«كــــــورونــــــا»  :حــــــاالت وفــــاة
و  3إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة

وتيري  :استمرار إسرائيل احتالل ا راضي
ال لسطينية يمثل تحديا للسال الدوليين
أكــد األمني العام ل مم املتحــدة ،أنطونيو غوتري ،
أن اســتمرار إرسائيل احتالل األرايض الفلسطينية ميثل
تحديا بالنسبة إىل السالم واألمن عىل املستوى الدويل.
وقال غوتري  ،يف تغريدة نرشها امس األحد« :تظل
األوضاع يف األرايض الفلسطينية املحتلة تحديا يواجهه
الســالم واألمن الدوليني» .وتابع« :يف يــوم التضامن
الدويل مع الشعب الفلســطيني دعونا أن نؤكد التمسك
مبساعي الفلسطينيني إىل تحقيق احرتام حقوقهم».

 2000ل.ل.
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أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مستجدات فروس كورونا املستجد ،تسجيل 1٣19
حالة جديدة ُمصابــة بالفروس ،لرتفع العدد الرتاكمي
ل صابات منذ  21شباط  ،2020إىل .»٦٦ 0 7
«تم تســجيل  1٣01إصابة بني املقيمني
وأوضحت أنّه ّ
«تم تســجيل
و  1حالة بني الوافدين» ،مشــر ًة إىل أنّه ّ
وف ّيات جديــدة ،لرتفع العدد اإلجــاميل للوف ّيات إىل
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ق ــــــة التطبيقــــــات ...وخــــــروج مالييــــــن الــــــدوالرات مــــــن جيــــــوب الــــــى جيــــــوب
نجا تجربــــــة نيجيريا بوقف هــــــ التطبيقات ...و«فشــــــل» الحكومة اللبنانيــــــة بوق ها !
ُ
التداعيــــــات على ا ســــــعار كار يــــــة ...واملخــــــاو على الســــــلع الحيوية متســــــارعة
جاسم عجاقة
ال يخفى عىل أحد أن لبنان بلد ُمفلس ،إنهار بقرار رســمي
صدر عن حكومة الرئيس حســان ديــاب .ميزان املدفوعات
وعىل م ّر الســنني كان سلب ًيا والفساد ُمســترش والهيكلية
اإلقتصادية ُمسيطر عليها من قبل قطاع الخدمات .أضف إىل
ذلك الرصاع الســيايس الذي عطّل املؤسسات الدستورية من
أصغرها إىل أكربها يف تخل واضح عن دور الدولة كدولة عىل
مر الوقت.

أسباب سياسية وإقتصادية

ّ
محيل
العملــة التي تعكس ثروة البلد بــكل أبعادها ناتج
إجاميل ،ثــروات طبيعية… ت ّ رت بشــكل كبر نظ ًرا إىل
تراكم تداعيات غياب السياســات املالية للحكومات امل ُتعاقبة
تــم إتخاذها مثل إقرار سلســلة
والقــرارات الخاطئة التي
ّ
الرتب والرواتب بدون متويل حقيقــي واإلنجاز «التاريخي»
لحكومة الرئيس دياب بوقف دفع ســندات اليوروبوندز من
املصادر الرئيســية للتمويل االســرتاتيجي للدولة اللبنانية
للعمالت الصعبة وسياســة الدعم التــي تلت والتي حرقت
مليارات الدوالرات من إحتياطي املركزي من العمالت الصعبة
وت ّ رت اللــرة أيضً ا نتيجــة ال بات اآلتيــة من األداء
الســيايس املتعاقب ،عىل مثال إستقالة الرئيس الحريري يف
العام  ،2017والرصاع مــع املجتمع الدويل والعريب ،وهو ما
إنعكس عىل اللرة مبارشة عرب توقّف تدفق العملة الخ اء،
وبدء تهريــب الدوالرات املوجــودة يف القطاع املرصيف إىل

الخارج أو ســحبها إىل املنازل .وأ غياب الكابيتال كونرتول
املهني عىل ما تبقى من دوالرات املودعني يف القطاع املرصيف
وهــو ما جعل القطــاع يواجه أزمة ســيولة قاتلة بالعملة
الصعبة.
غياب الحلول السياسية منذ بدء األزمة يف آب العام 2019
وتزامن هذه األزمة مع جائحة كورونا ،أدّى إىل تراجع مداخيل
وشل عمل املاكينة اإلقتصادية وهو
ّ
الخزينة وزيادة اإلنفاق
ما دفع باملركزي إىل طبع العملة لســدّ عجز املوازنة وتلبية
طلب املودعني الخائفني عىل ودائعهم.
مام ســبق نرى أن اإلطار العام الناتج عن األحداث اآلنفة
الذكر ،ســمح بخلق سوق ســوداء للدوالر األمريك إستفاد
منها العديد من األطراف املســيطرة عىل السوق .وهنا شهدنا
أم ًرا خطرًا مل تُعره حكومــة الرئيس دياب إهتام ًما ومل تقم
حكومة الرئيس ميقايت حتى الســاعة بأي إجراء لتصحيح
الوضع .هذا األمر يتمثّل ب عتامد التجار عىل ســعر الســوق
الســوداء يف تسعر الســلع والبضائع والسلع حيث دخلت
أسعار كل السلع األساسية يف بورصة دوالر السوق السوداء
وهو ما إنعكس عىل املواطن وعــىل أمنه اإلجتامعي وخلق
فوىض اسعار وتضخامً مصطنعاً ال ميكن مواجهته بالطرق
التقليدية.

دوالر السوق السوداء والجرمية املوصوفة

امل ُشكلة تكمن يف «سعر الدوالر يف السوق السوداء» ،فهذا

تتمة املانشيت ص12

ّ
ّ
العــــــدو يقمع املحتجين
رئيــــــ كيان االحتالل يقتحم املســــــجد االبراهيمي ...وجي
ُ ّ
ــض ــب فــلــســطــيــنــي عــــــــــار « ...نــــرفــــ ت ــدن ــيـ ـ وتـــهـــديـــد م ــق ــدس ــات ــن ــا»

اقتحم رئيس االحتالل ،يتســحاق هرتسو  ،أمس ،املسجد
اإلبراهيمي يف الخليل ،وأضاء أول شمعة لالحتفال مبايسمى
عيد «الحانوكا».
ويشكل اقتحام هرتسو للحرم إعالنا رصيحا وواضحا عن
رعايته ملخططات املســتوطنني ودعم جرامئهم بحق الشعب
الفلسطيني.
وأغلقت قوات االحتالل بوابات الحــرم ،ومنعت املواطنني
الفلسطينيني من الصالة فيه أو الوجود يف محيطه واعتدت
عليهم ،وأجــربت أصحاب املحال عىل إغــالق محالهم ،كام
أعاقت عمل الطواقم الصحفية.
وكانت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية ،حذرت أمس من
اقتحام هرتســو  ،للحرام اإلبراهيمــي الرشيف يف الخليل
وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،حسام أبو الرب:
إن هذه خطوة استفزازية ملشــاعر املسلمني والعرب جميعا،
واعتداء عىل واحد من مقدساتنا اإلسالمية وانتهاك بحقها.
كذلك ،قمعت قوات االحتالل اإلرسائييل ،ظهر أمس ،وقفة
احتجاجيــة رافضة القتحام رئيس دولة االحتالل إســحاق
هرتسو  ،وعرشات املستوطنني للحرم اإلبراهيمي.،
وقال منســق اللجان الشــعبية والوطنية ملقاومة الجدار
واالســتيطان يف جنوب الضفة الغربيــة ،راتب الجبور  ،إن
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بر يمي

