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 12صفحة

الصـــــراع بيـــــن الســـــلطة القضائيـــــة والتنفيذيـــــة يشـــــل البلـــــد ولبنـــــان الـــــى املجهـــــول
نصـــر اللـــه أعلـــن املرحلـــة الثانيـــة ملبـــادرة املـــازوت وحـــذر مـــن املســـار الخطـــر فـــي «الطيونـــة»
القــــــــوات اللبنانيــــــــة :اختيــــــــار  6نــــــــواب للمغتربيــــــــن هــــــــو عزلهــــــــم عــــــــن لبنــــــــان

نور نعمة

يواجه الشــعب اللبنــاين وحيدا مآيس وويالت
وضغوطات وافقار وتجويع وتعذيب واضطهاد مل
تشــهدها اال شــعوب قلة وذلك النه شعب حر أىب
الخضوع للمشاريع الخبيثة التي تحاك يف املنطقة
والنه شعب مظلوم يف الوقت ذاته بحكام ال يعرفون
الضمري وال الوطنية وال االنســانية .اليوم يتعرض
لبنــان من كل حدب وصــوب اىل حقد مريض من
االشقاء واالعداء الركاعه واذالل شعبه ليصبح لقمة
ســائغة يتحكمون به كيفام شاؤوا ولكن التاريخ
يشــهد ان اللبناين اقوى مام يعتربه العرب وارشس
مام اعتقدته ارسائيل العدوة .ولكن الســؤال الذي
يطرح نفســه :امل يكتف االصدقاء قبل االعداء من
اضطهاد لبنان؟
اصبح  %70من الشــعب اللبناين تحت خط الفقر
والبطاقة التمويلية مل تصدر بعد ومل تساعد الدولة
العائالت االكرث حاجة كام اعلنت .ويف هذا السياق،
يقول الخبري االقتصادي سامي نادر للديار ان البطاقة

التمويلية ميكن االن اصدارها اذا اتخذت مبارشة من
القرض املقدم من البنك الدويل واذا رصفت بالدوالر.
عندها هذه البطاقة ســتفيد املواطن الفقري ولكن
كشف نادر عن وجود عقبتني متنع استفادة اللبناين
الفقري من البطاقة التمويلية وهام «كيف سترصف
االموال» و»من سيوزعها عىل العائالت االكرث فقرا».
وتابع الخبري االقتصادي ان البنك الدويل كان واضحا
مــع الدولة اللبنانية ان لديه رشوطا لرصف القرض
للمواطنني الفقراء وهي :اوال،اعتامد منصة Impact
التي تتسم مبعايري الشفافية واملهنية  .وثانيا،يشدد
البنك الدويل توزيع املساعدة بالدوالر .ولكن لالسف
مل توافــق الدولة عىل اي من هذه الرشوط حارمة
املواطــن اللبناين الذي يعيش الفقر والجوع والعوز
من مســاعدة تحســن من وضعه املعييش وتشبع
البطون الخاوية الطفال لبنان.
اما عن قــول الحكومة بانها انهت الجزء التقني
من الخطة املالية واالقتصادية للتعايف من االزمة،
شــكك الخبري االقتصادي ســامي نادر بهذا الشق
مطالبا الحكومة مبصارحة الناس بتفاصيل الخطة.
واضــاف ان الجزء التقني يعنــي حصول التدقيق

الجنايئ يف مرصف لبنان وتوحيد ارقام الخســائر
وتحديد حجم الخســائر التي ســتتحملها الدولة
والقطاع املرصيف واملودعني .واعرب نادر عن اسفه
لعدم وضع كابيتال كونرتول حتى هذه اللحظة وال
حصول التدقيق الجنايئ وال تنفيذ اصالحات يريدها
بشدة املجتمع الدويل وصندوق النقد الدويل لنبارش
فعال يف عملية التعايف االقتصادي واملايل.

} نرصالله :بدأ املرحلة الثانية
ملبادرة املازوت }

قال االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرص
اللــه «عندما يكون جزء من االرايض اللبنانية تحت
االحتــالل هذا يعني اننا امام ســيادة منقوصة»،
وتابع «عندما نشــهد يف كل يوم التدخل االمرييك
السافر يف الحياة السياسية اللبنانية واالنتخابات
املقبلة فهذا انتقاص من السيادة والحرية» ،واضاف
مينع لبنان -وهو احوج ما يكون يف هذه
«عندمــا ُ

(تتمة املانشيت ص)12

السيد نرصالله يتكلم امس

باســيل للديار  :لن نبقى ســاكتين امام التعطيل...فلتجتمع الحكومة او <ما تكفي» وانصح ميقاتي بالدعوة لجلســة واملعترضين بالحضور

الس ــعودية تري ــد مواجه ــة ح ــزب الل ــه واذا م ــا فه ــم فرنجي ــة انه ــا ل ــن تش ــتري م ــن اح ــد ش ــيئا بلبن ــان فمش ــكلة !
تدخلنــا بالتحقيــق «وهــم خرافــي» واذا فــي حــدا ماســك القضــاء هــو صاحــب االتهــام والحرائــق التــي تــؤدي لجهنــم بحاجــة ملأمــوري أحــراج
جويل بو يونس
رغم العاصفــة الهوجاء التي هبت عىل لبنان من الداخل كام
الخارج ،فشلّعت حكومة «معا لالنقاذ» وصبت غضبها عىل اخر
حكومات العهد كام يقــول البعض ،ال يزال رئيس التيار الوطني
يتحصن بهدوء ميكّنه من مقاربة كل امللفات
الحر جربان باسيل
ّ
املطروحة بوضوح تام وبكلامت مختارة بدقة توازي دقة املرحلة
التي متر بها البالد.
لكل سؤال يخطر ببال اي مواطن متنى يوما طرحه عىل باسيل،
جواب جاهز لدى االخري مع االدلة والرباهني وحتى بالتواريخ ،فان
زرتــه يف منزله صباحا لوجدت امامك رجال ميلك من» الصالبة
السياسية» ما يكفي ملواجهة الحمالت والرد عىل السهام بسيل
من الرسائل املصيبة للهدف.
بــال قفازات وبرصاحة مطلقة تحدث باســيل مطوال «للديار
« ،مطلقا سلســلة مواقف ورسائل طالت الحلفاء كام الخصوم

النائب جربان باسيل

وموجها لهؤالء رســائل مبطنة تستشف من جوابه تعقيبا عىل
السؤال ب »:جاوبتك عىل السؤال».
عن ملف التحقيق بانفجار الرابع من اب واملحقق العديل الذي
فجر الحكومة قالها باسيل رصاحة  »:هواجس التسييس مبنية
عىل «وهــم» فاملوضوع يعالج بالقضاء وما يحصل من تعطيل
للحكومةجرميةموصوفةلننبقىساكتنيعنهافعىلالحكومة
ان تجتمع واال ما «تكفّي احسن» ،ناصحا رئيس الحكومة بالدعوة
لجلسة واملعرتضني (الثنايئ الشيعي ) بالحضور ،باعتبار اال حل
اتفق عليه بعد وال ميكن استمرار الوضع عىل ما هو عليه ،كام قال.
مل يخف باسيل انه يف حال متت الدعوة لجلسة عامة ملجلس
النواب حســب االصول الحالة ملف محاكمة الرؤساء والوزراء
والنواب امام املجلس االعىل ملحاكمة الرؤســاء او لتشكيل لجنة
تحقيق برملانية ،فالتكتل يحرضها ولو انه مل يبدل املوقف من انه
ضد الفكرة اي ضد التصويت «مع» ،علام ان املسالة يف حال متت
الدعوة فستناقش داخل التكتل ،كام يؤكد باسيل.

إيــــــران ت ــط ــرح ش ــروط ــه ــا لــنــجــاح مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا وتــتــهــم
«وكــــــــــالــــــــــة الـــــــطـــــــاقـــــــة» بـــــمـــــعـــــامـــــلـــــة تــــمــــيــــيــــزيــــة

قــال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان يف
اتصال مع مســؤول السياســة الخارجية باالتحاد األورويب
جوزيب بوريل إنه ميكن التوصل إىل اتفاق جيد وفوري بشأن
برنامــج إيران النووي إذا كانت بقية األطراف مســتعدة لرفع
العقوبات وتنفيذ االتفاق.
وأضاف عبد اللهيان أن بالده ستشــارك بجدية يف محادثات
فيينا وتريد توافقا جيدا ميكن التحقق من تنفيذه ،مشريا إىل أن
العودة الحقيقية لالتفاق تعني االلتزام به وال بد من ضامنات
حقيقية حتى ال تنسحب واشنطن منه ،وفق تعبريه.
ويرتقب الجميع اســتئناف املفاوضــات يوم االثنني القادم
يف فيينــا بعد تعليقها منذ حزيران املايض ،بني إيران والقوى
الكربى املشــاركة يف االتفاق النــووي املربم يف  ،2015يف
محاولة إلنقاذه.
وستشــارك يف مفاوضات فيينا طهران والدول التي ال تزال
طرفًا يف االتفاقية ،يف وقت ســتكون فيه مشاركة الواليات
املتحدة غري مبارشة.
مــن جهة أخرى اتّهمــت إيران الوكالــة الدولية للطاقة

وعن االتهامات بتدخل العهد اما عربه او عرب مستشــار رئيس
الجمهورية سليم جريصايت مبجريات التحقيق والقضاء بعدما
كان الرئيس بري غمز من قناة «قضاء الســلطة»  ،فريد رسيعا
باســيل موجها رسالة واضحة لرئيس مجلس النواب مفادها »:
تدخلنا بالتحقيق «وهم خرايف» واذا يف حدا ماســك القضاء هو
صاحب االتهام!!
ويف اطار الحديث عن العهد والرئيس بري ،تطرقنا ملا كان قاله
سابقا رئيس مجلس النواب من «انه يبدو ان جهنم ليست بحاجة
ملأمور احراج» ،قبل ان يقاطعنا باســيل ليكمل الجملة ب»:لكن
الحرائق التي تؤدي لجهنم بحاجة ملأموري احراج ! لريفض بعدها
الــرد عام اذا كان قصد بان الرئيس بري هو «من حرائق البالد» ب
«جاوبتك».
يرفض رئيس التيار الحديث بحق وزير االعالم جورج قرداحي

(التتمة ص )5

عىل طريق الديار
عندما تصطدم الســلطة القضائية عرب
ٍ
قــرارات تتخذها  ،مع جز ٍء من الســلطة
التنفيذية  ،كرئيس حكومة سابق  ،ووزراء
حاليــني وســابقني  ،ويتوقف الوزراء عن
حضــور جلســات الحكومة ،فــال تعود
تجتمع ،يف حني البالد تعيش حالة كارثية
فمن الذي يجب ان يتدخل؟
من خــالل مصلحة لبنان العليا  ،وليس
مــن خربة دســتورية  ،نقــول ان رئيس
الجمهوريــة هو الذي يجب ان يجد حلوال،
ألنــه الوحيد الذي اقســم اليمني للحفاظ

عىل الدســتور ،فال بد من خطــو ٍة ما اذا
كان املحقــق العديل يحاكم رئيس حكومة
،ووزراء امام املحكمة الخاصة مبحاكمة
الرؤســاء والوزراء .من الرضوري ان تعود
الحكومــة لالجتامع برسعــة  ،ألن لبنان
والشــعب يعيشــان حالة كارثية كربى
،والبد من مبــادرة يتخذها فخامة رئيس
الجمهوريــة يك تبدأ معالجــة الكارثة
،وتتعــاون الســلطات من اجــل التعايف
االقتصادي ووقف عذاب الشعب اللبناين.

«الديار»

«كورونا» :إجراءات متسارعة في أوروبا ومنظمة
الصحة تسعى لتحديد خطورة املتحور الجديد

(التتمة ص)12

مــــاكــــرون :تــصــرفــات ل ــن ــدن ب ــش ــأن املــهــاجــريــن «غ ــي ــر جــديــة»
وبــــاريــــس تــلــغــي دعــــــوة لــــوزيــــرة الـــداخـــلـــيـــة الــبــريــطــانــيــة
قالت الحكومة الفرنســية إن رســالة رئيــس الحكومة
الربيطانية بوريس جونســون للرئيــس الفرنيس إميانويل
ماكرون التي انتقد فيها باريس بســبب قضية املهاجرين ،غري
الئقة.
يأيت ذلك بينام ذكرت وســائل إعالم فرنسية أمس الجمعة،
أن وزيــر الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان ألغى اجتامعا مع
نظريته الربيطانية بريتي باتيل كان مقررا يوم األحد املقبل.
ويف رده عىل هذه الخطوة ،قال وزير النقل الربيطاين غرانت
شابس إن بالده تأمل أن تعيد فرنسا النظر يف إلغاء دعوة وزيرة
الداخليــة باتيل لحضور اجتامع مقرر عقده مطلع األســبوع
ملناقشة قضية املهاجرين.
وقال شــابس -يف حديــث إىل «يب يب يس نيوز» (BBC
« )Newsال ميكــن ألي دولــة أن تعالج هذا األمر مبفردها ،لذا
آمل أن يعيد الفرنسيون التفكري يف املسألة».

} رسالة وجهود }

وقال جونســون يف رسالة إىل ماكرون نرشت عىل تويرت
نتوصل إىل اتفاق إعادة قبول ثنايئ ،للسامح بعودة
«أقرتح أن
ّ

(التتمة ص)12

رفــع املركــز األورويب ملكافحة األمراض
مســتوى التحذير من وباء كورونا إىل «عال
جدا» ،وأعلنــت دول عديدة يف القارة العجوز
إجراءات إضافية الحتواء العدوى املتسارعة،
وخاصــة بعد رصد متحــور جديد يف جنوب
أفريقيا ،وهو ما دفع دوال عدة لتحديث قوائم
السفر الحمراء.
وقالت املفوضيــة األوروبية صباح أمس
الجمعة إنها تقــرتح تعليق الرحالت الجوية
من جنــوب القارة األفريقية ،احرتازا من ذلك
املتحــور الجديد الذي يســعى العلامء لتحديد
مدى خطورته.

وقالت رئيســة املفوضية أورســوال فون
دير الين -يف تغريدة عىل تويرت« -ســتقرتح
املفوضيــة األوروبية بالتنســيق الوثيق مع
الــدول األعضاء تعليق الرحالت الجوية اآلتية
مــن منطقة جنوب القارة األفريقية بســبب
املتحور يب .»)B1.1.529( 1.1.529
وبالفعل ،أعلنت إيطاليا وأملانيا أمس إغالق
الحــدود أمام القادمني مــن دول يف جنوب
القارة األفريقية ،أســوة مبا أعلنته بريطانيا
أمس األول.
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تغريدة البابا أم تغريدة الله

نبيه الربجي

ال نتصــور أن البابــا
فرنســيس ،الــذي من
يعــود اىل ماضيــه بني
املعذبــني يف بالده كمن
يعود اىل مايض األنبياء،
أخطــأ يف اللغة ،أو يف
مــا وراء اللغــة ،حني
قــال ،يف تغريدتــه،
«أيهــا الرب االلــه ،خذ
لبنــان بيــده ،وقــل له
انهــض ،قم كــام فعل يســوع مع ابنــة يائريس».
هــذا يعني ،يف نظــر الحرب األعظــم ،أن لبنان مات.
بات بحاجــة اىل من يعيــده اىل الحيــاة ،كام أعاد
املســيح ابنة رئيس املجمــع اليهــودي اىل الحياة .
أال تظهــر األحــداث أن البابــا ،مثلنا ،مل يعــد لديه،
أمــام اآللهة ،وأنصــاف اآللهة ،ســوى  ...يد الله ؟
ال معجزة من السامء .كل الذين أتوا من هناك مل يرتكوا
وراءهم سوى التفرقة ،وسوى الكراهية ،بني األنواع
البرشيــة ،بالرغم من أن أقوالهم ،وكتبهم ،دعت اىل
تكريــس الحالة االلهية فينا  .ثقافــة األقوى أعادتنا
اىل زمن الوثنيــات الكربى التي تبدو ،يف ل التأويل
الدمــوي للن  ،أقل هــوالً من الديانــات الكربى ...
مــا علينا اال أن ننتظــر أن تصلنا املعجــزة من فيينا.
الدولــة التي أنتجــت أدولــف هتلــر ،وكان اغتيال
جرت الحرب العاملية
أرشيدوق النمســا ،الرشارة التي ف ّ
األوىل ،هــي التي أنتجت ســيغمند فرويد ،وقد توغل
يف الالوعــي البــرشي ،ويوهان شــرتاوس الذي،
حني وضع ســنفونية «الدانوب األزرق» ،كان يتصور
أن ميــاه النهــر تصب عنــد قدمي الســيدة العذراء.
لن نن  ،كعرب ،املستشار برونو كرايس الذي كان
اهرة سياسية فذة .اليهودي املحنك وقف اىل جانب
القضية الفلســطينية .بالحرف الواحد قال انه يرفض
وصاية «ارسائيل» عىل  ...الله !
هــي ،ايضاً ،بلــد كليمنــت ميرتنيخ الــذي كان،
مــع الفرنيس شــارل تالــريان ،نجم مؤمتــر فيينا
) )1815للبحــث يف الرتكة البونابرتيــة ،ولصياغة
خارطــة طريــق ألوروبا األخــرى ،قبــل أن يظهر
أوتو فــون بيســامرك ،ويقرع الطبول عىل ســفوح
األلــزاس واللوريــن ( ،) 1870وكان املدخــل اىل
الحــرب العامليــة األوىل التــي كنــا ضحاياها ،من
ســايكس ـ بيكو اىل فريســاي وســان مارينو ...
أما من تغريــدة أخرى ،يا صاحب القداســة ،تف
باملفاوضات بــني األمريكيني وااليرانيــني اىل العودة
لالتفــاق النووي ،وحيــث يبدو أن ــروف العودة
اليه ،بســبب التصدع األمرييك ،وبســبب الشكوك،
والطموحات ،االيرانية ،اذا ما أغفلنا رقصة األشباح
يف جــدران القاعة ،أكرث تعقيــد اً بكثري من الظروف
التي أدت اىل ابرام االتفاق لنحو ســت سنوات خلت ؟
هنا يفــرتض أن تتدخــل يد اللــه (يدا اللــه) ألننا،
كلبنانيــني ،وكســوريني ،وكعراقيــني ،وكيمنيني،
ضحايــا رصاع املصالح ورصاع الحرائق  .الرصاع الذي
يتبق لنا ســوى
يجري فــوق هياكلنــا العظمية (مل
ّ
هياكلنا العظمية) ،دون أن يعبأ أحد مبعاناتنا وبأنينا
يف هذا العــامل بــاآلذان املقفلة ،وبالعيــون املقفلة
مــن فيينا ،ومــا وراء فيينا ،واألمريكيــون يحزمون
أمتعتهم للرحيل اىل الباســيفيك ،يتبلور املشهد اآلخر
للرشق األوسط .أنكون أمام حرب طروادة أخرى (وال
هومريوس هنــاك) أم نكون أمــام مؤمترعىل غرار
مؤمتر دويل العــادة ترتيب املعــادالت ،والعالقات،
وحتى اعــادة ترتيب الكــرايس ،يف املنطقــة التي،
ومنــذ نحو قــرن مــن الزمــان ،ال تزال تــدور يف
الحلقة املفرغة .كثــرياً ما تكون الحلقــة الدموية .
تغريــدة البابا أم تغريدة الله ؟ هكــذا لبنان يف مهب
املصالح ،ويف مهب العواصف ،متى مل يتحدد مســار،
ومصري ،الرشق األوســط يف مؤمتــرات اآلخرين ؟
ال عرب ،وال لبنانيون (وقد اختربنا عجزنا يف لوزان ،ويف
جنيف ،ويف سان كلو) بامكانهم أن يتفقوا عىل رؤية
مشرتكة دون أن يكون الالعبون الكبار فوق أكتافهم ؟
يف اقتتالنــا يف قعر
مــا علينــا ســوى أن ــ
الزجاجــة ،وألتفه األســباب ،ما دامــت الجمهورية
ميتــة ،وما دامــت الحكومــة ميتــة ،اىل أن يتفق
اآلخــرون عــىل كيفيــة اخراجنــا من جهنــم ،اذا
كانــوا يبغــون ،فعــالً ،اخراجنــا مــن جهنــم .
أال ترانا نستشعر أقدام الفيلة متيش فوقنا (هذه التي
تســحق الحيوانــات الصغرية) ؟ لقد لفظنا أنفاســنا
األمر .لكن عظامنا مــا زالت تقاتل
األخرية ،وقــ
بعضها البعض ...

مـــــــولـــــــوي عـــــــــر

ا وضـــــــــــاع

مـــــــــع املــــــــــطــــــــــران ســــــيــــــان

مل

م ت ام ا

ان سيان

اســتقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام مولوي،
يف مكتبه هر امس الجمعة ،النائب الرســويل الالتيني يف
بريوت املطران سيزار آسيان ،وتم عرض لالوضاع العامة يف
لبنان.

أبــو فاعــور :مــا هــي اللعبــة الخبيثــة
عبــر الرفــع املطــرد الجنونــي للــدوالر

ســأل عضو « اللقــاء الدميوقراطي « ،النائــب وائل أبو
فاعــور« :ما هي اللعبــة الخبيثة التي تجــري عرب الرفع
املطــرد الجنوين للدوالر؟ ،من هــو صاحب الصالحية يف
التطبيق اإللكرتوين املعلوم املجهول الذي يحدد سعر رصف
الدوالر ؟ .ملاذا يســمح لرشكة « »omtبتسعري الدوالر وفق
مصالحها؟ ،وملــاذا يتم رشاء الدوالر منها من قبل «مرصف
لبنان « بسعر مرتفع؟».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
دول الخارج تسعى بقاء الوضع االقتصادي منهارا بهد التحكم بأصوات ناخبي الداخل
املجلس الدستوري قد يقبل الطعن املقدم من « الوطني الحر» فتطير انتخابات املغتربين
دول

بشعالين

اســتم ّر ارتفاع سعر الدوالر
األمرييك يف الســوق السوداء
حتى وصــل اىل  25ألف لرية
مقابل هبــوط قيمــة اللرية
اللبنانية اىل أد مستوياتها،
األمر الذي يؤدّي اىل مضاعفة
معاناة اللبنانيني الذين ما زالوا
يقبضــون بالعملــة اللبنانية،
وال مــن يبــايل .واألخطر يف
األمر أنّ صندوق النقد الدويل
الذي يــو ّد عقــد اتفاقية مع
الحكومــة اللبنانيــة ،التي ال
تجتمــع منذ أحــداث الط ّيونة
يف  14ترشيــن األول الفائت،
لتأمني األموال لها بهدف إنجاز
اإلصالحــات املطلوبة ،يفرض
عليها زيادة تعرفــة الكهرباء
وزيادة الرضائــب وغري ذلك،
وهذا يعنــي أنّ إذالل املواطنني
اللبنانيني مرشّ ــح لالستمرار
خــالل األشــهر املقبلــة ،أي
حتى االنتخابــات النيابية التي
ُيفــرتض أن تجــري يف ربيع
العام املقبل ،من دون أن تجد الحكومة حتى اآلن أي حلول
بعد النتشــاله منها .وهذا الوضع يجعل املراقبني يخشون
من إمكان تأثري األحزاب واملاكينات اإلنتخابية الناشــطة،
وحتى دول الخارج التي تح ّرك مجموعات معارضة عديدة
يف الداخــل والخارج ،يف أصــوات الناخبني يف صناديق
كل منها الحبل ملصلحته لكسب أكرب عدد
االقرتاع ،فيشــدّ ّ
ممكن منها.
أوساط ديبلوماســية مطّلعة أكّدت حرص دول الخارج
عىل إجــراء اإلنتخابات النيابيــة يف موعدها ،يف الداخل
والخارج بهدف تغيري املنظومة السياسية يف البالد .علامً
بأنّ املجلس الدســتوري الذي يدرس الطعن يف التعديالت
األخرية عــىل القانون النافــذ املفعول واملقــدّ م من قبل
«الت ّيــار الوطني الحــ ّر » ،قد يو  ،بحســب املعلومات،
بعدم إجراء إنتخابات اللبنانيني غري املقيمني عىل األرايض
اللبنانية كون القانون رقــم  44الصادر عام  2017ين ّ
عىل أنّهم يف الدورة املقبلة (أي يف العام  )2022ينتخبون
مخصصة لهم وليس الـ  128نائباً الحاليني،
ســ ّتة مقاعد
ّ
وهذا يعني أنّه إذا قُبل الطعن ســتطري انتخابات املغرتبني
التي يجري التحضري لها عىل قدم وساق.
ويف حال جــرى فعالً إلغاء انتخــاب املغرتبني رغم أنّه
حق دســتوري لهم ،ف نّ هذا األمر لن يؤثّر كثرياً يف دول
ّ
الخــارج ،التي ال تزال تنتظر العدد النهايئ الذي ســيكون
الست يف العامل والذين
ّ
جلني يف القا ّرات
مقبوالً من املســ ّ
بلــ عددهم  244442ناخباً .ففي الــدورة املاضية ُرفض
نحو  10آالف طلب لعدم اســتيفاء املســتندات القانونية،
ورمبا بأعداد أكرب نســبة اىل
وهذا األمر قد يتك ّرر حالياً،
ّ
جلني عن العام  2018الــذي كان آنذاك
ارتفاع عدد املســ ّ
 .92810كذلك ف نّ التســجيل ،عىل ما لفتت االوساط ،ال

جلني ســيذهبون اىل االقرتاع ،فقد يبدل
يعني أنّ ّ
كل املس ّ
نصفهم رأيه يف الســاعة األخرية لســبب أو الخر،فثمة
عوامل عديــدة قد تعيق العمليــة االنتخابية يف عدة دول
يف الخــارج ،أبرزها عامــل الطقس ،و ُبعد املســافات ما
يتطلّب الســفر لســاعات من منطقة اىل أخرى حيث قلم
اإلقــرتاع ،وعدم توافر بالتايل أقــالم اإلقرتاع يف مختلف
أقل
جلني ّ
املناطق ،ال ســيام تلك التي يكون فيها عدد املســ ّ
من  200ناخب ،بحسب ما ين ّ عليه القانون.
ولهذا ،فــ نّ دول الخارج تنتظر معرفــة العدد النهايئ
للمقبولني مــن ناخبي الخارج لتشــجيعهم عىل اإلقرتاع
للوائــح املجموعــات املعارضة ،املدعومــة مبعظمها من
قبلها ،والتي ُيقال إنّها «مســتقلّة» .كام تعمل عىل ناخبي
الداخل الذين يبل عددهم نحو  4ماليني و 200ألف ناخب،
بهدف تشــجيع أكرب عــدد منهم عىل اإلقــرتاع ،ف ذا ما
انتخب نصف هؤالء يتخطّــى عدد الناخبني يف اإلنتخابات
املقبلــة املليونني ،وهذا الرقم ميكــن التعويل عليه ،إذا ما
صــب بغالبيته ملصلحة لوائح املعارضــة .فقد انتخب يف
ّ
الدورة املاضية ،عىل ما أضافت األوســاط نفسها مليون
و 870ألــف ناخب ،وهــذا العدد مرشّ ــح ألن يكون أكرب
خــالل ربيع العام املقبل ،نظراً لتفاقم نقمة الشــعب عىل
السياســيني الحاليني ،والسياســات الخاطئة املتبعة من
خالل الحكومات املتعاقبة.
وأكّــدت االوســاط ،أنّ بعض دول الخــارج ال تريد أن
تواصل الحكومة عقد جلســاتها الوزاريــة ،رغم أنّها مل
تعقد ســوى جلســتني فقط ،وإن كان رئيسها أ بدعم
خارجي وتحديداً بدعم فرنــيس .فاجتامع الحكومة يعني
بحل املشــاكل الحياتية واليومية
أن تعمــل وتُنتج وتقوم ّ
للمواطنني ،عىل ما عقّبت األوســاط ،وتتفق مع صندوق
النقد الدويل وتبــدأ بتنفيذ الخطة اإلقتصادية فيســتعيد

الوضع املنهار يف لبنان عافيته
خالل أشهر أي قبل اإلنتخابات
النيابية املقبلــة .فهذه الدول
ورغــم حرصها عــىل ورة
إجراء هذه اإلنتخاباتّ ،
إال أنّها
تو ّد إبقــاء الوضع اإلقتصادي
عىل ما هــو عليه ،حتى موعد
اإلنتخابــات النيابيــة املقبلة،
لــ تتمكّــن من مســاعدة
رشائح عديدةة مــن الناخبني
«املعوزين» ،الذين بات عددهم
كبرياً ،مع األســف ،وذلك من
خالل تأمني بعض احتياجاتهم
اليومية من محروقات وأدوية
وطبابــة وتعليم وما اىل ذلك،
كام تســعى اىل عــدم إراحة
املواطن اللبنــاين لكيال يصبح
«ح ّراً ومتحــ ّرراً» من أي قيود،
بل عىل العكس تواصل تضييق
يل ذراعه ل
الخناق عليــه و ّ
تتمكّن مــن «تحريك الناخبني»
كام تشاء ،وكســب اصواتهم
حل بعض مشــاكله
من خالل ّ
حة له.
وتقديم الخدمــات املل ّ
فالعــوز والفقر والبطالة ،هي
عنارص أساســية لتحريك رشائح لبنانية عديدة ،ال سيام
يف الداخل اللبناين.
غض نظر الواليات
كام ال تســتغرب األوســاط عينهاّ ،
املتحدة عن «قانون قيرص» بشكل جزيئ ،من خالل اقرتاح
اســتجرار الغاز والطاقة من مرص واألردن اىل لبنان عرب
حل ملشكلة الكهرباء
التوصل اىل ّ
ســوريا ،ألنّ هدفها ليس
ّ
يف البالد ،إ ّ ا اتخذتــه رسيعاً من أجل قطع الطريق عىل
حزب الله الذي كان ينوي معالجة هذه املشكلة عن طريق
البواخــر اإليرانيــة املح ّملة باملازوت والوقــود ،ما أرغم
الواليات املتحدة عىل إ هار حســن ن ّيتها تجاه الحكومة
اللبنانية.
وأشارت االوساط اىل أنّ األحزاب األكرث نشاطاً يف دول
اإلغرتاب هي األحزاب املســيحية أكرث من املســلمة ،وهذا
األمر تعرفه دول الخارج ،وخصوصاً أنّ حزب الله ال ميكنه
أن ينشــط يف دول عديدة ،ال ســيام تلك التي تُص ّنفه عىل
الئحة «املنظامت اإلرهابية» ،ولهذا ف نّ التنافس ســيكون
بني هذه األحزاب ولوائح املعارضــة واملجتمع املدين ،يف
الوقت الذي تســعى فيه اىل الحدّ من املشاركة السياسية
للحزب عىل الســاحة اللبنانية ،وهذا األمــر يصعب عليها
تحقيقه يف الداخل.
وبرأي االوســاط ،إنّ تعليق عمل الحكومة الحالية ليس
ســببه اصطدامها بقضية القايض طارق بيطار ،إ ّ ا ألنّ
ّة قرارا دوليا بتجميــد عملها ،اىل حني إجراء اإلنتخابات
النيابيــة يف موعدها التــي مت ّني النفس بأنّها ســ ُتحقّق
التغيري الســيايس املطلوب .ويف الوقت نفسه ،تتخ ّوف من
عدم حصولها لســبب ما ،أو لحصول تفجري ما يف الشارع،
كون مترير هذا اإلستحقاق يؤثّر يف مخططاتها وأجندتها،
كام من شأنه أن يؤدّي اىل نشوب حرب جديدة.

