحالة العميد بسام ياسني اىل التقاعد وهو كان
يتــوىل نائب رئيس االركان للعمليات باالضافة اىل رئاســة
الوفــد اللبناين اىل مفاوضات الناقــورة ،وجاء تعيني العميد
غالب رشيف مكان العميد ياســني ،وهو اعىل رتبة من العميد
جان الشــدياق الذي يتوىل قيادة غرفة العمليات ،وهذا االمر

ال يجوز يف الجيش ويخل بالرتاتبية العسكرية ،وكون العميد
جان نهرا اعىل رتبة ،تم تعيينه رئيســا لغرفة العمليات مكان
العميد الشــدياق الذي يحال اىل التقاعد بعد اشهر وهذا كل
ما يف االمر ومربوط بالرتاتبية العســكرية فقط.
وعــن الوضع االمني اكــد املصدر انه مســتقر ،والجيش
ويســري الجيش دوريات راجلة
متواجــد يف مناطق التوتر
ّ
ومؤللة وينفذ مداهامت ،لكن اســتتباب االمن بشــكل فعيل
يتطلب انهاء التوترات السياسية وحال من االطراف السياسية
لتعزيز الهدوء ،الن االمور مربوطة بعضها ببعض ،واذا تأمن
االستقرار السيايس ال حاجة لالجراءات االمنية ،والهدوء يف
جلسة مجلس النواب انعكس ايجابا عىل االرض.

كالم لجعجع اليوم والســيد نرصالله غدا

من جهتهم ،واصل مسؤولو القوات اللبنانية هجومهم عىل
حزب الله ،وسيتحدث الدكتور سمري جعجع اىل برنامج «صار
الوقت» ،وذكرت مصادر القوات ان جعجع ســريد بالتفاصيل
عىل خطاب الســيد نرصالله وتهديداته وســيفند كل النقاط
وسيؤكد عىل مواجهة مرشوع حزب الله.
باملقابل ،يطل الســيد حسن نرصالله مجددا غدا يف ذكرى
املولد النبوي الرشيف وكان حزب الله قد اعلن عن االحتفال قبل
خطاب الســيد االخري وهجومه عىل جعجع واتهامه بارتكاب
مجــزرة الطيونة واخذ البلد اىل اتون الحرب االهلية .

ماذا قال الوفد االمرييك
للجمعيات املدنية ؟

ويف معلومــات مؤكدة ان الوفد االمرييك الذي زار لبنان
التقى جمعيــات املجتمع املدين وحضهم
االســبوع املا
عــىل تنظيــم مقاومة مدنية ضد حزب اللــه« ،العدو االول
المــريكا يف العامل» ،داعيا الجمعيات اىل النزول اىل االرض
ومالقاة نهــج العمل الذي بدأته الســفارة االمريكية مع

الشباب والحوار معهم بشكل مبارش ،واوىل الخطوات كانت
مع الســفرية شيا يف احد مقاهي الحمراء ،كام حض الوفد
الشــباب عىل املشاركة بالعمل الســيايس واخذ العربة من
نتائج االنتخابات العراقية ودور الشباب فيها ،وقال اعضاء
الوفد « ،ال تعتقدوا ان لبنان يشكل اولوية لنا لكننا ال نرتك بلدا
يتواجد فيه تنظيم «ارهايب» كحزب الله ،ولن نسمح بسقوط
البلد بيد هذا الحــزب ،لذلك وجود حكومة افضل من عدمه،
وسندعم وصول الغاز املرصي «بتمييع ومتغيط قيرص» وهذا
املوقف ابلغناه للمسؤولني يف العراق ومرص واالردن ،وجدد
الوفد دعوته للشــباب لالنخــراط يف االنتخابات واحداث
التغيري وخلق توازنات جديدة ضد حزب الله شــعبيا ونيابيا،
تــؤدي اىل تراجع يف دور حزب الله الذي عطل كل الحياة،
واكد الوفد الدعم املطلق الستمرار التحقيقات يف املرفا ،وقلل
مــن اهمية موضوع النفط االيــراين واعتربه مجرد لعبة
اعالمية رغم ان حزب الله استفاد من توزيع هذا النفط يف
املناطق املســيحية ولعب نرصالله دورا اعالميا ذكيا يف هذه
النقطــة ،وأكد الوفد دعم بالده للجيش اللبناين حتى عىل
صعيد الســالح ،داعيا كل الجمعيات املدنية للتوحد وخوض
االنتخابــات يف كل لبنان ونحن ســندعم هذا التوجه ولن
نتخىل عنكم؟ ويف هذا االطار يواصل املوفد االمرييك لعملية
ترسيم الحدود البحرية بني لبنان والعدو االرسائييل جوالته
عىل املســؤولني الســتئناف املفاوضات يف الناقورة ،وسط
انقسام لبناين عىل تشكيل الوفد يف ظل معلومات عن اتجاه
لتكليف وزارة الخارجية بتاليف الوفد اللبناين وســحب هذا
امللــف من الجيش اللبناين الذي قاتل العادة كل حقوق لبنان
النفطية خالفا للخطوط الســابقة بعدما اكتشف ضياع اكرث
مــن الف كلم مربع مــن حقوق لبنان ،والخوف من ان تؤدي
الخالفــات اىل تطيري هذه الرثوة ،ومــن مينع ذلك يف ظل
واقع البلد الحايل ؟