ليل

ّ
ّ
ّ
وروســــــيون يجتمعون قبل اســــــت نا املباحثات النووية اليو
وصينيون
ايرانيون
خبراء
كنــــــي  :هدفنا االول إلغاء كل العقوبات ...وعلــــــى الغرب دفع من ّ
أي خر اللت اماته
أمس أن الهدف األول لطهران من املفاوضات يف فيينا هو إلغاء
جميع العقوبات املفروضة عىل إيران.
وأشــار اىل انه «يجــب أن يكون اإللغاء الكامــل والقابل
للتحقق للعقوبات ضد إيران» .وأضــاف أن الهدف الثاين من
مشــاركة بالده يف املفاوضات هو تســهيل انتفاع طهران
بالعلوم النووية ضمن حقوق الشعب اإليراين».
وأكد أن الغرب ال يســعى للوصول التفاق بل يريد الحصول
عىل امتيازات من إيران ،مضيفا أن «أخطاء املايض ال ينبغي أن
تتكرر ...الشعب اإليراين ال يثق باالتفاق النووي».
وتابــع رئيس الوفد أن «عىل الغــرب أن يدفع ن أي خرق
اللتزاماته النووية» ،مضيفا« :لن تخضع إيران أبدا للتهديدات
العســكرية والعقوبات والضغوط ..يؤيد الشــعب اإليراين
التعامل الواقعي مع الغرب».
وأكد كني عىل حــوار «مبني عىل أســاس الحصول عىل

أدخلت القوات األمركية
 100شــاحنة وصهريــج
تحمل مــوادا لوجســتية
قادمة من األرايض العراقية
لدعم قواعدها العســكرية
يف ريف الحســكة شامل
رشقي سوريا.
مصــادر
وأكــدت
محلية لوكالــة األنبــاء
الســورية الرسمية «سانا»
أن« :رتال مؤلفــاً من 100
ناقلــة محملــة بحاويات
وشاحنات تربيد وصهاريج
دخلت من األرايض العراقية
عرب معرب الوليد غر الرشعي
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ا ل م كي

سو يا

«اوميكــــــرون» ينتشــــــر بســــــرعة
في الدول ...وماذا عن تســــــميته

الضامنات والتحقق من العمل بالتعهدات ،وذلك من أجل تأمني
مصالح الشعب االيراين».

رئي  :العقوبات االمركية
ال تعيق تعاوننا مع دول املنطقة

أن العقوبات التي
أكد الرئيس اإليــراين إبراهيم رئيــ
تفرضها الواليات املتحدة عىل بالده ال تعطل مسار التعاون مع
دول املنطقة .وقال رئيــ  ،يف كلمة أمس ،أمام قمة الدول
األعضــاء يف منظمة التعاون االقتصادي «إيكو» املنعقدة يف
تركامنســتان ،إن «العقوبات األمركية القاسية عىل إيران ال
تتسبب يف أد تعطيل لسياسات إيران التفاعلية والتعاونية
مع دول املنطقة».

ـــــاحـــــنـــــة وصــــهــــريــــ
الـــــجـــــيـــــ االمـــــــيـــــــركـــــــي يُــــــــدخــــــــل
الـــــــــــــــــــى قـــــــــــاعـــــــــــدتـــــــــــه ــــــــــــمــــــــــــال ـــــــــــــــــــر ســــــــــوريــــــــــا

ل

حل املشــكلة القضائية مــع وزراء الطائفة
يجــب ّ
الشــيعية ،يك تعــود الحكومة لالجتــامع ،النه منذ
اعتكاف الحكومة ارتفع ســعر الدوالر  4آالف لرة ،واذا
عادت واجتمعت ،فبالتأكيد سينخفض سعر الدوالر.
امام الحكومة مســؤولية الكهرباء واملاء واالدوية،
ومســاعدة العائالت الفقرة ،ومساعدة املرىض لتأمني
عالجهم يف املستشفيات.
امــام الحكومة مســؤولية البــدء باملفاوضات مع
صنــدوق النقد الدويل ومــع البنك الــدويل واالتحاد
االورويب لتأمني قروض طويلــة االمد الجل النهوض
االقتصادي ووقف االنهيار الكار .
امام الحكومــة االنفتاح عىل العروض الفرنســية
والروسية والصينية واالملانية...
حل مشــكلة لبنان مع الدول العربية
امام الحكومة ّ
والخليجية.
لذلك ،يجــب انهاء االشــكال القضايئ مــع وزراء
الطائفة الشيعية بسعة قصوى ،يك تستعيد الحكومة
عل وعىس...
اجتامعاتها ّ

«الديار»

ر و د ل

عقد فريق التفــاوض االيراين أمس ،بقيــادة عيل باقري
كني اجتامعات ثنائية وثالثية يف فيينا ،وذلك قبل اســتئناف
املباحثات النووية اليوم.
وقــال الديبلومايس اإليــراين محمد رضــا غايبي لوكالة
«الطلبــة» االيرانية ل نباء ،إن «الفريــق اإليراين وصل يوم
الســبت إىل فيينا ،وبدأ اجتامعات عىل مســتوى الخرباء مع
رؤساء فريقي التفاوض الرويس والصيني ،وكذلك مع منسق
االتحاد األورويب إنرييك مورا».
ومن املقرر أن تُســتأنف املباحثــات ،املتوقفة منذ حزيران
اليوم االثنني يف العاصمة النمســاوية بني طهران من جهة
وأملانيا والصني وفرنســا واململكة املتحدة وروسيا من جهة
أخرى ،إلنقاذ االتفاق النووي اإليراين .ومن املنتظر أن تشارك
الواليات املتحدة يف املباحثات بشكل غر مبارش.
وأعلن مســاعد وزير الخارجية اإليــراين عيل باقري كني

عــــىل طـــريـــق الـــديـــار

أثار اكتشــاف متحور «أوميكرون» ،الذي صنفته منظمة
الصحة العاملية ،األسبوع املايض ،بأنه «مقلق» ،مخاوف عىل
مســتوى العامل من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد
جائحة «كوفيد  »19املستمرة منذ نحو عامني.
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ســــ ــــيــــر روســـــــيـــــــا لــــــــــد بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا :
ّ
تـــــطـــــور ال ــتـ ـ ــع ــي ــد ال ــع ــس ــك ــري
يـــجـــب مـــنـــع
بــــــــــيــــــــــن روســـــــــــــــيـــــــــــــــا والــــــــــــغــــــــــــرب
كشــف الســفر الرويس لدى بريطانيا،
أندريه كيلــني ،أن التصعيد العســكري بني
روسيا والغرب عىل الحدود الرشقية احتامل
قائم ويجب منع تطوره.
وجاءت ترصيحات السفر الرويس خالل
مقابلة مع «راديو تاميــز» الربيطاين ،قال
خاللها« :نعــم ،هناك خطر نشــوب حرب
بسبب ســوء التقدير عىل حدودنا الرشقية،
وهذا هو آخر يشء نريــده ويجب منع هذا
النوع من التصعيد إذا حدث».
وأضاف كيلني« :يف الوقت نفسه ،املخاطر
ليســت بنفس خطورة الحرب الباردة ،فقد
أعربــت روســيا لرشكائهــا الغربيني عن
مقرتحات ملموسة بشأن الخط العسكري،
وكيف ميكن تحقيق ذلك».
وتابع كيلني قائــال« :املفاوضات يجب أن