أكــثــر مــن سيناريو فــي جعبة ميقاتي نــهــاء التعطيل وتعويم الحكومة
هيام عيد
يعود رئيــس الحكومة نجيب ميقايت مــن زيارته إىل
الكريس الرســويل حامالً يف جعبته املزيد من العزم عىل
اســتعادة املحاوالت من أجل تعويم حكومته ،والعمل عىل
إنهاء تعليق جلســات مجلس الوزراء ،من خالل استئناف
املســاعي لعقد جلســة للحكومة ،ملواجهة ما استُجدّ من
تطــورات أو باألحرى مــن أزمات متنوعة كــام تصفها
مصادر سياسية مواكبة.
وعىل الرغم من املشهد السوداوي املحيط بكل مبادرات
الحلول والتســوية ل ســباب والخالفــات التي أدّت يف
األســاس إىل تجميد جلســات الحكومة ،فــ ن املصادر
املواكبة تنطلــق يف توقعاتهــا بانعقاد جلســ ٍة ملجلس
الوزراء يف األســبوع املقبل ،من معطيات ميلكها ميقايت
م ّتصلة باملواقف التي أتت يف ذكرى اإلســتقالل ،لتك ّرس
قناع ًة لديه ،بأن كل األطراف السياسية املك ّونة للحكومة،
وتتمســك ببقــاء الحكومة
ترفض حــال الفرا الحايل،
ّ
وترفض أية طروحات باســتقالتها أو اســتقالة رئيسها

ع ـ ــون تلق ـ ــى مزي ـ ــدا م ـ ــن برقي ـ ــات
التهنئـــــة فـــــي عيـــــد االســـــتق ل...
والتقـــــــــــــــى ســـــــــــــــليم وك س
جــدد البابا فرنســيس تعلقه بلبنــان واللبنانيني وبدور
وطن االرز الفريد يف الرشق االوســط ،وقدرته عىل تخطي
االنتامءات الطائفية للسري نحو شعور وطني مشرتك.
موقف البابا جاء يف برقية وجهها اىل رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون ملناسبة عيد االســتقالل ،جاء فيها:
«ان العيــد الوطني للبنان يعطينــي الفرصة الن أتوجه اىل
فخامتكم واىل مواطنيكم بأطيب التهاين .ان مرشوع امتكم
قائم عىل تخطي االنتامءات الطائفية للسري معا نحو شعور
وطني مشرتك.
انتم تدركون مدى تعلقي الخاص بلبنان وابنائه كام بدوره
الفريد يف الرشق األوســط .من هذا املنطلق اطلب من الرب
القدير ان يدعم مســريتكم عىل الدرب الصعب والشجاع يف
خدمة الخري العام .ومع هذا الدعاء استمطر عىل فخامتكم
وكل أبناء وطنكم بركات الع القدير».
وللمناسبة نفســها ،تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من
رئيس دولة فلسطني محمود عباس ،أكد فيها «الحرص عىل
العمل ســويا من اجل اثراء العالقات االخوية والتاريخية»،
مقدرا «مواقف لبنان الداعمة للشــعب الفلسطيني وقضيته
ونضاله املرشوع من اجل اســتعادة ارضه ومقدساته ونيل
حريته واستقالله».
وجاء يف الربقيــة« :يرسنا يف غمــرة احتفالكم بحلول
الذكرى الـ 78الســتقالل الجمهوريــة اللبنانية املجيد ،ان
نرفع لفخامتكم ،باســم دولة وشــعب فلسطني وباسمي
شــخصيا ،ومن خاللكم لحكومة وشــعب لبنان الشقيق،
بأســمى عبارات التهاين االخوية ،وندعو الله تعاىل ان يعيد
هذه املناســبة عىل فخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق،
وعىل الجمهورية اللبنانية وشــعبها الشقيق بتحقيق املزيد

وبالتــايل ،ف ن البديل الحتمي لهذا املشــهد الســوداوي،
باملبــادرة إىل تخطــي كل العقبــات والحمالت
يقــ
التصعيدية والقيام بخطــوة إىل األمام ،وليس من خالل
يتم تداوله يف بعض
الرتاجع أو تقديم التنازالت وفــق ما ّ
الصالونات السياســية ،خصوصاً وأن الهدف من تخفيض
ســقف املواقف السياســية والليونة ،وبرصف النظر عن
املطالــب املرفوعة ،هــو تهيئة املناخات لعــودة مجلس
الوزراء إىل العمل يف ل الظروف الداخلية املأزومة عىل
كل املستويات.
وتؤكد املصادر السياســية املواكبــة أن املنا اإليجايب
الذي ساد اإلجتامع الرئايس الثال يوم اإلثنني املايض يف
قرص بعبدا ،قد دفع مبيقــايت إىل اتخاذ املبادرة بالحديث
عن موعد وشــيك ملجلس الوزراء وحتى الذهاب إىل تحديد
جدول أعامل مثقــل بامللفات والتي يتجــاوز عددها املئة
كأقــل تقدير .ومن أبرز مقومات هذا املنا  ،هو التســليم
ّ
واإلتفاق بني الرؤســاء الثالثة ،عىل وجــوب البحث عن
مخرج ل زمة الحكوميــة الراهنة ،من خالل معالجة كل
التحفظات واملالحظات لدى كل األطراف وليس فقط وفق

عنــوان محدد أو لدى طرف وحيد دون غريه ،وبالتايل ف ن
أكرث من سيناريو قد طرح منذ يوم اإلثنني املايض تحديداً،
كام تشــري املصادر نفسها ،ولكنها توضح أن ما من اتفاق
أي منهــا ،حيث طُرح إجــراء تعديل
حتى الســاعة عىل ّ
وزاري يضمن حل الخالف مــع دول الخليج كمرحلة أوىل
عىل أن يليه بحث داخل مجلس الــوزراء بكيفية معالجة
األزمة الثانية املتمثلة باعرتاضات «الثنايئ الشيعي» عىل
التحقيق العديل يف جرمية تفجري مرفأ بريوت ،والتوصل
إىل تصحيح مســاره ومن خالل اتباع األصول الدستورية
أو بتعبري آخر اإلحتكام للدســتور كمرحلة ثانية.
وعليــه ف ن املصــادر تســتدرك موضح ًة بــأن أبواب
الحلول ليســت مقفلة عىل الرغم من ارتفاع نربة الخطاب
الســيايس يف الســاعات املاضية ،من أجل تأمني قاعدة
انطالق لرئيس الحكومة مــن أجل إدارة األزمة ولو بالحدّ
األد يف الفــرتة الراهنة ،وبانتظار نضوج روف إنجاز
مقاربــة سياســية متكاملة ،تؤدي إىل تســوية األزمة
السياســية الحادة محلياً من جهة ومــع دول الخليج من
جهة أخرى.

البابــا :مشــروع أمتكــم قائــم علــى تخطــي االنتمــاءات الطائفيــة
عباس :نقدر مواق لبنان الداعمة لقضية ونضال الشعب الفلسطيني

ن م ت ا م سليم

ا

ن ا

من االستقرار والرخاء.
نؤكد يف هذه املناســبة الهامة حرصنا عىل العمل سويا
من اجل اثراء العالقــات االخوية والتاريخيــة التي تربط
بلدينا والتي نفخر بها كثريا لتحقيق املزيد من التعاون املثمر
لصالح شــعبينا .ونقدر عاليا مواقف الجمهورية اللبنانية
الشــقيقة بقيادتكــم الحكيمة الداعمة لشــعبنا وقضيته
ونضاله املرشوع من اجل اســتعادة ارضه ومقدساته ونيل
حريته واستقالله».
اىل ذلك ،اســتقبل الرئيــس عون وزير الدفــاع الوطني
موريس ســليم واجــرى معه جولة افــق تناولت االوضاع
الراهنة والتطورات االخــرية ،اضافة اىل الحالة االمنية يف
البالد وعمل املؤسسات التابعة للوزارة.
وتم التــداول خالل االجتــامع يف اوضاع العســكريني
والظروف املعيشــية الصعبة التي يعيشونها وسبل معالجة

هذه املسألة.
كام استقبل الرئيس عون وزير الشباب والرياضة الدكتور
جورج كالس وعــرض معه االوضاع العامة واملســتجدات
االخرية وعمل الوزارة.
وقال الوزير كالس بعــد اللقاء« :ترشفت مبقابلة فخامة
الرئيس وتقدمت منه مبلخ لســري العمــل يف الوزارة،
ووقفت عىل توجيهاته بشــأن التحضــريات التي تقوم بها
الوزارة الستقبال حدثني عربيني مهمني سنة  ،2022يحمالن
اهتامما عربيا بلبنان :االول لبنان عاصمة للشــباب العريب
 ،2022والثاين املؤمتر الكشــفي العــريب الثالثون .2022
والحدثان سيعقدان يف لبنان وفق جدول احتفاالت وأنشطة
تشارك فيها الوزارات ذات الصلة بالواقع الشبايب والريايض
والكشفي والسياحي».
أضاف« :وتناول الحديث كذلك ،سياسة الوزارة يف العمل
إلنعا الرياضة كعامل إ ــايئ يف املناطق ،والرتكيز عىل
تعزيز الروح الرياضية التي نأمــل أن تكون مبثابة «عدوى
ايجابية « تنعكس عىل الوضع الســيايس العام ،وتنقلنا من
وضع مأزقي مأزوم اىل حالة أكرث تضامنا وهدوءا تحكمها
روح التضحية الوطنية ،حفا ــا عىل لبنان الوطن النوعي
بتنوعاته.
وختم« :أبدى فخامته كل اهتامم باســتعادة لبنان دوره
وحضوره عىل الخارطة الرياضية العربية والدولية».
ثم اســتقبل الرئيس عون محاف مدينة بريوت القايض
مروان عبود الذي اوضح انه اطلــع رئيس الجمهورية عىل
«صعوبات العمــل يف مدينة بريوت نتيجــة تدهور قيمة
العملــة الوطنية ،فضال عن اال ار الالحقة نتيجة التقادم
يف البنية التحتية.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
التش ـــدد املتب ـــادل عل ـــى الح ـــدود اللبناني ـــة ــــ الس ـــورية مس ـــتمر م ـــع استش ـــراس «كورون ـــا»
تواص ـــل «خج ـــول» بي ـــن دمش ـــق وبيروت...وواش ـــنطن تعط ـــل وص ـــول الكهرب ـــاء االردني ـــة
ع ضاحي
عطل اســترشاس فــريوس «كورونــا» وعــودة متدده
مبتحورات جديدة يف لبنان وســوريا وتســجيله لحصيلة
مرتفعة باالصابات والوفيات يف البلدين ،التخفيف التدريجي
لالجراءات املتخذة من الجانبني اللبناين والسوري عىل طريف
الحدود املشــرتكة ،بعد ان كان مقرراً ذلك خالل أواخر الصيف
املايض وبني آب وايلول ،بعد زيارة رسمية قام بها املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل دمشق لبحث االجراءات
الحدودية ،كام تكشــف اوســاط رفيعة املســتوى ومعنية
بالعالقة بني البلدين.
وتشري االوساط اىل ان التشدد املتبادل والقائم عىل الحدود
بني البلدين ،هو بسبب تفيش «كورونا» بني البلدين ومحاولة
الحد من انتشــاره وتفشــيه عرب التنقل املفتوح بني البلدين،
ومن دون اية ضوابط حدودية وتحد من التنقل وتخفف اعداد
الوافدين والقادمني بني البلدين يومياً.
وتؤكد االوســاط ان التنقل ال يزال مقيــداً ب ذن خاص ،اي
انه يتطلب موافقة مســبقة مــن وزارة الداخلية يف البلدين
وعرب جهازي االمن العام اللبناين والسوري ،كام انه مرهون
بسبب السفر الربي بني البلدين وتحديد الغاية منه ،اي بسبب
عالج يف مستشــفى او طبيــب  ،ويكون محــدداً يف طلب
الزيارة عىل ان ال تتعدى الـ 48ســاعة .كام مسموح التنقل
ب ذن خاص السباب دينية ،اي زيارة العتبات املقدسة ،وكذلك
السفر الغراض تجارية وغري ذلك ،ويتطلب اذناً خاصاً مسبقاً
وفح  pcrاو شهادة تلقيح تفيد بأخذ الجرعتني من اي لقاح
معرتف به.
وتقول االوساط ان االمور مرشــحة لالستمرار عىل هذا
النحو ،طاملا بقي «كورونا» عــىل حاله ،وال تتوقع انفراجات
حقيقية قبل نهاية الربيع واوائل صيف العام .2022
اما سياسياً ،فتكشف االوساط ان التواصل الرسمي الوحيد
الجاري حالياً هــو بني حكومتي لبنان وســوريا ،عرب وزير
االشغال العامة والنقل ع حمية ،والذي كلفه مجلس الوزراء
رسمياً التواصل الرســمي مع الجانب السوري لحل موضوع
الرسوم عىل شــاحنات الرتانزيت والقضايا العالقة االخرى
املتعلقة بالنقل .وهذا املوضوع ،ووفق االوســاط نفســها،

وتكشــف االوســاط انه
حتــى الســاعة مل تنضج
البنود املشــرتكة ،ومل يحدد
موعد الي زيــارة لـ حمية
قريبة اىل سوريا ،والجانبان
السوري واللبناين ال يرغبان
بأية زيارة غــري منتجة بل
بجــدول اعامل يحســم كل
النقاط العالقة.
اما يف موضــوع العودة
الطوعية للنازحني من لبنان
اىل وســوريا ،ورغم اثارته من قبل وزيــر الخارجية عبدالله
بوحبيب مع الجانب الرويس ووزير خارجية روسيا سريغي
الفروف ،تؤكد االوساط ان الجانبني اللبناين والسوري يسعيان
اىل املتابعة الدا ــة مللف النزوح رغم العقبات السياســية
واملالية و»الفيتوات» التي تضعها واشــنطن عىل ذلك ،وتعمد
بعض الجهات الدولية املانحة اىل تقديم مساعدات للسوريني
يف لبنان البقائهم فيه ،وترغيبهم بذلك وتخويفهم من العودة.
اذا ال يزال االمــرييك ومعه االورويب ودول خليجية يعتقدون
ان ملف النازحني وعدم عودتهم «يؤرق بال» الرئيس السوري
االســد ،ويطعن يف قدرته عىل استيعاب ماليني النازحني من
لبنان ومن داخل ســوريا (نزوح داخــ ) يف اتجاه الجنوب
والشامل ،ومن االردن والعراق وتركيا.
وتصف االوساط التواصل اللبناين السوري بـ»الخجول»
ويشكو الجانب الســوري من «الفتور» الرســمي اللبناين،
وخشــيته من توســيع االنفتاح املوجود حالياً وهو يف حده
االد  ،وغري كاف لتنسيق وحل كل امللفات العالقة بني البلدين.
وتكشــف االوســاط ان بعد زيارة وزير خارجية اإلمارات

زار وفد مــن «حزب الله»
برئاســة مســؤول منطقة
صيدا الشيخ زيد ضاهر ،راعي
أبرشية صيدا ودير القمر للروم
امللكيني الكاثوليــك املطران
اي بشارة الحداد ،يف مركز
املطرانية يف صيدا ،يف حضور
الحاجحسنيالسارجي.
وأشار بيان للحزب إىل أنه
«جرى خالل اللقــاء البحث ال د م ا ان ال دا
يف العديد مــن القضايا يف
األوضاع العامة يف البالد ،خصوصا تلك املتعلقة
منطقة صيــدا والتأكيد عىل
الحفاظ عىل التنوع املوجود فيها» ،كام تباحث مبنطقتي صيدا وجزين  .وأكد الجانبان» ورة
املجتمعون «يف األوضاع السياســية يف صيدا الحفاظ عىل التنوع الذي تنعم به تلك املنطقة
ومخيامتها وامللفات الداخلية ال سيام الوضعني عىل قاعدة اإلحرتام املتبادل كام تطرق البحث اىل
«الوضع املعييش و ورة العمل بشتى الوسائل
اإلقتصاديواالجتامعي».
كام زار الوفد رئيس أساقفة صيدا املارونية للوقوف اىل جانب أهلنا يف تلك الظروف الصعبة
املطران مارون العامر « وجرى نقا مطول حول التي متر بها البالد».

«خــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة» روســــــــــــيــــــــــــا أعــــــلــــــنــــــ
عــــــن اسـ ــتـ ــقـ ــبـ ــالـ ــهـ ــا مـــــــوفـــــــدا مــــــن الــــحــــريــــري

عر

واعتبــارات ســعد الحريري حول الســبل
املمكنة إلخراج لبنان من األزمة االجتامعية
والسياسية واالقتصادية التي طال أمدها».
وأضاف البيان« :أعــرب الجانب الرويس
عــن تضامنه مع الشــعب اللبناين يف ل
الوضع الصعــب الراهن ،وجدد التأكيد عىل
موقفه الثابت الداعم لســيادة لبنان املتعدد
الطوائف واســتقالله وســالمة أراضيه
ووحدته».

مع وزير املهجرين ا وضاع املعيشية الصعبة

ســــــــــعــــــــــد :الــــــــــــــدفــــــــــــــاع عــــــــــــن الـــــــلـــــــيـــــــرة
دفـــــــــــاع عـــــــن كـــــــرامـــــــة االنــــــــســــــــان والــــــوطــــــن

اســتقبل األمني العام لـ
«التنظيم الشعبي النارصي»
النائب الدكتور أسامة سعد
يف مكتبــه يف صيدا وزير
املهجرين الدكتــور عصام
رشف الديــن ،يف حضــور
عضو اللجنة السياسية يف
التنظيم ابراهيم ياسني.
وجرى خالل اللقاء ،بحسب
بيان للمكتب االعالمي لسعد،
الدي
«التشــاور باملستجدات عىل س د م ت ا م
الساحة اللبنانية ،وبخاصة
هي الغذاء والصحة والتعليم وشؤون الحياة
كل مــا يتعلــق باألوضاع
املعيشية الصعبة للناس وتداعيات االنهيارات األخرى اللرية بــال حامية وبال حصانة
املالية واالقتصادية عىل الشعب اللبناين وعىل الحاميــة والحصانة يف بالدنــا هام فقط
لحكام الجهل والفساد والتبعية الدفاع عن
األوضاع االجتامعية للبنانيني».
عىل صعيد آخر ،غرد سعد عرب حسابه عىل اللرية ،دفاع عن كرامة اإلنســان ،ودفاع عن
«تويرت»« :هي لرية الكادحــني واملنتجني
كرامة الوطن ».

قــبــ ن :ال ــوق ــو

عبد الله بن زايد آل نهيان اىل دمشــق ولقائه الرئيس بشــار
االســد ،وبعد قطيعة خليجية واماراتية مع سوريا لعقد من
الزمن ومنذ بداية االزمة الســورية يف آذار  ، 2011التواصل
مفتوح مع سوريا من االمارات واالردن ومرص وعامن ،بينام
يبدو الســعودي مربكاً ومتحفظاً من التواصــل العلني مع
دمشــق ،بينام يحاذر آخرون بسبب الخوف من قانون قيرص
والعقوبات االمريكية عىل سوريا.
وتقول االوساط ان واشنطن تعرقل حتى الساعة استجرار
الغاز املرصي عرب االردن وسوريا بعد توليد الكهرباء يف االردن
السباب سياســية ومتعلقة بالعقوبات والحصار عىل لبنان،
حيث مل متنح االذن بعــد ومل ترفع عقوبات واجراءات قانون
قيرص عن الكهرباء االردنية الســورية ،الن واشنطن تريد
مكاسب سياســية يف لبنان ،وتضغط عىل لبنان والحكومة
واملقاومــة وتط ّوقهم و»تحرشهم» ،وتطلب تنازالت يف ملف
الحدود البحرية وترسيمها مع العدو جنوباً .وهذا لن يحصل
مهام طال الزمان ،وبالتايل ســتبقى العالقــات اللبنانية
الســورية متأرجحــة ومرتبطة بالوضــع يف املنطقة واي
تسوية فيها.

أشــار وزير الزراعــة عباس الحاج حســن ،خالل حديث
تلفزيوين إىل أن «من يعطّــل الحكومة ،هو من يرى األمور
يف منظار ض ّيق ويريد أن يحل املسائل كام كان يحصل سابقاً
بالقطعة» ،مؤكداً أنه «يجب تصويب البوصلة ،وال يوجد دولة
قادرة أن تستمر والقضاء فيها ُمس ّيس».
وعن عودة مجلس الوزراء إىل االنعقاد ،أوضح أن «األمور
تســري يف االتجاه الصحيح ،وقد نشــهد انفراجات األسبوع
املقبل» ،بوقت أكد أنه «ال جلســة للحكومة األسبوع املقبل،
والســبب األ ّول لذلك هو ســفر رئيــس الجمهورية ورئيس
الحكومة» .وأشار إىل أنه «اليوم هناك اشتباك سيايس حاد،
ويجب أن تحل العقد .وهوية املعرقل ملف ثانوي أمام السؤال
املعضلــة :هل نحتاج اليــوم أن تعود األمر ملــا كانت عليه؟
الفرنســيون اليوم موجودون عىل األرض ،والواليات املتحدة
وكلهم يقولون ساعدوا انفسكم لنساعدكم».
وأفاد بأن «رئيس مجلس النــواب نبيه بري كان يقول منذ
سنة إن املشكلة داخلية ،وحينام تشكّلت الحكومة رأينا ذلك،
ألن أحداً من الخارج مل يكن يعطّل .نحن بحاجة إلعادة لبنان
إىل وسط التشــكيلة الدولية ،فاليوم هناك العبني إقليميني
جدد ،بالتايل يجب أن نتدارك األمر ونلحق انفسنا».
وعن موضوع األســعار ،أوضح أنه «اليوم ال ميكن لوزارة
الزراعة ضبط األســعار ،بل األمر عنــد وزارة االقتصاد التي
تحتــاج اليوم مراقبني ،فهي لديها حوايل  40مراقب يف وقت
تحتاج  00أو  400مراقب عىل مستوى الوطن» .وأوضح أن
«التكلفة عالية اليوم ألن سعر األسمدة مرتفعة عىل املزارع،
كذلك أسعار املازوت والدفع يتم بالدوالر ال باللرية اللبنانية».

هــاشــم :مــا تــم تــداولــه حــول ا دويـــة
الــعــالــقــة ف ــي امل ــط ــار يــثــيــر الــريــبــة
رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن
ما تم تداوله حول األدوية العالقة يف املطار وخاصة الجينريك
ويف ل أزمة الدواء وارتفاع األسعار يثري الريبة والشك حول
دور املافيات يف التحكم برقاب البالد والعباد اشباعا لشجعهم
وتحقيق االرباح ولو عىل حساب حياة الناس وصحتهم.

هـــل تــطــيــر االن ــت ــخ ــاب ــات مـــع ان ــه ــي ــار ســبــل الــتــســويــة الــحــكــومــيــة
محمد علو
كــام كان متوقعــاً ،قام
رئيس املجلس األعىل سهيل
ع ّبود مبــا كان منتظراً منه،
فردت الهيئة العامة ملحكمة
التمييز الدعــاوى املقدمة
من رئيس الحكومة السابق
حســان ديــاب والــوزراء
الســابقني نهاد املشــنوق
وغازي زعيرت وع حســن
خليل ،بوجه املحقق العديل
طــارق بيطــار ،األمر الذي
نســف كل ما حاول رئيسا
الحكومــة والجمهوريــة
تســويقه مــن إيجابيــة
مفرتضة.
كان رئيــس الحكومــة
نجيب ميقايت يف زيارة رســمية اىل الفاتيكان،
يســتمع من البابا فرنســيس عن نيته التحرك يف
كل االتجاهات ملســاعدة لبنان عــىل الخروج من
أزمته ،عىل الصعيد اإلنساين بشكل أسايس ،وكان
يف لبنان من ينســف سبل الوصول اىل حلول عىل
الصعيد الســيايس ،علامً أن املطلوب من القيمني
عىل القضاء التسليم بتطبيق الدستور فقط ال غري،
وهذا ما مل يحصل بعد.
إن انهيار اآلمال باقرتاب عودة الحكومة ل نعقاد،
مهب الريح ،عىل رأســها
يضــع ملفات كربى يف
ّ
ملف االنتخابات النيابيــة ،إذ ترى مصادر وزارية
مقربــة من رئيس الحكومة أن غياب التســويات
والحلول يعني أن الحكومة أمام مسارين :األول أن

تستمر عىل ما هي عليه اليوم ،والثاين هو استقالة
رئيسها ،ويف املسارين هناك خطر عىل االستحقاق
االنتخايب رغم كل الضغوطات الخارجية التي تشدد
عىل ورة إجرائه يف موعده.
ال ميكن للحكومة أن تجري االنتخابات النيابية
يف ل الشلل الذي تعاين منه ،السباب لها عالقة
بكل االجراءات القانونية واللوجســتية الالزمة،
وترى املصادر أنه رمبا هذا مــا يريده البعض من
القوى السياســية التي ترغب بتأجيل االنتخابات،
والتي ال تتجرأ عىل التعبري بحرية عن رغبتها هذه،
ألن ال أحداً ســيقبل اليوم بتحمل مسؤولية تأجيل
االنتخابات النيابية يف لبنان.
وتُشــري املصادر إىل أن ميقايت يشعر بتضييق
الحصار عليه أكرث وأكــرث ،وهو حتى هذه املرحلة

ال يــزال يــرى بصي نور
ميكن االهتــداء به للوصول
اىل بر الحلول ،ولكنه عندما
يفقد هذا النور سيكون عليه
التح ّرك ،مشــددة عىل أنه ال
ميكــن له أن يقبــل بتحمل
كل هذه املسؤوليات مجاناً،
فاألوضــاع االجتامعيــة
تنهار واللــرية تنهار ،وما
يتجه اليه البلد هو املعاكس
متاماً للمهمة التي جاء عىل
أساسها.
باملقابل تعتــرب مصادر
نيابيــة يف فريــق  8آذار
أن الســلطة التنفيذية هي
املسؤولة عن الوضع الشاذ
يف القضــاء ،وال ميكن لها
أن تنفض يدهــا من تعيني
املحقق العــديل الذي يرضب عــرض الحائط كل
القوانني واملــواد الدســتورية ،وال ميكن لها أن
تتفرج عىل مــن قرر إدخال القضــاء يف اللعبة
االنتخابيــة السياســية ،وبات رشيــكاً للخارج
بلعبة الهجوم عىل أحزاب وقوى سياسية معينة،
مشــددة عىل أنه ال ميكن فصل الحكومة عن هذا
امللف األسايس.
وتؤكد املصادر أن الثنايئ الشــيعي ال يبحث عن
تســويات مع القضاء ،ا ا تطبيق القوانني ،وكلام
ازداد تعنت القا ني عىل القضاء ،كلام ازداد إرصار
هذا الفريق عىل ورة تطبيــق القانون ،وعليه
فاملعركة مستمرة والحكومة معلقة ،بانتظار قرار
رئيسها الذي تحدث عن الطالق يف وقت سابق.

مـــيـــقـــاتـــي زار مـــســـجـــد رومــــــــا وديــــــــر مــــــار شــــربــــل واملــــعــــهــــد املــــــارونــــــي:
االيـــــمـــــان ي ــج ــم ــع بـــيـــن امل ــس ــل ــم ــي ــن واملـــســـيـــحـــيـــيـــن ولـــلـــســـمـــاء إلــــــه واحـــــد
زار رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت
مســجد روما واملركز االســالمي التابع له،
وكان يف اســتقباله مدير املركــز الدكتور
عبدالله رضوان وإمام املسجد ،وهي الزيارة
االوىل لرئيس وزراء لبناين اىل املسجد الذي
يعترب من اكرب مساجد اوروبا ،وجال ميقايت
يف ارجاء املركز واطلــع عىل املكتبة العامة
ومركز الدراسات.
وتوجه مدير املركــز اىل الرئيس ميقايت
بالقول« :نحن نتكل عليكم لتعيدوا لنا لبنان
الذي نحــب ،أي أن يقوم لبنــان بدوره يف
بيه
الحفاظ عىل قيم االنســانية والعيش الواحد مي ا م ال ا م
بني املسلمني واملسيحيني».
ويف ختام الزيارة ادى ميقايت صالة الجمعة يف
بدوره شدد ميقايت عىل ان «االميان يجمع
بني املسلمني واملســيحيني وأن للسامء لغة واحدة املســجد .كام قدم للمركز لوحة قرآنية مخطوطة
وإلها واحدا ،أمل يدع النبي  -صىل الله عليه وسلم يف مدينة طرابلس.
 اىل ان «اعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا»؟} دير مار رشبل }
أمل يدع السيد املسيح اىل ان «أحبوا بعضكم بعضا
وكان ميقــايت زار مســاء امــس ،ديــر مار
كام انا أحببتكم»؟.

عــلــى خــاطــر واشــنــطــن تضييع للبلد ونــاســه

أكّد املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن خالل
خطبة الجمعــة أن «املطلوب ممن يقامــر مبصري البلد
الرتاجع وعــدم الرهان واالرتهان ل خرين ،وعن ســبب
التعطيل اســألوا األمرييك ،وزرع الخوف والجوع واللعب
بالدوالر ونســف إمكانات الناس قد يكون مؤملاً ،لكنه لن
يغري موقع البلــد .كام أن لعبة خنجر القايض املتم ّرد من
ّ
الخلف هي لعبة خطرة ،لذلك ط ّهروا القضاء من الدكاكني».
أضاف« :نحن يف قلب معركة لبنان الفاصلة ،واملطلوب

الحاج حسن :ا مور تسير باالتجا الصحيح
وقد نشهد انفراجات االسبوع املقبل

يتابعه حمية مــع الجانب
الســوري عرب األمني العام
للمجلــس األعــىل اللبناين
السوري نرصي خوري والذي
التقاه مرتني الشهر املايض
اي يف  15و 29ترشين االول.

وفــــد مـــن حــــزب ال ــل ــه جــــال عــلــى م ــط ــارن ــة صــيــدا:
لــلــحــفــا عــلــى الـــتـــنـــوع الـــــذي تــنــعــم بـــه املــنــطــقــة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «املمثل
الخــاص لرئيس روســيا االتحادية ملنطقة
الرشق األوســط وبلــدان افريقيــا ونائب
وزير خارجية روســيا ميخائيل بوغدانوف،
اســتقبل جورج شــعبان ممثالً رئيس تيار
املستقبل سعد الحريري بناء عىل طلبه».
وأوضحــت يف بيان أنه «جــرى خالل
الحديــث بحث القضايا الداخليــة اللبنانية
املطروحــة حاليا ،ونقل شــعبان تقييامت

علق على عودة الحكومة ل نعقاد

أن تكــون الحكومــة يف قلب املعركــة الوطنية ،وهذه
مت ّر مبعركــة جوع الناس وأرزاقهــا ومواردها وعملتها
الوطنية ،ولن نقبل أن تكون الحكومة حكومة شاهد زور
يتم نهبه واحتكاره تحت عني الشــمس .وأما
عىل وطن ّ
الوقوف عىل خاطر واشــنطن فهو تضييع للبلد وناسه،
واملســتهرت رشيك الخائن ،والشامت بجوع الناس خائن،
وما أكرث الخونــة .كام أن توزيع املال االنتخايب بيع للبلد
وتطويب للمتاريس».

رشبل يف روما التابــع للرهبانية اللبنانية
املارونية ،يف حضــور وزيري العدل ه ي
خوري والسياحة وليد نصار ،والنائب نقوال
نحاس ،وســفري لبنان يف الفاتيكان فريد
الخــازن .وكان يف اســتقبالهم األب العام
نعمة الله الهاشــم ورئيس الدير األب ميالد
طربيه واآلباء.
وخالل الزيــارة التقى رئيــس الحكومة
املعتمد البطريريك لدى الكريس الرســويل
املطران يوحنا رفيق الورشا والرؤساء العامني
للرهبانيات املرميية واالنطونية واملخلصية.
وكان بحث يف نتائج اجتامع رئيس الحكومة
مع البابا فرنسيس واملسؤولني يف الفاتيكان
والجهود التي يقوم بها ملعالجة االوضاع يف
لبنان.

} املعهد املاروين }

كذلك زار ميقايت والوفد اللبنــاين ،مقر املعهد
املاروين يف روما حيث اســتقبلهم املطران يوحنا
رفيق الورشا والرهبان والكهنة.

ف ــض ــل الــــلــــه :ع ــل ــى الــجــمــيــع االبـ ــتـ ــعـ ــاد عــــن الـــخـــطـــاب املــتــشــن ـ
شدد السيد ع فضل الله خالل خطبة الجمعة عىل ان «أن ال خيار
للبنانيني إال أن يصربوا عىل واقع صعب فرض عليهم ،وأن يتعاونوا
ويتكاتفوا ملواجهته ..وهنا نقــدر املبادرات الفردية والجامعية وما
تقوم به املؤسســات عىل هذا الصعيد ،وإذا كان لدى اللبنانيني من
غضب ،فال ينبغي أن يكرروا األساليب التي ثبت عدم جدواها وتزيد
من معاناتهم ،وقد تنعكس عىل الوضع األمني كام حصل ســابقاً،
وليكن التعبري عن ذلك يف صناديق االقرتاع بأن ال يكرروا التجربة مع
من أفسدوا وأوصلوا البلد إىل املنحدر الذي وصل إليه ،وأن ال يعطوهم

قيادهــم مجدداً إن مل يصلحوا ما أفســدوا وأن يكونوا جادين بعدم
العودة إىل ما أدى إليه نهجهم السابق ،ويؤكدوا ذلك بالعمل».
ودعا فضل الله القوى السياسية واملواقع الدينية إىل االبتعاد عن
الخطاب املتشنج والحاد واملتوتر يف مقاربة القضايا السياسية والذي
ينعكس سلباً عىل الشارع ويف اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي،
وأن يكون الحاكم بينهم ال سيام يف هذه املرحلة الحساسة والصعبة
هو الخطاب العقــالين واملوضوعي ،فهو الطريــق الوحيد لعالج
املشكالت والتقارب بني الطوائف واملذاهب واملواقع السياسية..
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

نصراللــــه :مــــا دام لبنــــان فــــي دائــــرة االســــتهدا االســــرائيلي فنحــــن فــــي قلــــب معركــــة االســــتق ل
عل ـــى الدول ـــة أن تتخ ـــذ موقف ـــا جريئ ـــا بوج ـــه املحتكري ـــن واملت عبي ـــن بس ـــعر ال ـــدوالر ..ال يج ـــوز الس ـــكوت
يمكـــــن إلغـــــاء وزارات وصناديـــــق وتحويـــــل موازناتهـــــا لدعـــــم الـــــدواء نـــــه يتعلـــــق بحيـــــاة اآلال
بارك االمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله ،لجيمع
اللبنانيني عيد االستقالل ،داع ًيا الله أن ميكّن الشعب اللبناين
دا ًا أن يحاف ويصنع ويصون استقالله وسيادته وحريته
واستقالل دولته وحريتها ،الف ًتا إىل أن لبنان دخل عام 1942
يف مرحلة جديدة بالنسبة له كدولة ،وأن مسؤولية اللبنانيني
جمي ًعا أن يحافظوا عىل اســتقاللهم ،وإذا كان اســتقاللهم
شكل ًيا أن يح ّولوه إىل استقالل حقيقي وكامل.
ويف كلمة متلفزة حول آخر املســتجدات السياسية ،مساء
امس ،اعترب السيد نرصالله»أن جز ًءا كبريًا من الشعب اللبناين
ً
وصوال اىل االنتصار
قاوم وآمن باملقاومة بأشكالها املختلفة
الكبري ،وعام  1985عندما خرجت قوات االحتالل من العاصمة
ً
وصوال إىل االنتصار األعظم
ومن جبل لبنان وصيدا وراشــيا
عام  2000بالهروب االرسائي من جنوب لبنان».
مينع لبنان من االستفادة من ثرواته
وأشار إىل «أنه عندما ُ
يعنــي نحن أمام ســيادة منقوصة ،وعندما نشــهد يف كل
يوم التدخل األمرييك الســافر يف القضاء والسياسة واألمن
واالنتخابات النيابية املقبلة هذا يعني سيادة منقوصة».
وأكد أنه «ما دام لبنان يف دائرة التهديد االرسائي املتواصل
يعني نحن يف قلب معركة االســتقالل والســيادة ،وكنا قد
انترصنا يف العديد من مراحلها ونحن واثقون أننا إن واصلنا
الطريق بعزم وثبات فأمامنا مزيد من االنتصارات».
وعــن وضع املقاومة عىل لوائح اإلرهاب ،أشــار الســيد

نرصالله إىل أن «وضع حزب الله عىل لوائح اإلرهاب قد يكون
له عالقة بتطورات املنطقة أو باالنتخابات النيابية» ،معترباً
أنه «زلنا يف قلب معركة االســتقالل والســيادة والحرية،
وســنواصل هذه املعركة وواثقون بعون الله أن أمامنا املزيد
من االنتصارات».
وأكد أن «كل العقوبات لن تقدم ولن تؤثر عىل عزم وتصميم
وإرادة املقاومــني وال يف وعــي البيئات املســاندة لحركات
املقاومة».

} التطبيع بني الصهاينة
وبعض الدول العربية }

وتناول السيد نرص الله الدخول اإلرسائي العلني يف شامل
افريقيا ،وما له من مخاطر عىل دول عربية يف تلك املنطقة
منها الجزائر ،وقال «نشهد مسار ترسيع عمليات التطبيع مع
العديد من الدول العربية وكان آخر مشهد معيب ووقح هو ما
شهدناه يف املغرب».