بعــــــــد حاد ــــــــة الطيونــــــــة ...مــــــــا هــــــــي ال لفــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن شــــــــلل عمــــــــل الح ومــــــــة
ســــــــتهدا التضخــــــــم
السياســــــــة النقديــــــــة… ال ت بيــــــــ لســــــــعر الصــــــــر واملطلــــــــو
(تتمة ص(1
ثبات باألســعار عرب خلق «نقاط ربط إسمية» تلزم املصارف
املركزية إعتامد سياسات متجانسة ومتناغمة مع توفري إطار
يسمح لالعبني اإلقتصاديني مبتابعة تنفيذها.
هذه السياســة النقدية هي املرجــح إعتامدها يف املرحلة
املقبلــة نظــ ًرا إىل أن من رشوط صنــدوق النقد الدويل ترك
األســواق تُحدّ د سعر الفائدة (بإســتثناء الفائدة عىل املدى
القصري التي ســتبقى من مهام املرصف املركزي) وإستطرادًا
سعر رصف اللرية اللبنانية.
هذا األمــر يفرض وضع الربنامــج اإلصالحي الحكومي
والذي ســيكون رشطا أساسياً يف عملية ثبات األسعار نظ ًرا
«التضخم» يفــرض إطاراً إقتصادياً
إىل أن الهدف الوســيط
ّ
ومالياً ثابتاً.
مع اإلشــارة إىل أن ثبات النقــد يأيت من أحد أمرين :ثبات
يف النمــو اإلقتصادي وهو املعتمد يف الدول املتطورة ،و أو
تكويــن إحتياطي كبري (نســبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل)
من العمالت األجنبية ،وهو أمر يفرض نفســه يف حال فشل
السياسات الحكومية.
ولقد أعلنت الحكومة اللبنانية عىل لســان وزير اإلقتصاد
أنها «ســتعمل عىل ضبط تفلّت الدوالر وإستقراره عىل سعر
 12ألف لرية يف األشهر املقبلة» .بالطبع هذا األمر غري ممكن

تقن ًيــا إال من خالل إعتامد املنهجيــة التي إعتمدها مرصف
لبنان ،أي تكوين إحتياطي كبري من العمالت الصعبة ،وهو أمر
تم
ُمســتحيل حالياً يف ظل الظروف السياسية الراهنة إال إذا ّ
اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ضمن إطار برنامج إصالحي
وتحفيز النمو اإلقتصادي – العنرص اإلقتصادي الجوهري يف
ثبات العملة الوطنية.
إال أنــه وعىل الرغم مــن وضوح الصورة ملا يجب القيام به
للوصول إىل الثبات يف األسعار – عنيت بذلك برنامج إصالحي
وتحفيز إقتصادي وسياســة نقدية مبنية عىل اســتهداف
التضخم – إال أن هذه الصورة هي تبســيط لحال أكرث تعقيدً ا
فرضه الواقع الســيايس املعقد يف ظل إرتباط ميكانييك لكل
يشء بالوضع السيايس.
فالشلل الحكومي الناتج عن التحقيق بجرمية املرفأ يُلقي
خصوصا عىل الصعيد املعيي.
بظالله عىل كل األصعــدة
ً
فصفيحــة البنزين  95أوكتان بـ  02700لرية لبنانية مع
إرتفاع بقيمة  0ألف لرية عن التســعرية املاضية ،والبنزين
 98أوكتــان بـــ  12700لرية لبنانية مــع إرتفاع  2ألف
لرية ،وصفيحة املــازوت  277000لرية لبنانية مع إرتفاع
 . 5 500واألصعــب هو ســعر قارورة الغــاز التي أصبح
ســعرها  229 00لــرية بإرتفاع  9 00لرية والتي تُشــكّل
عنرصا أساســيا يف حياة األرس نظ ًرا إىل إســتخدامه يف
الطبــخ! ويلجأ املعنيــون يف ترصيحاتهم غري املقنعة إىل
تربير إرتفاع األســعار بإرتفاع أسعار النفط العاملية ،وهو