تســتمر ،نحن بحاجة إىل وقــف التصعيد.
هنــاك مقرتحات مــن جانبنــا ،لكن يجب
تحليلها وتقديم إجابة .ل ســف ،مل نتلق أي
رد».
كام شدد الســفر الرويس عىل أن بالده
ال تخطــط لغزو عســكري ألوكرانيا ،وهذا
ما أكدته الســلطات الروسية مرا ًرا وتكرا ًرا،
مشــرا يف الوقت نفسه إىل ارتفاع مخاطر
نشــوب حرب حال ًيا يف أوكرانيا بسبب عدم
االستقرار عىل خط التامس يف دونباس.
وردا عــىل ســؤال حــول رد محتمل من
روسيا إذا تحركت قوات الناتو باتجاه حدود
أوكرانيا مع روسيا ،قال كيلني« :سيكون هذا
تصعيدً ا آخر ،يجب أن نكون مستعدين لذلك.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن نفهم الهدف وما
الغرض منه».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ ُ
ّ
الوطنــــــي الحر محاصــــــر با مــــــات ...وقضية املرفــــــأ «أ أ ماته»
إحياء املجل ا على «يُضاعف ارباكاته» بعد ســــــقو املخرج القضائي
ابتسام شديد
مل يفاجــىء بيــان التيار
الوطنــي الحر األخــر ،الذي
عكــس اعرتاضه عــىل بقاء
الحكومــة معطلــة كام تم
وصفــه بانه عــايل اللهجة
عرب
أحدا مــن املتابعني ،كونه ّ
عن جــزء من واقــع الحال،
وشــكل تنفيســة لفريــق
مرنــا الشــالوحي املحارص
باألزمات ،فالتيــار الوطني
الحر يف «أزمــة « ،واالرباك
الــذي يعانيــه يف التعاطي
مــع األحــداث أكــرث تجليا
لديــه ،كونه التكتــل النيايب
األكــرب والحزب املحســوب
عىل رئاسة الجمهورية ،فال
تخلو الحلقــات التي يعقدها عونيون من انتقادات
كبرة يتشــارك فيها هؤالء ،قيادات وكوادر ،حيال
التباينات وأداء الحلفاء وعدم وقوفهم اىل جانبهم
يف ملفات كثرة ،فالعونيون ُمحرجون يف بيئتهم
وجمهورهم ،وأينام توجهوا تالحقهم التســاؤالت
نفسها يف شــأن الوضع املســيحي وعىل صعيد
الوطن ككل.
منذ الرابع من آب ،والتيار يتخبط مع العهد يف
األزمات الكربى ،وكان ينقص قضية املحقق العديل
القايض طــارق البيطار وتداعيات حادثة الطيونة
السياسية التي تركت بصامتها وتأثراتها مسيحيا
عليه ،وقد صار التباين مع الثنايئ الشــيعي واقعا
ملموســا ،ومل يعد مخفيــا يف موضوع تعطيل
مجلس الوزراء والعودة اىل الحكومة كام يف قرار
تنحية املحقــق العديل يف جرميــة املرفأ ،فكلها

ملفــات انفجرت بوجه التيــار والعهد وترهقهام
معا ،وســط ارصار الثنايئ الشــيعي عىل امليض
يف قرار ازاحة املحقق العديل التي تعتربه مســألة
اســرتاتيجية بالنســبة اىل فريق آذار ،اعرتاضا
عىل املسار الذي ينتهجه التحقيق واالستنسابية،
مام دفع يف اتجاه رفع البطاقة الحمراء يف وجه
البيطار.
واذا كان مــن الطبيعي ان ال يقــدم حزب الله
وحلفائه تراجعات سياســية ،بالعودة اىل مجلس
الوزراء قبل انتزاع موقف يف ملف التحقيق الدويل،
فان انعكاس ذلك صــار مكلفا عىل التيار الوطني
الحر الذي بدا محرجا ومربــكا يف خياراته ،مام
دفعه اىل الذهاب نحو خطاب تصعيدي المتصاص
النقمة الشــعبية ضــده ،فهو مــن جهة يواجه
تعبئة شعبية ضده يف الشــارع املسيحي ،و ة
من ينتظــره عىل الكوع قبــل االنتخابات النيابية

يف حال»جارى حلفائه وقدم
تنازالت ،ومل يعد رسا ان التيار
والفريق الرئايس مســتاءان
من أســلوب التعاطي مع ملف
التحقيق وتعطيــل الحكومة،
كام عرب البيــان األخر لتكتل
لبنان القــوي ومواقف للنائب
جــربان باســيل ،حيث تؤكد
مصــادر سياســية ان رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة
ال ميكنهام التفريط او التنازل
يف موضــوع التحقيق الذي
يريده الــرأي العــام اللبناين
واملجتمــع الــدويل ،ويحتاج
التيــار اىل تعويم شــعبيته
املســيحية املتكــسة ،فحزب
«القــوات» ســبقه يف حصد
التأييد والشــعبوية ويزاحمه
يف الشارع املسيحي وأثبتت «القوات» قدرتها عىل
استاملة وجذب الشــارع املسيحي الذي يشعر انه
مستضعف ومرتوك منذ إنفجار الرابع من آب.
بحســب مصادر سياســية ،فان التيار يواجه
معضلة بقاء الحكومة معطلة مبا لها من ارتدادات
ســلبية عليه ،وقد دخل التعطيــل بابا اخر بعد ان
سدت الحلول وســقط املخرج القضايئ ملوضوع
التحقيق الذي كان يتم العمــل عليه العادة تفعيل
عمل الحكومــة ،والتوجه اليوم هــو للعودة اىل
املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء ،والذي ال
يقل إحراجا بالنسبة اىل التيار والعهد عن املخارج
القضائية األخرى ،لعدم اقتناع رشســحة واسعة
من اللبنانيــني والقانونيني بعمل هذا املجلس الذي
يعترب «مقربة» امللفات ومخرجا لتربئة مســؤولني
نوابا ووزراء ومتييع امللف.

قانــــــون االنتخــــــاب الحالي يُعيــــــد الطبقة السياســــــية ن ســــــها !!
فادي عيد
وفق املعطيات السياســية
والحزبيــة املتوافــرة إىل
اليوم ،ف نه مــن املفرتض أن
يشكّل اســتحقاق اإلنتخابات
النيابية املقبلة محط ًة للتغير
ومنعطفاً بارزاً أمام الساحة
املحلية ،ل نطالق يف مرحلة
جديدة من الحياة السياسية،
ولكن ،ويف ضــوء التوقّعات
بعملية خلــط أوراق مرتقبة،
يتوقع مصدر وزاري ســابق
مواكــب للشــأن اإلنتخايب
عن قــرب ،أن تتحــ ّول هذه
اإلنتخابات إىل إحدى محطات
«تدجني اللبنانيــني» ،نتيجة
القانون اإلنتخــايب الحايل،
والذي يعتمد الصوت التفضييل ،مبا يُجرب املواطن
عىل أن يختار ،وعن غر قصد ،مرشــحني فاشلني
وفاســدين للدخول إىل الندوة الربملانية من خالل
التزامه بانتخاب مرشّ ــح ألكرث من سبب ،يتوزع
بني العالقة الشخصية أو اإلنتامء الحزيب أو التأييد
السيايس.
ومن هنــا ،ف ن املصــدر نفســه ،يتحدث عن
«مخاطــر» يف القانون ،تكمن يف قــدرة القوى
كل ما يلــزم إلدارة
السياســية عىل اســتعامل ّ
انتخاباتها ،من خالل أساليب مختلفة ،كأن تختار
مجموع ًة مع ّينة من الناخبني وتقديم «املساعدات»
لهم بهــدف دفعهم إىل «تفضيل» مرشــح معني،
وذلك مــن خالل صيغة الصــوت التفضييل ،مام
يؤدي إىل فوز الالئحــة بأكملها من خالل صوت
واحد.