} جهات قضائية متارس االستنسابية }

قضائيا ،أوضح الســيد نرصالله أننــا «وجدنا أن الجهات
القضائية املعنية متارس االستنســابية وتخضع للسياسة،
وما جرى يف اليومني املاضيني يؤكد كل ما تحدثنا عنه خالل
عام ،وبعض القضاء اللبناين يحمــي بعضه البعض ويعمل
عىل تضييع املســؤولية ،وجزء من املسؤولية يقع عىل عاتق

الــــو ــــائــــق الــــتــــي ن ــس ــبــ لــــحــــزب الــــلــــه مـــفـــبـــركـــة ومــــــــــزورة
ومــــــــــــن اعــــــــــــدوهــــــــــــا جـــــهـــــلـــــة ولـــــــيـــــــســـــــوا لــــبــــنــــانــــيــــيــــن
كــــــــــل الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات لــــــــــن تــــــــــقــــــــــدم ولـــــــــــــن تـــــؤ ـــــر
عـــــــلـــــــى عـــــــــــــزم وتــــــصــــــمــــــيــــــم إرادة املــــــقــــــاومــــــيــــــن
وضـــــــع حـــــــزب الـــــلـــــه عــــلــــى لـــــوائـــــح االرهــــــــــــاب قـــــد يـــكـــون
لـــــه عــــ قــــة بــــتــــطــــورات امل ــن ــط ــق ــة أو بـــاالنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة
مـــعـــركـــة كـــــورونـــــا يـــجـــب أن يــــتــــعــــاون ف ــي ــه ــا ال ــل ــب ــن ــان ــي ــون
جـــــمـــــيـــــعـــــا بـــــمـــــعـــــزل عــــــــن الـــــتـــــبـــــايـــــن فــــــــي الــــســــيــــاســــة

حــــــزب الــــلــــه شــــيــــع أحــــــد عــــنــــاصــــر فـــــي مــشــغــرة

بعــض القضاة ،واملســار
القضايئ الحايل يف قضية
املرفأ استنســايب لن يوصل
إىل الحقيقة».
وعن التحقيق يف قضية
التحقيقات بقضية الطيونة،
 40يوماً عىل
قال« :مــ
املجزرة ،ويف األيام القليلة
املاضية أحيا ذوي الشــهداء
أربعينية أحبائهم املظلومني
الذي قتلــوا جهــاراً نهاراً
عىل يدي مســلحي القوات
اللبنانية يف الطيونة ،و مع
كل مالحظاتنا عىل السلوك
القضايئ لســلوك القضاة
وخضوعهــم للضغــوط
السياسية وغري السياسية،
تعرض القضاء العســكري
يف االيام القليلــة املاضية
لضغوط من جهات سياسية
ودينية يف القضية  ،وهنــاك ضغوط لالفراج عن موقوفني،
وبعض املوقوفني أفرج عنهم وبعض املطلوبني يختبئون يف
معراب ملنع توقيفهم» ،واكد ان ضغوط الجهات السياســية
والدينية عىل القضاء استهتار بالشهداء والجرحى وعائالتهم
وبالجهات التي ينتمون اليها» ،وتابع« :االســتمرار باملســار
الحايل يف قضية كمني الطيونة خطر  ،وميكن أن يدفع البلد
إىل الفتنة» ،وأردف« :ما متارسه الجهات السياسية والدينية
من ضغوط عىل القضاء قــد يدفع األهايل ل خذ بالثأر ،وان
االستمرار باملســار الحايل يف قضية كمني الطيونة خطر،
وميكن أن يدفع البلد إىل الفتنة».
خطــورة ارتفــاع إصابــات فــريوس كورونــا
الســيد نرص الله تناول ملف فريوس كورونا ،مشــريا إىل أن
ارتفاع عدد إصابات كورونا يف لبنان والوفيات أيضً ا هو أمر
خطري ،ودعا «الدولة والشــعب واملقيمني يف لبنان اىل اخذ
هذا االمر بالجدية الالزمة ،وان ال نستهرت ابدا ،فعدد االصابات
كبري وسمعنا رصخة املستشفيات وعجزها عن استيعاب هذه
االعداد الكبرية ،هذا يعني اننا عدنا اىل املرحلة الخطرة» ،ولفت
اىل ان «هــذا يتطلب جهدا من كل الناس باالجراءات املعروفة
واملعهودة واهمها الكاممة والتباعد».
وقال الســيد نرص الله «نحن يف بدايــة كورونا اعلنا عن
خطة وبدأنا بتنفيذها ،وكانــت خطة فاعلة يف كل املناطق
التي نتمكن من التواجــد فيها» ،وتابع «الليلة اعلن من جديد
اننــا قررنا تفعيل هذه الخطة اىل مســتوى  ،»%100واعترب
ان «وزارة الصحة معنية باملزيد مــن بذل الجهود والعمل اياً
كانت الصعوبات التي تواجهها والظروف الخاصة التي تعاين
منها» ،اضاف «أتوجه مبارشة اىل معايل وزير الصحة القول
له نحن جاهزون الي مساعدة ســواء يف ما يتعلق بالكادر
البرشي واالمكانيات كام كنا نساعد يف الوزارة السابقة».
وأشار السيد نرص الله اىل انه «يف املرحلة السابقة عندما
كان وزير الصحة محســوبا عىل حــزب الله  ،كنا اىل جانب
وزارة الصحة ليس بسبب ان الوزارة نتحمل مسؤولية خاصة
فيها ،بل الن املعركة مع الكورونا وطنية وانسانية واخالقية
ورشعية ودنيونة واخروية» ،وتابــع «هذه املعركة يجب ان
يتعــاون فيها اللبنانيون والقوى الحيــة فيها جميعا مبعزل
عن التباين يف املســألة السياسية» ،ودعا «وزير الصحة اىل
االستفادة من التجربة السابقة الغنية لوزير الصحة السابق
ومستشاريه».

} املحروقات من إيران }

الت يي
أحمد هدال يف بلدته

شــيع حزب الله أحد عنارصه ع
مشغرة.
وتقدم املشيعني الفرق املوسيقية التابعة لكشافة اإلمام
املهدي وحملة الرايات واالعالم.
وحرض مراســم التشــييع مســؤول الحزب يف البقاع

الغريب الشــيخ محمد حامدي وعلامء وحشــد من أهايل
البلدة والجوار.
وجابت املسرية شوارع بلدة مشغرة .وأم الشيخ حامدي
الصالة عىل الجثامن ليوارى بعدها الفقيد الرثى يف روضة
الشهداء يف البلدة.

ضبابيــة حــول عــودة الحريــري ومواقفــه وتحالفاتــه ا نتخابيــة
فادي عيد
مل تتوضح حتــى اآلن كيفية التعاطي والعالقات يف اآلونة
األخرية بني رئيس الحكومة نجيب ميقايت ورؤساء الحكومات
السابقني ،إذ وفق املعلومات ،ة خالفات عميقة بينهم برزت
خالل عملية تشــكيل الحكومة ،وتفاعلت يف األيام املاضية،
كل واحــد منهم ،وتحديداً الرئيس ســعد
وبالتــايل ،يتج ّنب ّ
الحريري ،أي مواجهة أو اإلقدام عىل إعالن موقف من الحكومة
نظراً لدقّة املرحلة ،ومن ثم نتيجة القرار الثابت بالحفاظ عىل
اإلســتقرار ضمن «نادي رؤســاء الحكومات السابقني» مع
الرئيس الحايل.
وتشري املعلومات ،إىل أن الحريري ال زال يف طور النقا مع
املق ّربني منه بشــأن الوضع السيايس واإلستحقاق اإلنتخايب
النيايب وأيضاً التحالفات ،وهذه اإلتصاالت ال زالت مســتمرة
ل ُيبنى عىل اليشء مقتضــاه يف املرحلة املقبلة .ولكن ،ميكن
الجزم أنه ،ويف هذا التوقيت بالذات ،لن يقدم الحريري عىل أية
إجراءات جديدة ،كام ينقل عنه أحد املق ّربني منه ،مشرياً إىل أن
الظروف اإلستثنائية يف البلد ،والتي يراها الحريري مفصلية
وخطــرية يف آن ،تدفعه إىل الرتقّب واإلنتظار ،وذلك ما عرضه
وبحثه خــالل لقائه مع رئيس «اللقــاء الدميقراطي» النائب
تيمور جنبالط ،والنائب وائل أبو فاعور ،حني مت ّنيا عليه العودة
إىل بريوت والتحالف يف اإلنتخابات النيابية املقبلة.
وتتابع املعلومات ،بأنه ،ومن خالل الذين التقوا بالحريري،
ّ
ســتدل بأنه ال يريد اإلصطدام يف هذه املرحلة مع أي طرف،
يُ
وال ميكن له أن يتعاون مجدداً مع رئيس الجمهورية ميشــال
عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جربان باســيل ،كام
أن اتصاالته مستمرة وقا ة مع معظم األطراف األخرى ،ويف
هذا السياق ،ف ن السؤال املطروح حول الذين يشكّكون بوضع

الحريري (وتحديداً بعض القوى املســيحية ،مبا يف ذلك التي
مل تس ّمه ألكرث من مرة لرئاسة الحكومة)  ،هل قوى التط ّرف
يف الطائفة السنية هي البديل عن آل الحريري املعروف عنهم
اعتدالهم ،مهام كانت الخالفات السياسية مسترشية يف البلد؟
من هذا املنطلق ،ة تساؤالت أيضاً حول كيفية ما ستكون
عليه املشــهدية السياســية يف هذه املرحلــة يف ّل هذه
اإلصطفافات واإلنقسامات وانكفاء البعض من قوى أساسية
كـ «تيار املســتقبل» ،خصوصاً أن هناك سباقا محموما عىل
صعيد الســاحة الســ ّنية عىل خلفية غياب الحريري وتعبئة
الفرا  ،وهذا ما يدركــه «الحريريون» الذين يعرفون ويدركون
بامتياز تهافت هؤالء عــىل الدوائر اإلنتخابية يف كل املناطق
لعلهم يستحصلون عىل املقاعد التي يشغلها نواب «املستقبل»،
لكل طرف وحزب ســيايس
حيث يعترب هــؤالء أنه ،وإن كان ّ
ومستقل الحق والطموح ،ولكن ما يجري اليوم يصب يف خانة
ّ
األحقاد ،ال ســ ّيام وأن هناك أطرافاً تعمل لتعبئة الفرا الذي
سيرتكه غياب «املســتقبل» عن الرتشّ ح ،خصوصاً يف بريوت
وإقليم الخروب والشامل والبقاع.
ويبقى ،وفق املعلومات ،بأن قراءة الحريري للواقع الراهن،
ومن خالل ما يكشــفه بعض املحيطني به ،أنه إذا كان تريّثه
يف العودة أو عدمها التساؤالت حول موقع وموقف تياره حيال
كل ما يجري يف البلد يف هذه املرحلة الراهنة ،وبعدما وصلت
األمور إىل حدّ اإلنفجار السيايس واملعييش والحيايت ،ف ن هذا
ال يعني أنه يف صدد اإلنكفاء السيايس أو اإلعتزال كام يتحدث
البعض يف لبنان ،ألن هناك روفاً صعبة قد متُ عليه التعاطي
بحذر يف هذه املرحلة ،إىل حني انقشاع الصورة السياسية يف
ميكن
لبنان واملنطقة ،حيث ة تطــورات متوقعة ،وبعدها ُ
اتخاذ املوقف املناسب ،أكان عىل صعيد التحالفات السياسية أو
اإلنتخابية،أو املسار السيايس بشكل عام.

وذكّر السيد نرصالله بانه «أمام طوابري الذل عىل املحطات
و و السوق السوداء وفقدان املادة أعلنا أننا إذا بقي املوضوع
عىل حاله ســنلجأ إىل إيران لنشــرتي منها ضمن تسهيالت
بنزين ومازوت ملعالجة الوضع اذا استمر عىل ما هو عليه».
أضاف «اآلن املادة متوافرة يف األسواق وال يوجد طوابري ذل،
لكن مع ذلك مل نخرج من الوعد املرشوط الذي انتفى بانتفاء
الرشط لكن ذهبنا ملحاولة املساعدة يف تخفيف املعاناة».
وقال «ال نريد الحلول مكان رشكات املشتقات النفطية ،لكن
ما أردناه هو املساهمة يف تخفيف األزمة» ،مؤكدً ا «معنيون
بنقل عرشات الصهاريج من بانياس إىل بعلبك يعني  250كلم
يف الوقت ،لو تم معالجة هذا املوضوع بأن تأيت البواخر إىل
الزهراين أو طرابلس لكان املوضوع أفضل».
ولفت إىل أن «لضغوط األمريكية عىل الحكومة دفعتنا نحو
استقدام املازوت عرب سوريا بالرغم من الصعوبات».
وحول مباردة املازوت ،أضاف «املرحلة األوىل من مرشوعنا
بدأت يف أيلول وانتهت يف ترشين الثاين واملرحلة الثانية هي
التي سوف تبدأ بعد أيام قليلة».

أضاف الســيد نرصاللــه «قمنا ب يصال املــازوت مبارشة
إىل عدد من البلديات واملؤسســات الحكومية واملستشفيات
ودور األيتــام والعجزة وما شــاكل بالرغم من مشــقة هذا
األمر» ،وأشار إىل أن «قيمة الهبات التي قُدمت خالل املرحلة
األوىل بلغت ما يقارب مليونني و 600ألف دوالر».
وباألرقام ،عرض الســيد نرصالله مــا قدّ مه حزب الله من
مســاعدة محروقات ،قائال «قدمنا املازوت خالل شــهرين
اىل  80مؤسســة من دور العجزة واأليتام ،وكذلك  20بلدية
لتشغيل آبار املياه ،و 22مستشفى حكومي ،و 71فوج اطفاء
يف الدفاع املدين الرسمي».
كام أعلن أن املرحلة األوىل من مبادرة املازوت «كانت كلفة
الدعــم التي تحملناها  7مليون و  750ألف دوالر» ،من ّوها إىل
«إيقاف املرحلة األوىل من توزيع املازوت قبل أيام اســتعدادًا
للمرحلة الثانية».
وتابــع قائــال «اعتمدنــا آليــة بيــع وتوزيــع بطيئة
ومعقدة نوعــا ما ،وهذا أمــر طبيعي ألن عمليــة التحقق
تأخذ وقتــا لنضمــن أن املــازوت اإليراين املدعــوم يصل
إىل مــن يســتحقه وال يذهــب إىل الســوق الســوداء».
وأضاف «تحملنا يف املرحلة األوىل من مبادرة املازوت عرشة
ماليني دوالر تحت عنوان املســاعدة وتخفيــف املعاناة عن
رشائح محددة يف لبنان».كام أعلن أن «الجهات ضمن القسم
األول التي قدمنا إليها الهبات ســنجدد لها الهبات مرة أخرية
لشهر واحد».

} إطالق املرحلة الثانية
من توزيع املازوت للعائالت }

وحول املرحلة الثانية من مبادرة املازوت ،أشــار الســيد
نرصالله إىل أن املعيار هو البلدات واملدن الواقعة فوق سطح
البحر بـ 500مرت ،وسيقدم للعائالت املقيمة يف هذه البلدات
ويشمل جميع املواطنني ،وتابع قائال «سنبيع برميل املازوت
للعائلة بأقل من السعر الرسمي مبليون لرية والدفع باللرية»،
من ّوهًــا إىل أن «مئــات آالف العائالت بحســب إحصائياتنا
ستستفيد من هذا املرشوع».
وأشار إىل أن «الطريق األنسب لتحقيق آلية توزيع املازوت
هي البلديات وســيتم التواصل معهــا لتحديد أعداد العائالت
لديها والكميات املطلوبة ،ورشكات االمانة توصل املازوت إىل
املحطات التي تختارها البلديات».
وأعلن عن «باخرة ستصل خالل أيام قليلة ،واملطلوب العمل
والتواصــل بهدوء ،ألن كل الهدف تخفيــف املعاناة» ،كام أن
«جزءا كبريا من املادة التي نحتاجها لتغطية حاجة العائالت
دخلت األرايض اللبنانية ،وهناك جزء يف املخازن بسوريا يتم
نقله».

} وثائق مزورة }

وختاما قال األمــني العام لحزب الله إنه «يف األســابيع
واألشهر القليلة املاضية ،هناك هجمة كبرية عىل حزب الله،
وهذا ليس جديدا ،لكن الجديــد هو التكثيف وما يقولون أنها
وثائق».
وأكد أن «هذه الوثائق مــزورة ومن أقدم عىل التزوير غري
محرتف وليس لبنان ًيا واملضمون ســخيف جــدً ا» ،الفتا إىل
أنه «من املؤســف أن البعض يتعامل مع هذه الوثائق املزورة
مبستوى عالٍ من السخافة والجهل والتفاهة».
واعترب أن «هناك مستوى عالٍ من الجهل والتفاهة وما يتم
العمل عليه هو قاعدة اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس».
وختم بالقول «هذا زمن الظلــم واالفرتاء والتحريف علينا،
فام يأتيكم من أنباء وقصــ وروايات ،عليكم بالحد األد
التدقيق بها».

انتخابــات املحاميــن عكســ تشــت وانقســامات « ــورة  17تشــرين»
«القو التغييرية» على مفتر خطير ..هل تلقى املصير نفسه في «النيابية»
ابتسام شديد
شــكلت إنتخابات نقابة املحامني بالنسبة اىل «القوى
التغيرييــة» امتحانا صعبا رســبت فيه بامتيــاز ،نتيجة
ترشذماتها وتشــتت الخيارات واالنقســام يف صفوفها،
بعد ان تلقت «ثورة  17ترشين» صفعة ســقوط مرشحني
محســوبني عليها نتيجة االنقســامات داخلها ،فيام نجح
النقيب نا كســبار يف كرس الحواجــز ليصل اىل مركز
النقيب مبناقبيتــه ومهنيته وأصوات املحامني من مختلف
تيارات وأحزاب السلطة واملعارضة.
انتخابــات املحامــني بنتائجها املدويــة تبقى حديث
الســاعة ألنها متثل خروج النقيب الســابق ملحم خلف
الذي أتت بــه «ثورة  17ترشيــن» واملتغريات واألحداث
السياسية التي توالت عىل الساحة منذ انفجار الرابع من
آب واألزمات االقتصادية واالجتامعية املتالحقة ،كام ان
أهميتها يف الرابط الذي يح عنه بانها صورة مشابهة
لالنتخابــات النيابية املقبلــة ،فانتخابات املحامني دقت
ناقوس االنذار لــدى «املجموعات التغيرييــة» ل نتباه
ل ال يتكرر الســيناريو نفسه يف  27آذار املقبل نتيجة
تشتت األصوات وعدم وضوح الرؤيا بني أركان وقياداتها
التيرتاهن عىل تغريات يف املشــهد الداخ ويف تصويت
املنترشين يف الخــارج املصنفني من ضمن الفئة املعادية
للطبقة السياســية ،عىل اعتبار ان املغرتبني هم األكرث
تأثرا بالحالة السياســية الجديدة الناشئة بعد  17ترشين
 ،حيــث من املفــرتض ان يكــون الربع مليــون مغرتبا
مؤثرين يف اســتحقاق  20022لجهة قلــب التوازنات

واملقاييس الداخلية.
وعليــه ،تعترب مصادر سياســية ان عــىل «القوى
التغيرييــة» ان تعيــد حســاباتها ،وال تذهب كثريا يف
أوهامهــا كام فعلت يف اســتحقاقات كثــرية داخلية
 ،فاالنتخابات النيابية ال تشــبه اي اســتحقاق نقايب
او طــاليب ،ولهــا حســاباتها الطائفية والسياســية
واملذهبية ،كــام ان القول ان أحزاب الســلطة تراجعت
ليــس يف محله ،عــىل الرغم من األزمــة الكبرية التي
مير بها املواطنني ،فــان االلتفاف حول أحزاب معينة ال
يزال قا ا ،وهذا ما يظهــر عند وقوع أي حدث داخ
مع احــد األفرقاء ،حيث ينجح الحزب يف شــد العصب
الشعبي والحزيب تجاهه.
ــة اعتقاد ايضــا ،ان الرهــان الذي تتحــدث عنه
املعارضة التي ترجح إرتفاع اإلقبال عىل خيارات املجتمع
املدين لدى املغرتبني ليســت يف محله  ،فالجزء األكرب من
الناخبني املســجلني يف الخارج مل يتوجهوا يف انتخابات
 2018اىل مراكــز اإلقرتاع واألمر مرشــح ان يحصل يف
اإلنتخابــات اليوم ،فليس كل املســجلني مــن الناخبيني
ا لحتميني .
وفــق املصادر السياســية ،فــان احزاب الســلطة مل
يصيبهــا الوهن الســيايس ،وان تعرضت النتكاســات،
وهي متلك وســائل الرتغيب والرتهيب ،كام لديها جيو
من املحازبــني واملنارصين ،ومن ميكنها ســحبهم اليها
من خالل الخدمات والضغوط ،فالســلطة املتمرسة يف
الحكــم واملفاصــل الداخلية لديها القدرة عىل الســيطرة
والتحكم باالنتخابات عن قُرب.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

السبت  27ترشين الثاين 2021

باســيل للديار  :لن نبقى ســاكتين امام التعطيل...فلتجتمع الحكومة او <ما تكفي» وانصح ميقاتي بالدعوة لجلســة واملعترضين بالحضور
(تتمة ص(1
الذييعتربه«صديقا»وعندهمنالكرامةوالحسالوطنيمايكفي،
لكنه يعلق عىل ما كان اعلنه الوزير املعني عرب الديار سابقا من انه
يتمنى لو كان موقف باسيل مرشفا كام موقف رئيس الجمهورية
بالقول« :ما ســيقوم به او يفكر بالقيام به قرداحي سيظهر ان
موقفي كان مرشفا تجاهه ،معتربا ان ما تطلبه الســعودية هو
مواجهةحزب الله وهذا ما لنيحصل الن الواقع اللبناين والتوازنات
متنع حصول هكذا ســيناريو  ،ليعلق ردا عىل ســؤال عىل كالم
فرنجية من بكريك حول رفضه وضع قرداحي اســتقالته بعهدة
رئيس الجمهورية يك ال يبيعها الرئيس للسعودية ،بالقول  :اذا
ما فهم بعد فرنجية ان السعودية لن تشرتي من احد شيئا بلبنان
فمشكلة!
القضية التي تشغل بال الجميع واملتمثلة باالنتخابات  ،ال تشغل
رصاحة بال باســيل والســيام لجهة احتفا ه مبقعده النيايب،
«فالح ما مع كل الناس» ،علام اننا مل نبحث بعد مبوضوع
التحالف االنتخايب مع حزب الله كام قال.
يفتخر باسيل بالية الرتشيحات واالنتخابات الداخلية يف التيار
متهيدا الختيار املرشــحني ويقول :ما بيحق لي خرس او مش
عاجبتو النتيجة» انو يعرتض اما عمن مل يرتشح ولديه قوة شعبية
ال يستهان بها كالنائب الياس بوصعب فيؤكد باسيل اال خالف مع
بوصعب ويحرص عىل القول  :مع بوصعب تختلف املسألة االكيد
اال مشــكلة معه وهو لديه اعتبارات نتفهمها لكن القرار النهايئ
يعود له وحده.
اما عن شعار القوات االنتخايب عرب «الخالص» فيضحك باسيل
قبل ان يقول:
خالص البلد جزئياً يكون عرب الخالص من الناس التي تسببت
بأزماته ،ليضيف  :الخالص ال يأيت عرب سياسيات الحرب والفتننة
وبالال مشاريع والالخطط!
ويف ما خ الزيارة املرتقبة لسوريا والتي تجرى التحضريات
«لهــا من زمان»  ،فريفض رئيس اكرب تكتل مســيحي الدخول
بالتفاصيل االن ويكتفي بالقول  :الزيارة ســتحصل عندما تكون
الظروف مناسبة ملصلحة لبنان وسوريا.
وعام يقوله البعض بان حزب الله افشــل عهد الرئيس االقوى
شعبيا  ،ميشال عون ،يقولها باسيل بجرأة ورصاحة« :هو يتحمل
جزءا من مسؤولية افشال العهد ،ولو عن غري قصد ،اما عن دوره
الشــخ بافشال العهد ،كام يتهمه البعض ،فيعترب باسيل انه
ســاهم بتكريس فكرة «رئيس قوي وهذا ما يحاولون كرسه اال
اننا سنظل نحارب من اجله ،كام قال.
وقبل الختام وفيام احتف بالتوقيت املناســب لكشف املطلب
االخريالذيطلبتهالوالياتاملتحدةلفكتحالفهمعحزباللهمقابل
عدم فرض عقوبات عليه جدد باسيل التأكيد انه لن يستكني قبل
القيام مبا يلزم بالوقت املناسب النني» لن اسلم انني تعاقبت بتهمة
فساد وعىل خلفية قانون ماغنتكيس!
ويف ما ي ن الحوار كامال:
جلسا ال ك م
ل
لم ل
«ال مربر لتعطيل جلسات الحكومة الذي كنا وصفناه يف بيان
التيــار الوطني الحر بالجرمية «املوصوفة .فالحكومة ليســت
مسؤولة عن ملف انفجار املرفأ وال يحق لهم استخدام هذا السالح
ضد الحكومة والســيام اننا انتظرنا وضحينا كلبنانيني لتتألف
الحكومة و كنا متأملني «بالخري» والســيام ان هناك ملفات تهم
املواطنــني من الناحية املالية واإلقتصادية .فهل يصلح أن نوقف
حكومة وهي مل تكد تنطلق بعملها؟»
ن نا سييسا ل الت ي ا بان ا
لك نا ي ي
ا
ال ا
يا ل نه نا استنسابي
ن
ا
ال ا بالتسييس
االكيد ان ال عالقة ملجلس الوزراء بهذا املوضوع  ،فهناك قضاء
ووزير عدل  ،كام ان هناك قانونا واضحا ب مكانهم الرجوع اليه،
وكان يجب عىل اللجنة املشرتكة أن ترفع تقريرها للهيئة العامة
لكن هذا مل يحصل .لست خائفا من التحقيق ومل أر أي إثبات عىل
«تسييس يف امللف»ومل اسمع بأي معلومة تظهر أن حزب الله له
عالقةبالقضية.
لي ا
الل ا
ا ا ن
ما س ب د
ملاذا فقط يريدون مالحقة صليبا؟ والسيام انه تبني بعد سنة
وشــهرين أن هناك من عليهم «جرم إهامل و يفي» ولكن ليس
هناك أي اثبات عىل هذا اإلتهام .كرث كانوا عىل علم بوجود النيرتات
ومل يبلغوا أحدا او يترصفوا ،من وزراء عدل سابقني  ،ومسؤولني
كبار يف الجيش وقوى األمن ،ورؤســاء حكومة سابقني ،فلامذا
تم استدعاء حسان دياب عىل سبيل املثال؟ هل فعال حسان دياب
جر املرفأ؟
هو من ف ّ
هناك عدة أســئلة تطرح فعىل ســبيل املثال كيف أتت نيرتات
األمونيوم ومن أين أتت ،ملاذا ال يتكلمون عن هذا الشق او يبحثون
به؟
نحن لنا الحــق كنواب اذا اردنا رفع الحصانة عن احد زمالئنا
ان نطالــب باملعطيات قبل املالحقــة ورفع الحصانات .لذا يجب
اإلرساع بانجــاز التقرير فمن حقنا أن نعرف اذا كان هذا اإلنفجار
عمال ارهابيا أو تفجريا .فمن الرضورة أن يتم اإلرساع ب صدار القرار
الظني.
اذا يف حدا ماسك القضاء فهو صاحب االتهام!
ا ا ئيس م لس الن ا ن يه ب لكم ب نكم
ل
ي
ا السل
!غريب هذا االمر ،فصاحب اإلتهام ،هو أكرث شــخ «ماسك»
السلطة .يقال أن رئيس الجمهورية ميلك قضاء تابعا له ،أين هو
هذا القضاء عندما يتم شتم الرئيس عون وشتمنا ليال نهارا؟ مل ال
يتحرك عندها القضاء؟
هذه االتهامات «وهم خرايف» ،لو لنا عالقة او تدخل مبوضوع
التحقيق ،لكان خرج بدري ضاهر من السجن.
أُبلغت بتواريخ زيارات لبيطار لبعبدا فتحققت...
ي س ليم ج ي ا
مست ا ئيس ال
يت م ال
بالتد ل با ل لد ال ا ما ا
ابلغني مســؤول كبري وبالتواريخ عن زيارات قام بها القايض
البيطار لقرص بعبدا فقمت من تلقاء نفيس بالتحقق بوســائ
الخاصــة ليتبني ان اي ء،من هــذا القبيل غري صحيح فهذه
االتهامات لنا وهمية وخرافية.
اذا متت الدعوة حسب االصول سنحرض!
مل
بان يت
ل م ا ا س ي ي ل ليه ي
ا ال س ا ال ا
ما يت ل
ا ا م لس الن ا
ا ال س ا ا لت كيل ل ن
الن ا اما ا لس ا
ا ال لس
بان
ي ب اني سي ان السينا ي ي
ا الن ا لك
ا د
ا ل ا ال ئيس ب
اا
ن د
«يوم مل نحرض الجلســة أصدرنا بيانا يؤكد أن طريقة الدعوة
بحينهكانتمرفوضةالنهاملتتموفقالالصول.لكنموقفناواضح
بهذا امللف  :فنحن ضد أن يذهب امللف عىل مجلس النواب .لكن اذا
متت الدعوة مجددا ومبعطيات مختلفة ووفقا ل صول فنحرض
بالتأكيد وال نعطل النصاب اذا راينا ان امرا ما تبدل ويبدو كذلك الن
اي ء مل يحصل منذ تعليق جلســات الحكومة وال ميكن بقاء
الوضــع عىل ما هو عليه،لذلك نحرض لكن موقفنا معروف باننا
ضد االحالة ملجلس النواب وعىل كل حال فهذا موضوع نناقشه
بالتكتل لحسم ما اذا كان استجد ء ما يستدعي تغيري موقفنا
او االبقاء عليه.
ان ساب ا د ا ا ما ا لس
ل د ا ا م كم ال
ا ال سا ال ا
ا
«ال فبحسب املعطيات السابقة واذا بقيت كذلك فنحن نصوت
ضد،األمرليسمتعلقبالصالحياتولكنلديناخوفمنانيتوقف
التحقيق».