ليس بتربير كاف نظ ًرا إىل أن إرتفاع أسعار النفط ال يعكس
خصوصا أن سعر الدوالر
جنون إرتفاع أســعار املحروقات
ً
يف الســوق الســوداء ثابت عىل العرشين ألــف منذ فرتة
وبالتايل هناك قطبة مخفية!
عمل ًيا إرتفاع أســعار املحروقات ســريفع بدوره كل أسعار
الســلع والبضائع والخدمات يف ظل تــآكل القيمة الرشائية
للعملة الوطنية والضعف القاتل واالستهتار غري املربر للرقابة
من قبل الدولة اللبنانية ،إضافة إىل األفق السياســية امل ُقفلة
وعدم إجتــامع مجلس الوزراء ملعالجــة األمور اإلقتصادية
واملالية واملعيشــية بطريقة جدية مقنعة .ومن منا ال يتذكر
حادثة قربشمون والشلل الحكومي الذي نتج عنها ( 0يو ًما
مــن التعطيل) ،وهو ما منــع وقف اإلنهيار! ومن منا أيضاً ال
يذكــر ترصيف األعــامل الذي دام أكرث من عام مع غياب كيل
رس ع يف تردّي الوضع
لجلســات مجلس الــوزراء وهو مــا ّ
وتفاقم األزمة.
الفارق هــذه امل ّرة أن كلفة التعطيــل أصبحت عالية جدً ا،
وهي ســتزداد بطريقة متســارعة يوماً بعد يوم ،وما إرتفاع
ســعر املحروقات إال «غيض من فيض» أو كام يقال «the Tip
 ! »of the Icebergفالــدوالر الثابــت منذ فرتة عىل العرشين
ألف لرية مرجح لإلرتفاع مع غياب أفق الحل كام أن األســعار
ستستمر باإلرتفاع يف ظل إنكفاء وغياب قرارات صارمة من
قبل الحكومة تجاه اإلحتكار والتهريب.
مــن كل ما تقــدم ،ميكن الجزم بأن التضخــم هو عنوان

ال ــج ــيــ االيـــــرانـــــي :نـــولـــي ت ــع ــزي ــز ال ــع ــاق ــات
مـــــــــــع روســـــــــــيـــــــــــا أهـــــــمـــــــيـــــــة خــــــاصــــــة

االرها يضر في دمشق :قتلى وجرحى بتفجير حافلة جنود
(تتمة ص(1
السورية ،وأضاف أن من خطط
بعد دحر اإلرهاب من أغلب األرا
لهذا الهجوم كان يرغب يف إيذاء أكرب عدد ممكن من املواطنني.
وتفجري أمس هو األكرث دموية يف العاصمة الســورية منذ عام
 ،2017حني أودى تفجري تبناه تنظيم الدولة اإلسالمية استهدف
القرص العديل بحياة أكرث من  0شخصا يف آذار .2017
عىل مت حافلة
وكان انفجار ســابق وقع يف أوائل آب املا
عســكرية يف دمشــق عند مدخل «مساكن الحرس» قرب مرشوع

دمر ،وقالت الســلطات حينها إن االنفجار نجم عن متاس كهربايئ
أدى إىل انفجار خزان الوقود يف الحافلة واشتعاله ،مام أسفر عن
مقتل سائق الحافلة وإصابة آخرين.
يذكر أن آخر انفجار استهدف دمشق كان نهاية ترشين األول من
العام املا  ،وأســفر حينها عن مقتل مفتي دمشق الشيخ عدنان
أفيوين.
كام وقعت عــدة هجامت هذا العام عىل مركبات الجيش رشقي
ســوريا شنها ارهابيون يشتبه يف أنهم من تنظيم الدولة وما زالوا
ينشطون يف املنطقة الصحراوية املرتامية األطراف.