وإذ وجــد املصــدر ،أن القانــون الحايل ،يأيت
متناغامً مــع مصالــح القوى السياســية التي
أق ّرته من أجل اإلمعان يف الســيطرة عىل السلطة
الترشيعيــة ،وبالتايل« ،إخضاع املواطن من خالل
اإلعتبارات الطائفية ،ومواصلة العمل وفق النهج
الســابق الذي أدّى إىل وترة اإلنهيار الحايل وإىل
إفقار اللبنانيني» ،أكد أنه من الواضح ،ومن خالل
السجال الدائر حول القانون بعد التعديالت األخرة،
«أن القرار الســيايس يهدف اىل السيطرة من قبل
األطراف السياســية الحالية عــىل كل مجريات
اإلستحقاق اإلنتخايب ،وخصوصاً أن العامل املادي
اليوم بات سالحاً فاعالً بيد البعض من أجل رشاء
ذ ّمة بعض الناخبــني يف مناطق ودوائر إنتخابية
جهات انتفاضة
معينة ،وبالتايل ،إســقاط كل تو ّ
 17ترشيــن األول  ،2019والتي ال تزال مســتمرة
حتى اليوم ضد الطبقة السياسية ،بحيث أن ما من

ترأس البطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قداس األحد ملناسبة
اليوبيــل الذهبــي لجمعية
االســتقالل»
«كشــافة
عىل مذبح كنيســة الباحة
الخارجية للرصح البطريريك
يف بكــريك« ،كابيــال
القيامــة» ،وألقى عظة قال
فيها« :عاملنا عامة ومجتمعنا
اللبنــاين خاصة بحاجة إىل
إميان أصيل ملتــزم يختلف
متاما عن مجــرد أي إنتامء
ديني أو طائفــي أو مذهبي،
وإىل انفتــاح العقل والقلب
والضمر إللهامــات الروح
ق
القدس .نحن من دون اإلميان ر عي ي
وعمل الــروح القدس نبقى
يف عتيقنا وتحجرنا وحقدنا
وإدانة غرنا مجانا .فيل هذا الضوء ثالث كلامت:
الكلمة األوىل تختــص باالنتخابات النيابية يف
الربيــع املقبل ال كاســتحقاق دســتوري دوري
فقط ،إ ا كمحطة لتجديــد الحياة الوطنية عرب
الدميوقراطية واإلرادة الشعبية ،وكمنطلق لوالدة
أكرثية وطنية مســؤولة ومؤهلة إلنعاش كيان
لبنــان وهويتــه ودوره وخصوصيته ،ولحامية
مصــره املهدد .لقد حان الوقــت النتظام الحياة
الربملانية ،فتتنافس القوى السياسية تحت سقف
الدســتور ،من أجل التغير إىل األحسن واألفضل.
لذا ،نحذر من أي محاولة إلرجاء االنتخابات تحت
ذرائع غــر منطقية وغر وطنيــة ،ونرص عىل
حصولها يف مواعيدها الدســتورية ،حرصا عىل

حق الشعب يف االنتخاب والتغير».
أضــاف «الكلمة الثانية تختــص بقرار الهيئة
العامة باإلجامع ملحكمة التمييز الذي ثبت أحقية
التحقيق العديل ،فأعاد للقضــاء اللبناين جديته
وهيبته ووحدته ،وأحيا األمل باستكامل التحقيق
يف جرمية املرفأ بعيدا عن التســييس والتطييف
واملصالح .إن مصلحة جميع املعنيني ،بشــكل أو
ب خــر بتفجر مرفأ بروت ،تقيض بأن يســتمر
التحقيــق وتنجيل الحقيقة ،فال تبقى الشــكوك
الشــاملة واالتهامات املبدئية تحوم فوق رؤوس
الجميع أكانوا مسؤولني أم أبرياء .وحده القضاء
الحر والجــريء والنزيه يزيل الشــكوك فيربئ
الربيء ويدين املسبب واملرتكب واملتواط واملهمل.
ويف هــذا الســياق ،حري بالجميع ،مســؤولني

مالحقة قد تحقّقت أو متابعة
لكل قضايا الفساد التي جرى
الحديث عنها خالل الســنوات
املاضية.
أ ّمــا «القطبــة املخفيــة»
يف القانــون ،والتــي تضمن
استمرارية الجهات التي أق ّرته
بالدرجــة األوىل ،فتتمثّل يف
ان الناخب يقرتع ملرشح واحد
يعرفه ،فيؤدي بــه األمر إىل
دعم الئحــة بكاملها تتض ّمن
أشخاصا ال يعرفهم .وانطالقاً
من هذا الواقــع ،رأى املصدر
الوزاري الســابق نفســه ،أن
ظل طعن
املطلوب حاليــاً يف ّ
قانون اإلنتخــاب يف املجلس
الدســتوري ،العمــل عــىل
نســف القانون بر ّمته ،والذي
يصادر حــق املواطن يف اإلختيار ،من خالل فرض
حني ال يعرفهــم ،أي تكرار تجربة
اإللتزام مبرشــ ّ
اإلنتخابــات املاضية وبكل نتائجهــا .وعليه ،ف ن
املشكلة األساســية تكمن يف القانون وليس يف
املهل الدســتورية أو التعديالت ،وأمام كل األطراف
السياسية والنواب الذين يدّ عون الحرص عىل البلد
واملواطن ،بأن يطعنوا يف القانون من خالل رفض
«الصوت التفضييل» ،وكذلك عــىل «الثوار» الذين
أقفلوا الشــوارع يف كل لبنان ،ألن الفقر والجوع
ال يرحم أحــدا وألي طائفة انتمــى ،أن يدركوا أن
القانون الحايل هو مدخل لعودة الطبقة السياسية
ذاتها ،ومن دون أي تغير ،ومن ثم استمرار اإلنهيار
الكامل عىل جميــع األصعدة ،والذي أدّى إىل غالء
املعيشــة والجوع عند اللبنانيني ،والهجرة الكثيفة
لكسب لقمة العي .