ل لسا ال ك م ي ا ل م ال ل ا
ل نا
يجب عىل الحكومة إما أن تجتمع قريبا أو «ما تكفي احسن»؟
ونحن لن نسكت امام تعطيل الحكومة اذا استمر!
لن نسكت امام التعطيل وهذه نصيحتي مليقايت!
ما ا ست ل ن ند ا
«لن نسكت وانصح الرئيس ميقايت بالدعوة لجلسة كام انصح
املعرتضنيبالحضور.
وأطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يترصفوا بأرسع
وقت.
ا ي ن ان ن مي ا لت جيه الد ل لس
ل م
الحكومة يجب ان تجتمع والسيام انها مطالبة ببت مواضيع
عدة يحتاجها املواطن كالبطاقة التمويلية ،فاين هي اليوم ؟ أين
موضوع الرسوم املتعلقة بالدولة؟ هناك وضع اقتصادي متفجر
وهناك حاكــم مرصف عليه دعاوى يف مختلف دول العامل فأين
موقف الحكومة منه ؟»
ان ين سياسا
ال ال
يا س م
لك ي
ال ك م ما ي يد م لس الن ا
«سياسة الحكومة مل تكن كام نفّذها رياض سالمة بتاتا .قد
تكون سياسة رئيس الحكومة وهذا ليس مواقفنا فسياسة تثبيت
سعر الرصف واللرية مع فوائد مرتفعة نحن ضدها منذ اليوم االول
والجرائمامللحقبهاالتتعلقبسياسته.هومالحقبالقضاءوبسبع
دول أوروبية ،أين موقف الحكومة؟».
يس ه لي ا ا د لب
ا ب
لك س م
ما ي
اي م
د ي ا جنائيا بكل سابا ه م ل
هذه «مضحكة» .أ مبدقق عىل نفسه؟
انا هو الوحيد الذي كشف عن حساباته وأمالكه وانا اؤيد قانون
كشف الحسابات واألمالك ليتبني من هو الفاسد ومن هو «االدمي»
واذكّر هنا بانني أرسلت سابقا منذ سنني ،وبفعل تحدي لصاحب
الجريدة ،كتابا قلت له فيه أنني أسمح لك باالطالع عىل حسابايت،
وراسلت املرصف ل يسمح له باالطالع عىل حسابايت ،وأرسلت
الطلب اىل صاحب الجريدة لينرشه يف صحيفته ،لكنه مل يفعل.
وفعلت اليشء نفســه مع الـ «ال يب يس» ومع مارسيل غانم
وقدمت له خالل الحلقة الكتاب وقلت له تفضل بامكانك االطالع
عىل حسابايت ،ثم قبلت محطة «نيو يت يف» (الجديد) أن تفعل
ذلك ،لكن األهم هو انه بعدما فرضت ع العقوبات ،وهي عقوبات
يتــم تجريــدك عىل خلفيتها مــن كل ء متلكينه ،من تأمني
وحواالت مالية.
ل سيست يل مي ا
ال أعرف ماذا ســيفعل ميقايت ،لكنني أنصح بعدم الســكوت
ال منــه وال مــن رئيس الجمهورية ،وال مــن الوزراء يف ل هذا
الوضع ،وأنصح ميقايت بعقد جلســة ملجلس الوزراء كام أنصح
الذين يرفضون الحضور بأن يحرضوا ،الن هذا االمر ال يعد تراجعاً
عن موقف ،وللحقيقة واالمانة فأنا مل اسمع الفريق املعرتض قال
انه لن يحرض مجلس الوزراء إال اذا» ،وما حصل من اشــكال يف
مجلس الوزراء أدى اىل تعطيل جلساته ،ومن الرضوري أن نصل
إىل ســيناريو عقد جلسة اذ ال يجوز الربط بني جلسات املجلس،
فلينعقد ويكمل املسار السابق.
فانامععدماستنسابيةيفامللف،ومعأنيكملالقايضالبيطار
تحقيقاته ومع أي اجراء قضايئ ونيايب بحسب األصول والقانون
يجــب أن يعمل به .كام اننا ال نع أحداً من حقه يف االعرتاض،
ألنه حقه ،لكن يجب عىل مجلس الوزراء اكامل مســاره ،واملسار
القضايئ والنيايب املؤسســايت بخصوص انفجار املرفأ يجب أن
يستمر.
ال حل نضج بعد ولتجتمع الحكومة!
جلسا ال ك م
لب دل
ي ن
ال حل نضج بعد.
ما ت ل
ا ال ان ا
الله
ا مم
ل
بت لي جلسا ال ك م
جرى تشاور ،لكنني مل أسمع من الحزب جواباًمقنعاًكام انني مل
أسمع منهم أنهم يرفضون حضور الجلسة ،والجواب الذي سمعته
هو انه يوجد تدخل من جهتنا يف القضاء وهو أمر خرايف.
ئيس
م ام لم
ن ل ان م
ا
ال ي
ي
ال
أعتقد أنه مل يفهم موقفي ،ألنه لو قرأه جيداً لكان عرف كم هو
سيادي واستقاليل،
ما سيقدم عليه قرداحي سيؤكد ان موقفي كان مرشفا!
وما قلته انني ذكّرت بالتجربة السابقة مع الوزير رشبل وهبي
وكيف ترصفنا بوقتها وتخطينا االزمة.
فام سيفعله او يفكر بالقيام به الوزير قرداحي سيظهر كم كان
موقفي مرشفاً تجاهه،وانا اعتربه صديقاً وعنده رشف وكرامة،
وهو مدرك للموضوع بحسه الوطني أكرث مني ،وانا قلت كل ء
جيد عنه.
ا تدا س
ل ا ه ال ا ب ن ما ي ل بالي
اما ا
هذاموضوع اخر وانا كان لدي موقف كوزير خارجية وما زلت
امتسك به حتى اليوم ،ويف السياسة التي نتبعها يف لبنان ،نحن
نعمل عىل تحييد أنفسنا.
وانا ضد موقف حزب الله يف اليمن وهذه ليســت املرة األوىل
التي نقول فيها ذلك ،كام انني مل اتوجه سابقا ابان الوزارة بادانة
ال ملا يحصل باليمن وال ملا يحصل يف السعودية وهذا يعني تحييد
لبنان عن الرصاعات.
ا
ان ي
سلي ن ن ي ا انه
ئيس يا ا
ي ي ا ال ئيس ن
ي
اس ت الته بترص ئيس ال
للس ي
اذا مل يفهم بعد فرنجية فمشكلة!
السعودية ال تريد رشاء أي ء من أحد يف لبنان واذا مل يفهم
بعد فرنجية هذا الواقع فمشكلة ،وما تطلبه السعودية من لبنان
هو جزء عليه القيام به ملصلحته ،لكن ما تطلبه  ،بجزء اخر  ،هو ما
ال يستطيع لبنان فعله ،نظرا للواقع اللبناين والتوازنات الداخلية،
وما دام األمر كذلك فالسعودية ستظل غاضبة عىل لبنان.
الله
م اج
ل ما ل ه الس ي
طبعــا فخطف الحريري انذاك ماذا يعني؟ لكن املوضوع انتهى
بوقتها مبوقف رئيس الجمهورية وموقفنا بالتمسك بعودة سعد
الحريري.
ويف الطيونة ،مل تفلح الخطة  ،ألن حزب الله وأمل مل يقوما برد
 ،فعزل فريق لبناين يف الداخل يعني ردة فعل وفتنة ،ونحن لسنا
مستعدين للقيام بذلك.
نختلف مع حــزب الله يف أمور عدة ،ونقولها علنا وال نخجل
بذلك ،لكن لن نذهب اىل فتنة داخلية تصب يف مصلحة ارسائيل
واالرهاب يف املنطقة ،ولصالح سياســات دول ال تريد مصلحة
لبنان ،بل تريد مصالحها ،وهي تتفق مع ايران عندما تريد ،وتختلف
معها عندما تريد أيضاً .ومصلحتنا أن نحاف عىل وحدتنا.
ان ن ا نت ا ما ا لس
للتكت ل بت دي
نا
يا ل ن مت دا م ن ال
لك ي ا ان
الدس ت
سي ل ا ن لتت د به
هذا الكالم غري صحيح،ففي السابق تقدمنا بعدة طعون.
ل سي ل ا ال
ال ميكن ان اصدق بأن من يطلع عىل الن الدســتوري يقبل
بالتعديالت كام اقرت.
فقد ض ّمنا طعننا 8 ،موجبات لذلك ،ويكفي ان ننظر مبا يتعلق
باملادة  ،57ليتم قبول الطعن اذ كانوا بحاجة اىل  65نائبا فأتوا بـ
 ،61وهذا يعني ان هذا البند كان يجب ان يسقط.
عداك عن موضوع فصل الســلطات وتحديد موعد االنتخابات،
ورد رئيــس الجمهورية الذي تناول موضوع البطاقة املمغنطة،
واســتتباعاً بامليغاســنرت ،اذ ال يحق لرئيس املجلس النيايب ان
ال يطرحهــا ،ال عىل النقا وال عــىل التصويت وان يقول ليس

«خالص» البلد جزئياً بالخالص ممن تسبب بازماته!
ا ال ا ل نت ابا ا ل
ال
التيا
خالص البلد جزئياً يكون عرب الخالص من الناس الذين تسببوا
بأزماته والخالص هو أن يكون لدى الشــخ أو الحزب رؤيته
وبرامجه ،ال شعارات وكالم وغياب اي خطة او برنامج.
ا ا س ن ا م سك
ي د ن نا ج
ال انت ا ي م ال ا م ا ست ل
ا ن ال دي جا
ا
ا
القصــة ابعد من تحالف انتخــايب ،فاليوم حتى لو مل يظهر
بوضوحانهماتفقواانتخابياً،فاالكيدانهسيكونهناكعملداخ
وخارجي لتكوين جبهة واحدة ،من فرقاء سياسيني ،لتوحيدهم
مع بعضهم البعض.
ا الت ال
ي بامكانكم م اج
ليس من الرضورة املواجهة ،ســنقوم بانتخابات ،وهناك أناس
سيؤيدوننا ،وأخرون لن يؤيدوننا .ولسنا بحاجة اىل خطط كثرية.
ي ب نه ل يس لم ال لد ا
ئيس ال
ال
ال ا بانه ا ا للت ديد
ال ،يف الحقيقة أنا ضد هذا االمر ،واؤكد انني مل اسمع ذلك يوما
من رئيس الجمهورية وهو غري وارد من االساس.
وعىل كل حال فأنا لســت معنياً بهذا املوضوع ،و ال شــاغل
رايس»،فام يشــغل امران  :األول هم البلد وكيفية انقاذه ،والثاين
حكام هناك االنتخابات التي ستأخذ من وقتنا.
 هناك معلومات ترجح اال يرتشح الرئيس الحريري لالنتخاباتاملقبلة فهل نجحت يف انهاء الحريري سياسياً؟
أنا ال أســمح لنفيس ،وال أستطيع انهاء أحد ،ومش «شغلتي»،
وال احد يستطيع انهاء االخر يف البلد،
وجود الحريري ورة ...
بــل عىل العكس متاما ،فأنا أمتنى ان يكون ســعد الحريري
موجودا باالنتخابات املقبلة ملصلحة الطائفة السنية ،وملصلحة
البلد.
ا ان
ا نت ابا
ا ال ئيس ن انه ل ي م س
يا
هــذا املوضوع تقــرره جهات توقعه ،وســالمة العملية
االنتخابيــة ،تتطلب ان تحصل يف أيار .ومن يطالب باجرائها يف
آذار فهو يعرضها ملخاطر كبرية ال لزوم لها .وكلنا نعرف ماذا يعني
آذار يف الجبال والسيام لناحية الطقس والكهرباء وغريها.
 املستقبل واالشرتايك والقوات حذروا من انه يف حال تأجلتاالنتخاباتملابعدايار،فهمسيستقيلونمناملجلسكيفتعلقون؟
ال لن تطري االنتخابات .وال احد يريد ذلك.
للقوات واالشرتايك واملستقبل :ما تتشاطروا وتتفلسفوا!
وهؤالء األطراف الثالثة مددوا مرتني هم وغريهم ،بظروف غري
موجبة ملجلس النواب ونحن وقفنا بوجه التمديد ،فام يتشاطروا
ويتفلسلوا .
ان له ل ا
ئيس ب د
ال ئيس ن ا انه ل ي
ا ب يل
ي ن ان ال ئيس ا ل ل يك ن ا
هو عىل حق يف ذلك.
ل ا ي ن انكم ستلت م ن ب ج ان ي ل ا ال ئاس م
رب تل مسي ي
ي ل
يومتفاهممعرابطرحتعىلرئيسحزبالقواتسمريجعجع
ان يتــم االتفاق يف معراب عىل تكريس هذه القاعدة اي الرئيس
القوي  ،لكنه مل يقبل ،فنحن مع قاعدة أن يأيت رئيس الجمهورية
بقوةمتثيلية..
بت ال ا الساب م ال ا ا ست ل ل ك
ل
ي ما ا التس ي م ا ست ل
ان
انا مع ارساء تفاهامت مع الجميع ،وما قمنا به مع حزب الله
ندعو اىل توســيعه  ،وقد قمنا بالتفاهم مع املستقبل والقوات،
ونحن حا ون لنكرر ذلك عىل قاعدة واضحة ،ومن غري الصحيح
انه اذا تفاهمنا مع احد فيكون تفاهمنا عىل الفساد ،بل نتفاهم
سياســياً ألن البلد هو مجموعة أقليات اذا مل تتفاهم مع بعضها
البعض فاألمور ال تسري فدستورنا يجربنا عىل ذلك.
ي ا ا نت ابا الدا لي للتيا
ال
ام ال يام
ا نت ابا من م م
يك ن ا ي يد ن
ن
نا م
ا م م
م انه م ا يا ل م
ي
ال مل تقــم القيامــة ،فام يحصل بالعادة ان من يخرس او من ال
تعجبه النتيجة يقوم بردة فعل ،وهذا أمر طبيعي.
الناس يجب أن يفهموا أنه هذه املرة مل نقم بانتخابات ألن الظرف
مل يســمح للتخفيف من املشاكل الداخلية ،لكننا نحن الوحيدون
الذين اعتمدنــا هذه االلية ونفذناها  ،والتيار طلب مني أن أختار
االشخاص من دون تنظيم انتخابات ،لكنني رفضت هذا الطلب.
تا ن ا
الن اي ل
لك
ال .ألن االستامع لرأي الناس وري .وعىل من هم داخل التيار
ان يقبلــوا بنتيجة االنتخابات حتى ولو مل يكونوا راضيني عنها.
واالكيد اننا سنقدم اىل االنتخابات النيابية املقبلة االشخاص الذين
لديهم تأييد داخ يف التيار ولديهم قوة داخل القاعدة الشــعبية
كام لدى الرأي العام.
لبوصعب اعتبارات اتفهمها وله القرار!
ا لي الدا لي للتيا
ا
ي
لك نا ا ا
لم
بم
ي يست ان ب ا النائب اليا ب
ا جان كم
ا ب د ال
م ه لا
ا
ال ،فموضــوع الياس بوصعب مختلف عن باقي املرشــحني،
فهو لديه اعتبــارات معينة ونحن نتفهمها ،وهذا املوضوع هو
من يقرره ،فالقرار يعود له لكن االكيد انه ليس هناك أي مشكلة
شخصية ال معه وال مع غريه.
يا ل با ال يا
ا يا ا س
ل انت
ي
لن اتحدث بهذا املوضوع  ،وسأتكلم يف الوقت املناسب
لا
لكن
من زمان  ،ولو مل تحصل انتفاضة  17ترشين كنت سأذهب
اىل سوريا.
عندما يحني الوقت ازور سوريا!
ماذا تنتظر اذا المتام الزيارة؟
مل اتوقف يوما عن العمل عىل هذا املوضوع لكن الزيارة ستحصل
عندما تكون الظروف مؤاتية ملصلحة لبنان وسوريا.
الل ا ا اب ا يم ا ئاس م لس
ن
ل د
الن ا
اذا ترشــح أكيد سندعمه ،لكنه ليس مرشحا ومل يستقل من
منصبه ل يرتشح للنيابة ،فكيف سيرتشح اىل رئاسة املجلس؟
د ال ئيس ن
الله ا ا
ل سا م
هو يتحمل جزءا من املسؤولية ،ولو عن غري قصد.
حزب الله يتحمل املسؤولية بجزء منها...
وانت شخصياً ،هل ساهمت يف افشال العهد؟
هذا ما يظنه كرث ،لكنني اعترب انني ســاهمت بتكريس فكرة
رئيس قوي  ،وهذا ما يريدون أن يكرسوه ،اال اننا سنظل نحارب
من أجل هذه الفكرة ،الننا لن نسلم بالضعف للرئيس وللبنان.
لن اسلّم بانني عوقبت بسبب الفساد!
ن ا س اب ا ا لب من ل
ي ا نا ن
با ام ي لي ل
الله م ابل د
م
الت ال
ما ا لب مت ل نه
لنا ان ن
ال أعرف متى سأقول ذلك.
ما ا نت
الوقت املناسب ،واليوم يجب اخذ املبادرة الفعل بعد العقوبات
ألنني لن أسلم أبداً مهام كانت الكلفة،بانه متت معاقبتي بتهمة
فساد وبقانون ماغنتكيس.
أنا أقبل بأن اتعاقب بسبب عالقتي مع حزب الله ،لكن االكيد ان
االمريكيني مل يتحدثوا معي إال يف هذه العالقة ،ومل يأتوا عىل ذكر
كلمة فساد طوال الساعات الطويلة التي اجتمعنا فيها!
ا

مطروحاً علام ان املبدأ الدستوري واضح وهو انك ال تستطيع أن
تعود عن حق منحته ملجموعة أو ناس ،فقط لسبب استثنايئ.
كم ال ئيس ب
ا ا يست
ألنه ميلك األكرثية ،وهو جاوبنا يف مجلس النواب.
 لكن يقال انكم متررون له مصالح معينةال وال مرة اين وكيف؟
ي م لس
م له يب م ل
ا
ال ي
يب منكم م م ب
ال ا ا
يف لبنان عندما يتخذ قرار ،هناك مرسوم ،وهذا املرسوم عندما
ال يوقعه أحد من املعنيني اي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
والوزراء املختصون ،فهو ال يصدر ،ونحن مل رر له أي ء.
ب
م
يب م
لك
فلنذهباىلتغيريالدستور،وكلالنظام.فعندمانأيتاىلالتعيني
نحن بحاجة اىل ثلثي املجلس ،ويف املرســوم يجب أخذ موافقة
الجميع.
ن ل ي ال دا ل
ال
ل
م ا ا ان ب
ي يد
يد بين نتم ا ابل ن نه ل
هذا الكالم غري صحيح ،ونحن ليس لدينا موضوع له ولنا ،وهذه
الدورة ليست «بيت ب ّينا» ،وهناك دورة بعدها ،ودورة ثالثة.
ن
لك ب يس ي ا
هو من سامها كذلك ،وهو» يترصف بنكد» ،اما انا فال أترصف
كذلك
ففــي ما يتعلق مبأموري األحرا  ،الجميع قال لنا يف مجلس
الوزراء «الحق معكن» اتخذنا قرارا يف مجلس الوزراء فلم ال يريدون
تنفيذه؟
موضــوع مأموري األحرا ليس طائفياً بل املوضوع أنهم ال
يســتطيعون املجيء اىل عملهم من الناحية املناطقية ،فمثالً ال
يستطيع مأمور األحرا يف زغرتا أن يأيت من النبطية ،وعندما
طرحنا املوضوع يف مجلس الوزراء قالوا لنا معكن حق ،وقلنا ان
الحل بان نقوم مبباراة عىل صعيد املناطق ،ويأيت مأمورو احرا
جبل لبنان ،من جبل لبنان ،وللشامل من الشامل ،والجميع وافق
عــىل ذلك واتخذ القرار يف املجلــس .والتعيني بحاجة اىل ثلثي
املجلس.فعندما نريد أن نعني الدرزي والشيعي والسني واملسيحي،
ال نرى املحاصصة إال عند املسيحي.
الحرائق التي تؤدي لجهنم تحتاج ملأموري احرا !
لك ال ئيس ب ا انه ي د ان ج نم ليس ب اج ا م م
ا
ضاحكا يرد  :لكن الحرائق بحاجة اىل مأموري أحرا والحرائق
هي التي تؤدي اىل جهنم التي فيها الحرائق.
ائ
م
د ب ل ل ا ي ن ان ال ئيس ب
م
ال لد
لقد اجبت عىل سؤالك.
الدائ
ا ا ا نت ي للن ا ال
ي ا انكم رص ن
ائ ن م ا ا الت س ل ا ا نت ا
نكم برصا
ا
يا ي ا
الت ني
ائ ال
ا
الل نا
ل
ا ليس
ل منت س ل ي ا ان ا
ا ال
التيا ال ن ال بل د ك ن ل ال ال ا
ان تصويت املنترشين تحقق بفصل الجهد الذي قمت به ،وهذا
الجهد هدف يك يكون هناك نواب لالنتشار ،وهو ال يدخل ضمن
اية حسابات اخرى ،يف االنتخابات املاضية قالوا االمر ذاته  ،لكننا
باملحصلة حصدنا أكرثية األصوات بالخارج.
نلنا  9االف صوت!
ا نت ابا الساب
لك ال ا س تكم با ا بال ا
ال ال ،مل تسبقنا .وأعطيك أرقاما :نحن نلنا  9آالف صوت.
اليوم عندما يكون حزب لبناين موضوع عىل الئحة االرهاب يف
عدة دول ،وعندما توضع علينا عقوبات ،فهذا ليس عدال  ،وبالرغم
من ذلك ال نزال نتمسك بهذا الحق ،ألنني أعتربه أمراً اسرتاتيجياً.
فالعقوباتوتأثريسياساتالدولتأيتوتذهب،بينامحقالناس
يف انتخاب نواب ميثلونهم ال يذهب ،فهذا حق ،سواء كانوا معنا
هؤالء الناس أو ال.
نحن مل نأت لنغري القانون ،ألننا خائفون من أصوات املنترشين،
بــل من يعــرتض اليوم هو الذي يريــد تغيريالقانون الذي وافق
عليه الجميع وكان مطلبا تاريخيا وعملنا عليه ســنوات النجازه،
فمصلحةاملغرتبنيولبنان،انيكونلالنتشارنوابوعندمايتحقق
هذا األمر سرتون ديناميكية انتخابية اكرب.
ل سي ل ل
مــن الــرضوري أن يحصل هــذا األمر .فهذا حــق وقانون
ودستور ،وســوف ترون حامسة وحركة انتخابية يف الخارج،
وهذا ســيجعلنا نطلب زيادة عدد النواب اىل  12يف املرة املقبلة،
ورمبا بعدها  ،18وهذا ســيظهر مدى أهمية أن يكون هناك كتلة
نواب لالنتشار ،يقودون سياسة االغرتاب يف املجلس النيايب ويف
الدولةاللبنانية.
مل نبحث بعد بالتحالف االنتخايب مع الحزب
وبايل مش مشغول عىل مقعدي!
الي انتم ب ا
د م ن الت ال
ي ل ن ان التيا
ل
ل ن ا نت ابا
م
الله
لي ا
ا نا الت
الله ب ن يك ن م كم ا نت ابا
دا م
ي تاج ا التيا
هــذا االعتقاد خاطىء ونحن ســ ى أين يناســبنا التحالف
لنقوم به ،ويف هذا القانون الجميع لديه نفس الحســاب ،اذ ان
هناك مصلحة يف اماكن بالتحالف وال مصلحة يف اماكن اخرى،
وسيكون هناك تحالف انتخايب وترشيحات ،وهذا املوضوع فيه
خيارات كثرية وعم نح مع كل «الناس».
منا
الله د م بالت ال انت ابيا س ي
ل
يل ب دا
ال مل يحصل أي وعد ومل نبحث بعد بهذه املسألة.
لتك ا ال ا
ل ن ا ا ا لت ال م ليا
ل
م سي ا م ل
ب
عمنح معكلالناس،ولناجيبعىلاسامءاشخاصمعينني.
ستس
ائ
ت ال م ا د
ا
ي ا ان
ا ا م سيك ن ا يا لي ئيس للتيا ال ن
ا نت ابا
ال
ال ،بايل ليس مشغوالً كثرياً برصاحة حول هذا املوضوع
 هل ستكسب املعركة؟س ى ذلك الحقاً.
ال ا ي
ن ئيس
ل ست ل ن رب كتل مسي
ا ا سي ي
ال د ا رب م ا
ن ال ا ست ل
االنتخابات ستحدد ذلك ،هناك عوامل يف االنتخابات ،وحرام ان
نبدأ منذ اآلن ،النه هناك علم ومنطق .الجميع ال يعرف ماذا ستقرره
الناس وكل اســتطالعات الرأي تظهر ذلك ،واملال السيايس الذي
يتباهون به سيكون له تأثري ،واألجواء السياسية بوقتها الطبيعية
واملفتعلة سيكون لها تأثريها عىل الرأي العام.
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زيـــــادة الــــــدوالر الــجــمــركــي ...ك ــار ــة ج ــدي ــدة ســتــضــرب لبنان
وتقضي على الحركة ا قتصادية الخجولة الباقية فــي الب د
رجاء الخطيب
يف بلد قائم عىل اإلستهالك بشكل هائل ،ال بد له أن يرتكز
إىل اإلسترياد ،خصوصاً يف ل سنوات طويلة من اإلقتصاد
الريعي ألالمنتج .ففي الشــهور الثامنيــة األوىل من العام
املنرصم وحده ،بل العجز يف امليــزان التجاري 4 6 000
دوالر أمرييك ،وهــو أمر ليس بجديد خصوصاً وأن نســبة
التصدير أساساً منخفضة لشبه إنعدام اإلنتاج.
بطبيعة الحال يتم االســترياد بالعمالت األجنبية وتحديداً
الدوالر كام هو متعــارف عليه عاملياً ،مؤخــراً ومع األزمة
النقدية واملرصفية ،ما زال الدوالر الجمريك ،أي النسبة التي
يتم دفعها للجامرك اللبنانية عىل البضائع املستوردة بالعملة
اللبنانية مبا يوازي نسبة الرضيبة من العملة األجنبية وفق
قانون الجامرك الصادر ســنة 2000الذي ين ّ عىل تحويل
قيمة البضائع املســتوردة إىل اللرية اللبنان ّية بحسب معدّ ل
التحويــل الذي يحــدّ ده دوريّاً مرصف لبنــان ،أي أن الدوالر
الجمريك حتى هذه اللحظة يحسب عىل سعر .5،1507
مؤخراً برز الحديث عن رفع قيمة هذا الدوالر لتقارب قيمته
عىل منصة صريفة بالعملة اللبنانية ،فام هو الســبب وراء
هكذا قرار؟ وكيف سيكون وقعه إقتصادياً وإجتامعياً ونقدياً
عىل البالد واملواطنني؟
الخبــري االقتصادي باتريــك مارديني أكــد ل «الديار»أنه
وبهدف الحديــث عن الدوالر الجمــريك يتوجب أن يتم فهم

بدل النقل الى

أسعار الرصف املتعددة يف لبنان بني  1500و 900و18000
و ،22000وبالتايل يختلف الحديث ب ختالف إعتامد أي سعر
رصف للدوالر الجمريك الجديد،ورأى أن البالد تنتقل تدريجياً
إىل نظام رصف معــوم ،وبالتايل ســعر  1500ذاهب نحو
اإلختفاء كلياً ،والنظام يحاول التخل منه بشــكل تدريجي،
مع االفســاح يف املجال خالل العامــني املنرصمني ألن يقوم
املواطنني بســداد قروضهم عىل ســعر  ،1500لتبدأ بعد ذلك
مرحلة محو هذا الرقم من السوق بشكل ك  ،وهو األمر الذي
بــدأ مع الدوالر الجمريك ويتجه إىل كل ما تبقى مام تقبضه
وتدفعه الدولة ،وبالتايل الرضيبــة الجمركية جزء من هذه
املقبوضات والرتجيح املنطقي يقول بأن تقوم الدولة بتعويم
السعر إىل ما يوازي سعرالرصف عىلمنصة صريفة ،ويتوجب
أن يصبح من بعدها حســابات املوازنة العامة ومن ضمنها
املصاريف ،ان تحسب عىل نفس السعر.
مارديني ال يؤكد عىل حتمية أن تضمن هذه الخطوة إدخال
ايرادات يبية جديدة ،خصوصــاً وأنه مع إرتفاع الجباية،
يتقل الصحــن الرضيبي ،ومبعنى آخــر أن الناس تتوقف
عن اإلســترياد وتتهرب من دفع الرضيبــة الجمركية أكرث،
وبالتايل ما قد يحدث هو مفعــول عكيس ،إذ أنه مع إرتفاع
الرضيبة الجمركية ،ف ن عائدات الدولة ســوف تنخفض ولن
تزيد .وشــجع الخبري االقتصادي وبشدة عىل ورة خفض
التعرفات الجمركية مع إرتفاع الدوالر الجمريك ،وحتى ميكن
التوجه نحو الغاءها يف ل وضع إقتصادي سي تعاين منه

البالد ،وفقــر مدقع يصيب
معظم املواطنــني ،بالتزامن
مــع عدم قــدرة الصناعات
املحلية عىل املنافســة يف
ل عــدم توفــر الخدمات
واملقومــات األساســية
لهــا لتكون بديل مناســب
ومنافس.
واشــار اىل أن ال دور
ملجلــس النــواب ترشيعياً
يف إتخــاذ هكذا قرار كونه
متعلــق بســعر الــرصف
حــرصاً وال ينضــوي عىل
تغيري جذري ،ولكن شــدد
عىل خطورة األمر عــىل التجارة العامــة يف كافة البالد
 ،الفتــا إىل أن البالد تتجه نحو املزيد مــن اإلختناق إذا مل
يتم خفــض أو إلغاء التعرفة الجمركيــة بالتوازي مع رفع
الدوالر الجمريك ،وهو ما ســوف يكــون له وقع و ر
كبري عىل البالد وســوف يقوم بتعميــق األزمة ،خصوصاً
وأن القطاعات اإلنتاجية لن تعود قادرة عىل إسترياد املواد
األولية ،واملواطن ســوف يكون املترضر األكرب كونه يعتمد
عىل اإلســتهالك الخارجي بشكل كبري من املواد األساسية
كالقمح والدواء وغريه.

ختامــاً ،رأى مارديني أن هذا األمر ســوف يؤدي أيضاً إىل
املزيد من التضخم بســبب الزيادة يف األســعار التي سوف
تلحق باملواد املستوردة ،باإلضافة إىل ب النمو اإلقتصادي
وإرتفاع معدالت البطالة ،كام أن زيــادة الرضائب الجمركية
ســوف تخفف من انخراط لبنان بالتجارة العاملية ،وهو األمر
الذي عادة ما يســ ّهل الحصول عىل املواد األقل سعراً ليس ّهل
االنتاج من خاللها ،باإلضافة إىل فتح أســواق عاملية جديدة
أمامه ،وبالتايل إن تراجع اإلسترياد سوف يس ّبب أيضاً برتاجع
التصدير ،وهو األمر املثبت علمياً،وإذا حصل ســوف يق
عىل الرشكات القليلة املنتجة الباقية يف البلد.
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مينى املقداد
عىل ما يبدو أنّه مل يعد أمام اللبناين إال الســري عىل األقدام
للتنقل من مكان اىل آخر يف لبنان ،فأجرة النقل غري مستقرة
حاليا ،متاما كحال دوالرنا الذي يسابق حياتنا محاوال التغلّب
عىل ما تبقّى من مقوماتها.
فحني وصل ســعر صفيحة البنزين منذ حواىل الشــهر،
ين يرضب أخامســاً
إىل نحو  02700لرية لبنانية ،بدأ اللبنا ّ
بأسداس حول ما ستؤول إليه تسعرية النقل العام ،حينها ح ّذر
رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل الربي يف لبنان بســام
طليس أنّه إذا مل يتم دعم القطاع ووضع خطّة متكاملة للنقل،
ف نّ سعر «الرسفيس» سيصل إىل نحو  25ألف لرية لبنانية.
واليــوم وصلنا إىل هذا الواقع مع وصول ســعر صفيحة
البنزين ألكرث مــن  20ألف لرية قابلة للزيــادة أقلّه مرتني
أســبوع ّيا ،فقد أصبحت تعرفة النقل بــني  20و 25ألف لرية
ضمن نطاق بريوت وضواحيها ،فيام يناور بعض الســائقني
إىل  0و 5ألف لرية ،ال ســ ّيام إن مل يكن مقصد الراكب عىل
الطريق العام.
فاطمــة التي تذهــب يوميا من منزلهــا يف منطقة برج
الرباجنة إىل عملها يف منطقة ب حســن تدفع  40ألف لرية
ذهابا وإيابا ،وراتبها ال يتجاوز مليونا و 500ألف لرية شهريا،
فيام طلب ســائق أجرة من زميلتها سحر  50ألف لرية ضمن
الضاحية الجنوبية لبريوت.
أ ّما تعرفة باصات النقل الصغرية (الفانات) فتبل  10آالف
لرية ضمن بريوت ومحيطها ،فيام تزيد بشكل الفت ملن يقصد
أماكن بعيدة من بريوت وإليها .ســالم التي تقصد عملها يف
العاصمة من منطقة حاروف يف الجنوب ،تتك ّبد يوميا نحو
 1 0ألف لرية ذهابا وإيابا ،ومثلها تسعرية باصات البقاع التي
تــرتواح بني  60و 70ألف لرية إ ّما ذهابا أو إيابا خصوصا من
وإىل املناطق النائية.
وقد يبل االســتغالل أبشــع صوره أحيانا ،فيصبح املبل
أضعافــا مضاعفة ،وهــذا ما حصل مع أربــع فتيات أردن
الذهاب إىل بريوت من منطقة جون الجنوبية ،فطلب سائق
جة أن
األجرة من كل واحدة مبل  400ألف لرية إليصالهن ،بح ّ
ال سيارات أجرة متوافرة يف املنطقةّ ،أال أنّهن رفضن.
مأساة النقل اليومية التي تستنزف راتب اللبناين ،ال ميكن
يقل عن 100
أن يخفف من وطأتها عــىل املو ف بدل نقل ال ّ
ألف لرية قابل للزيادة ،يف حني أنّ املأســاة تتح ّول نكبة قاتلة
بدل نقل شهريا ،ألسباب معينة،
لفئة من العامل ال تتقا
أو أنّ عملها ح ّر وغريهم من الفئات.
عالوة عن أنّ استفادة املو ف من البدل الجديد  65000لرية
تبقى نســبية ،فهذا البدل يسند من يدفع أجرة نقل بني  20أو
 25ألف لرية ،فيام ال يكفي ملن يدفع أكرث من هذه التســعرية

يوميا ،وإن كان أفضل من «ال ء».
اشــارة اىل ان وزير العمل مصطفى بــريم وقّع مرشوع
مرســوم زيادة بدل النقل اليومي للقطــاع الخاص والبال
 65الف لرية ،فيام رفــع رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل
الربي بســام طليس من ســقف تحذيراته نتيجة عدم تنفيذ
الحكومة لخطة دعم النقل العام ،إذ ترك للسائقني العموميني
الحرية يف تسعري تعرفة النقل كام يشاؤون من دون العودة
التحادات وقطاع النقل الربي بدءا من الثاين من الشهر املقبل.

} ف ّياض :بدل نقل  65000لرية غري كاف }

مبوضوع بدل النقــل ،قال رئيس االتحــاد العام لنقابات
الســائقني وعامل النقل يف لبنان مــروان فياض ل «الديار»
إنّ زيــادة البدل إىل  65000لرية ليســت كافية ،ألنّ ســعر
املحروقات يرتفع باســتمرار ،وكان مــن املفروض أن يرتفع
البدل إىل  75000لرية .وأشار إىل أنّ االتصاالت حول موضوع
دعم الســائقني ال تزال قا ة مع الــوزراء املعنيني ،بانتظار
لبت مطالب السائقني املتمثلة بـ 25
اجتامع مجلس الوزراء ّ
صفيحة بنزين عىل ســعر  100ألف لرية للواحدة ،و 500ألف
لرية بدل قطع غيار ،إضافة إىل البطاقة التموينية.
الحاصلة يف تعرفة النقل ،قال ف ّياض
وعىل ضفّة الفو
أي تعرفة عن وزارة النقل واألشــغال العامة
إنّه مل تصــدر ّ
واالتحاد العام لنقابات السائقني وعامل النقل يف لبنان ،ولفت
إىل أنّ كل سائق يس ّعر كام يشاء ،كام وتختلف التسعرية بني
منطقة وأخرى ،وكشف أنّ التعرفة املتداولة اليوم تبل إ ّما 20
أو  25أو  0أو  5ألف لرية ،مشــريا اىل أنّ البلد والسائقني
عارمة وحالة ير لها.
وقطاع النقل اليوم يف فو
وعــام اذا كان هذا الواقع ينذر بارتفاع مســت ّمر لســعر
تعرفــة النقل ،أوضــح ف ّياض أنّه يف حال ارتفعت اســعار
املحروقات أكرث ،ف نّ تعرفة النقل ســرتتفع حكام للخمسني
أو  55أو  60ألف لرية ،ال ســ ّيام أنّ هنــاك قطع غيار ومواد
غذائية واستهالكية ،فالسائقون هم مواطنون بالنهاية.أ ّما
يغري من هــذا الواقع ّإال أنّ ب مكانه
املواطن فليس أمامه أن ّ
تقديم شــكوى لوزراة النقل أو وزارة االقتصاد والتجارة ،أو
عىل رقم االتحاد العام لنقابات الســائقني وعامل النقل يف
لبنان ،01242141 :عىل أن ترتافق الشــكوى مع رقم سيارة
االجرة للتمكّن من مالحقة الســائق ،فيام األجهزة فيفرتض،
وفق ف ّياض ،أن توقف عن العمل سيارات األجرة الخصوص ّية
واملز ّورة ،والعــامل األجانب والرشكات غري املرخصة ،إذ يجب
تطبيق قانون العمل اللبناين وقانون الســري ،مؤكدا أنّه ليس
من حق أحد العمل مــن دون ترخي صادر عن وزارة العمل
ووزارة الداخلية والبلديات.