بيني متفاج من موق البي ا بي من االستيطان
محاولة سرائيلية لت ليب أعضاء بال ون رس على بايدن
(تتمة ص(1
ويف ذات الســياق ،قالــت القناة الســابعة العربية أمس
إن يويس داغان رئيس مجلس الســامرة (شــامل الضفة)
االســتيطاين يقوم بـ»ماراثون من االجتامعات مع أعضاء
الكونغــرس األمرييك ،لخلق ضغط مضاد عىل البيت األبيض،
للموافقة عىل البناء االستيطاين بالضفة .
وأشــارت القناة إىل أن عددا من أعضاء مجليس الشــيو
والنواب ،أبلغوا داغان أنهم يدعمونه وســــوف ينضــــمون
إليــه.
ولفتت إىل أن داغان التقى مع أكرث من  20عضوا يف مجليس
الشــيو والنواب ،من الجمهوريني والدميقراطيني ،ملدة يومني
ونصف اليوم.
ورصح داغان قبل جولته يف واشنطن قائال «لن نسمح
بتجميد البناء يف الضفة الغربية ،ال يف هذه الحكومة وال يف
أي حكومة أخرى .

شار ايو رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير  :حــنـا ايــــو
نائــبة رئــيـــ التحرير  :نــور نعمة

وكانت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن ،قد أعلنت معارضتها
ل نشطة االســتيطانية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ،لكن
السلطة الفلسطينية تقول إن اإلدارة األمريكية ال تبذل أي جهد
حقيقي ملنعه.
وقالت وزارة الخارجية الفلســطينية يف بيانات ســابقة
إنها «تنتظر مــن املجتمع الدويل بكافة مكوناته وخاصة
اإلدارة األمريكيــة موقفا حازما قويا يُجرب إرسائيل عىل وقف
االستيطان .
ويعد االســتيطان العقبة الرئيســة أمــام أي مفاوضات
فلســــطينية إســــرائيلية محتــــملة ،حيــث يــرص
الفلســــطينيون عــــىل أن االستيطان غري رشعي ،استنادا
للقانون الدويل.
وتشــري بيانات حركة «السالم اآلن» الحقوقية اإلرسائيلية،
إىل وجود نحو  1ألف مستوطن إرسائييل و 1 2مستوطنة
كبرية و  12بؤرة اســتيطانية عشــوائية (غري مرخصة من
الحكومــة اإلرسائيلية) بالضفة الغربية ،مبــا فيها القدس
الرشقية.

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

ميكن إعتباره الكارثة الحقيقية نظ ًرا
املرحلــة املقبلة وهو ما ُ
إىل الطبيعــة التغلّغلية لهذه اآلفة .وما قد يجهله املعنيون أن
إستفحال التضخّم لن يُس ّهل الحلول التقنية املتاحة ،وبالتايل
فإن النية السياســية مل تعد مجدية يف واقعنا املتهالك الذي
جم حتامً بسعر رصف اللرية! وليكن الجميع عىل يقني
ســ ُيرت ّ
أنه من النظــرة االقتصادية املهــــنية البحتة فإن مليارات
الــدوالرات التي قد تدخل إىل لبنان الحقًا لن تعود كافية ملحو
وال حتى لرتميم تداعيات التضخم...
جب عىل من تبوؤا ســدة املسؤولية معرفة أن األمر
لذا يتو ّ
تخطّى الخطوط الحمر ،وأصبحنا اقتصاديًا يف قلب االنهيار
ال عىل ضفافه ،وما نشــهده يو ًما بعد يوم هو نتائج االنهيار
املتدحــرج ،وبالتــايل فإن إجتامع الحكومــة ألخذ قرارات
إصالحيــة أصبح أم ًرا كيان ًيــا ،والتخلف عن هذا الواجب قد
يضعهــا أمام خيانــة األمانة والثقة امللقــاة عىل عاتقها،
ميكن ُمعالجته
فالفقــر الذي يعصف باملجتمع اللبنــاين ال ُ
بحلول جزئيــة (بطاقة متوينية ،رفــع أجور ) إذ تجاوز
األمر هذه املســتويات وأصبح يف غاية التعقيد من الناحية
االقتصادية ،وبالتــايل فاملطلوب أصبح ُمعقدً ا أكرث من ذلك
بكثري.
يف الختــام ال يســعنا إال طرح ســؤال جوهري :هل باتت
الحســابات السياســية أهم من حياة املواطن اللبناين ،ال بل
من بقاء الوطن؟ وهل النموذج الفنزويليل هو الطريقة املثلة
للحفاظ عىل املتكسبات الضيقة؟