ّ
ُ
ُ
الــــــراعــــــي  :نــــــحــــــ ر مـــــن مــــحــــاولــــة إرجـــــــــاء االنــــتــــخــــابــــات ال ــن ــي ــاب ــي ــة
ُ
ّ
ـــــغـــــيـــــبـــــا ورهــــيــــنــــة
وال يـــــجـــــو ملــــجــــلــــ الــــــــــــــــو راء أن يــــبــــقــــى م

وسياســيني وإعالميــني ،أن
يحرتموا الســلطة القضائية
ويكفوا عن اإلســاءة املتعمدة
إليها يف إطــار رضب جميع
ركائز النظام اللبناين ،الواحد
تلو اآلخر».
وتابــع «الكلمــة الثالثة
تختــص بانعقــاد مجلــس
الــوزراء ،نتســاءل :بأي حق
مينع مجلــس الــوزراء من
االنعقاد؟ هل ينتظر املعطلون
مزيــدا من االنهيــار ومزيدا
من ســقوط اللــرة اللبنانية
ومزيــدا من الجــوع والفقر
ومزيــدا من هجرة الشــباب
والعائــالت وقوانــا الحيــة
ومزيدا من تدهــور عالقات
لبنــان مــع دول الخليج؟ ال
يجــوز ملجلــس الــوزراء أن
يبقى مغيبا ورهينة هذا أو ذاك ،فيام هو أساســا
السلطة املعنية ب نقاذ لبنان .وكيف يقوم بواجب
مستحقات املؤسسات اإلنســانية واإلجتامعية
وزيادة سعر الكلفة ،وعدد هذه املؤسسات ،400
وفيهــا  2٥000موظفا ،و  ٥0000مســتفيدا؟
هذه املؤسســات تقوم بعمل هو يف االساس من
مسؤولية الدولة والسلطة فيها».
وختم الراعي« :نصيل مع البابا فرنســيس من
أجل لبنان يك يستعيد قاعدته األساسية التي بني
عليها ،وهي «اإلنتــامء إىل دولة لبنان باملواطنة
ال بالدين» .فتتحقق أمنية قداســته «بأن يتخطى
اللبنانيون اإلنتامءات الطائفية ،للســر معا نحو
شعور وطني مشرتك».

عــــــون  :على املجتمع الدولــــــي أن يعمل على إنهاء
ُ
معاناة الشعب ال لسطيني عبر إعادة الحق صحابه

دعــا رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون ،املجتمع
الدويل اىل أن «يعمل عىل إنهاء
معاناة الشــعب الفلسطيني
عرب اعادة الحــق ألصحابه،
وتحقيــق الســالم العــادل
والشامل ،وفقا لقرارات األمم
املتحــدة ذات الصلة ومبادرة
السالم العربية ،وتأمني عودة
فلسطينيي الشتات اىل ديارهم
التي رشدوا منها ،احرتاما لحق
العودة ،كام نــص عليه قرار
الجمعية العامة ل مم املتحدة
ر
د
رقم  194يف  194 /12/11عون يلقي كلمته
قانونية ،خارقا بشكل فاضح القوانني الدولية
 ،وأكد حق العــودة لالجئني
الفلسطينيني ووجوب العمل عىل إغاثتهم إىل ومعتديا عىل حقوق الشعب الفلسطيني غر
أن تتم عودتهم ،كام نص عىل وجوب حامية القابلة للترصف».
وقــال عــون« :وزادت معاناة الشــعب
األماكن املقدسة ،ووضع مدينة القدس تحت
مراقبة األمم املتحدة الفعلية ،وضامن حرية الفلســطيني يف الداخل والخــارج ،حيث ال
الوصول اليها نظــرا إىل ارتباطها بالديانات يزال الفلســطينيون يعيشــون رصاعا يوميا
مع االحتالل االرسائيــيل يف الضفة الغربية
الساموية الثالث».
مواقف رئيس الجمهورية أتت يف رســالة وقطاع غزة ،ويسعون لتوفر أبسط متطلبات
تضامن وجهها اىل رئيس لجنة األمم املتحدة الحياة الطبيعيــة .وأفاد تقريــر صادر يف
املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه شباط  2021عن مكتب املنسق الخاص ل مم
غر القابلة للترصف شــيخ نيان  ،ملناســبة املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط بأن
إحيــاء «اليوم العاملي للتضامن مع الشــعب ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيني يف
حاجة إىل مساعدات إنسانية ،يف الوقت الذي
الفلسطيني».
وجاء يف الرســالة« :يأيت «اليوم العاملي تشــهد فيه التنمية االقتصادية واالجتامعية
للتضامن مع الشــعب الفلسطيني» يف وقت الفلسطينية أســوأ سنواتها منذ العام ،1994
ما زال الشعب الفلســطيني الشقيق يناضل وتفاقمت األزمة اإلنســانية التي طال أمدها
من أجــل اســتعادة حقوقه وقيــام الدولة يف األرض الفلسطينية املحتلة بسبب جائحة
الفلســطينية املســتقلة وعاصمتها القدس كوفيــد  .19كــام تراجعت الظــروف التي
الرشقية عىل خط الرابع مــن حزيران العام يعي فيها الالجئون الفلسطينيون وبشكل
 19٦7كام نصــت عليه القــرارات الدولية ،دراماتييك يف دول عدة ،من بينها لبنان الذي
ويواجه أقــىس االجراءات التــي تقوم بها يواجه أزمات كبرة عدة غر مســبوقة كان
ســلطات االحتالل االرسائييل لتغييب هويته لها انعكاساتها السلبية عىل عائالت الالجئني
والقضاء عىل حقوقه االنسانية والسياسية الفلســطينيني املوجودين منــذ العام 194
املرشوعة واملعرتف بها دوليا ،يف سعي لفرض وكذلك عىل الذين نزحوا من مخيامت سوريا».
وختم «مع أطيب متنيــايت لكم وألعضاء
واقع جديد عىل األرض ينســف كل أســس
السالم عرب سياســة توسع استيطانية غر لجنتكم املوقرة بالتوفيق يف مساعيكم».

ّ
الحكومية
ح ب الله  :لســــــنا في موقع الت ّرج ل مة
ّ
ّ
ّ
ميركيــــــة تتدخل في املعركــــــة «النيابية»
وا دارة ا