} األسمر 65000 :لرية هو بدل متحرك }

وعــن آلية تحديد بــدل النقل الجديد ،قــال رئيس اإلتحاد
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زياد العسل

«عظم الله أجوركــم» .بهذه العبارة يصف
سيايس بقاعي املشهد اللبناين برمته،وسط
حالة من االنحالل الســيايس الذي تعيشه
البالد يف ــل عدم وجود قــادة حقيقيني
ينتشــلون البالد والعباد من األزمة الخانقة
التي أذاقت الشــعب اللبناين علقم جهنم قبل
الوصول إىل جنات عــدن املوعودين بها مع
البطاقة التمويلية والخــريات املتدفقة من
صندوق النقد الدويل،الذي سيدفع باللبنانيني
إىل بيــع أعضائهم ...وهذا الــذي مل يدركه
بعض عباقرة و»فطاحل» السياسة يف لبنان.
يــرى الســيايس البقاعــي املخرضم ان
ساسة الكيان أشبه بشــحاذين عىل عتبات األمم والشعوب
الكربى،والشــعب اللبناين مطالب يف صنــدوق االقرتاع أن
ينتخب ساسة وممثلني عن االمه واوجاعه ،ال سامرسة يقرأون
السياسة من بوابة «اللهط والشفط» وفق تعبريه،ورأى أن كل
املجموعة الشمسية والتدخالت اإللهية لن تغري املشهد اذا مل
نتعلم من ســنني القحط املاضية التي أكل فيها بعض ساسة
األمة األخرض واليابس (علامً ان االخرض بات عملة نادرة عند
اللبنانيني باســتثناء من من الله عليهم باقرباء مغرتبني يف
ارجاء املعمورة).
عضو «كتلة الجمهورية القوية» فادي كرم قال لـ «الديار»
أن الوضع االجتامعي واالقتصادي وصل يف هذا العهد ملرحلة
ال مثيل لها يف التاريخ،والشــعب اللبناين هو رهينة السلطة
التي تفاوض عىل رأسها لتحصل عىل بعض األموال لتتسلط
اكرث عىل الشــعب،وليس هناك من ضوابــط حياتية ميكن
االستناد عليها ســواء صحية او متويلية او بكل املعاين التي
يحتاجها اإلنســان،ولذلك نحن نعترب أن الفشــل هو عنوان
هذه املنظومة املهرتئة والســاقطة ومل تعد ســوى «مافيا».
ويضيف كــرم ،لذلك فال حل ســوى باالنتفاضة بالصندوق
لتغيري املنظومة وتوفري العذابات عىل الشــعب اللبناين،ومن

العاميل العام بشارة األسمر
ل «الديــار» إنّ بــدل النقل
كان  8000لرية وفق ســعر
صفيحة بنزين بني  25و0
ثم تضاعف
ألف لــرية ،ومن ّ
مــرات فأصبــح  24ألف
لرية حني أصبحت صفيحة
البنزيــن بســعر  70ألف
لرية .وحني أصبحت بســعر
 00ألــف لرية كان يفرتض
أن يضاعــف أربــع مرات،
فطرحنا كاتحاد عاميل عام
 100ألــف لرية بــدل النقل
اليومي ،وبارشنا االتصاالت
واملفاوضــات مع الحكومة
والهيئــات االقتصاديــة
وتوصلنا إىل بــدل  65ألف
لرية ،الفتا إىل أنّه بدل متحرك ،فقد ارتفع بظرف أشهر من
 24اىل  65ألف لرية ،وهو مرجح لالرتفاع اذا اســتمر ارتفاع
ســعر الدوالر ،وذلك لتأمني انتقــال املو فني يف القطاعني
العام والخاص اىل اعاملهم لتسيري الجزء املتبقي من الحركة
االقتصادية.
وحول من يرى أنّ زيادة بدل النقل ميكن أن يشــكّل عبئا
عىل القطاعني العام والخاص ،استنكراألسمر قائال أنّ هناك
مــن يرى أنّ كل ما يطرح من جانب العامل يشــكل عبئا إن
عىل الهيئات االقتصادية والحكومة اللبنانية ،فيام ال يرون
أن ارتفاع ســعر البنزين أو املازوت أو االدوية أو اإلستشفاء
يشكل عبئا!
ّ
أو فروقات الضامن التي تساوي ماليني اللريات
مضيفــا أنّ الحالة التي وصلنا اليها هي شــبه انعدام ك
فــكل الناس توازي أعاملها بالــدوالر اال العامل،
ّ
بالتوازن،
كام مينــع عليه أن يكون عنده أجرة نقــل ،وقال :إنّنا يجب
أن نتطلع بعني من العدل لهــذا العامل الذي ال يزال يتقا
تعويضاتــه وراوتبه وملحقات أجره عىل دوالر  1500لرية،
وإنّه إذا استمر األمر هكذا فســوف يولد انفجارا اجتامعيا
كبريا.
واشــار األسمر اىل إنّ ال حل ملشــكلة النقل يف لبنان ،إال
بوجود خطة نقل عام رســمية  ،ولفــت اىل أنّ البنك الدويل
قد خصــ مبل  290مليون دوالر تحت اســم خطة النقل
الحرضي لبريوت وضواحيها ،وتشــمل خطة نقل رسيع من
بريوت اىل طربجا ،وتوســيع الطريــق للباصات فقط ،ويتم
رشاء  25باصا للنقل يف بــريوت الكربى ،لكن مل تأخذ هذه
الخطة طريقها للتنفيذ حتى اآلن علام أنها درســت بالكامل
يف مجلس اإل اء واإلعامر.

وكل ما عدا
} لسعر رصف ثابت ّ
ذلك هو عالجات مرحلية }

حل رسيع؟ قال األسمر إنّ العالجات
وعام اذا كان هناك من ّ
تبدأ من سعر رصف ثابت للدوالر مع متغريات طفيفة طبقا
للســوق ،ما مي ّهد لســعر محروقات ثابت بفوراق بسيطة،
فبهذه الطريقة تعالج أجور النقل وبدل النقل ،واألجور ،ويك
تستقر أســعار الدواء والسلع االستهالكية ال بد من استقرار
نقدي لسعر الرصف ،وهذا مي ّهد لبداية العالجات ،مشددا عىل
أنّ كل ما عدا ذلك هو عالجات آنيــة ومرحلية وال تؤدي اىل
الهدف املنشود.
مبوازاة رفع بــدل النقل ،ترتفع تعرفــة النقل ،فالدوالر
صاحب التســعرية النهائ ّية ،ولكن حتى إن ك ّنا نتجاهل هذا
الواقع ،ونستقل أرجلنا للوصول إىل أعاملنا ومقاصدنا بدل
ســيارة األجرة أو الباص ،ف نّ الشــتاء عىل األبواب ،واملطر
الذي طاملا انتظرنــاه خريا وفريا ،أصبحنــا نخاف قدومه
اليوم ،لئال تفيض األرض من تحت أقدامنا وال نستطيع بلو
مراكز أعاملنا.

مــــــوســــــم ا عــــــــيــــــــاد يــــحــــتــــضــــر فـــــــي لــــبــــنــــان!
وزارة الــســيــاحــة :نـــحـــاول إنـــعـــا الـــوضـــع مـــن خ ـ ل
اســـتـــقـــطـــاب  4ألــــــ وافــــــــد فـــــي فــــتــــرة ا عــــيــــاد

باميال كشكوريان السمراين

هذا املنطلق نراهن ان االنتخابات ستصنع الفرق ،ويجب عىل
الناس التمييز بني فريق وآخر.
وفيام يتعلق بالقضاء يرى كرم أن ة سعيا من قبل الفريق
الحاكم لتدمري القضاء وقمع الناس،و ة محاولة الستخدام
القضاء اللبناين لطمس الحقيقة  ،وهذا األمر لن يحدث.
بدوره أكد الناشط الســيايس نادي قام لـ «الديار» أن
املعارضة الشــعبية غري منظمة وال تحمل مرشوعا سياسيا
وهي عرضة لالبتزاز االعالمي وتكرث فيها ردات الفعل،حيث
ينتفي الدور املؤثر ،فمستقبل لبنان السيايس ضبايب ،وال شك
أن ة تأثريا مبارشا لتطورات مشــهد سوريا عىل املشهدية
اللبنانية.وفيام يتعلق باالنتخابات النيابية يرى أن أســلحة
السلطة هي املال االنتخايب وشــد العصب الطائفي وتزوير
النتائــج والتمويه «بالثورة» الذي يلجأ لــه البعض من أبناء
البيوتات السياسية التقليدية الذين يخوضون اإلنتخابات تحت
عنوان التغيري والعداء لحزب الله ،بينام ثقة الناس واختيار اي
بديل لهذه املنظومة القا ة هي عناوين املعارضة،لذلك ة
تساؤل ســتجيب عليه االيام املقبلة يتمثل ب مكانية أن تكون
هذه األســلحة للمعارضة قادرة عىل الصمود امام اســلحة
السلطة وخربتها.

خطة أخرى ذكرها األسمر يف معرض حديثه ،وهي خطة
النقــل يف القطاع الخاص الخاصة بالســائقني العموميني
الذين يفــرتض أن يكونوا مدعومــني ليحافظوا عىل أجور
نقــل مقبولة ،وذكــر أن هذا األمر جــرى مبفاوضات بني
اتحادات النقل واالتحاد العــاميل العام مع الوزراء املعنيني،
وتــم التوصل إىل دعــم بحجم معــني رشط أن تحدد أجرة
نقــل ببريوت وضواحيها بحــدود  10آالف لرية ،فيام تحدد
التسعرية خارج بريوت وباتجاهات اخرى بالتوافق مع وزارة
النقل.

تغيبأجواءالعيدبش ّتىمقوماتهاهذاالعام،بعدسنتنيقرسيتني
ألغت فيهام جائحة كورونا اإلحتفال بعيد رأس الســنة ،فغابت
حينها الحفالت والسهرات ،ومل تُنرش يومها دعايات الفنانني الذين
قصدوا الدول العربية واألوروبية من أجل إحياء الحفالت  ،مبا أنّ
لبنان مل يكن األرض الخصبة للموسم!
تعدّدت األسباب والنتيجة واحدة ،عىل خطى السنتني املاضيتني،
تغيب ح ّتى اللّحظة دعايات حفالت رأس الســنة التي عاد ًة ما
تفرت الطرقات عىل طول مســاحاتها ،فيتهافت الجميع من
أجل الحجز املسبقّ ،إال أنّ ما يردع هذا العام هو األزمة اإلقتصادية
ّ
تحط رحالها يف لبنان فتؤثّر األســعار التي باتت مرتفعة
التي
عىل تكاليف السهرة كافّة ،حيث أنّ كلفة املأكوالت تزايدت كذلك
جلت أرقاماً قياسية بحكم ارتفاع سعر
املرشوبات الروحية التي س ّ
رصف الدوالر ،ناهيك عن ارتفــاع رواتب املو ّفني يف املطاعم ،
خاصة
وبالكفّةاألخرىاملبال املرتفعةالتيسيتقاضاهاالفنانون
ّ
الصف األ ّول.
إذا كانوا من
ّ
أهم الفنادق يف منطقة أدما ،الذي اعتاد تنظيم حفالت
إحدى ّ
رأس السنة يف صاالته الثالثة ،بحثاً عن أجندة ليلة رأس السنة
فيه  ،أكّد مديره ل «الديار» أنّ أمر تنظيم حفلة ليلة رأس السنة «مل
خاصة وأنّها مخاطرة يف هذه الفرتة ،حيث أنّ الشّ عب
يُحسم بعد،
ّ
ين غري قادر عىل تك ّبد مصاريف هائلة يف ليلة واحدة ،إضافة
اللّبنا ّ
اىل أنّ الفنانني الذين اعتدنا التعامل معهم مل يحسموا أمرهم بعد إن
كانوا سيقيمون حفالتهم يف لبنان أم خارجه».
ويضيف قائالً»:نعتمد بالعادة يف حفالتنا عىل طبقة معينة
خاصة أهل الخليج العريب ،أ ّما اآلن
من اللّبنانيني وعىل املغرتبني،
ّ
وبفضل بعض التجاذبات السياسية بني لبنان والدول العربية فال
أجانب عرب يف لبنان مام يؤثّر سلباً بطبيعة الحال عىل موسم
األعياد.
وبالتوزي ،ومن أجل تفعيل الســياحة ومتكينها يف موسم

األعياد و ّ
حث اللبنانيــون املغرتبون عىل متضية فرتة العيد يف
بلدهماألم،وتحتشعار«بجنونكبح ّبك»،أطلقوزيرالسياحةوليد
نصار« ،الرزمة السياحية الشتوية» ،وهي حملة «مدعومة» من
الوزارة تهدف اىل استقطاب املغرتبني والس ّياح يف فصل الشتاء،
عرب توفري «رزم سياحية» ،باقة تشمل كلفة الفندق وتذاكر السفر
وإجراء فحوصات الـpcrوغريهابأســعار مخفضّ ة ومدعومة،
فمن يرغب بالحصول عىل هــذه الرزمة ،فعليه اإلتّصال برشكة
«ميدل إيســت» ،وهي تغطي الوافدين من كل من :إيطاليا (روما
و ميالنو) ،إسبانيا ،أرمينيا ،اليونان ،مرص ،األردن ،العراق (بغداد
وأربيل والبرصة والنجف) .فيام مل تشمل دول الخليج ،ألن قدوم
الس ّياح الخليجيني اىل لبنان غري وارد يف هذه الظروف السياسية
االستثنائية ،وكشفت الوزارة أن أي شخ يقيم خارج هذه البلدان
ويرغب يف االستفادة من الرزمة ميكنه إجراء
مع الدول املشمولة بالالئحة ،خصوصاً يف الدول األوروبية التي
تعتمد الطريان الداخ بينها ،وتبدأ كلفة الرزمة من  296دوالراً
وتشمل تذكرة السفر وكلفة النقل من املطار اىل الفندق مع إقامة
ثالث ليال يف لبنان ،فضالً عن تغطية كلفة الـ.pcr
ويف هذا املجال  ،اكدت مصادر مطلعة يف وزارة الســياحة ل
«الديار» أنّ الوزارة تتوقع أن تستقطب الحملة نحو 40ألف وافد بني
مغرتب وأجنبي،وأن ترتفع نسبة اإلقبال عىل الفنادق بسنبة % 5
كحدّ أد  ،فيام تع ّول الوزارة عىل نجاح الحملة فتشــهد السوق
جامً.
اللّبنانيةازدهاراً ّ
وتتحرض املناطق املص ّنفة ســياحية للموسم السياحي
ّ
هذا
الشتوي يف سباق يف ما بينها لحصد أكرب عدد ممكن من الز ّوار
ولتعويض مــا أمكن من فرتات اإلغالق الــذي فرضته الظروف
املتعددة يف البالد.
عل الخطوات اإلنقاذية تنعش
يبقى شهر كانون لنا ره قريبّ ،
ما تبقّى من بلد كان الوجهة السياحية األوىل يف ما م  ،وباتت
حقائب السفر موضّ بة بانتظار تأشريات الهجرة هرباً من تفاقم
األوضاع أكرث!...
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د
حــــــــمــــــــيــــــــه لـــــــــــوفـــــــــــد «الـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــي» :ال مـــــــســـــــاس
بـــــــــحـــــــــقـــــــــو الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــيــــــــن فـــــــــــــي مـــــــــــرفـــــــــــأ بـــــــــيـــــــــروت
التقى وزير األشــغال العامة والنقــل ع حميه رئيس
االتحاد العاميل العام بشــارة االسمر مع وفد من االتحاد.
وتم عرض وضــع العاملني يف مرفأ بريوت والحفاظ عىل
حقوقهم املكتســبة وخطة النقل العام.
وأكد حميه ان» ال مســاس بحقوق العاملني يف املرفأ»،
معلنــا انه «مــا زال يف انتظار ر ّد البنك الدويل عىل الخطة
التــي اقرتحهــا عليه والتي تشــمل النقل العام املشــرتك
عــىل كامل االرايض اللبنانيــة والتي كانت موضع اهتامم
ومتابعــة وثناء من قبل البنك الدويل».
األســمر :بدوره ،وضع األســمر الوزير حميه يف أجواء
املراســلة التي تقدم بهــا االتحاد اىل رئيس مجلس الوزراء
نجيــب ميقــايت ،حول وجوب دفع مبلــ مقطوع للقوى
االمنيــة بدل نقــل يوازي املليــون ونصــف مليون لرية
شــهريا» ،متمنيــا أن «توضع خطة النقــل الخاص التي
أقــرت مع اتحادات النقل موضع التنفيــذ ،وذلك للتخفيف
من معانــاة تنقل املو فني والعــامل والقوى االمنية اىل
مراكز أعاملهم».

الــــقــــرم يـــتـــابـــع ع ــط ــل <ســــنــــتــــرال الــهــرمــل
بعد ورود مراجعــات عن حدوث أعطال يف
الشــبكة يف منطقة البقــاع  -الهرمل ،تابع
وتبني
وزيــر االتصاالت جوين القرم املوضوع،
ّ
أن ضعف اإلرســال يف هذه املنطقة ناتج من
توقف السنرتال التابع لـ»تاتش» عىل أثر تع ّرضه
لعمليــة رسقة يف وقت ســابق ،وهو ما يؤثر
بصورة دا ة يف إرســال «ألفا» ،بحسب بيان
صادر عن الوزارة.
وأعطى الوزير القرم التعليامت والتوجيهات

فــيــا

ي م

دا

ا ال

مـــــــصـــــــر لــــــبــــــنــــــان يــــــــــحــــــــــذ ر مـــــــــن تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات مــــشــــبــــوهــــة
حــ ّذر مــرصف لبنان من
«التطبيفــات التي تعلن عن
األســعار من دون أن تشري
إىل حجــم العمليــات التي
أدّت إىل هذه األســعار فهي
تطبيقات مشــبوهة وغري
قانونية .وهي تقود األسواق
تعرب عن واقع الســوق
وال ّ
وحجمه الحقيقي ،»...الفتاً
إىل أن «وراء هذه التطبيقات
مصالح منها سياسية ومنها
تجارية».
وصدر عــن مرصف لبنان
البيان اآليت« :إنّ األســعار
الواقعيــة لســعر الدوالر
األمــرييك مقارنــة باللرية
اللبنانيــة هي تلــك املعلنة
يوميا من مرصف لبنان بنا ًء
جل عىل منصة «صريفة».
واملس
السوق
عىل التداول الجاري يف
ّ
«صريفة» هي املنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي
أدّت إىل هذه األسعار.
أماّ التطبيفات التي تعلن عن األســعار من دون أن تشــري إىل حجم العمليات
التي أدّت إىل هذه األســعار فهي تطبيقات مشبوهة وغري قانونية .وهي تقود
تعرب عن واقع السوق وحجمه الحقيقي .وهي تح ّرك أسعارها ليل
األسواق وال ّ

كل أيّام األســبوع
نهار ويف ّ
وخالل العطل وبشــكل آين،
وكأنّ ســوق القطع املوازية
هي سوق منظ ّمة عىل شكل
بورصة.
وراء هــذه التطبيقــات
مصالح منها سياسية ومنها
تجارية .لقد سعت السلطات
القضائية والسلطات األمنية
إىل ضبط هــذه التطبيقات
بنــاء عىل طلــب الحكومة
اللبنانيــة .وكــون الكثري
منها موجــودا خارج لبنان،
قام مــرصف لبنان مبطالبة
رشكات االنرتنــت العامليــة
ب لغاء هــذه التطبيقات عن
شبكاتها.
وســيتابع مرصف لبنان
هذا األمر يف الخارج وسيح ّمــــــل املسوؤلية لشـــــــركات كـ Googleو
 Facebookوغريهــا ملا لهــذه التطبيقات من ر عىل لبنان ،ويطالبها بنرش
السعر الرسمي وسعر  Sayrafaفقط.
عىل صعيد آخر ،ســيكون ملرصف لبنان مبــادرات تهدف إىل تطوير أنظمة
وسيتم بحث ذلك يف الجلسة
الدفع مبا يؤدي إىل العودة إىل الدفع االلكرتوين.
ّ
القادمة من املجلس املركزي».

يـــــــــــوم قـــــــاتـــــــم فـــــــــي مــــــــــؤشــــــــــرات الـــــــــبـــــــــورصـــــــــات الـــــعـــــاملـــــيـــــة
 77دوالرا
دون مــــــســــــتــــــو
بــــــرمــــــيــــــل «بـــــــــرنـــــــــ » يـــــهـــــبـــــ
واصلــت أســعار النفط،
هبوطهــا خــالل تعامالت
امــس الجمعــة ،وذلك يف
ل مخــاوف اقتصادية من
تداعيات رصد نسخة متحورة
جديــدة لفــريوس كورونا
املستجد يف جنوب إفريقيا.
وقالت مصادر ،إن ســعر
برميــل «برنــت» هبط دون
مســتوى  77دوالرا ،وذلــك
للمــرة األوىل منذ  0ايلول
اس
ا ال ا ي
املــايض ، .وتراجعت العقود ي ا م ال
اآلجلة للخام العاملي بنســبة
 %5.87إىل  76.17دوالر
مــؤرش  DAXاألملاين بنســبة  % .15إىل 15416
للربميل.
نقطة.
«غرب
األمرييك
للخام
اآلجلة
العقود
هبطت
فيام
بورصة موسكو:
دوالر
7
.08
إىل
%6.77
بنسبة
الوسيط»
تكساس
انخفض مؤرشا بورصة موســكو امس ،وهبط
للربميل.
مؤرش البورصة ل سهم املقومة بالروبل MICEX
البورصات
مؤرشات
أغلب
عىل
األحمر
اللون
وساد
بنســبة  %2.4إىل  851نقطة ،فيام هبط مؤرش
يف العــامل امس الجمعة ،وذلك يف ل مخاوف من البورصة ل ســهم املقومة بالدوالر بنسبة % .71
تداعيات رصد نســخة متحورة جديدة لكورونا يف إىل  160نقطة.
جنوب إفريقيا.
كذلك تراجع ســعر رصف العملة الروسية أمام
األسواق األوروبية:
العملتني األمريكية واألوروبية ،وبل الدوالر 75.58
تراجع مــؤرش  100 FTSEالربيطاين بنســبة روبل ،فيام وصل اليورو إىل  84.90روبل.
 % .28إىل  7070نقطة ،وانخفض مؤرش 40
الذهب أكرب الرابحني:
الفرنيس بنســبة  % .16إىل  6820نقطة ،وهبط
وارتفعت أســعار الذهب ،الذي يعد مالذا آمنا ،يف

ا الن
ل املخاوف من الساللة الجديدة ،وصعد الذهب يف
املعامالت الفورية بنســبة  %1.02إىل  1807دوالر
ل ونصة ،يف حــني زادت العقود األمريكية اآلجلة
للذهب  %1.26إىل  1809.50دوالر ل ونصة.
أسواق آسيا:
تراجع املؤرش «ني » الياباين إىل أد مستوى
خالل شــهر بفعل املخاوف ،ونزل «ني » بنســبة
 %2.5ليغلــق عند  28751.62نقطــة ،وهو أقل
مستوى إغالق منذ  25أكتوبر املايض ،وسجل أكرب
تراجع يومي له خالل أكرث من خمسة شهور.
وانخفض املؤرش «توبكس» األوسع نطاقا %2.01
ليغلق عند  1984.98نقطة وهو أقل مســتوى يف
ستة أسابيع.

أموال صندو النقد على «مخرطة» الشرو «املحر جة ...اين االص حات املوعودة
صنــدوق النقد الدويل لن يعطي
الدولة اللبنانية قرشــاً واحداً ،إن مل
تبــدأ بتطبيق اإلصالحات املنتظرة»
هــذا ما يؤكده الخبري الســابق يف
صندوق النقد الدويل الدكتور منري
راشــد لـ»املركزية» ،مشرياً إىل أن
«صنــدوق النقد يفــاوض الجانب
اللبناين باســتمرار لكنه يصل إىل
حائط مســدود عندمــا ال يلمس
أي نتيجــة لنصائحــه ومطالبه
ورشوطــه ،لذلك لن يعطي صندوق
النقد لبنان أي مبل من األموال قبل
تطبيق الرشوط املوضوعة ومنها:
مدى اســتعداد لبنان لخفض نسبة
العجز املــايل يف الخزينة العامة،
توحيد ســعر رصف الــدوالر األمرييك مقابل اللرية
اللبنانيــة ،رفع تعرفة الكهرباء وتحســني جباية
اإليــرادات ،تصويب ســعر رصف الدوالر الجمريك
وفق سعر رصف السوق ،إنهاء خدمات عدد كبري من
املتعاقدين مع القطاع العام...إلخ».
ويوضح يف السياق ،أن «الدول األعضاء يف مجلس
املديرين التنفيذيني يف صندوق النقد ،تريد التأكد من
أن الدولة املقرتضة لديها القدرة عىل تسديد هذا الدين
ألن تلك األموال هي مجموع اشرتاكات تلك الدول يف
الصندوق».
يف حــني يلفــت إىل أن «املفاوضات مع صندوق
النقد مســتمرة ،لكنه طلب أرقاماً يف مرحلة اإلعداد
قبــل بلو مرحلة تحديد الرشوط ،وبالتايل لن يقدم
الصندوق عىل أي خطوة إال عند اكتامل صورة األرقام
بوضوح» ،ويتابع :عىل ســبيل املثال هناك نقطة ال
تزال ضبابية واملتعلقــة بحجم دين لبنان الخارجي
والداخ  ،إذ حتــى اآلن ال تزال أرقام الدين مجهولة
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وكل ما يُح يف هذا املجال مج ّرد تقديرات ال أكرث.
كــام أن قرار الحكومة اللبنانيــة حيال هذا الدين ال
يزال غري محسوم حتى اآلن ،وما إذا كانت ستلجأ إىل
إعادة جدولته .لذلك يرتقب صندوق النقد معرفة مدى
استعداد لبنان لتطبيق رشوطه وإذا ملس أي رفض لها،
فلن يعود متح ّمساً للتفاوض ولن يسارع بالتايل إىل
إقراض لبنان األموال التي هو بحاجة إليها.
ويجزم يف هذا اإلطار ،أن «املســألة ليســت بهذه
الســهولة أن يحصل لبنــان يف كانون الثاين 2022
عىل مليون دوالر من صندوق النقد وانتهى املوضوع،
إ ا الصندوق ُيقرض أي دولة ضمن برنامج ُيســ ّمى
«مؤرشات أداء فصل ّية» حيث يُقرض جزءاً من املبل
املق ّرر عىل أســاس «فصل من السنة» ،ويراقب أداء
الدولة االقتصادي طوال هذا الفصل ،إذا حققت هذه
الدولــة خالله ما هو مطلوب منها ،عندها يُقرضها
الدفعة الثانية ،وإال يتوقف عن الدفع فوراً».
ويوضح راشــد أن صندوق النقــد والبنك الدويل

يحددان رشوطاً عىل لبنان تنفيذها
قبل أن يقدّمــان له أي قرض أو أي
دعــم مايل« ،من هنا ال ميكن القول
إن البنــك الــدويل أو صندوق النقد
ال يريد إقراض لبنان ،إ ا يشــرتط
تطبيق بعض املطالب قبل الحصول
عىل األمــوال» ،ويُعطي مثاالً عىل
ذلك «مبل الـ 246مليون دوالر الذي
وافــق عليه البنك الدويل يف كانون
الثاين من العام الجاري ،وحتى اآلن
مل يفرج البنك الدويل عن تلك األموال
ألنه وضع رشوطاً الســتخدام هذا
املبلــ وأبرزها :تحديد األرس األكرث
فقــراً ،وإعداد معلومــات حولها
ورفعها إىل البنك الدويل ملراجعتها...
لكــن حتــى اآلن مل يحصل ذلك ألن
غالبية األفرقاء السياســيني ال يريدون ذلك ألن تلك
الرشوط متنعهم من توزيع األموال عىل منارصيهم
وناخبيهم».
يضيف «من هنا ،إن مل يط ّبق لبنان رشوط صندوق
النقــد أو البنك الــدويل فلن يحصل عــىل األموال
املأمولة» ،مؤكداً املعلومات التي تشــري إىل أن «البنك
الدويل لن يغطي كلفة استجرار لبنان الغاز من مرص،
كون «حزب الله» يعارض رفع تعرفة الكهرباء كرشط
يخرس
لتمويل املرشوع» ،شارحاً أن «قطاع الكهرباء
ّ
خزينة الدولة ويؤدّي بالتايل إىل عجز مايل ،علامً أن
يهتم كثرياً يف خفض العجز وتحقيق
صندوق النقد
ّ
شبه توازن بني اإليرادات والنفقات يف املالية العامة...
فيام دعم الكهرباء املستمر يك ّبد الدولة خسائر طائلة،
وإذا تم رفع الدعم ستقابله زيادة التعرفة ،إذ ال يجوز
أن يبقى سعر الكيلوواط مبا يساوي سنتاً واحداً ،فيام
دول أخرى تس ّعره بـ 12و  1سنتاً».

الالزمةبهدف إعادة سريعملالسنرتالاملتوقف،
والعمل جا ٍر يف هذا اإلطار ،علامً أن شــاحنتني
مح ّملتني بالفيــول يف طريقهام إىل البقاع -
الهرمــل .أضاف البيــان :وحرصاً عىل ضامن
جودة الخدمات الهاتفيــة واإلنرتنت ،يواصل
الوزيرالقرممتابعتهاليوميةأليعطليطرأعىل
شــبكة الهاتف سواء الثابت أو الخلوي ولسري
عمل السنرتاالت واملواقع ولتأمني مادة املازوت
إىل رشكتي الخلوي وهيئة «أوجريو».

ق ــرر استكمال دورة الــتــراخــيـ

وقّــع وزير الطاقة وامليــاه وليد ف ّياض
باســتكامل دورة الرتاخي
قــراراً يق
الثانيــة يف املياه البحريــة اللبنانية التي
ســبق أن وافق مجلس الوزراء عىل إطالقها
وتــم تأجيل املوعد النهــايئ لتقديم طلبات
ّ
االشــرتاك فيهــا مرحلياً بســبب جائحة
«كورونا».
وقد تض ّمــن قرار الوزير «املســتند اىل

وزيـــر البيئة بــحـ

الثانية

توصية هيئــة إدارة قطاع البرتول ،تحديداً
للموعــد النهايئ لتقديم طلبات االشــرتاك
يف الــدورة من قبــل رشكات النفط والغاز
وهو  15حزيران  .»2022كام تض ّمن القرار
«أرقــام الرقع املفتوحة للمزايدة وهي الرقع
الثامنية غري امللزمة من أصل الرقع العرشة،
مــع العلم أن الرقعتني  4و 9قد تم تلزميهام
بفعل دورة الرتاخي االوىل».

فــي إيــجــاد حــلــول للنفايات

عقد لقاء يف وزارة البيئة ،بدعوة من الوزير
نارص ياســني ،حرضه محاف مدينة بريوت
القايض مروان عبــود ،رئيس بلدية الغبريي
معــن الخليل ،ممثلــة بلدية بــريوت يرسا
صيداين ،ووفد من املفوضية الســامية ل مم
املتحدة لشــؤون الالجئني  UNHCRوعدد من
االختصاصيني يف معالجة النفايات.
وعرض وزير البيئــة لـ اهمية ايجاد حل
للنفايات يف ســوق صربا واملناطق املشرتكة

مع بلدية بريوت وســوق الخــرض املركزي
إضافة اىل نواتج ســوق اللحوم يف منطقة
صربا .
وتم البحث يف مجموعة من االفكار اليجاد
حلول عىل املســتوى البيئي والصحي ورفع
الرضر عن القاطنني وحل ملسألة الفيضان التي
تسببها هذه النفايات يف املناطق املذكورة .
ووعد ياســني بتلبية دعــوة رئيس بلدية
الغبريي لزيارة مرشوع تنفذه بلدية الغبريي.

<جــــمــــعــــيــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــيـــــن رحـــــبـــــ
بــــ قــــفــــال املـــــؤســـــســـــات غــــيــــر املــــرخــــصــــة
أشادت جمعية الصناعيني
اللبنانيني بقرار وزير الصناعة
جورج بوشــكيان القايض
ب قفال املؤسسات واملشاغل
وأماكن انتــاج املواد الغذائية
غري املرخصــة قانوناً وذلك
تطبيقــا ًللقوانني واالنظمة
املرعيــة اإلجراء ،معتربة انها
خطوة مــن رحلة االلف ميل
والذي من شــأنه ان يحدّ من
توسع االقتصاد غري الرشعي
عىلحساباالقتصادالرشعي.
واعتــربت الجمعيــة يف
بيان ،أن «قرار وزارة الصناعة يأيت انطالقا من
حرصه عىل قطاع الصناعات الغذائية وسمعته
يف الداخل والخارج ،وكذلك عىل صحة املواطن
واملستهلك من خالل الحفاظ عىل سالمة الغذاء
وإتاحة عملية مراقبة املنتجات املصنعة والتي
تتم حرصاً يف املصانع املرخصة».
كذلك ن ّوهت «بالتشــدد الذي اعتمده القرار
لجهة إقفال املصانع غري املرخصة واملخالفة من
جهة ،وفتح املجال لهذه الفئة بتصحيح وضعها
الشاذ واملخالف للقوانني وإتاحة الفرصة أمام
هذه املؤسسات االنتاجية ل ستمرار بعملها بعد
تصحيح وضعها يف ل هذا الظرف اإلقتصادي
الشديد الصعوبة حفا اً عىل قدرات اإلقتصاد
الوطني وعىل العاملني يف هذه املؤسسات».

وإذ أكــدت وقوفها الكامل اىل جانب الوزير
بوشــيكيان يف قــراره واىل جانــب نقابة
الصناعــات الغذائية ،شــددت عىل « ورة
مواكبة تطبيق هذا القرار عرب مساعدة املصانع
الراغبة يف قوننة أوضاعها ،والتشدد بتطبيق
القرارات وإقفال املصانع املرصة عىل اإلستمرار
مبخالفاتها».
وعىل هذا االســاس ،دعت الجمعية «جميع
املؤسســات غري املرخصة ،والراغبة باستمرار
عملها ضمن االصول والقوانني املرعية االجراء،
اىل املســارعة يف تحضري ملفاتها وتقدميها
اىل الــوزارة ،واضعة جميع امكاناتها بترصف
الصناعيني ملساعدتهم عىل تسوية أوضاعهم
بأرسع وقت ممكن ،بالتعاون مع الجهاز االداري
لوزارة الصناعة».

نـــقـــابـــة الـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة :لــحــمــايــة
ا نـــــتـــــاج وقـ ــونـ ــنـ ــة املــــؤســــســــات املــخــالــفــة
أثنــت نقابــة اصحــاب
الصناعات الغذائية اللبنانية
عىل قــرار وزيــر الصناعة
جــورج بوشــكيان بتاريخ
« ،2021\11\25القــايض
باقفال املؤسسات و املشاغل
وأماكن انتــاج املواد الغذائية
غري املرخّصة قانونا وتطبيقاً
للنصوصالنافذة».
وركزت النقابــة يف بيان
أصدرته امس عىل «مندرجات
القرار الذي ال يهدف اىل اقفال
مؤسسات انتاجية يف رف
اقتصادي شــديد الصعوبة ،بــل اىل تصحيح
وضع شــاذ ومخالف ألبســط قوانني الصحة
والسالمة العامة ،عرب حث أصحاب املؤسسات
املخالفةعىلاملبارشةبتسويةأوضاعهاوالتقدم
باملستندات املطلوبة لطلب الرتخي ».
أضافــت «ال بدّ من التفريــق بني فئتني من
املؤسســات ،فئة أصحابها راغبــون بالعمل
تحــت ّل القانون ولك ّنهــم غري قادرين عىل
االستحصال عىل الرتاخي املطلوبة ألسباب
تتن ّوع بني مؤسســة وأخرى .ونناشــد وزارة
الصناعة املبادرة دراسة طلبات هؤالء يف حال
تقدّمــوا بها إىل الوزارة وكشــفوا عن حالهم،

واملســاعدة عىل قوننــة أوضاعها ولكن دا اً
تحت ســقف القانون .وهناك فئة أخرى يتع ّمد
أصحابها التفلت من أي رقابة ودعت النقابة اىل
«حاميةاالنتاجالغذايئاللبناينمناملنافسةغري
املرشوعة التي يتعرض لها من قبل مؤسســات
تقوم بعملياتها االنتاجية من دون االلتزام بأد
املعايري الصحية والسالمة الغذائية
ولفتــت إىل أن «عبــارة «صنــع يف لبنان»
املوضوعة عىل املنتــج الغذايئ اللبناين ال تزال
تشكّل عنواناً للثقة والنوعية والجودة ال مجال
للتســاهل به ،خاصة يف حال وجــود االرادة
والرغبة عىل اســتمرارية وتطوير وتنمية هذا
القطاع وصادراته».