(تتمة ص(1
توســيع الروابط بني الجانبني وزيادة التعاون يف أبعاد
مختلفة ،وإقامة مباريات وتعاون عســكري مشــرتك
وحتى لجنة عســكرية مشرتكة بني البلدين يف األشهر
املقبلة يف طهران .
وأضاف باقــري أن «القيادة يف إيــران تويل تعزيز

العالقات مع روسيا أهمية خاصة».
وتطــرق إىل السياســات األمريكية ،قـــــائالً إن
«أميـــــركا تعلــم جيداً أن ســــياسة القطب الواحد
انتــــهت وعليها أن تســحب قواتهــا من جنوب غرب
آسيا .
وعــن أفغانســتان اعترب أن «الفراغ العســكري يف
افغانســتان ميكن أن يتيح مجاالً لإلرهابيني .

احتجاجات مستمرة في العرا على نتائ االنتخابات
مجل القضاء  :الفرز اليدوي سيقتصر على مرا ز محددة
(تتمة ص(1
وقالــت املفوضية إن إجاميل عدد الشــكاوى عىل نتائج
االنتخابات تجــاوزت  ،1 00موضحة أن الطعون تتضمن
 1شــكوى للتصويت العام ،و 27للتصويت الخاص ،و9
شكاوى عىل عمليات العد والفرز اليدوي ،من دون تفاصيل
أكرث حول طبيعتها.
ومــن املقرر أن تحســم مفوضيــة االنتخابات الرد عىل
الطعون خالل أســبوعني من تاريخ إغالق أبواب تســلمها،
وحــال صدور قرارات الطعن سرتســل نتائــج االنتخابات
إلــــى املحكمة االتحادية العليا للتصديق عليها بشــكلها
النهايئ.
هــذا ويواصل أنصــار الفصائل املعرتضة عــىل نتائج
االنتخابــات الربملانية يف العــراق اعتصامهم قرب املنطقة
الخرضاء يف بغداد ،وذلك وســط إجراءات أمنية مشددة.
وأغلقت قوات األمــن أمس األربعاء املنطقة الخرضاء

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

(وســط بغداد) ،إضافــة إىل جرس «الطابقــني» املؤدي
إليهــا بالتزامن مع تواصل االحتجاجــات الرافضة لنتائج
االنتخابات الربملانية.
ونقلــت وكالة األناضول عن ضابــط يف الرشطة قوله
إن قــوات األمن املكلفة بحاميــة املنطقة الخرضاء أغلقت
املنطقــة بالكامل ومنعت الدخول إليها ،باســتثناء حاميل
التصاريــح ،كــام أغلقت جــرس الطــــابقني املؤدي إىل
ا ملنطــقة .
وعىل مدى اليومني املاضيني ،شــهدت بغداد ومحافظات
أخرى جنــويب البالد احتجاجات متفرقــة ألنصار القوى
والفصائــل املعرتضة عىل نتائج االنتخابات.
ونقلــت وكالة األنبــاء األملانية عــن متظاهرين قولهم
إن الوقفات االحتجاجية واالعتصامات ســتبقى مســتمرة
لحــني إعالن مفوضية االنتخابات إعادة العد والفرز يدويا،
«وكشــف حــاالت التزوير والتالعب التــي رافقت العملية
االنتخابيــة ،وط نــة جمهور األحــزاب ومعرفة مصري
أصواتهم .

املـدير املايل عــامد معـلوف
ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار هشام زين الدين
مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف 0 811785 05 92 8 0 1 2 :
فاكس 05 92 77 :
االعالنات 05 92 77 92 7 8 92 7 7 92 770 :
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