رأى عضو املجلس املركزي
يف حــزب الله الشــيخ نبيل
قــاووق ،أن «معالجة األزمة
الحكوميــة تشــكل مدخال
رضوريــا لتخفيــف معاناة
اللبنانيــني والحد من االنهيار
يف مختلف امليادين» ،مشددا
عىل أن «حزب الله عىل صعيد
معالجة األزمــة الحكومية،
ليس يف موقع املتفرج ،وإ ا
يف موقــع الداعم والحريص
عىل إنجــاح املســاعي التي
وي
و من ا
ل له يلقي كلمته
مل تتوقــف للوصــول إىل
ولبنان .تعالوا ليك نبنــي وطنا غر خاضع
معالجة العقدة الوحيدة غر
للضغط الخارجــي .بعد انتصــار املقاومة،
املستعصية عىل الحل».
وقــال خالل االحتفــال التكرميــي الذي راهنوا عىل ســحب ســالحها ألنهــم كانوا
أقامه حزب الله لشهيده العالمة عبداللطيف يعتقدون ان املشكلة مشــكلة حدود ولكنها
االمني يف حســينية الصوانة الجنوبية« :كل مشكلة وجود» ،مضيفا «حاولوا فك اللحمة
مــا تريده أمركا من لبنــان ،خدمة املرشوع بني مكونات املجتمع املقاوم ،ليك يستفردوا
واألطامع اإلرسائيليــة يف إضعاف املقاومة به ،ولكن لحمتنا ووحدتنا راسخة وشامخة
ومحارصتها ،وليس مســاعدة اللبنانيني يف وثابتة وســتبقى رصينة أمام كل أحالمهم
تجاوز األزمات االجتامعية والحياتية واملالية ومؤامراتهم».
أكــد النائب حســن فضــل الله ،خالل
واالقتصادية ،ألن العــدو اإلرسائييل الذي ال
يزال يحتل أرضنا ،يطمع يف مياهنا وثرواتنا حوار سيايس شعبي مفتوح يف بلدة رشاف
النفطية .أمركا والدول العربية التي تســر الجنوبيــة« ،أن اإلدارة األمركيــة تتدخــل
بركب التطبيع مــع العدو اإلرسائييل ،تريد أن بشكل سافر يف لبنان ،وهي تخوض معركة
تكرس الواقع الذي يســمح بتوطني الالجئني االنتخابات ،ومن تدعمهم هم كبار الفاسدين
الفلســطينيني بأماكنهــم ،ولكــن بوجود وتحمي نفوذهــم داخل الدولــة ،لكنها لن
املقاومة ،لن تتحقــق أهدافهم .ننتظر الكثر تحصد ســوى الخيبة ،فرهاناتها يف املنطقة
من التحريض واألكاذيب عىل حزب الله حتى ســقطت وحروبها فشلت من أفغانستان إىل
االنتخابات النيابية املقبلة ،وحملة التحريض العراق وســوريا واليمن ،وأوهامها يف لبنان
هذه مدفوعة الثمــن من أعداء لبنان الدوليني ستتبدد».
وشدد «عىل أننا وحلفاءنا معنيون بالدرجة
واإلقليميــني ،وهي تشــكل تهديدا للســلم
األهيل واالســتقرار األمني وانتهاكا للسيادة األوىل يف أن نرص الصفوف ،وأن نتجاوز كل
التباينات والخالفات واالعتبارات واملالحظات
الوطنية».
شــدد رئيس كتلة «الوفــاء للمقاومة» وكل أمر يؤدي إىل إضعاف املوقف االنتخايب
النائب محمد رعد ،خالل لقاء سيايس أقامه لهذا الفريق الســيايس ،فهذا بالعنوان العام،
حزب الله يف حسينية بلدة جبشيت ،عىل أن واملطلوب منا ومــن حلفائنا جميعاً ،أن نقدم
«املقاومة تبقى الحصن القوي لحامية لبنان مقاربة جديدة منطلقــة من الوضع الحايل
وقوته يف صونه ومنعته أمام كل التهديدات» .الذي وصل إليه لبنان ،وأن ال يكون إنكار لهذا
ورأى أن «لبنان ال يحكم مبنطق األكرثية بل الواقــع وكأنه ال يوجــد يشء ،فهناك زلزال
بالدستور ووحدة شعبه ووحدته الوطنية» .مــايل واقتصادي حصل يف لبنــان ،وهناك
وقــال« :األمــريك يف حال انســحاب من وضع معيي سيىء ،وهناك أزمة كبرة جداً
املنطقة ،فال تراهنوا عىل وهم الدعم االمريك وخطرة عىل البلد ،وبالتــايل يجب أن تكون
ألنهم هزمــوا يف اليمن وســوريا والعراق الرؤية منطلقة من هذا األمر».

قـــــبـــــالن  :مـــــن ــــيــــر املــــقــــبــــول أن نــبــقــى
ّ
بـــلـــدا ت ــمــ ق ــه ا مــــــــــات ...فــالــجــحــيــم و ــي ـ

شدد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد
قبالن ،يف بيان له ،عىل أن «األموات حتى هم
نفد صربهم بسبب الرهان السيايس الفاشل
عىل الخارج ،والتجربة التاريخية علمتنا أن
الحل يبدأ من دارك ال مــن دار اآلخرين ،لكن
ليس من دار رياض ســالمة حتى لو أمسك
مبفاتيح الجنة .وعليه ،الحل يبدأ من لبنان ال
من خارجه ،ودعونا من قولة :ننتظر العامل،
أي عامل والعامل غابة ذئاب وقانونها يقول إن
ال قيمة ل سد دون أنياب ومخالب والشحادة
عار ،واالنتظار أســوأ من عار ،والبلد املفلس
مجرد فريســة ومــا أكرث وحــوش العامل
واملنطقة؟».
وقال« :لذلك ،يجب استنفار كل اإلمكانات
الوطنية وترك لعبة الثــأر القذر والعنرتيات
القضائية النتشــال الحكومــة من املقربة،
وقصــة التطبيل ونفر املواجهة ليســت إال
دعايــة حكوميــة تافهة ،فالنــاس تعي
تدهــورا ماليــا صارخا ومجزرة معيشــية

اقتصادية ،والكل مطالــب باإلنقاذ الداخيل
وسط لهيب كار  ،وال حياد والنار تشتعل،
فيام الجوع شــامل والدواء يحرق األخ
واليابس».
أضاف «املعادلة اليوم هي أبيض أو أسود،
والرمادية إســاءة أمانــة ،ودعاية الخارج
والجنة املوعودة وأماين صندوق النقد نرتكها
ألفاعي واشــنطن ودكاكني الدوالر األسود.
وبكل رصاحة أقول إن نصــف الكارثة التي
نعيشها اليوم ســببها االنهيار ،فيام النصف
اآلخر ســببه اإلهامل والتطني ومســح
الجو لواشــنطن التي ال ترتك فرصة لقلب
هذا البلد عىل رأس شعبه إال وتسارع إليها».
وختم «لعبة رصير األســنان ال تنفع ألن
املركب يغرق ،والحل يبدأ من الداخل بعيدا من
أعاصر عوكر وأذنابها ،ومن غر املقبول أن
نبقى بلدا متزقه األزمات ،وأن نســلم أعناقنا
ل فاعــي والثعابــني ،وإذا كان من نصيحة
فأقول :سارعوا ،ألن الجحيم وشيك».
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ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
«الكتائ ــــــب» يقس ــــــم مجموع ــــــات املعارض ــــــة :توج ــــــه لخ ــــــوض االنتخاب ــــــات النيابي ــــــة بلوائ ــــــح متع ــــــددة
بوال مراد
رغم كل التمنيات واآلمــال ،وصوال للضغوط الداخلية كام
الخارجية لخوض مجموعــات املعارضة االنتخابات النيابية
املقبلة موحدة وبلوائح مشــرتكة يف كل الدوائر دون استثناء،
يبــدو اننــا نقرتب اكرث من اي وقت مىض من انقســام هذه
املجموعات وخوضها االستحقاق النيايب بلوائح متعددة.
فبعد محاوالت حثيثة لـ»ضبضبة» الخالفات واستيعابها،
أتت االنتخابات النقابية لتفضح املســتور ،وابرزها انتخابات
نقابة املحامني ومؤخرا انتخابات الصيادلة واطباء االســنان.
وباملختــرص انقســمت املجموعــات بــني املتقبلة لخوض
االســتحقاقات يدا بيد حزب «الكتائب» و»حركة االستقالل»،
وبني تلك الرافضة لذلك وبخاصة لخوضها بحزبيني .وقد رفض
«الكتائب» ما طالبت به مجموعات يســارية بتقديم الحزبيني
استقاالتهم رشطا لضمهم اىل لوائح موحدة للمعارضة وقبل
حرصا بتعليق عضويتهم ،وهو ما مل ترض به هذه املجموعات.
وتنقسم حاليا املجموعات بني «جبهة املعارضة اللبنانية» التي
تضم «الكتائب» و»حركة االستقالل « و»خط أحمر» و»تقدم»
و»لقــاء ترشين» ونحو  ٦مجموعــات اخرى ،وبني «نداء 1٣
نيســان» الذي يضم بشكل اسايس «الكتلة الوطنية» ،تحالف
«وطنــي» ومجموعات ك»مواطنــون ومواطنات يف دولة»