السبت  27ترشين الثاين 2021

مـــــــفـــــــاوضـــــــات فــــــيــــــيــــــنــــــا:
عــىل بُعد أيام من اســتئناف املفاوضات النووية يف فيينا،
تؤكّــد إيران أنها تهدف إىل «الرتكيز عىل رفع العقوبات» ،كام
أعلن املتحدث باســم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده ،فيام
تلــ ّوح اإلدارة األمريكية بـ»خيارات بديلة» ال تبدو طهران يف
وارد وضعها يف الحسبان أثناء املفاوضات.
جح أن يركّــز عليها الوفد
هنــاك  5قضايا رئيســية من املر ّ
اإليــراين خــالل املحادثات ،يتمثّل أبرزهــا بالتحقّق من رفع
العقوبات بطريقة ســليمة ،وإلغاء األوامــر التنفيذية التي
أصدرها الرؤســاء األمريكيون ،وضامن عدم انسحاب الواليات
املتحدة مرة أخرى من خطة العمل الشاملة املشرتكة.
يســتند النهج الذي تتبعه القيادة اإليرانية بشأن املفاوضات
النووية إىل وثائق رئيســية .تُحدّ د هــذه الوثائق مباد
توجيهية واضحة ألي مفاوضات.
تتمثّل الوثيقة األوىل بالخطاب الذي أرســله املرشد اإليراين
الســيد ع خامنئي يف  21ترشيــن األول  2015إىل الرئيس
اإليراين آنذاك حســن روحاين ،والذي أعلن فيه موافقته عىل
إبرام االتفاق النووي ،رشط أن يستويف  9رشوط محددة.
أما الوثيقة الثانية ،فهي قانون «خطة العمل االسرتاتيجية
ملواجهة العقوبات» ،والذي اعتمده الربملان اإليراين يف  2كانون
األول .2020
وتتمثّل الوثيقة الثالثة بالخطاب الذي أدىل به السيد خامنئي
يف  7شــباط من العام الجاري ،عقب إعالن الرئيس األمرييك
جــو بايدن عن رغبتــه يف إحياء االتفاق النووي .حينها ،أعلن
املرشــد «سياســة إيران النهائية التي ال رجعة فيها» من أجل
إعادة إحياء االتفاقية النووية.
الســطورتنعكس املباد التوجيه ّية املذكورة أعاله يف
بني ّ
سيتمســك بها الجانب اإليراين يف
ة
ي
رئيســ
قضايا
شــكل 5
ّ
ّ
املحادثات املقبلة:
القض ّية األوىل تتعلّق بأن تستم ّر نشاطات إيران النوويّة،
وكذلــك القيود املفروضة عىل وصول مفتيش الوكالة الدولية
إىل املنشــآت النووية ،إىل أن تنتهــي املفاوضات .وعىل هذا
األساس ،من املستبعد متاماً أن تقبل طهران ب برام اتفاق مؤقّت
يف صــورة «التزام بالتزام» .وتضع ترشيعات الربملان اإليراين
خارطة طريق تهدف إىل توسيع نطاق النشاطات النووية إىل
أن تُرفع العقوبات املفروضة.
أي تغيري يف الجداول
الثانية
القضية
وترفض إيــران يف
ّ
الزمنية التي حددتها االتفاقية النووية .يشمل ذلك يوم االنتقال
يف العام  ،202والذي يكون بعد انقضاء  8ســنوات من يوم
اعتــامد الخطة ،وكذلك يوم إنهــاء العمل بأحكام قرار مجلس
األمن رقم  22 1يف العام  ،2025والذي يكون بعد انقضاء 10
يكف مجلس األمن حينئذ عن
سنوات من يوم اعتامد الخطة ،إذ
ّ
النظر يف املسألة النووية اإليران ّية.
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 3و ــــــــائــــــــق و قــــضــــايــــا

وتتمحــور القض ّيــة الثالثة حول عــدم االكتفاء برفع
العقوبــات املفروضــة مبوجب االتفاق النــووي ،وإ ا رفع
العقوبات املفروضة بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ أيضاً ،مثل
القيود التي فرضها باراك أوباما عىل اإلعفاء من التأشــرية يف
العام  ،2015أو القيود التي فرضها دونالد ترامب مبوجب قانون
مكافحة أعداء أمريكا يف العام .2017
وتُســتمد هذه القضية من الرشوط التســعة التي وضعها
املرشــد اإليراين ،إذ ُيعد فرض أي عقوبات تحت ذريعة حقوق
اإلنســان أو مكافحة اإلرهاب ،بعد تطبيق االتفاق النووي يف
كانون الثاين  2016انتهاكاً لالتفاق.
القض ّية الرابعة تتمثّل بالحصول عىل ضامنات بأن الواليات
امل ّتحدة لن تنسحب مرة أخرى من االتفاق النووي.
خامســاً ،التحقق من امتثــال األطراف األخرى اللتزامات
االتفاق النووي ،ويتعلّق ذلك بأن تكون هناك مدة زمنية لطهران
حتى تتحقّق من رفع العقوبات وإزالة الحواجز التي تحول دون
تطبيع عالقاتها التجارية الدولية عىل نحو فعال وعم ّ  ،قبل
العودة إىل االمتثال التام باالتفاقية .ويف بيان للربملان اإليراين
يف  1نيســان املايض ،أوضح املرشعون اإليرانيون أنه يجب
التحقّق من استمرار الفائدة التي يجنيها االقتصاد اإليراين من
رفع العقوبات عىل مدى  6أشهر.
الســنوات الثالث املاضية ،منذ أن
مــا هو املقبل؟عىل مدى ّ
بدأ الرئيس األمرييك الســابق دونالــد ترامب حملة الضغوط
القصــوى ،تك ّيفت إيــران اقتصادياً مــع العقوبات .وقد ا
اقتصادها بنســبة  %6هذا العام ،وهي أقل اعتامداً عىل النفط،
وتتاجر أكرث مع جريانها يف الرشق.
بنــا ًء عىل ذلك« ،اإليرانيون واثقون بأن الوقت ملصلحتهم،
يك بل ذروته ،وأصبح محدوداً .ســيأتون
وأن النفوذ األمري ّ
إىل املحادثــات وهم مؤمنون بأن الغرب لن يكون لديه بديل
للقبول مبطالبهم بشــأن رفع العقوبات» ،يقول ع واع ،
امللــف اإليراين يف مركــز أبحاث مجموعة
املتخصــ يف
ّ
ّ
األزمات الدولية.

مركــز املصالحــة الروســية يحــذر مــن هجــوم كيميائــي محتمــل فــي إدلــب
كشف مركز املصالحة الروسية يف سوريا ،أنّ اإلرهابيني يف
محافظة إدلب يعتزمون شن هجامت بأسلحة كيامئية التّهام
القوات السورية بها.
وقال املركز ،يف منشــو ٍر عرب «فيســبوك» ،إنّ مسلحني من
«هيئة تحرير الشام» (جبهة «النرصة» سابقاً) ،قاموا بتخزين
حاويات تحتوي عىل مواد ســا ّمة يف ملجأ تحت األرض ،قرب
مدينة رسمدا يف محافظة إدلب.
وأضاف املركز أنّ «اإلرهابيني يعتزمون تنظيم استفزازات من
أجل اتهام قوات الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية
ضد املدنيني».
ودعا مركز املصالحة الروســية يف سوريا قادة التشكيالت
املســلحة غري الرشعية إىل نبذ االستفزازات املسلحة ،والسري
يف طريق التسوية السلمية.
» تحقيقاً مفصالً،
وقبل أيام ،نرش موقــع «
كشــف فيه سلسلة من «عمليات الخداع التي قامت بها قيادة

إطــــ

منظمــة حظر األســلحة الكيميائية من أجل إفســاد عملية
التحقيقــات يف الهجوم الكيميــايئ املزعوم يف مدينة دوما
السورية».

} اتفاقيات التطبيع }

مــن جهتها ،قالت األمني العام لحزب الشــعب الدميقراطي
األردين عبلة أبو علبة إن «اتفاقيات التطبيع ترض بالسيادة»،
قائــالً إن «االتفاقيات التطبيعيــة ترهن األردن بأهم القضايا
الحيوية واالحتجاجات لن تتوقف».
أبو علبة أكدت أنه «يجري فرض التطبيع علينا وهو ما نرفضه
بشــدة وهناك روراية رســمية متناقضة حول االتفاقيات»،
معترب ًة «تربيرات الســلطات بشــأن توقيع اتفاقيات التطبيع
غري مقنعة».
وسألت« :ملاذا يتم االعتامد عىل العدو يف قضايا حيوية وال
يتم االعتامد عىل الشقيقة سوريا؟» ،مضيف ًة أنه يجري االنتقال
حالياً إىل مرحلة «القبول والرتويج للمرشوع الصهيوين».
ورأت أبو علبة أن ما يجري ليس تطبيعا فقط بل هو احتالل
كامــل املواصفات ،آمل ًة «أال ميــر املرشوع يف الربملان وهناك
تحايل بالحديث عن إعالن نوايا وليس التوقيع».

ب نتاج
يشــار إىل أن اتفاقية «املاء مقابل الكهرباء» تق
األردن  600ميغاوات من الكهرباء املولدة بالطاقة الشمســية
وتصديرها إىل فلســطني املحتلة ،مقابــل أن تزود «إرسائيل»
األردن الذي يعاين من ندرة املياه بنحو  200مليون مرت مكعب
من املياه املحالة.
ومنذ يومني ،أكّدت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية
الغــاز مع «إرسائيل» أنّ أصحــاب القرار يف األردن انتقلوا من
التطبيع السيايس إىل الفرض القرسي للتطبيع عىل املواطنني،
بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء واملاء مع «إرسائيل».
وكانــت رشارة الرفــض األردنيــة األوىل انطلقت عندما
كُشــفت محاوالت أكادميية إماراتية الســتقطاب طالب
أردنيني للتطبيع مــع االحتالل اإلرسائي  ،من خالل عرض
تقدميــي لجامعة محمد بن زايد اإلماراتية حول الدراســات
العليــا واملنح الدراســية بالرشاكة مــع جامعة إرسائيلية،
يف ندوة أقيمت قبــل أيام يف الجامعة األردنية ،األمر الذي
دفع الطالب وأعضاء الهيئة التدريســية إىل االنسحاب من
تلك الندوة عىل الفور ،وتنظيم وقفة احتجاجية اســتنكاراً
وغضباً ملا جرى.

الص ــدر يدع ــو للكشــ ع ــن املتورطي ــن ف ــي محاول ــة اغتي ــال الكا م ــي
بعد مرور نحو أســابيع عىل املحاولة الفاشــلة الغتيال
رئيــس الحكومة العراقية ،مصطفى الكا مي ،التي متت يف
السابع من شهر ترشين الثاين الجاري ،حيث تم قصف منزله
باملنطقة الخرضاء يف بغداد بواسطة هجوم بطائرات مسرية،
طالب زعيم التيار الصدري يف العراق ،مقتدى الصدر ،الجمعة،
بالكشف عن تفاصيل التحقيقات الخاصة باملحاولة الفاشلة،
واعتقال املتورطني فيها.
ونرش الصدر تغريــدة عىل حســابه يف موقع تويرت ،جاء
فيها»:مــام ال ينبغي التغايض عنه هو هيبة الدولة وما حدث
مــن اعتداء عىل منزل رئيس مجلــس الوزراء فيه تعد واضح
وصار عىل الســيادة والهيبة ،وفيه إثارة فتنة وزعزعة ألمن
العراق برمته».
وأردف زعيم التيار الصدري»:ومن هنا صار لزاما الكشــف
عن املكشوف أعني الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا امللف
وإلقاء القبض عىل اإلرهابيني الذين قاموا بهذا العمل اإلرهايب

املشني وإنزال العقوبة املناسبة بهم».
وختم تغريده بالقول »:مع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر
لكشفه مستقبال».

دعــت املنظمة الدولية للهجرة جميــع األطراف يف اليمن
إىل وقــف فوري لكل أشــكال األعامل العدائية ،يف حني أعلن
التحالف الذي تقوده السعودية ب مواقع عسكرية حوثية
يف مــأرب وصنعاء ،وهدد بوضع قيادات الجامعة ضمن بنك
األهداف العسكرية.
فقد قالت منظمة الهجرة إن النزاع املسلح هناك يتسبب يف
سقوط ضحايا من املدنيني ،بينهم نازحون لجأوا إىل املحافظة
هربا من املعارك.
وطالبــت املنظمة بتمويل عاجل لدعم املترضرين بســبب
التدهور الرسيع ألوضاعهم.
بدورهــا ،اتهمت منظمة هيومن رايتــس ووتش جامعة
الحو باستهداف املناطق املأهولة يف مأرب وتهجري سكانها،
وقالت إن القتال الشديد بني قوات الحكومة والحوثيني يساهم
يف زيادة تردي أوضاع املدنيني.
من جهة أخرى ،أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تنفيذ
بــات جوية عىل أهداف عســكرية يف العاصمة اليمنية

صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيني منذ نحو  7سنوات.
وجــاء يف بيان نرشته وكالة األنباء الســعودية (واس) أن
التحالف استهدف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد
عملية اســتخبارية دقيقة ،موضحا أنــه رصد تحركات لنقل
أسلحة نوعية بعد االستهداف.

ا مــــم املــتــحــدة  :االنــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فــرصــة لتحقيق االســتــقــرار
كام ين االتفاق عىل تشــكيل حكومة تكنوقراط مستقلة
يقودها رئيس الوزراء نفسه ،حتى تجرى االنتخابات الجديدة،
لكن الحكومة ستظل تحت إرشاف الجيش.
وخرج عرشات اآلالف يف شــوارع الخرطوم ومدن أخرى،
الخميس ،مواصلني الضغط عىل قادة الجيش ،بعد إبرام االتفاق.
وعارضت أحزاب سياســية بارزة وحركة االحتجاج القوية
قرار حمدوك بتوقيع االتفاق مع الجيش.

تــــــونــــــس  :رئـــــيـــــســـــة الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــــــــــزور الـــــجـــــزائـــــر
قالت رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن إن زيارتها إىل
الجزائر تأيت لتعزيــز العالقات بني البلدين عىل أمل نقلها إىل
مستوى عالقات إسرتاتيجية متكاملة ،بينام نفّذ عاطلون عن
العمل من حملة الشــهادات الجامعية وقفات احتجاجية يف
عدد من الواليات.
وقد بحثت بودن مع املســؤولني الجزائريني ملفات التعاون
االقتصادي والتحضري الجتامع اللجنة العليا املشرتكة التونسية
الجزائرية ،إضافة إىل قضايا ثنائية مشرتكة.
والتقى الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون رئيســة الحكومة
التونســية يف القرص الرئايس ،مبناسبة الزيارة التي تؤديها
إىل الجزائر.
يأيت ذلك بينام نفذ عاطلون عن العمل من حملة الشــهادات
الجامعيــة يف تونس وقفات احتجاجيــة أمام مقار واليات
(محافظات) كل من باجة وســليانة وسيدي بوزيد وقفصة
وسوسة والقرصين وصفاقس.
وندد املحتجون برفض الرئيس قيس ســع ّيد تفعيل القانون
 8الخاص بتو يف العاطلني عن العمل من أصحاب الشهادات
الجامعيــة ،كام يواصل عدد من املحتجني إ ابهم عن الطعام
احتجاجا عىل عدم تفعيل القانون الذي اعتربه الرئيس ســع ّيد
غري قابل للتنفيذ ،واصفا من صدقوا عليه ببائعي األوهام.
إطالق رساحويف تطورات أخرى ،قررت املحكمة العسكرية
يف تونــس إطالق رساح مقدم برامــج كان موقوفا منذ نحو
شــهرين إثر انتقاده الشــديد للرئيس ســع ّيد ،عىل ما أفاد به
محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال املحامي سمري بن عمر «قررت املحكمة العسكرية اإلبقاء
عىل عامر ع ّياد يف حالة رساح» ،ويبقى عىل ذمة التحقيق يف
القضية التي عينت لها املحكمة جلسة يف كانون الثاين املقبل.
وأوقفت قوات األمن التونســية مطلع الشهر املايض مقدم

انطلقــت احتجاجــات حاشــدة يف األردن امس دعت لها
الحركة الشــعبية للتغيري «تغيري» من أمام املسجد الحسيني
يف وســط البلد يف عــامن ،رفضاً التفاقيــات التطبيع مع
االحتــالل اإلرسائي  ،بعنوان «رفضاً التفاقيــة العار ..املاء
مقابل الكهرباء».
وأفادت املعلومات بأن املحتجــني رددوا الهتافات الرافضة
التفاقية املــاء والكهرباء مع االحتالل ،ووصفوها بـ»اإلذالل
واإلرتهان».
كــام ردد املحتجون خالل تظاهرتهم شــعارات «غاز العدو
احتالل» ،ورفعوا شــعارات تصف التطبيــع بالخيانة لبلدهم
«تاريخاً وحا اً ومستقبالً».
كذلك رفع املتظاهرون األردنيون يافطات «فلتسقط اتفاقية
وادي عربة مع االحتالل» ،و»الدم ما بصري مي».

مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة تـ ــطـ ــالـ ــب بــــوقــــ الــــقــــتــــال فـــــي ال ــي ــم ــن

ســــراح دفعــــة جديــــدة مــــن املعتقليــــن فــــي الســــودان

أطلقت السلطات السودانية رساح دفعة جديدة من املعتقلني.
وتضم الدفعة الجديدة فائز السليك املستشار اإلعالمي السابق
لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،ووايل ســنار السابق املاحي
سليامن ،والقيادي بتجمع املهنيني محمد ناجي األصم ،والناشط
املجتمع نا م رساج ،والقيادي بحزب املؤمتر السوداين صالح
نور الدين.
وكان إطالق رساح جميع املعتقلني الذين ألقي القبض عليهم
يف أعقــاب إجراءات الجيش يف  25ترشين االول املايض ،من
بــني أبرز مطالب املظاهرات األخرية يف الســودان ،فضال عن
القوى الغربية.
ورغــم التوصــل التفاق بني رئيس املجلس الســيادي قائد
الجيش عبد الفتاح الربهان وحمدوك ،عاد مبوجبه األخري إىل
منصبه رئيسا للوزراء ،مل تهدأ االحتجاجات التي اجتاحت مدنا
عدة يف السودان.
وين االتفاق عىل اإلفراج عن املعتقلني السياســيني كافة،
لكن حتى اآلن أفرج فقط عن عدد من الوزراء والساســة ،وال
يزال عدد آخر غري معلوم رهن االعتقال.
ورصح حمدوك لقناة تلفزيونية محلية ،أنه «ما مل يفرج عن
الجميع ،فسيكون االتفاق بال قيمة».

احتجاجــــات حاشــــدة فــــي ا ردن رفضــــا للتطبيــــع مــــع «إســــرائيل»

الربامــج يف قناة الزيتونة الخاصــة عامر عياد ،والنائب يف
الربملان املج ّمــد أعامله عبد اللطيــف العلوي الذي تم إطالق
رساحه بعد أيام قليلة.
وعزا املحامي بن عمر آنذاك ســبب التوقيف إىل «التعبري عن
بعض اآلراء خالل هذا الربنامج» ،مشريا إىل أن «عملية التوقيف
جاءت بطلب من القضاء العسكري ،والتهمة هي التآمر املقصود
به تبديل هيئة الدولة».

} إجراءات وتهم }

ويف  25متــوز املــايض ،ق ّرر الرئيس قيس ســع ّيد تجميد
أعامل الربملان ،وأقال رئيس الحكومة هشام املشييش ،وتوىل
الســلطات يف البــالد ،ورفع الحصانة عــن كل النواب ومتت
مالحقة بعضهم قضائيا.
وكلّف ســع ّيد -يف نهاية أيلول املايض -األستاذة الجامعية
املتخصصــة يف الجيولوجيــا وغري املعروفة يف األوســاط
السياسية نجالء بودن ،بتشكيل حكومة جديدة.
ويف ســياق متصل ،قالت السلطات القضائية يف تونس إنها
أوقفت محافظي واليتني بشبهة الفساد املايل ،بعد ساعات قليلة
من إقالة الرئيس قيس سع ّيد لهام يف أحدث تحرك ضد الفساد.
وقال املتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد إن النيابة العامة
أمــرت بالقبض عىل محافظي واليتي ســيدي بوزيد وقب
لالشــتباه يف «فساد مايل واســتغالل املسؤولني العموميني
للسلطة الرسمية».
وقالت رئاسة الجمهورية إنه تقرر إنهاء تكليف املحافظني،
دون إعطــاء أي تفاصيل .ومل يتســن الحصول عىل تعليق من
محامي املحافظني.
وعقب تعليقه عمل الربملان واســتحواذه عىل كل السلطات
تقريبا يف البالد ،تعهد ســع ّيد بالقضاء عىل الفســاد املنهجي
الذي يقول إنه يعرقل اإلصالح االقتصادي.

أكد املبعوث األممي املســتقيل ،يــان كوبيش ،أهمية إجراء
انتخابات حرة ونزيهة يف ليبيا ،داعيا إىل عدم تضييع الفرصة
التــي تتيحها االنتخابات ،من أجل بناء مســتقبل يتجاوز كل
الخالفات.وتــأيت ترصيحات كوبيش وســط تواصل معركة
الطعون ،ممن رفض ترشحهم لالنتخابات الرئاسية.
ووصــف كوبيش االنتخابات بأنها فرصة ال ينبغي تفويتها،
من أجل مســتقبل يتجــاوز كل الخالفات ،الفتا إىل أن اإلقبال
املكثف للناخبني عىل التســجيل ،ميثــل دليال عىل أن الغالبية
يتفهمــون أهمية الحدث.وأشــارت إحصائيــات ملفوضية
االنتخابات ،إىل تسليم نحو مليوين بطاقة انتخابية حتى اآلن،
فيام تكتمل عملية التسليم األحد املقبل.
وانتــرشت مقاطع فيديو لبعض مؤيدي ســيف اإلســالم
القــذايف ،وهم يتخلصون من بطاقاتهم ،وهو ما جعل األخري
يعود مجددا للواجهة ،داعيا الليبيني إىل مواصلة تسلم بطاقات
االنتخاب.
وجاء موقف القذايف ،بعد إعالن املفوضية العليا لالنتخابات،
عدم أهليته للرتشح لالنتخابات.
وســعيا إلعادته للتنافس ،قدم محامي سيف اإلسالم طعنا
قانونيا عىل اســتبعاده ،واصفا إقصاء اللجنة له بأنه سيايس

وليس قانونيا ،ألن ملفه يلبي املتطلبات.
و ُرفض طلب ســيف اإلســالم ،وفقا ملادة قانونية تستبعد
املحكوم عليهم نهائيا يف جناية أو جرمية.
ومل يكن سيف اإلسالم الوحيد ضمن املستبعدين ممن عملوا
أيضا بشــري صالح ،املدير السابق
يف حقبة والده ،فقد أق
ملكتب معمر القذايف.
جدير بالذكر أن اللجنة قبلت مبدئيا  7متقدما للتنافس عىل
مقعد الرئاسة ،من أصل  98ملفا.

مـــــــصـــــــر :تـــــأيـــــيـــــد حـــــكـــــم ا عــــــــــــــــــدام لــــــــــــــ 1شــــخــــصــــا
فـــــــــــي قــــــضــــــيــــــة «أنـــــــــــــصـــــــــــــار بـــــــيـــــــ املـــــــــقـــــــــدس»
أيدت محكمة النقض يف مرص أحكاما باإلعدام شــنقا بحق
 21متهام يف القضية املعروفة بتنظيم «أنصار بيت املقدس»،
والتــي تضمنت اتهامات بارتكاب هجامت مســلحة واغتيال
ضابط رشطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول قضايئ قوله
إن املحكمة أيدت معاقبة  118متهام آخرين بالسجن ملدد تصل
إىل  25عامــا .وتصدر محكــة النقض أحكاما نهائية ال تقبل
الطعن فيها بأي طريقة من طرق التقايض.
وقضت املحكمة بتخفيف عقوبة اإلعدام بحق أحد املتهمني
إىل السجن املؤبد ،وتخفيف عقوبة اثنني من السجن املؤبد إىل
«املشدد  10سنوات».
ومن بني املتهمني يف القضية ضابط الرشطة السابق محمد
عويس املتهم باالشــرتاك يف اغتيــال الضابط بقطاع األمن
الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) محمد مربوك.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاســة القايض
حســن فريد أدانت املتهمني بارتكاب جرائم «تأســيس وتويل
قيادة جامعة إرهابية واالنضامم إليها» بهدف «تعطيل أحكام

الدســتور والقوانني ومنع مؤسســات الدولة من مامرســة
أعاملها».
وتضمنــت االتهامــات أيضا «التخابر مــع حركة حامس
وتخريب منشــآت الدولة وحيازة أسلحة نارية وذخرية ومواد
متفجرة دون ترخي ».
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دولـــيـــــــــــات ـ مبــــــــــوب
الجيـــ ا يوب ـــي ينتش ـــر ف ـــي محيـــ س ـــد النهض ـــة «لتأمين ـــه ض ـــد أي مخاط ـــر»
أعلنت القوات املســلحة اإلثيوبية ،نرش وحدات
مــن الجيــش الوطني يف محيط منطقة «ســد
النهضــة» ،لـ تأمينه ضد أي خطر» بعد محاوالت
ملهاجمته.
وقالت قوات الدفــاع اإلثيوبية إنّ «أعامل بناء
سد النهضة الكبري ما زالت جارية دون أي عقبات
أمنية» ،حيث يعكف الجيش عىل «أداء واجباته يف
املنطقة ليال ونهاراً».
وأضافــت أنه «إىل جانب قوات دفاعنا الوطنية
البطوليــة ،تقوم الرشطــة الفيدرالية يف أقاليم
أمهرة وغامبيال وســيداما وإقليم شعوب جنوب
إثيوبيا بتأدية مهامهم الوطنية بشجاعة».
قــوات الدفــاع اإلثيوبية أشــارت إىل وقوع
محــاوالت متكررة من قبل من وصفتهم بـ قوات
املرتزقة» ،لزعزعة األمن يف منطقة «سد النهضة»
لكن القوات املنوط بها حراســة املرشوع «متكنت
من هزمية املهاجمني».
وتعهــدت القوات بتأمني الجيــش لعملية بناء
الســد حتى إمتامه ،ومواجهــة أي قوى تحاول
اجتياح حديد املنطقة الواقع بها.
كــام أوضحت أن وحدات مــن الجيش اإلثيويب
تعكــف حالياً عىل حراســة املنطقــة ،بصحبة
وحدات ميكانيكية ومشــاة وأفــراد من القوات
الخاصة اإلقليمية ،لتوفــري الحامية الالزمة من
أجل استكامل البناء ونقل مواد البناء.
هذا وتخــوض الحكومة اإلثيوبيــة املركزية،
رصاعــاً ممتداً منــذ العام املــايض ،ضد «جبهة

تحرير تيغراي» ،والذي تطور بشــكل دراماتي
يف األسابيع األخرية ،ما استدعى العاصمة أديس
ّ
وحث السكان عىل حمل
أبابا إىل إعالن الطوار ،
الســالح ،فيام طالبت دول عــدة رعاياها برسعة
مغادرة البالد.
وفشل مجلس األمن يف التوصل إىل اتفاق عىل
بيــان يدعو إىل وقف إطالق النار يف البالد.
وكان مقاتلــو الجبهــة قــد اســتعادوا يف

حزيرانالفائــت معظم مناطــق اإلقليم ،وواصلوا
هجومهم يف منطقتي أمهــرة وعفر املجاورتني،
مهدّ دين بالزحف نحو العاصمة ،وســط تخوفات
من تقسيم البالد وحدوث أزمة إنسانية.
وقبل أيام ،ح ّذر وزير املوارد املائية املرصي ،محمد
عبد العاطي ،من أنّ «أي نق يف املياه ســتعاين
ج ّراءه مــرص ،نتيجة بناء إثيوبيا ســد النهضة،
وسيؤثّر سلباً يف أمن املنطقة».

فرنس ــــــــا وإيطالي ــــــــا توقع ــــــــان معاه ــــــــدة «تع ــــــــاون مع ــــــــزز»
وقّعت فرنسا وإيطاليا يف روما ،معاهدة ثنائية
للتعاون املعــ ّزز لتوطيد العالقة التي تزعزعت يف
السنوات األخرية بسبب أزمة دبلوماسية ،يف وقت
تشهد فيه أوروبا تحوالً مع رحيل أنغيال مريكل.
و ُوقّعــت املعاهدة يف قــرص كريينايل الرئايس
بــني الرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون ورئيس
الحكومة اإليطالية ماريو دراغي ،بحضور الرئيس
اإليطايل سريجيو ماتاريال.
وتعانق الثالثة رجــال مطوالً بينام حلّق رسيب
طائرات فرنــيس وإيطايل يف اجــواء العاصمة
اإليطاليــة ،مخلف ًة دخاناً بألــوان علم البلدين يف
السامء.
وتّعد معاهدة التعاون الثنايئ املعزز هذه ،املعروفة
باسم معاهدة كريينايل ،نادرة من نوعها يف أوروبا،
فهي الثانية بعد املعاهدة التي وقعتها فرنسا وأملانيا
العام  196يف اإلليزيه والتي استمكلت مبعاهدة

آخن العام .2019
ووصلــت األزمــة
الدبلوماســية بــني
البلديــن إىل ذروتهــا
يف مطلع العام 2019
حــني التقــى زعيــم
«حركة خمس» نجوم
لويجي دي مايو بعض
ممث حركة «السرتات
الصفــر» املناهضــة
لسياســة ماكــرون
االجتامعية يف فرنسا.
وقبل ذلك ،كان وزير الداخلية ماتيو سالفيني قد
دعا ماكرون إىل االستقالة.
عىل أثر ذلك ،اســتدعت فرنسا سفريها يف روما
كريســتيان ماســيه موقتاً ،ما تسبب بأسوأ أزمة

دبلوماسية بني الدولتني الجارتني منذ العام .1945
وتنــ ّ املعاهدة عىل محاور للتعاون املع ّزز عىل
صعيد الدبلوماســية والدفاع والرقمنة والتحوالت
البيئيــة والثقافة والتعليــم والتعاون االقتصادي
والصناعي والفضاء.

<طالب ــــــــان  :ه ــــــــذا م ــــــــا سنناقش ــــــــه خــــــــ ل لقائن ــــــــا م ــــــــع ا ميركيي ــــــــن
قال الناطق الرسمي باسم املكتب السيايس
لحركة طالبــان محمد نعيــم ،إن الحكومة
األفغانيــة ســتناقش األمــور االقتصادية
والسياســية واملساعدات اإلنســانية خالل
محادثاتها األسبوع املقبل مع الواليات املتحدة
يف الدوحة.
وأضاف نعيم خالل لقاء مع املســائية عىل
شاشــة الجزيرة مبــارش أن «كل ما يهمنا هو
مساعدة شــعبنا واآلن يواجه األفغان مشاكل
اقتصادية كثرية وكبرية ،لذا نسعى إىل حلها ،
مشــددا يف الوقت ذاته عــىل ورة «القبول
بالنظام الســيايس الجديد يف البالد ،حيث إن
الشعب والنظام جزء واحد .
وتابع «نطالب بتنفيذ اتفاقية الدوحة ،والتي تن
عىل عدم التدخل يف الشــأن الداخ األفغاين من أي
كان ،كام تن عىل مساعدة الشعب اقتصاديا وتقديم
الدعم له .
وكانــت حركة طالبــان قالــت ،إن محادثاتها
األســبوع املقبل مع الواليــات املتحدة يف الدوحة
وهذا االجتامع الثاين من نوعه منذ سيطرتها عىلالسلطة -ســتفتح صفحة جديدة يف العالقات
السياسية بني الجانبني.
ويف جوابه عىل سؤال كيف ستتعامل طالبان مع
ما يطلبه املجتمع الدويل لالعرتاف بها؟  ،أكد نعيم أن
حركته حققت كل الرشوط املطلوبة لالعرتاف بأي
حكومة أو أي نظام يف العامل .

وأوضــح أن جميع األرايض األفغانية تقع تحت
ســيطرة طالبان .نحن جئنا باألمن واألمان للشعب،
وأنهينا حربا استمرت  40عاما ،وهذا هو املكسب املهم
للجميع .
وأضاف «ال يوجد يف أفغانســتان أي شــرب تحت
ســيطرة (العنارص املخربة) ،وقضينا عىل الفساد
املسترشي يف النظام الذي ترسخ منذ  20سنة».
وأكد «لن نسمح ألي أحد باستخدام أرض أفغانستان
لرضب أي دولة».
وكانت وزارة الخارجية األمريكية قالت إن اليومني
املقرتحني للمفاوضات ســيتناوالن قضايا عدة مثل
محاربــة تهديد تنظيمي الدولة والقاعدة ،فضال عن
املساعداتاإلنسانية.

وحول مطالبات املجتمــع الدويل لطالبان
باحرتام حقوق اإلنسان قال نعيم «نحن نحرتم
حقوق اإلنسان بطريقة ال مثيل لها يف العامل،
وعفونا عن الجميع ممن قاتلونا عند سيطرتنا
عىل البالد ،فلم نأرس أو نقتل أي شخ ».
وأضاف «إذا أراد أحد أن يتعلم حقوق اإلنسان
فليأت إلينا ليتعلم».
وتابــع «نحن نحرتم حقوق املــرأة ،والدين
اإلسالمي منح املرأة حقوقها ،ولن يكون هناك
تقصري يف هذا األمر ،لكن يجب علينا مراعاة أن
لكل مجتمع خصوصية ،وال بد أن تسري األمور
وفق مباد املجتمع وقيمه».
وأشــار إىل أنه «ال ميكننا أن نقيس وضع
بلد خرج من حرب طاحنة ملدة  40عاما ،مع بلد فيه
أمان منذ عرشات السنوات ،نريد فرصة».
وقال إنه «سمح للفتيات بالتعليم الثانوي يف الكثري
من الواليات وستنتهي هذه املشكلة قري ًبا ،كام أن املرأة
تعمل يف أغلب املجاالت».
وسريأس توماس ويست الوفد األمري املبعوث
الخاص ألفغانستان الذي شدد األسبوع املايض عىل أن
أي دعم مايل ودبلومايس من واشنطن لطالبان يستند
إىل رشوط معينة.
وقالإنهيتعنيعىل طالبان تشكيلحكومةجامعة
واحرتامحقوقاألقلياتوالنساءوالفتياتوتوفريفرص
متســاوية يف
التعليموالتو يف.