و»املرصد»… ومجموعات يسارية اخرى.
رص عىل
وتح ّمــل مصــادر «الكتائب» املجموعــات التي ت ّ
االنفصال مســؤولية االنقسام الذي تشهده املعارضة ،والذي
سيؤثر حتام يف نتائج االنتخابات ،معتربة ان ما شهدته نقابة
املحامني اكرب دليل عىل صحة خيارات «الكتائب «مقابل فشل
الخيــارات االخرى ،واال ملــاذا فازت الالئحة التي دعمناها ب٥
مقاعد مقابل صفر مقاعد لالئحة االخرى؟!
باملقابــل ،يعترب احد القياديني يف املجموعات االخرى ،التي
تبــدو اقرب اىل رفض التالقي مع «الكتائب» ،ان القيمني عىل
هذا الحزب ميارســون مامرسات احزاب السلطة نفسها ،واال
كيف نفس التشــطيب الذي حصل يف الالئحة التي شكلوها
يف نقابة املحامني للشــخصيات غــر الحزبية والتي تنتمي
ملجموعــات اخرى؟ اهكذا يبنون جســور ثقــة مع مكونات
املعارضــة؟ ويضيف القيادي« :لو كانت نيات الكتائب صادقة
لكانوا وافقوا عىل ترشــيح شــخصيات غر حزبية ،لكن ما
يريدونه حرصا ،وكام كنا دوما نردد ،ركوب موجة الثورة وهذا
ما لن نسمح به».
وتشــر مصادر ناشــطة عىل خط تخفيف حدة الخالف
بــني املجموعات ،اىل «ان التوجه هــو للتعاطي مع كل دائرة
انتخابية وفقا لخصوصيتها ،فحيث توجد املجموعات املختلفة
معا ،االرجح ان تشــكل اكرث من الئحة للمعارضة مع ضامن

اال يحصــل صدامــا مبارشا
فيام بينها ،امــا يف الدوائر
حيث توجد مجموعات دون
االخرى فعندئذ تشكل لوائح
موحدة» .وتضيف« :ال شــك
ان الواقــع الحــايل يضعف
املعارضة ويشــتت اصوات
الناخبــني ،لذلك املســاعي
ستبقى قامئة حتى اللحظة
االخــرة للتوصل لتفاهامت
تجنبنا هذا االنقسام».
ولعل االخطــر من كل ما
سبق ،هو سعي بعض االحزاب
لتشكيل لوائح تحت مسمى
لوائــحمســتقلني،بهدف
اضعاف لوائح املعارضة ،فاذا
فاز بعض املرشــحني تحت
مسمى مستقلني يتم ضمهم
اىل الكتل الحزبية.
باملحصلة ،ال تبدو الصورة وردية مبا يتعلق مبوجة تسونامي
تغيريــة تحملها صناديق االقــرتاع ،بعدما نجحت املنظومة

الحاكمة يف تفخيح صفوف املعارضة من الداخل لتفجرها يوم
االســتحقاق الربيع املقبل ...فهل تتعظ املجموعات من خيبات
النقابــات ام تواصل النكء بخالفاتها لتقيض عىل آخر بصيص
امل يف هذا النفق املعتم؟!

خي ــــــار الحري ــــــري بالع ــــــودة يحت ــــــاج ال ــــــى صق ــــــور «املس ــــــتقبل» وخ ــــــروج امل ــــــارد الس ـــــ ّ
ـني م ــــــن القمق ــــــم
املناصـــــرون ناقمـــــون علـــــى سياســـــة االعتـــــدال ...وطامحـــــون الـــــى خطـــــاب سياس ـــــي عال ـــــي الس ـــــقف!
صونيا رزق
منــذ إعتذار رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريري،
ســـــني
عن تــ ّويل الحكومة قبل اشــهر ،يربز إحباط
ّ
غر مســبوق بني منارصيه ،سبق ان ظهر مع اســـتقالة
الحريــري عــىل وقــع انتـــفاضة  17ترشيــن ،2019
وخــــروجه من الحكم لغاية اليوم ،من دون تأكيد عودته
اىل لبنــان وخوضه معركة االنتخابــات النيابية املرتقبة،
بحيث يشــر نــواب «تيار املســتقبل» اىل انهم ال يعرفون
موعد مجيئه اىل لبنان ،واذا كان سيرتشــح ويتحالف مع
بعض االفرقاء ،كالحزب «التقدمي االشــرتايك» و»القوات
اللبنانية» ،النّ ال يشء محسوماً حتى اليوم يف هذا االطار،
والقــرار يعود له وحده ،كام قــال نائبه الدكتور مصطفى
علوش لـ«الديار» ،االمر الذي جعل كوادر «تيار املســتقبل»
عربون عن
وكل مــن يُؤيّدهم من اهل الطائفة الســن ّية ،يُ ّ
إحبــــاطهم وتشــتتهم ،ويدعون اىل تصحيــح املفاهيم
السياسية ،وإيقاظ الحامسة لديهم من خالل رفع السقف
الخطــايب عاليــاً ،بعد ان بات ُيعاين من الجمود يف حركته
السياسية.
اىل ذلك يشر مصدر مسؤول يف « املستقبل» اىل رضورة
عــودة صقور تيارهم يف اقرب فرصــة ممكنة ،واىل دق
الســني  ،وإطالق املواقــف النارية ،عىل
ناقــوس الخطر
ّ

غرار مواقف الوزير السابق
اللواء ارشف ريفي ،والنائب
الســابق مصطفى علوش،
وامني عــام «التيار» احمد
الحريري ،النهم «يفشّ ــون
خلقنا» ،واىل رضورة خروج
املارد
الســني مــن القمقم
ّ
بهدف شــدّ العصــب ،النّ
االعتدال السيايس ،عىل ما
يبدو ال يفيد يف لبنان ،امالً
مــن الحريري العودة قريباً
جد اً ،وخــوض االنتخابات
النيابية عرب مرشــحني يف
معظم املناطــق اللبنانية،
النّ غيابــه يعنــي غياب
اكــرب تيار ســيايس ميثل
اهل الس ّنة ،وهذا مرفوض
وال نقبل بــه ،ناقالً نقمة
منارصي «املســتقبل» عىل سياســة االعتدال ،النها مل تعد
ّ
عىل مســتوى طموحاتهم ،وما يجري زاد من نســبة القلق
لديهم ،خصوصاً انّ بعض املشــايخ يدعون كل يوم جمعة
ومن املســاجد ،اىل تصحيح املفاهيم السائدة ،مع رفضهم
الس نة.
لكل من يضطهد اهل ّ

«على الشعب أن يعي التغيير باالنتخابات»