مؤتمر في البرملان الفرنسي ملناقشة
خطر <ا خوان وع قتها ب <طالبان

رئيس بي روسيا يزور مركزا الستقبال
املهاجرين بالقرب من الحدود البولندية

حذرت الجمعية الوطنية الفرنســية من خطر جامعة اإلخوان
وعالقتها بحركة طالبان يف أفغانستان ،وأيديولوجيتها املتطرفة
التي متثل خطرا محدقا عىل القارة األوروبية بوجه عام وخصوصاً
فرنســا .وخالل مؤمتر عقدته الجمعية ،ناقش لفيف من الخرباء
والباحثني املتخصصني باإلسالم السيايس ودراسة التطرف ،خطر
أيديولوجية حركة طالبان يف أفغانســتان ،وعالقتها بجامعة
اإلخوانوأيديولوجيتهاوتحريضهاعىلاإلرهابيفأوروباوخاصة
يف فرنسا.
وقال املحلل السيايس نزار الجليدي ،رئيس تحرير موقع «صوت
الضفتني» يف العاصمة الفرنســية باريس ،إن املؤمتر الذي عقد
يف الربملان الفرنيس ناقش ،الخطر الذي متثله طالبان وجامعة
اإلخوان ،التي متثل االمتداد الخفي لهم يف أوروبا حيث يربز هؤالء
كخطر أكرث وضوحا وكأنهم يحاربون بالوكالة عىل كل الحركات
املتطرفة التي يصعب عليها اقتحام أوروبا.
وقالالجليديإناملؤمترركزعىلالخطرالذيمتثلهاإليديولوجيا
املتطرفةعىلالقارةاألوروبية،مشرياًإىلأنهااملرةاألوىلالتيتنظم
فيها الجمعية الوطنية الفرنسية مؤمتراً ملناقشة خطورة حركة
طالبان وأيديولوجيا اإلخوان عىل الجمهورية ،ما يؤكد صحة عدد
منالتقاريراالستخبارتيةوالدراساتاالجتامعيةالتينبهتوالتزال
من استقرار عدد كبري من قيادات االخوان واملوالني لهم وخاصة من
تونسيف فرنسا.

زار الرئيس البيالرويس ألكســندر لوكاشــينكو ،اليوم
الجمعة ،مركزا الســتقبال املهاجريــن بالقرب من الحدود
البولندية ،وســط أزمة بني الغرب ومينســك التي تتهمها
أوروبــا بتدبري تدفق املهاجرين عىل بواباتها.
وقالــت وكالة األنبــاء الحكومية (بيلتــا) التي نرشت
أيضا صورة للقاء لوكاشــينكو مع عــامل الصليب األحمر
إن «املهاجرين أحاطوا بالرئيس واســتقبلوه بالتصفيق».
يف مقطع فيديو نرشته «بيلتا» يتقدم لوكاشينكو محاطًا
بطــوق من الحراس الشــخصيني والصحفيني واملهاجرين.
ويظهر أطفال ونســاء بالقــرب من الخيام املقامة يف هذا
املركز الذي كان مســتودعا تم تكييفه.
وقال لوكاشينكو خالل زيارته ،حسب ترصيحات نقلتها
وكالة األنباء الرســمية« ،يجب أن تدركوا أنه ال ميكننا شن
حــرب لفتح ممر نحو أملانيا» البلــد الذي يتطلع الكثري من
املهاجرين إىل الوصول إليه.
ويقع هذا املركز املؤقت عىل مقربة من معرب بروزغي وفتح
األسبوع املايض الستيعاب املهاجرين الذين كانوا يخيمون لعدة
أيــام عند الحدود يف أجواء من الربد الشــديد عىل أمل دخول
االتحاد األورويب.

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

املسيح قام ....حقا قام
رقد عىل رجاء القيامة املجيدة
والحياة االبدية يوم الجمعة الواقع
فيه  26ترشين الثاين  2021مزودا
بالقربان املقدس
املأسوف عليه املرحوم

وليم منصور برباري

اشقاءالفقيد :الصحايف جورج
وزوجته ليليان ضومط واوالده:
كميل وزوجته جويل ايب صعب
القنصــل داين وزوجته كارين
بوسمرا لبوس
زلفــا زوجة شــرياد خوري
وعائلتها
اديب وزوجته تريز ديب
مرتي
شقيقتاه :صباح
نجاح زوجة سليم ايب غانم
وعمــوم عائــالت :برباري،
صليبا ،ضومــط ،ديب ،ايب غانم،
ايب صعب ،بوسمرا لبوس ،خوري،
هــرب ،لبس ،حداد وعموم عائالت
املريجة ،الليل  ،تحويطة الغدير
والحدت وانســباؤهم يف الوطن
واملهجر
ينعونه اليكم برجاء القيامة
تقام صالة الجناز لراحة نفسه
عند الســاعة الثانية من بعد هر
يوم السبت الواقع فيه  27الجاري
يف كنيســة النبي اليــاس للروم
االرثوذكس الحــدت حيث يوارى
الرثى يف مدافن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
اميانــا بتوجيهات الكنيســة
وحفا ــا عىل ســالمة الجميع
تشــكر العائلة كل من سيشاركها
الصالة من منزله للتعزية:
جورج257977/0 :
مرتي951 77/0 :
اديب042681/0 :
صباح414102/0 :
نجاح29 71 /0 :
الرجــاء اعتبار هــذه النرشة
اشعارا خاصا

السبت  27ترشين الثاين 2021

السبت  27ترشين الثاين 2021

الـ  ATCLوزع الكؤوس على ابطال الرياضة امليكانيكية
حــافــلــة بــالــســبــاقــات
ل ــح ــود :روزنـــامـــة ال ــع ــام

1

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
دوري أبطال أوروب ــا ..رئيس برشلونة
يــتــوعــد بـــايـــرن مــيــونــي ـ بــاملــعــجــزة

ب ا

مس ل النا

توعــد خوان البورتا رئيس نادي برشــلونة ،نظريه بايرن
ميونيــخ ،قبل أيام من مواجهتهــام املرتقبة يف دوري أبطال
أوروبا.
وتنتظر برشلونة مواجهة مصريية يف دوري أبطال أوروبا
ضد بايرن ميونيخ يوم  8كانون األول املقبل.
ويواجه برشلونة خطر الخروج من دور املجموعات ،حيث
يحتل املركز الثاين يف املجموعة الخامســة بـ 7نقاط بفارق
نقطتني عن بنفيكا الثالث.
ويف حال خسارة برشلونة أمام بايرن املتصدر بـ 15نقطة،
وفوز بنفيكا عىل دينامو كييف ،ف ن البارســا سيودع مرحلة
املجموعات يف سابقة ستكون تاريخية ألول مرة منذ سنوات
طويلة.
ورغم التعرث يف الجولة املاضية بالتعادل السلبي مع بنفيكا،
غري أن البورتا يثق يف قيام برشــلونة باملعجزة ضد العمالق
البافاري.
وقــال البورتا يف ترصيحات نقلتها صحيفة «ســبورت»
ء
الكاتالونية« :أنا مقتنع بأننا سنهزم بايرن ميونيخ ،إنه
ميكن تحقيقه عىل أرض الواقع».
وأضاف« :ستكون هناك معجزة يف املباراة التي ستقام عىل
ملعب أليانز أرينا ،أنا واثق يف الفريق وقدرته عىل الفوز».

ا ن م م ال ائ ي ب د ت ي م

«لــســ ســــاحــــرا» ..كــونــتــي يصطدم
بــحــقــيــقــة تــوتــنــهــام بــعــد  3أســابــيــع

ا للن يد ال ن الل نا

وزّع النــادي اللبنــاين
للســيارات والســياحة
الكؤوس والجوائز عىل ابطال
وبطالت الرياضة امليكانيكية
لعــام  2021خــالل الحفل
الســنوي الــذي دأب النادي
عىل اقامته وذلك يف القاعة
الكربى التابعة للنادي .تقدّ م
الحضور امني عــام النادي
كميــل اده وممثــل االتحاد
الدويل للسيارات(الفيا) يف
ل
ل يل
الرشق األوســط وشــامل
افريقيا عامد لحود واعضاء
مجلــس ادارة النادي روجيه
زوفيكيان(مدقق الحسابات)
والشيخ نبيل الخازن(رئيس
لجنة السيارات الكالسيكية)
وجيلبــري مســيحي ومدير
اللجنــة الرياضية الوطنية
ســليامن خطّــار ورئيس
مصلحة رياضة الســيارات
كايب كريكــر ومســؤولو
الرياضــة امليكانيكيــة يف ت ي السائ
النــادي واألبطال والبطالت
ورجال الصحافة واالعالم.
بدايةالنشيدالوطنياللبناينفكلمة ترحيبية
جه
من عريّف الحفل االعالمي جاد دعيبس و ّ
الشــكر فيها اىل كل من ســاهم يف انجاح
موســم الرياضة امليكانيكية.الكلمة الثانية
للحود الــذي تحدث عن عام  2021الذي كان
حافالً عىل صعيد الرياضة امليكانيكية بحيث
أنجز النادي روزنامة نشــاطاته بكاملها يف
جه لحود الشكر اىل
عام م ء بالنشاطات .وو ّ
الوزيرة السابقة للشباب والرياضة فارتينيه
أوهانيان عىل الجهود التي بذلتها يف ســبيل
الرياضة امليكانيكية ورعايتها بطولة الرشق
األوســط وشــامل افريقيا يف الكروس كار
بحيث حقق السائقون اللبنانيون نتائج جيدة
اضافة اىل النتائج اللبنانية املميزة املحققة يف
بطولة الرشق األوسط يف الكارتن التي اقيمت
منذ ايام يف ســلطنة عامن.وجدّ د التأكيد ان

ته

جيه ا
رايل لبنان الدويل(احدى جوالت بطولة الرشق
األوسط للراليات) الذي اقيم يف ايلول الفائت
كان ناجحاً عىل كافة األصعدة ومضيفاً أن عام
 2022سيشــهد روزنامة حافلة بالنشاطات
عىل صعيــد الرياضــة امليكانيكية مبختلف
أنواعها شــاكراً رئيس مجلــس ادارة النادي
الشــيخ فؤاد الخازن واعضاء مجلس االدارة
عىل ايالئهم الرياضة امليكانيكية أهمية كبرية
اىل جانــب عدد من األلعاب الرياضية املزاولة
يف النــادي .وهنأ الفائزين والفائزات بكافة
البطوالت.
ثــم وزّع كبــار الحضور الكــؤوس عىل
الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.
وعىل هامش الحفل،ك ّرم لحود أحد العاملني
يف مكتب الراليات مايكل حايك عىل «جهوده
االدارية الجبــارة» يف خدمة الرياضة امليكا
نيكية.

لـــم يــكــن ال ــخ ــي ــار الـــوحـــيـــد ..ك ــوال ــي ــس اخــتــيــار
رانــــغــــنــــيــــك لــــتــــدريــــب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد

مل يكن األملــاين رالف رانغنيك الذي أصبح
عىل أعتاب تدريب مانشســرت يونايتد الخيار
الوحيد أمام إدارة النادي اإلنكليزي.
وينتظر أن يعلن مانشســرت يونايتد خالل
الســاعات املقبلة عن تــويل رانغنيك تدريب
الفريق بشكل رسمي بعقد حتى نهاية املوسم
الحــايل ،مع منحه دورا استشــاريا يف إدارة
النــادي بداية من الصــف املقبل ،بعقد مدته
عامان.
وكان مانشســرت يونايتد أعلــن عن إقالة
ال وجــي أويل غونار سولشــاير من تدريب
الفريق يوم األحد املايض بسبب سوء النتائج،
كاشــفا عن نيته تعيني مدرب بشــكل مؤقت
حتى نهاية املوسم.
وكشف موقع «ذا أتلتيك» األمرييك كواليس
االســتقرار عىل رانغنيك لتويل املهمة ،وهو
الــذي مل يقم بتدريب أي فريق منذ رحيله عن
مقعــد املدير الفني لفريق اليبزي األملاين يف
.2019
واكــد «ذا أتلتيك» أن االتصاالت مع رانغنيك
بدأت يوم األحد املايض عقب إقالة سولشــاير
بشكل مبارش ،لكنه مل يكن الخيار الوحيد أمام
إدارة اليونايتد.
إدارة اليونايتد تواصلت أيضا مع اإلســباين
إرنســتو فالفريدي مدرب برشــلونة السابق
والفرنيس رودي جارسيا املدير الفني السابق
ملارسيليا ،وذلك لبحث إمكانية تويل أحدهمها
املهمة.
ولكن ،كانت املقابلــة التي أجراها رانغنيك
مع عدد من مســؤويل اليونايتد ،حاسمة يف
إقنــاع إدارة الشــياطني الحمر مبنحه املهمة
حتى نهاية املوســم ،خاصة وأنها ليســت

مقتنعة باســتمرار مايكل كاريك أكرث من ذلك
يف منصب املدير الفني عقب إقالة سولشاير.
املوقع األمرييك شدد عىل أن إدارة اليونايتد
استبعدت متاما خيار التفاوض مع األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو لتويل املهمة يف الوقت
الحايل ،مفضلة االنتظار حتى الصيف املقبل،
حيــث يعد هو خيارها األول ملقعد املدير الفني
بشكل دائم.
تجدر اإلشــارة إىل أن مانشســرت يونايتد
يتوقــع أن يتوصل التفاق مــع لوكوموتيف
موســكو ،والذي يعمل رانغنيك ضمن إدارته،
وذلك حتى يســتطيع الحصول عىل توقيعه
رسميا يف الساعات املقبلة.
ملاذا قبل رانغنيك عرض مانشســرت يونايتد
ورفض تشيليس؟
لكــن املفاج أن رانغنيك ســبق له رفض
منصــب املــدرب املؤقت لفريق تشــيليس
اإلنكليــزي ،بعدما ُعرض عليــه مطلع العام
الحايل عقب إقالة اإلنكليزي فرانك المبارد.
وبرر املدرب األملاين بعدها رس رفضه عرض
النــادي اللندين بقوله «لســت مدرب مؤقت،
ومن غري املنطقي أن أقبل و يفة ملدة  4أشهر
فقط».
لكن بحســب الصحفي الشــهري فابريزيو
رومانــو ،ف ن الســبب الذي دفــع رانغنيك
لقبول هذه املهمة يف مانشســرت يونايتد هو
أن العــرض تضمن اســتمراره داخل النادي
كمستشار ملجلس اإلدارة.
وفــرض مــدرب اليبزي األملاين األســبق
رشوطه عىل النادي اإلنكليزي ،حيث طلب أن
يكون له الكلمة العليا يف كافة قرارات مجلس
اإلدارة مستقبال.

نت

ذاق املدرب اإليطايل أنطونيو كونتي مرارة الخســارة األوىل
له منذ توليه تدريب توتنهام هوتسبري ،وذلك يف دوري املؤمتر
األورويب.
الفريق اللندين ســقط خارج أرضه عىل يد مورا السلوفيني
بنتيجة  ،2-1حيث خاض نحو ســاعة من املباراة بـ 10العبني
بعد طرد ريان سيسينون.
وجاءت هذه الخسارة بعد نحو أسابيع عىل وصول كونتي
للنادي اللندين ،خلفا للربتغايل نونو إســربيتو ســانتو ،حيث
خاض الفريق تحت قيادته  4مباريات حتى اآلن.
وأبرزت صحيفة «دي ميل» الربيطانية ترصيحات كونتي
عقب املباراة ،حيث قال« :يجب أن أكون صادقا معكم ،فبعد
أســابيع ونصف ،بدأت أفهم الوضع ،وب مكاين القول إنه ليس
بسيطا».
وعلل املدرب اإليطايل ذلك بقوله« :ليس بســيطا يف الوقت
الراهن ،ألن مستوى توتنهام ليس عاليا بكل تأكيد».
وأقر كونتي بوجود فجوة كبرية بني توتنهام والفرق الكربى
يف إنجلرتا ،إال أنه تعهد بالعمل عىل تحسني الفريق وانتشاله
من وضعه الحايل ،مضيفا« :أنا هنا ألنني أعلم أن هناك مشاكل
ميكن حلها».
وأكد مدرب السبريز أنه ليس ساحرا لتغيري الفريق كليا خالل
فرتة وجيزة ،مضيفا« :الســحر الوحيد الذي ميكنني فعله هو
العمل ملواصلة التحســن ونقل أفكاري لالعبني ،لكننا بحاجة
للوقت».
من جانبه ،تحدث املهاجم اإلنكليزي هاري كني ،الذي سجل
هدف توتنهام الوحيد ،ملحطة «يب يت ســبورت» الربيطانية،
قائــال« :النتيجة غري مقبولة ،حيث أننا مل نبدأ بشــكل جيد
وتأخرنــا بهدف ،قبل أن تــزداد األمور صعوبة ب كامل املباراة
بـ 10العبني».
وأشــار نجم الســبريز إىل قتال فريقه يف الشوط الثاين
و هــوره بروح مختلفة ،مام أدى لعودته يف املباراة ،مضيفا:
«لــو كان هناك شــخصا يعتقد أن ة هــدف قادم ،لظن أنه
ســيكون لنــا ،لكننــا ارتكبنا خطأ ســاذجا يف النهاية أدى
الستقبالنا هدفا آخر».

ل ــل ــم ــرة الـــــــــــــ< ..»36ريـــفـــر بــلــيـ
يــحــقــق لــقــب الــــــدوري ا رجــنــتــيــنــي
للمــرة الـــ 6يف تاريخه ،حقق ريفــر بليت لقب الدوري
األرجنتيني لكرة القدم ،بعد تغلبه عىل ضيفه ريسن (.)0-4
وحقــق ريفر بليت االنتصــار الثمني ،قبل ثالث جوالت من
النهايــة ،ليحقق اللقب املح الوحيــد الذي كان ينقصه مع
املدرب مارسيلو جاياردو.
وأنهــى ريفر الشــوط األول متقدما بهدف أوغوســتني
باالفيســينو ،وهز جوليان ألفاريز الشــباك بعد االسرتاحة،
وأضاف زميله برايان رومريو هدفني.
ويتقدم ريفر بفارق  12نقطة عن صاحب املركز الثاين كام
ميلك أقوى خط هجوم وخط دفاع.
وسيطر ريفر عىل املباراة باستاد مونومنتال وسدد  28كرة
عىل املرمى مقابل خمس مرات لريسن .
وقــال ليوناردو بونزيو العب وســط ريفر البال عمره 9
عاما« :كانت أمامنا خطوة واحدة وهي األصعب لكننا كنا عىل
قدر املسؤولية .ال ميكنني طلب املزيد يف مسرييت االحرتافية.
أنا سعيد للغاية».
وهذا هو اللقب  6لريفر يف الدوري و  1مع املدرب غاياردو
يف فرتته املمتدة لسبعة أعوام ونصف العام.
وخالل تلك الفرتة مع العبه الســابق أحرز ريفر لقب كأس
األرجنتــني ثالث مرات ،باإلضافــة إىل لقبني يف كأس كوبا
ليربتادوريس وكوبا سودامريكانا مرة واحدة.
كام نال ثالثة ألقاب يف كأس السوبر يف أمريكا الجنوبية،
ولقبني يف كأس الســوبر املحلية ،وسبق له قيادة ناسيونال
للقب الدوري يف األوروغواي.
وذكرت وســائل إعالم يف األوروغواي أن غاياردو مرشح
لتــويل تدريب املنتخب خلفا ألوســكار تاباريز الذي رحل يف
وقت سابق من الشهر الحايل.

سحب قرعة امللحق ا وروبـ ــي لتصفيات املــونــديــال:
الــبــرتــغــال وايــطــالــيــا ف ــي واج ــه ــة امل ــس ــار الــثــال ـ

ســحبت مســاء اليــوم
ُ
الجمعــة ،قُرعــة امللحــق
األورويب املؤهل إىل مونديال
قطر  ،2022مبدينة زيور
السويرسية.
وجاءت نتيجــة القرعة
مثــرية ،حيث وقــع منتخبا
إيطاليا والربتغال يف مسار
واحد ،ما يعنــي أن منتخ ًبا
منهــام (آخر بطلني لليورو)
لن يتأهل إىل املونديال.
نا ل
اي اليا سي
وجاءت نتيجة مســارات
القرعة عىل النحو التايل:
أحد يومي  ،24أو  25آذار املقبل.
املســار األول :اســكتلندا ،أوكرانيا ،ويلز،
} مانشيني :قرعة امللحق
النمسا.
املســار الثاين :روســيا ،بولندا ،السويد،
صعبة إليطاليا }
تشيكيا.
اىل ذلــك ،علق روبريتو مانشــيني ،املدير
املســار الثالث :الربتغــال ،ايطاليا ،تركيا،
الفني ملنتخب إيطاليا ،عىل نتيجة قرعة امللحق
مقدونيا.
األورويب املؤهل لكأس العامل قطر .2022
ففي املسار األول ،سيواجه منتخب أسكتلندا،
وجاءت نتيجة قرعــة امللحق مثرية ،حيث
أوكرانيا بنصف النهايئ ،فيام ســتواجه ويلز،
وقع منتخبــا إيطاليا والربتغال يف مســار
النمسا عىل أن يتأهل منتخبان للنهايئ ،لتحديد
املتأهل للمونديال ،عىل أن تقام املباراة النهائية واحد ،مام يعني أن منتخ ًبا منهام (آخر بطلني
لليورو) لن يتأهل إىل املونديال.
عىل أرض الفائز من النمسا وويلز.
وقال مانشيني يف ترصيحاته لقناة الفيفا
ويف املسار الثاين ،ستواجه روسيا ،منتخب
بولندا بنصف النهايئ ،فيام ستواجه السويد« ،األمر صعب للغاية بالنسبة لنا».
وتابع «مقدونيا الشاملية قوية جدً ا ،وبعد
التشــيك ،عىل أن يلتقي الفائزان يف النهايئ
لتحديد املتأهــل الثاين ملونديال قطر ،عىل أن ذلك إذا تجاوزنا نصف النهايئ ،سنلعب النهايئ
تقــام املباراة النهائية عــىل أرض الفائز من ضد الربتغال أو تركيا».
وأتم مانشــيني «األمر صعب للغاية بسبب
منتخبي روسيا وبولندا.
ويف املســار الثالــث ،ســتواجه إيطاليا ،قوة املنافسني يف املجموعة».
وتواجه إيطاليا ،مقدونيا الشــاملية ،بينام
مقدونيا الشــاملية ،بينــام تواجه الربتغال،
منتخــب تركيا ،ويلتقي الفائزان عىل البطاقة تواجــه الربتغــال ،منتخب تركيــا ،ويلتقي
علام بأن املباراة
الثالثة للمونديال ،عىل أن تقام املباراة النهائية الفائــزان عىل بطاقة التأهلً ،
عىل أرض الفائز من مواجهة تركيا والربتغال .النهائية ســتقام بــأرض الفائز من مواجهة
وتُقام مباريــات نصف نهايئ املجموعات ،مقدونيا والربتغال.

إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو يــــهــــاجــــم مــــنــــتــــقــــدي تــنــظــيــم
كـــــــــــــــأس الـــــــــعـــــــــالـــــــــم كــــــــــــل عـــــامـــــيـــــن

فتح الســويرسي جياين
إنفانتينــو رئيــس االتحاد
األفريقي لكــرة القدم النار
عىل معاريض مقرتح إقامة
كأس العامل كل عامني ،وذلك
بعد موافقة القارة األفريقية
باإلجامع عىل الفكرة.
وجاءتترصيحاتإنفانتينو
خالل الجمعيــة العمومية
لالتحاد األفريقي لكرة القدم
«كاف» والتــي تــم خاللها جيا ن انتين
املوافقة وباإلجامع عىل تبني
قرار يدعم خطط رئيس الفيفا
الخاصة ب قامة نهائيات املونديال كل عامني.
وقال جياين إنفانتينو إن املعارضني لتغيري
مواعيد إقامة نهائيات كأس العامل يخشون من
التغيري ويرغبون يف الحفاظ عىل امتيازاتهم
ومناصبهم.
ويف إشــارة غري رصيحة إىل مســؤويل
اللعبــة يف أوروبا وأمريــكا الجنوبية الذين
عارضوا خطة إقامــة النهائيات العاملية كل
عامني بدال من  4أعوام ،قال إنفانتينو« :هؤالء
ال يريــدون أي تغيري ألنهم يرتبعون عىل قمة
اللعبة ويرغبون يف االستمرار».
وأشــار إنفانتينــو إىل أنه سيســتمر يف
املشــاورات واســتطالع اآلراء حول الخطط
الجديدة لكنه مل يحدد إطارا زمنيا للتنفيذ.
وأردف« :كبار مســؤويل اللعبة ال يريدون
أي تغيريات خوفــا من تعرض مناصبهم ألي
مخاطــر ،ونحن نقــدر ونحرتم ذلك ،لكن يف
الوقت نفســه ال ميكننا إغالق الباب والبد من
اإلبقاء عليه مفتوحا».
وأضــاف إنفانتينو« :علينا توفري املزيد من
الفرص لكرة القدم عىل املستوى العاملي ومنح
الكرة االفريقية فرصة لالنطالق عىل الساحة
العاملية».
يذكر أن عدد املنتخبات املشــاركة يف كأس
العامل سيزيد إىل  48فريقا (بدال من  2حاليا)
بداية من نهائيات  2026التي ستســتضيفها

كندا واملكسيك والواليات املتحدة.
عــىل صعيد آخر ،أشــعل إنفانتينو الرصاع
عىل جائزة «ذا بيست» ألفضل العب يف العامل
بعد ترصيحاته عن املرصي محمد صالح نجم
ليفربول.
ويتواجــد إنفانتينو حاليــا يف العاصمة
املرصيــة «القاهــرة» ،حيــث يحرض أعامل
الجمعية العموميــة لالتحاد األفريقي لكرة
القدم «كاف».
فضــال عن ذلــك ،قام إنفانتينــو بافتتاح
املقــر الجديد التحاد الكرة املرصي والذي يأيت
بالتزامن مع مرور  100عام عىل إنشائه.
وخــالل حضــوره فعالية ودية ،مســاء
الخميس ،خــرج إنفانتينــو يف ترصيحات
تلفزيونية ،مؤكدا بأن صالح بالنســبة له هو
األفضل يف العامل حاليا.
وقــال إنفانتينــو« :صالح العــب رائع،
وشــخ ال يُصدق ،هو األفضل بالنسبة يل،
أبارك له عىل كل ما حققه يف مسريته سواء
مع ليفربول أو منتخب مرص».
وأضاف« :صــالح بفضل مــا يقدمه من
مســتويات استثنائية ،أصبح عىل قمة العبي
كرة القدم يف العامل».
يذكر أن صــالح يتواجد ضمن قا ة تضم
 11العبا تتنافس عىل جائزة «ذا بيست» للعام
 ،2021والتي ســيعلن عن الفائز بها يف شهر
كانون الثاين املقبل.

فــــــــي ذكـــــــــــــر وفــــــــــاتــــــــــه ..ملـــــــــــــاذا حــــــــرم
مـــــــــــارادونـــــــــــا مــــــــن الــــــــكــــــــرة الـــــذهـــــبـــــيـــــة

مر عام كامــل عىل وفاة
األسطورة األرجنتينية دييغو
صنف كأحد
مارادونــا ،الذي ُ
أفضــل الالعبــني يف عامل
كــرة القدم بفضــل قدراته
وإنجازاته املبهرة.
األســطورة الــذي فارق
الحيــاة بعمــر  60عاما ،بدأ
مســريته يف املالعــب عام
 ،1976ليستمر حتى اعتزاله
يف .1997
يي ما ا نا
وحصد مارادونا العديد من
األلقاب ســواء عىل مستوى
األندية أو املنتخب األرجنتيني ،أبرزها تتويجه
بلقب كأس العامل عام .1986
كــام قاد نابويل للفوز مرتني بلقب الدوري
اإليطايل ،باإلضافة إىل كأس االتحاد األورويب،
كأس إيطاليا والسوبر املح أيضا.
وخالل مسريته القصرية مع برشلونة ،فاز
مارادونــا مع الفريق بـ ألقاب ،هي كأس ملك
إسبانيا وكأس ال yا والسوبر اإلسباين.
ورغم مسريته املميزة ،إال أن نجم كرة القدم
األرجنتينيــة الراحل مل يتوج أبدا بجائزة الكرة
الذهبية ،التي متنحها مجلة «فرانس فوتبول»
الفرنسية ألفضل العب يف العامل سنويا.
جاء ذلك بعدما لت املجلة الفرنسية متنح
الجائزة لسنوات طويلة لالعبي أوروبا فحسب،

وهــو ما حــرم مارادونا ،القــادم من أمريكا
الجنوبية ،من التتويج بها حتى نهاية مسريته.
وقبــل فرتة قصــرية عىل اعتزالــه ،قررت
«فرانس فوتبول» إجراء تعديالت جذرية بعدما
فتحت الباب أمــام تتويج الالعبني من خارج
القارة العجوز طاملا كانوا ينشطون يف األندية
األوروبية.
ومل يســتطع مارادونا االســتفادة من ذلك
التعديل الذي طرأ عىل الجائزة عام  ،1995نظرا
ألنه كان يف نهاية مســريته وتراجع مستواه
بشــدة عام كان عليه قبلها بســنوات ،نظرا
لتقدمه يف السن.
لكــن املجلة التي تقدم الكرة الذهبية ،قامت
مبنح مارادونا جائزة استثنائية يف ذلك الوقت،
تقديرا له عىل مسريته الرائعة.
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من هو
من هي

2 1

1

4

5

2
شــاعر وكاتب وروايئ وفيلســوف إسباين راحل ،له
مرسحيات عديدة مشهورة .وباالضافة إىل كتبه ،له ما
يزيد عىل ثالثة آالف مقالة قصرية.
إسمه مؤلف من  15حرفا .إذا جمعت:
 -8+2+14+7+دولة افريقية.
 -10+1 +7+5مدينة فرنسية.
 -8+14+4+6فنانة مرصية.
 -2+5+8+12دولة افريقية.
 -5+9+11من يف الطليعة.
 -10+15+6كتب.
 -6+1من أعامل البحر.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ ســيايس ومؤلف وقائد
وعامل انكليــزي راحل ،مدينة
يف الكامريون فيها أكرب ميناء
وأكرب مطار.
2ـ فنان لبناين ،أضاء.
ـ سحاب االســم الثاين
ملطرب لبناين راحل ،وســيط
دويل ســابق يف الــرشق
األوسط.
4ـ االســم الثاين لشــاعر
سلطان ُعامن
برتغايلُ ،مقبلُ ،
سابقا ،أحد الشهور.
5ـ شــدّة ومحنة ،انحازت
اىل ،مضت ،مفيد.
6ـ يضعون خلســة ،جمع
وضم ،بلدة يف امل .
7ـ نعم باألجنبيــة ،أديب

ولغــوي قديم ،قطيع من بقر
الوحش.
8ـدعم،قاعد،الخرزاألحمر،
االسم الثاين لرئيس افريقي.
9ـ جيــش عظيم ،ضمري
متصل ،انرصام ،شــجاع يف
القتال.
10ـ قرش وكشــط ،رسام
فرنيس ،ذاق ،نوتة موسيقية،
صوت خف الجامل عند امليش.
11ـ وهب ،االســم الثاين
لرئيــس فرنيس راحل ،مدينة
قربصية.
12ـ أصعد ،إمتنع عن تناول
الطعام ،بلدة يف قضاء صور.
1ـ ملك فاريس ،عرب ،طائر
حا ّد البرص ،أمري بريطاين.

الحل السابق
1ـ بادن بادن ،أعياد
2ـ رباب ،محمد فوزي
ـ اركنساس ،براي
4ـ مان ،أط ،اليمن
5ـ ز  ،ينتقل ،قل ،مراسلك
6ـ ميقت ،أمري ،أربح ،أأ
7ـ أمل ،وابل ،أعلن ،سامر
8ـ آب ،بوان ،يلهو ،حام
9ـ عد ،اللسعات ،عادل كرم

1ـ دولــة عربيــة ،نائب
لبناين راحل.
2ـ أديب مرصي راحل.
ـ مقياس غــريب ،أصل
البناء ،أرشد ،ساخن.
4ـ رجــع الفــيء ،والية
أمريكية ،مدينة ايرانية ،نوتة
موسيقية.
نلح ،الفرد.
5ـ غطّتّ ،
6ـ مــا ارتفع من املاء عىل
سطح البحر ،أمني عام سابق
جل دين.
ل مم املتحدة ،ر ُ
7ـ روايئ لبناين راحل.
8ـ سقي ،من الجواهر ،من
قبائل الهنود الحمر.
9ـ قــدّ رت وق ّيمت مقدار،
نظر.

افقيا:
رس ،ال،
11ـ يرســله،
ّ
سمسم
12ـ هرمز ،هاين العمري،
لو
يب ،أمل عرفه ،سندباد
1ـ أ ّ

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ برامز ،أفعالها
2ـ ابراهيم ،دو ،رب
ـ داكن ،م  ،رميي
يق ،باورز
4ـ ن ّ ّ ،
5ـ سانتو ،لبس
6ـ أماطت ،اباللهم
7ـ دحس ،قابوس ،هال
8ـ نم ،املالعب ،نع
9ـ دبل ،نا ،سري

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  2 -متوز)

ستعرض عليك مشــاريع هامة ،الفرصة
تتخلــ مــن ورطــة ثقيلــة أزعجتك
مؤخــرا وأرهقت أعصابك ،فتشــعر بالراحة ســانحة لك لقبولها ،فال تــرتدد يف اختيار
واالطمئنان .الغــد يخب لك مفاجآت جميلة أفضلها .فتــش عن الهواء النقي لتســتعيد
نشاطك وتوازنك.
وسا ّرة وسعيدة.

االسد
) 24متوز  2 -آب)

العذراء
) 24آب  2 -أيلول)

هنــاك عنــرص مشــاكس يف عالقتــك
ال تكن متصلبا يف رأيك بشــأن التطورات
العمليــة املســتجدة .يجــب أن توفر الوقت الشخصية قد يسبب لك بعض القلق والتوتر.
الــكايف لالجتــامع مبن تحب ،يك يشــعر النشــاطات الفكرية هــي أفضل حل لجميع
مشاكلك الراهنة.
باالطمئنان والسعادة.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
)  2ت21-1ت(2

تنرصف لالهتامم مبشاريع عملية كنت قد
ســتقف موقف املدافع عن شــخ عزيز
عىل قلبك وســرتفض أن يُح عنه بالسوء .خططت لها منذ فرتة بعيدة .حياتك العاطفية
فرتة ممتعة مع الحبيب قد تســلك طريقا سعيدا إذا أعطيتها االهتامم
بامكانك أن تقــ
الالزم.
اللطيف والويفّ.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

ابتعــد عن الردود العنيفــة واعط الحبيب
تشعر بحالة انخفاض يف نشاطك اليومي
عطفك واهتاممك .ال تجرب نفســك عىل فعل
الذي اعتدت عليه .االجتامعات الودية ستهد
من أعصابك وتجلب لك وللطرف اآلخر الطيبة أشــياء ال تريدها يف داخلك وابق عىل هدوئك
وطيبتك.
والسكينة.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ افريقيا ،ترتأف
11ـ عوامل ،عي ،له
12ـ يزين ،اللعالع
1ـ أين ،مرنها ،ملس
14ـ ربرب ،ودب ،رن
أحس ،لو سيد
15ـ
ّ
16ـ أحكام
17ـ المار ،سال
18ـ كارم محمود

1ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي ألّف أكرث من ستة آالف
أغنية ،من بينها كلامت أغنية بدنا نتج ّوز عالعيد للمطرب
نهاد طربيه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو الفنان وامللحن الذي قام بتلحني أغنية سنة
حلــوة ياجميل للمطربة صبــاح ،والتي هي من كلامت
الشاعر محمد ع فتوح؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما إسم الفنان الذي شارك املطربة سلوى القطريب
بغنائها طال السهر وليايل العيد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حن وغ ّنى أغنية
4ـ من هو الفنان اللبناين الذي كتب ول ّ
طل العيد؟
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حة،
5ـ ما إســم الفنانة اللبنانية التي غ ّنت كيف الص ّ
والتي هي من كلامت الشاعر عبد الجليل وهبي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سه فاكر،
6ـ يف أية سنة قدّ مت السيدة أم كلثوم أغنية ل ّ
التي هي من كلامت عبد الفتاح مصطفى ،وألحان رياض
السنباطي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم الشاعر الذي كتب كلامت أغنية منبتدي منني
الحكاية التي غناهــا املطرب عبد الحليم حاف  ،ولحنها
املوسيقار محمد عبد الوهاب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم األغنية التي غنتها املطربة السيدة أم كلثوم
يف فيلم يوم سعيد ،ومل تظهر فيه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5
عموديا:

افقيا:
1ـ صحيفة الكرتونية.

1ـ من كانوا قبل.

2ـ ولدً ا.

يعوج وينطوي.
2ـ
ّ

ـ فت وسحق ،حاجز.
4ـ عاصمــة دولــة
أوروبية.
5ـ مطربة لبنانية.

 ،ال يُباح به.

ـ ُمل

4ـ النسيان.

5ـ عاصمــة دولــة
أوروبية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ الدفأ.

1ـ اركان.

2ـ راسني.

2ـ الفوا.

ـ كفريا.

ـ درس.

4ـ أو ،نو.

4ـ فيينا.

5ـ ناتال.

5ـ أناول.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ اللغة الرومانشية.
2ـ فرقة املعرض.
ـ الديدجريدو.
4ـ الدوق الذهبي.
5ـ الفيلسوف أفالطون.
6ـ لة النار.
7ـ العصفور الط ّنان.
8ـ يف اندونيسيا.

من خمسة حروف:

سوف تتخذ قرارا بخصوص مسألة خاصة
أقوالك ســتؤثر عىل محيطــك لذا يجب أن
توجههــا دا ا للطريــق الصحيح .مبادرات ولكــن بعد وقت من الــرتدد والتأ ّمل .ذكاؤك
جيدة عىل صعيد العمل ،وجاذبية يف الوسط يؤهلك النجاح مخططاتك ،وخطواتك ستكون
موفقة.
العائ  ،واالجتامعي.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

10ـ حرف عطف ،أقايضها.
11ـ عاصمــة أوروبيــة،
يرتدي الثياب ،حرف جر.
يل ،قلب ،يرجو.
12ـ حا ّ
1ـ ممثلة أمريكية راحلة،
يعرتف.
14ـ أريد ،م خلف ،عال
وارتفع.
15ـ أذاع الخــرب ،آلــة
موسيقية.
16ـ صاحوا ،ماع.
17ـ نوتة موسيقية ،يغفل
عن.
18ـ االســم األول ملمثــل
مرصي راحل صاحب الصورة.

عموديا:

10ـ أوروبا ،تدل ،بوا

معروف الرصايف

4

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

اذا مل تكــن متأكدا من نجــاح خططك ال
اتصاالت هامة بأصدقاء تحبهم ولكن اياك
أن تفرض مشــيئتك عليهم .ال تشــاور أحدا تقــرتح وال تبادر يف الوقــت الحا  .ابق
بشــؤون حياتك االخاصــة ،وعليك أن تكون هادئا وحاول أن تزيل ســوء التفاهم البسيط
مع الطرف اآلخر.
منتبها وواعيا.

دولة آسيوية
اجتامع
أقطاب
أولوية
انقاذ
اقتصاد
اليابان
البتاين
ابن باجة
أكرا
ادلب
املختارة
باكستان
بناء
بريطانيا
بوروندي
با
بلفاست
برجا
تلة
حيفا
حم
خط
درعا
دواليب
دمشق
دينونة
ذهب
رحاب
روماريو
زق
زعيم
زيتون

SU D O K U

زفت
سنون
ساقية
صنديد
عرسال

عيتنيت
غارون
قطر
كوليت
نروج

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.

نقد
نعامة
مناورة.

الحل السابق

الحل السابق
لويزيانا

السبت  27ترشين الثاين 2021

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الصــــــــراع بيــــــــن الســــــــلطة القضائيــــــــة والتنفيذيــــــــة يشــــــــل البلــــــــد ولبنــــــــان الــــــــى املجهــــــــول
نصـــــر اللـــــه أعلـــــن املرحلـــــة الثانيـــــة ملبـــــادرة املـــــازوت وحـــــذر مـــــن املســـــار الخطـــــر فـــــي «الطيونـــــة»
القــــــــوات اللبنانيــــــــة :اختيــــــــار  6نــــــــواب للمغتربيــــــــن هــــــــو عزلهــــــــم عــــــــن لبنــــــــان
(تتمة ص(1
االيام  -من االســتفادة من ثرواته النفطية والغازية هذا يعني
اننا امام سيادة منقوصة».
وأكد الســيد نرص الله يف كلمة له مساء أمس «ما دام لبنان
يف دائــرة التهديد االرسائي املتواصل اذا نحن يف قلب معركة
االستقالل والسيادة والحرية وسنواصل هذه املعركة» ،وأوضح
«كام انترصنا يف العديد من مراحلها نحن واثقون اننا ان واصلنا
بثبات وعزم وبصرية فام امامنا هو املزيد من االنتصارات».
ويف ملف انفجار املرفأ ســأل السيد نرصالله :هل يوجد يف
القضــاء اللبناين قاض يجرؤ عىل اتخاذ قرار بتنحية القايض
العديل يف هذا امللف؟ وأكد ان ما كنا نشــكو منه يف موضوع
املحقق العديل هو االستنســابية والتسييس ،ووجدنا ان هذه
الجهات القضائية املعنية هي أيضاً جهات متارس االستنسابية
وتخضع للسياسة.
ودعا الســيد نرصالله الدولة أن تتخــذ موقفاً جريئاً بوجه
املحتكرين واملتالعبني بسعر رصف الدوالر ،وال يجوز السكوت
عنه( .الن الكامل ص(4

} ال جلسة حكومية }

عىل صعيد اخــر ،علمت الديار ان الرئيس نجيب ميقايت لن
يدعو اىل جلسة مجلس الوزراء مبا ان االزمات العالقة مل تحل
واللقاء الرئايس الثال مل يتمكن من التوصل اىل مخرج حول
ازمــة املحقق العديل القايض طــارق بيطار وال وزير االعالم
جورج قرداحي .ذلك ان األزمة الحكومية مل تســجل أي جديد
يف ــل وجود رئيس الحكومــة نجيب ميقايت يف الفاتيكان
عىل أن ينتقل بعدها إىل أنقرة والقاهرة ،ما يعني أن ال جلسات
للحكومــة وال هــور لحلول قبل عودة ميقــايت من جولته
الخارجية وعودة رئيس الجمهورية من قطر.
يف املقابل تؤكد اوســاط وزارية يف  8آذار لـ»الديار» ان ال
نيــة لدى ميقايت لتوجيه اي دعوة النعقاد الحكومة وان االمر
مرتوك اىل التفاهامت املسبقة منعاً لتفجري الحكومة ،وانتظار
اي حل يف قضية املحقق العديل طارق البيطار وعودة «الثنايئ
الشيعي» ووزيري املردة ونائب رئيس الحكومة القومي سعادة
الشامي لن تتم اال بتصحيح «الوضع الشاذ» للبيطار !
و تؤكد االوســاط أن مؤرشات الحلحلة ستظهر بعد عودة
رئييس الجمهورية والحكومة من الســفر ،وال حل إال بالتزام
الدستور لتعود األمور إىل نصابها الصحيح يف ملف تحقيقات
املرفأ.

وتشــري اىل أن مدخل الحل سيبدأ بتفاهم بني الرؤساء عىل
أن يعهد للمجلس النيايب باالدعاء عىل رئيس الحكومة السابق
حســان دياب والوزراء املدعى عليهم وذلك بعد اقتناع مجلس
القضــاء األعىل بهذا املخرج ،وغري ذلــك من الصعب الوصول
إىل حل .أما يف ما خ استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي
فلفتت املصادر إىل أن االســتقالة سابقة ألوانها ألن األساس
يف امللف ليعود مجلس الوزراء لالنعقاد.
ولكــن يف الوقــت ذاته ،ابقاء االزمات عىل حالها ســيزيد
حتــام من الضغوطات واالضطرابات التي بدأت تظهر يف عدة
مناطق لبنانية .ذلك انه ال يبدو ان هناك ضوابط الرتفاع ســعر
الدوالر يف الســوق السوداء وال مساحة مشرتكة بني االفرقاء
السياســيني للتالقي عىل حل ينهي هذا الشــلل املؤسســايت
والجمود السيايس.
ومن جهة اخرى ،كشــفت اوساط مطلعة للديار ان رئيس
الــوزراء نجيب ميقايت ال يزال مرصا عىل خريطة الطريق التي
وضعها لجهة الخروج من هذا املأزق بتأكيده عىل الحفاظ عىل
الدســتور وعىل فصل القضاء عن السياسة اضافة اىل دعوة
ميقايت وزير االعالم اىل االســتقالة.واضافت هذه االوساط
ان ميقايت غري عازم عىل االســتقالة خالفا ملا يحاول البعض
ترويجــه انطالقا من حرص واشــنطن وباريــس والقاهرة
والفاتيكان عىل عدم استقالته كام ان رئيس الوزراء عىل افضل
تنسيق مع رئيس الجمهورية يف معظم املسائل املهمة .وتابعت
ان الدول مل تعد تريد التدخل يف الشــأن اللبناين النها وصلت
اىل حائط مســدود انطالقا من استحالة الحلول وعدم وجود
اي امكانيــة للخروج من املأزق طاملا ان االطراف اللبنانية غري
منسجمة يف رؤيتها لالمور املهمة واالساسية.

} مصادر مقربة من بعبدا :عون
مع انعقاد الحكومة اليوم قبل الغد }

مــن جهتها ،اكدت مصــادر مقربة من قرص بعبدا ان رئيس
الجمهوريــة يؤيد عقد مجلس للوزراء وكان واضحا يف اللقاء
الرئايس الثال الذي حصل ا ا الدعوة لجلسة حكومية تبقى
من صالحية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت .واشارت هذه
املصادر اىل ان مشكلة بيطار ال تزال دون حل حيث كان الثنايئ
الشــيعي يعول عىل قرار محكمة التمييز باالخذ بالشــكاوى
املقدمة ضد املحقق العديل القايض طارق بيطار غري انها ردت
هذه الشكاوى وعززت اكرث موقع بيطار .وتابعت هذه املصادر
ان هناك خيارا واحدا متبقيا امام الثنايئ الشيعي املعرتض عىل
اداء بيطار هو قيام رئيس مجلس النواب بتفعيل املجلس االعىل
ملحاكمة الرؤساء والوزراء.

إيران تطرح شروطها لنجاح مفاوضات فيينا وتتهم
«وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة» ب ــم ــع ــام ــل ــة تــمــيــيــزيــة
(تتمة ص(1
الذريــة مبعاملة متييزيــة بعد أيام قليلة عىل
اســتضافتها مدير الوكالة رافائيل غرويس يف
طهران.
وقال الناطق باسم املنظمة اإليرانية للطاقة
الذريــة بهــروز كاملوندي مســاء الخميس
للتلفزيون الرسمي «إنّه واقع .ال تُعامل الوكالة
الدوليــة للطاقة الذرية إيران كام يجب ،وذكّرنا
بذلك عدّ ة مرات».
واعتــرب أن إيران تُعامل بهــذه الطريقة ألن
«املنظامت العاملية خاضعة لتأثري الدول القوية».
وأصــاف «مت ّول الدول القويــة هذه املنظامت
وتضغط عليها».
وأعلن رافائيــل غرويس األربعاء املايض يف
اليــوم األول من اجتامعات حــكّام الوكالة إثر
عودته من طهــران ،أن «املحادثات كانت ب ّناءة
لكننــا مل نتمكن من التوصل إىل اتفاق رغم كل
جهودي».
وقال كاملوندي «نحاول ،يف مواجهة سلوك
املجتمــع الــدويل ،تأكيد حقوقنــا والتصدي
للصورة الســلبية التي يحاولون أن يختلقوها
ضدّ نــا .يقــول (الغربيون) إننا نســعى إىل
الحصول عىل ســالح نــووي وإنه يجب منعنا
من ذلك بأي ن».
وأضاف «الصناعة النووية صناعة أساسية
ويجــب أن ننخرط فيها .علينا ّأال نستســلم وأن
نواصل جهودنا».

} رشوط ايران للتفاوض }

وقال املتحــدث باســم الخارجية اإليرانية،
ســعيد خطيب ،يف مؤمتر صحفي ،إن «تركيزنا
خــالل املفاوضات ينصب عــىل رفع العقوبات
جميعها ،وســيكون لنا رد فعل آخر يف حال مل
تكن املفاوضات بناءة».
وأضاف خطيب زاده أنه «حال مل يحقق االتفاق
النووي إليران مصالحنا االقتصادية والتجارية
فيجب أن يدرك الجميع أن نافذة االتفاق لن تبقى
مفتوحة».
وحدد خطيــب زاده رشوط لعودة الواليات
املتحدة للمفاوضات واالتفــاق النووي« ،أولها
يجب عىل واشــنطن أن تعــرتف بذنبها ،وثانياً
يجــب رفع العقوبات دفعة واحدة ،وثالثها تأكد
مــن عدم تكــرار أي إدارة أخرى لخطوة الرئيس
األمرييك الســابق دونالد ترامب يف االنسحاب
من االتفاق».
بدوره ،قال كبــري املفاوضني اإليرانيني ،ع
باقري ،إنه« :ال خيار أمام الواليات املتحدة سوى
تقبل الواقع الجديد بشــأن االتفاق النووي وال
ســبب يدعونا للرتاجع عن سياستنا النووية ما
مل يلتزم الطرف اآلخر».
عىل صعيد آخر ،نقلــت صحيفة «معاريف»
اإلرسائيلية عن دبلومايس ســابق قوله إنه يف

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

«التســعينيات اعتقدنا أنه ميكن منع إيران من
التحــول إىل دولة عىل عتبة النووي ،عرب دمج
ضغوط اقتصادية ودبلوماســية وعســكرية،
وهذا مل يحصل».
وأكد الدبلومايس أنــه «يجب الفهم أنّ إيران
هي دول عىل عتبة النووي بكل األشكال .وحتى
الهجوم لن يغري ذلك».
الدبلومــايس الســابق الذي تابــع عن قرب
املفاوضات السابقة مع إيران التي أدت إىل اتفاق
كشف لـ»معاريف» أنّ «إرسائيل عالقة حتى اآلن
يف نظريــات التســعينيات ،ولذلك تترصف إزاء
الواليات املتحدة بشكل غري ناجح».
وأعرب املصدر نفســه للصحيفة اإلرسائيلية
أنــه «يجب الفهم أنه يجــب الرتكيز عىل خلق
منظومة العصا والجزرة ،التي تستوعب الوضع،
لكنهــا تكبل اإليرانيني بكل مــا يتعلق بتطوير
الصواريخ».
ويف إطــار التمهيد الســتئناف املفاوضات
النوويــة يــوم اإلثنني املقبل ،كشــف اإلعالم
اإلرسائيــ أنّ وزير خارجيــة االحتالل يائري
البيد ســيقوم يف جولة لقاءات سياســية يف
أوروبا مطلع األســبوع املقبــل ،ل عراب عن
«القلق اإلرسائي من اســتئناف املحادثات مع
إيــران ،والتطورات املحتملــة واملتوقعة خالل
املفاوضات».
وقالت مصــادر مقربة من البيد إنه «يتعامل
بشــك كبري مع إمكانية توصــل األطراف إىل
اتفاق» ،الفتاً إىل أنه وفقاً لهم ،ف نّ «األمريكيني
أيضــاً ال يعلمون إىل أي اتجاه ستســري األمور،
وهذا الوضع من عدم اليقني ميثل خطراً محتمال
جداً وأن تحاول الدول الكربى خلق قاعدة إلزالة
العقوبــات ،مقابل وفق زائف للتخصيب» ،وفق
املصادر.
وشــددت املصادر نفسها عىل أنّ «هذا وضع
غري مرغوب جداً من ناحية إرسائيل».
رص ح مصــدر مقــ ّرب مــن
يف املقابــلّ ،
إدارة الرئيس األمرييك جــو بايدن لصحيفة
«معاريف» أنه «عشــية استئناف املحادثات،
يأمــل األمريكيون بالتوصــل إىل اتفاق جيد
بالشــكل الــذي يعرقل االخــرتاق اإليراين»،
مشــرياً إىل أنه إذا فشــلت املحادثات ،ف نهم
يف واشــنطن مييلــون إىل «إعادة العقوبات
الدولية .هذا هو االتجاه».
ويف تعليــق عىل املوقف اإلرسائي أوضح
املصــدر املقرب مــن إدارة بايــدن أنّ «أفراد
اإلدارة األمريكيــة يقــدّ رون حقيقة أنّ هناك
حــوار اليوم مع إرسائيل يف املوضوع ،خالفاً
أليام رئيس الوزراء الســابق بنيامني نتنياهو.
ومع ذلك ف ن خطاب نفتايل بينيت الذي فرس
فيه موقفه من املوضوع اإليراين واســتئناف
املحادثــات ،ترك عندهــم إنطباع معقد وغري
واضــح» ،الفتاً إىل أنّ «النــربة ذكّرت بدرجة
معينة بنتنياهو».

وعن زيارة الرئيس عون لقطر ،تؤكد اوســاط نيابية مقربة
مــن بعبدا لـ»الديار» ان هناك رهان من الرئيس عون عىل هذه
الزيارة إلجراء مشــاورات ومحادثات مع زعامء خلجيني او من
جهت اىل عدد
ميثلهــم يف القمة ،وخصوصاً ان دعوات عدة و ّ
من امللوك ورؤساء الدول يف الخليج العريب وخارجه.

} النائب اسعد درغام »:عىل حزب الله فصل
ازمته مع بيطار عن عمل السلطة التنفيذية» }

اىل ذلك ،صعد تكتل لبنان القوي موقفه من الثنايئ الشيعي
وتحديدا حزب الله حول تعطيل العمل التنفيذي وربط املقاومة
مســائل لبنان بحسابات اقليمية .وجاء هذا الكالم عىل لسان
النائب اســعد درغام الذي قال يف مقابلة اعالمية انه ال يحق
لحزب الله تجميد البالد والتغايض عن الســلبيات الناتجة عن
هذا االمر من ارتفاع ســعر الــدوالر والغالء الفاحش والفقر
والجــوع عند الناس فقــط الن لديه ارتياب من املحقق العديل
يف انفجــار مرفأ بريوت القايض طــارق بيطار .ودعا درغام
املقاومــة اىل معالجة ازمة بيطار عند مجلس القضاء االعىل
دون ان توقف عمل الســلطة التنفيذية .واضاف ان حزب الله
حــارب ارسائيل ومتكن من ردعها ومن ثم ق عىل ارهابيي
داعش الذين كانوا يشــكلون خطرا عىل امن واســتقرار لبنان
فكيف لهذا الحزب الذي متكن من مواجهة الد االعداء ان ال يجد
حال عادال الزمة الداخل اللبناين املتعلقة ببيطار؟
وهنــا طالب النائب اســعد درغام رئيــس الحكومة نجيب
ميقايت اىل عقد جلســة مجلــس وزراء واذا مل يحرض نواب
الثنايئ الشيعي الجلسة فعندها عليهم تحمل مسؤولياتهم امام
الشعب اللبناين الذي يعاين االمرين؟
وعــن ازمة لبنان مع الدول الخليجية بســبب ما قاله وزير
االعالم جورج قرداحي ،اعترب النائب درغام ان السعودية تعاقب
الشــعب اللبناين باكمله النها غاضبة من حزب الله وهذا امر
ال يجوز.

} حزب الله للديار :آليتنا ملواجهة
تسييس التحقيق هو بالقانون
وعرب مؤسسات الدولة}

من جانبه قال حزب الله للديار بانه لن يدخل يف سجال مع
اي عنــرص يف التيار الوطني الحر حيث ان عالقتنا متينة مع
رئيس التيار وما يصدر عنه نعتربه موقف رســمي اما اذا كان
لدينا مالحظات فنبديها يف املجالس الخاصة وليس يف العلن.
وعن مسألة القايض بيطار ،اوضح حزب الله ان آلية مواجهة

القايض بيطار يف تسييسه للتحقيق قد بان باستخدامنا املسار
القانوين حيث تقدم املدعى عليهم بشكاوى ضد البيطار غري ان
محكمة التمييز ردتها.ثانيا عرب حصول مظاهرة ســليمة امام
قــرص العدل للتنديد بتوجهات هذا القايض غري انه لالســف
انتهت مبجرزة يف الطيونة .وثالثا ،نبدي اعرتاضنا عىل مسار
التحقيــق الذي يقوم به املحقق العديل من خالل مؤسســات
الدولــة وهو مجلس الوزراء حيث لن نقبل بالظلم وبتشــويه
الحقيقــة ولذلك نرى ان معالجة ازمــة البيطار تايت اوال قبل
عقد اي جلســة حكومية الننا ايضــا نريد العدالة ومعرفة ما
جرى يف  4اب .2020
حاولنا االعرتاض الســلمي بالشــارع ادى ذلك اىل مجزرة
الطيونــة .واالن موقفنــا الســيايس هو موقــف من داخل
مؤسســات الدولة وهي عدم حضور جلسات مجلس الوزراء
 .وردا عىل الســؤال اذا كان حزب الله هو من يقف وراء عدم
اســتقالة الوزير جورج قرداحي ،قالت مصادر حزب الله انها
تؤيد عدم اســتقالته ا ا ذلك ال يعني انها تفرض قرارها عليه
فهو حر يف اتخاذ املوقف املناسب بالنسبة له.

} القوات اللبنانية :اختيار ستة نواب للمغرتبني
مرشوع تقسيمي هدفه عزلهم عن وطنهم }

اىل ذلك ،اعتربت مصادر القوات اللبنانية ان مسألة تصويت
املغرتبني فقط لســت نواب امر غــري مقبول النه يقطع صلة
الوصــل بني املغرتبــني و الداخل يف لبنــان واصفة اياه بانه
مرشوع تقســيمي هدفه تيئيس املغرتب اللبناين بعدم العودة
اىل وطنه .وشــددت انه ال يجوز التعاطي مع املغرتب اللبناين
عــىل قاعدة «نريد اموالكم ولكــن ال نريد اصواتكم» وايضا «
ال نريد مســاهمتكم السياسية بل مساهمتكم يجب ان تقترص
فقط عىل املال يف لبنان» .ودعت القوات اللبنانية عىل ورة
التعاطــي مع املغرتب اللبناين عىل اســاس انه جزء ال يتجزء
من النســيج اللبناين ويجب ان يشعر ان تصويته يف االغرتاب
يســاعده عىل ان يكون جزءا من بيئته يف لبنان من منطقته
مــن دائرته من عائلته .ورأت ان تصويت املغرتبني ل 128نائبا
ســيزيد من تفعيل حضورهم داخــل لبنان عىل الصعيد املايل
واالقتصادي والسيايس واالجتامعي وبالتايل هذا االمر سيعزز
مشــاركتهم وحامستهم بأن يكونوا يف قلب املعادلة اللبنانية.
من هنا ،قالت القوات اللبنانية للديار بانها تريد ان يكون املغرتب
اللبناين مرتبــط بالوضعية اللبنانية ومتعلق بوطنه وبرتابه.
ذلــك ان االمور التقنية واالدارية تتابعها القنصليات اللبنانية
وبالتايل فكرة اختيار ســتة نواب هدفه منع االغرتاب من ان
يؤثر يف الحياة السياسية اللبنانية.

مـــاكـــرون :تــصــرفــات لــنــدن بــشــأن املــهــاجــريــن «غــيــر جــديــة»
(تتمة ص(1
جميــع املهاجرين غــري النظاميني الذين يعربون
املانش».
وإذ ذكّر بــأن «االتّحاد األورويب أبرم اتفاقيات
إعــادة قبول مع دول مثل بيالروســيا وروســيا
االتحادية» ،أعرب جونسون عن «األمل يف إمكانية
إبــرام مثل هذه االتفاقية أيضا مع اململكة املتحدة
قريبا».
وشــدّ د رئيس الوزراء الربيطاين عىل أنّ «هذا
اإلجراء ســيكون له تأثري فوري وســيقلّل بشكل
كبري -إن مل يكن ســيوقف متاما -عمليات العبور،
وينقذ األرواح من خالل كرسه بالكامل وذج عمل
العصابات اإلجرامية» التي ته ّرب هؤالء املهاجرين.
وتأيت رســالة جونســون يف وقت أبدت فيه
بريطانيا وفرنســا رغبتهــام يف تعزيز الجهود
املشــرتكة لتفكيك شــبكات تهريب املهاجرين،

غداة مرصع  27مهاجــرا عىل األقل غرقا قبالة
السواحل الشاملية لفرنسا أثناء محاولتهم بلو
إنكلرتا.
وهذه الكارثة هي األكرث فداحة منذ أن أصبحت
القناة يف  2018مصدر اســتقطاب ملهاجرين من
أفريقيا والرشق األوســط وآسيا ،يحاولون -عىل
م قوارب صغرية غري مه ّيأة -االنتقال من فرنسا
إىل إنجلرتا عرب بحر املانش.
يشــار إىل أن أكرث من  25ألف شــخ دخلوا
أرايض اململكة املتحدة بصورة غري نظامية ،جاؤوا
من أرايض فرنســا عرب املانش منــذ بداية العام
الجاري.

} رد ماكرون }

ويف الســياق ذاتــه ،انتقــد الرئيس الفرنيس
إميانويل ماكــرون ،أمس الجمعة ،ترصفات لندن
«غري الجدية» بشأن ملف املهاجرين.
فقد قال ماكرون ،ردا عىل ســؤال حول رسالة

جونســون خالل مؤمتر صحفــي يف العاصمة
اإليطالية روما« :استغرب األساليب عندما ال تكون
جدية ..ال يتم التواصل بني مســؤول وآخر مبسائل
كهذه عرب تويرت وعرب نرش رسائل» ،وفقا لفرانس
برس.
وقال ماكــرون إن عىل بريطانيــا أن تتعامل
«بجديــة» مــع أزمــة املهاجرين وإال ســتظل
مســتبعدة مــن املناقشــات حول ســبل كبح
تدفق املهاجرين الفاريــن من الحرب وشــظف
العيش عرب القنال اإلنجليزي ،بحسب رويرتز.
وأضــاف «ســيعمل وزراء (االتحاد األورويب)
بجدية لتســوية القضايا الجــادة مع الجادين»،
مضيفا «س ى بعد ذلك كيفية امل قدما بصورة
فعالة مع الربيطانيني إذا قرروا أن يكونوا جادين».
وتابــع ماكرون «أنا أندهش عندما ال تتم األمور
بجدية .الزعامء ال يتواصلــون عرب التغريدات أو
الرسائل املنشــورة ولســنا من الواشني» ،وفقا
لرويرتز.

«كــــــــورونــــــــا» :إجــــــــــــراءات مـــتـــســـارعـــة فـــــي أوروبـــــــــــا ومــنــظــمــة
الــــصــــحــــة تــــســــعــــى لــــتــــحــــديــــد خــــــطــــــورة املـــــتـــــحـــــور الــــجــــديــــد
(تتمة ص(1
ويف أعقاب تشديد اإلجراءات يف فرنسا وارتفاع
مجموع الوفيات جراء وباء كوفيد 19-إىل أكرث من
 100ألف وفاة يف أملانيا ،تســتعد هولندا وبلجيكا
املجاورتــان التخاذ قرارات يصعب عىل الســكان
قبولها أحيانا ،خصوصا يف هولندا.
ويف بلجيكا ،أكّد رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو
أن االرتفاع يف عدد اإلصابات وحاالت االستشفاء
املرتبطــة بكوفيد «أعىل مــن االتجاهات األكرث
تشــاؤما» التي حددها الخرباء العلميون األسبوع
املايض.
ودعــا إىل اجتــامع عاجل الجمعة ملســؤويل
مقاطعات البالد التخاذ قرار بشأن فرض إجراءات
جديدة .وقد سجلت اإلصابات اليومية يف بلجيكا
يوم االثنني املايض مستوى قياسيا منذ بدء انتشار
الوباء يف الســنة املاضية ،إذ بلغت  2ألفا و621
حالة.

} املوجة الخامسة }

وباتت أوروبا مجددا البؤرة العاملية للوباء ،حيث
يخفــض املتحور دلتا فاعلية اللقاحات يف احتواء
العدوى بنسبة  ،%40وفقا ملنظمة الصحة العاملية.
وأدت الجائحة لوفاة أكرث من  1.5مليون شــخ
يف أوروبــا من أصل أكرث من  5ماليني و 160ألف
وفاة سجلت يف أنحاء العامل منذ نهاية عام .2019
وقــرر املركز األورويب للوقايــة من األمراض
ومكافحتها أمس الجمعة رفع مســتوى التحذير
مــن الوباء إىل «عال جــدا» ،وكان قد ح ّذر من أن
اإلصابات بفريوس كورونا ســرتتفع يف شهري
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كانــون األول وكانون الثاين ،ما مل تتخذ إجراءات
عاجلة ملواجهة العدوى.
ويف أملانيــا ،ارتفع معــدل اإلصابات أمس إىل
مستوى قيايس جديد يفوق  76ألف حالة ،وتستعد
القــوات الجوية األملانية لنقل مر كورونا من
املستشــفيات املكتظة بالجنوب مع ارتفاع أعداد
املصابني.
وســتكون هذه أول مرة تستخدم فيها القوات
الجوية طائــرات مزودة مبا يصل إىل  6من أرسة
وحدات الرعايــة املركزة ،لنقل مر كوفيد19-
داخل أملانيا.
وأفــادت وزارة الصحة األملانية بأن هناك زيادة
كوفيد 19-بوحدات
مضطردة يف أعداد مــر
العناية املركزة ،وقال وزير الصحة ينس شــبان إن
املوجة الحالية ستنترش يف عموم البالد.
ويف وقت ســابق ،وصفت املستشارة األملانية
أنجيــال مريكل تصاعد عــدد اإلصابات والوفيات
بســبب الجائحة بأنه «خطري للغاية» ،ودعت إىل
فــرض مزيد من القيود .وكذلــك وصف خليفتها
املحتمل أوالف شــولتس الوضع بأنه «دقيق جدا»،
وذلك بعدما سجلت البالد أكرب إحصاء من اإلصابات
والوفيات منذ بداية الجائحة.
أمــا بريطانيا ،فأعلنت الخميس ،أنها ســتمنع
املســافرين من  6دول أفريقية من دخول أراضيها
بسبب نسخة متحورة جديدة من فريوس كورونا
رصدتها جنوب أفريقيا ،ويرجح أنها أشــد عدوى
من سابقاتها.
وقال وزير الصحة الربيطاين ســاجد جاويد إن
قرار الحظر سيشــمل كل الرحالت الجوية اآلتية
من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني
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وزميبابوي وبوتســوانا ،وذلــك اعتبارا من هر
أمس الجمعة ،وأشــار إىل أن اللقاحات قد ال تكون
فعالة إزاء هذا املتحور الذي أطلق عليه اســم «يب
.(B1.1.529( »1.1.529
وكانت وكالة األمن الصحي الربيطانية قالت إن
املتحور الذي هر يف جنوب أفريقيا يشــكل أكرب
تحد منذ بداية الوبــاء ،وأوضحت أن هذا املتحور
ميلك قدرة عىل التحول تفوق بضعفني قدرة متحور
دلتا الذي اكتشــف يف الهند .وأشارت إىل أنه ميلك
بروتينا يختلف بشكل كبري عن املوجود يف فريوس
كورونا األص .

} املتحور الجديد }

من جهتهــا ،قالت منظمة الصحة العاملية إنها
تتابع عن كثب املتحور الجديد -الذي رصدته جنوب
أفريقيــا الخميس وســتعقد اجتامعا يف ال 24
ساعة القادمة لتحديد خطورته.
لكن املنظمــة أوضحت أنها ال تنصح الدول يف
الوقت الراهن بفرض قيود عىل الســفر بســبب
النســخة الجديدة من الفــريوس ،يف ل غياب
الفهم الواضح ملستوى انتقالها وشدة عدواها.
وقال علامء إنه ال بد من إجراء دراسات مخربية
لتقييــم احتامالت أن تؤدي املتحورات الجديدة إىل
انخفاض كبري يف فاعلية اللقاحات.
من جهتها ،قالت رشكــة فايزر األمريكية إنها
تتوقع الحصول خالل أسبوعني عىل بيانات بشأن
تأثري لقاحها عىل متحور كورونا الجديد.
وقالت جنوب أفريقيا إنها ســجلت  22إصابة
باملتحور الجديد يف صفوف الشــباب ،كام سجلت
أيضا حاالت يف بوتســوانا املجــاورة ،وكذلك يف
هون كون لدى شخ عائد من جنوب أفريقيا.
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