عــــــــودة :املســــــــؤولون ّ
يتهربــــــــون مــــــــن العدالــــــــة
ويُعرقلــــــــون عمــــــــل القضــــــــاء ويُهملــــــــون املعالجــــــــة
سأل مرتوبوليت بروت وتوابعها للروم األرثوذكس املطران
الياس عودة« ،هل تدري الطبقة السياس ّية الّتي حكمت لبنان
عقودًا ،أنّ تعلّقها مبصالحها وغناها ،عوض التش ّبث بسيادة
لبنان واملحافظة عىل مصالحه واإلهتامم بالشّ عب وحاجاته
وصــون حقوقه ،قد أوصل البلــد إىل هذا الدرك؟ هل يدرون
أنّ الفســاد الّذي جعلوه ثقاف ًة أدّى بالبلد إىل اإلنهيار؟ وهل
عام جنوه وقد أوصلوا بلدهم إىل الجحيم وشعبه
يتســاءلون ّ
املؤسسات وعطّلوا عملها
إىل البؤس واليأس ،بعد أن شــلّوا
ّ
وجعلوهــا مط ّية للوصول إىل مكتســبات يدّ عون أنّها لهم،
وكأنّ البلد والشعب ملكًا لهم ورثوه؟».
ولفت يف عظته خالل ترؤّســه قدّ اس األحد يف املطرانية،
بالسلطة،
حب املال والتعلّق
إىل أنّ «من وجوه التعلّق بالعاملّ ،
ّ
والسقة والفســاد .هذا ما
ح ّتى لو أدّى هذا التعلّق إىل الظّلم
ّ
كل مسؤول فيه أنّه حفظ
يحدث يف بلدنا الحبيب ،الّذي يعترب ّ
الســلطة ليك يدافع عن
الناموس منذ حداثته ،واآلن هو يف ّ
حقوق ناموسه الخاص».
وركّز املطران عودة عىل أنّهم «يســتغلّون العاطفة الدين ّية
متت إىل الحقيقة
لجلب األتباع ،وجذبهم إىل أفكار معوجة ،ال ّ
بصلة .ي ِعدون الشّ ــعب وال يفون بالوعود .يسخّرون طاقات
البلد من أجل مصالحهم ،ويســتغلّون الشّ عب من أجل تحقيق
طموحاتهم» ،مشــدّ دًا عىل أنّ «الشــعب أصبح أسر جشع
بالسلطة ومبغريات هذا العامل الفاسد.
املســؤولني وتعلّقهم
ّ
وأشــار إىل أنّهم يكافحون من أجل ما لهم ال من أجل لبنان،
جرون ويته ّربــون من العدالة ،ويعرقلون عمل
يظلمون ويه ّ
القضاء ويهملون معالجة الخلل ،وال تخطيط لديهم وال رؤية
من أجل بناء دولة عرص ّية .لذلك ،عىل أبناء الشــعب أن يعوا

عودة يلقي عظته

واجبهم التغيري وأال يتهاونوا يوم اإلســتحقاق اإلنتخايب،
وأن يعملوا العقل واملنطق قبل املصلحة».
وأكّد أنّ «املهم يف اإلســتحقاق املقبلّ ،أال يتعلّق الشــعب
باألرض ّيــات ويتبع الزعامء وينىس األهم ،وهو خالص البلد
جرت .املهم ّأال
جرت ونهبت وه ّ
من الطغامت الفاســدة الّتي ف ّ
يقبل الشعب ببيع صوته مقابل لقمة تسدّ جوع لحظة ،بينام
حكيام يحصد
ميكنه ،أمام صندوقة اإلقرتاع ،أن ي ّتخذ موقفًا
ً
ً
وأمال مبســتقبله ومستقبل أوالده»،
نتائجه تغيرًا وازدها ًرا
مضيفا»أنّ التجويع سياسة املسؤول الفاسد الذي يهدف إىل
كس كرامة الشعب لتطويعه ،فال تقعوا يف فخ التدجني الذي
يجرونكــم إليه .الله خلقكم أحرارا ،فال تســمحوا ملخلوق أن
يستعبدكم».

عــــــــــدوان :لرفــــــــــع اليــــــــــد والهيمنــــــــــة عــــــــــن الدولــــــــــة
ولضــــــــــرورة إجــــــــــراء االنتخابــــــــــات فــــــــــي مواعيدهــــــــــا
شــدد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانيــة» النائب جورج
عــدوان ،عىل «أهمية إجراء االنتخابات النيابية يف مواعيدها،
فهي مصرية ووجودية وبحجم اسرتداد الوطن ،وبني فريقني،
الفريــق الذي يرىض بالوضع الحايل والفريق الذي ال يريد هذا
الوضع ،ويقول :بكفي».
وخــالل لقاء مع كوادر «القوات» يف إقليم الخروب ،شــدد
عدوان عىل «أهمية اســتعادة الدولــة ودورها الوطني ،ليك
يطمنئ الشباب ويعود اىل وطنه» ،سائالً« :هل الحل يكون يف
الخطابات وعدم اجتامع الحكومة أو ان يقوم القضاء مبا نريده،
او نريد «قبعه»؟ ال ،الحل أن تكون لدينا دولة قانون ومؤسسات،
وقبل بناء الدولة علينا تحريرها ليكون قرارها بيدها ،وهذا األمر
ال ميكننــا تحقيقه نحن فقط ،بل مبد اليد اىل جميع اللبنانيني
مبختلف مذاهبهم ومشاربهم ،وهم كرث يف الجبل .لنضع يدنا
معا لنستعيد السيادة واالستقالل».
وأوضــح «إننا بلد يقوم عىل الحريات ،ونقدم مصلحة لبنان

قبل أي مصلحة أخرى ،وعندما نقول إننا ال نريد أي محور ،هذا
ال يعنــي اننا نريد ان نكــون يف محور آخر .نحن دامئا نتطلع
اىل مصلحــة لبنان ،وقرارنا وموقفنا واضح .نريد التعاون مع
كل فرد أو طرف ســيادي يريد استقالل لبنان الحقيقي ،وليس
شعارا ،وأال يكون أحد مسيطرا عىل الدولة ويعطلها ساعة يريد.
من أوصلنا اىل هذا الوضع من فقر ومعاناة وتهجر لشــبابنا،
باإلضافــة اىل قطع العالقات مع العامل العريب ،إذ هناك زهاء
 400الــف لبناين يف البالد العربيــة ،فهل املطلوب تهجرهم
مجددا من البلدان العربية وبالد االغرتاب؟».
وأكد أن «املطلــوب رفع اليد والهيمنة عن الدولة وان نبنيها
ونســتعيد الشباب الذين هاجروا عرب تطمينهم انه اصبح لدينا
دولة ،ليك يؤمنوا مســتقبل أوالدهم يف لبنان» .ونوه باملوقع
الجغــرايف لبلدة املطلة التي تطل عىل إقليم الخروب من جهة،
ومن جهة أخرى عىل الشوف األعىل والجبل ،مشددا عىل «أهمية
الجبل عىل املستوى الوطني ،والذي يعترب قلب لبنان النابض».

وامل املصدر ان يعود الحريري اىل الســاحة السياســية
الفعليــة ،مــن خالل مواقــف جديّة صارمــة و ُمطمئنة
جل اكرب نســبة تأييد له،
لجمهــوره ،وللمناطق التي تســ ّ
كعرسال وســعدنايل وتعلبايا والطريق الجديدة وغرهم،
ُمذكّراً بأنّ «املســتقبل» كان األكرث جامهرية عىل مستوى
لبنان قبل ســنوات قليلة ،اذ كان يُســاهم بنسبة كبرة يف

والتعيني وتسمية الوزراء واملدراء الس ّنة ،إضافة
التشــكيل
ّ
اىل دوره الخارجي بني لبنان ودول القرار« ،لكن نهجنا الذي
يســوده الخط الوسطي ،فهمه الطرف اآلخر وكأنه الخوف
السنة غر
والضعف الســيايس ،فضالً عن انّ بعض افرقاء ّ
البارزين ،شــجعوا الحركة الناقمة عىل الحريري منذ بداية
الســني اكرث
انطالقته ،وكل هذا ادى اىل ترشذم الشــارع ّ
فأكرث».
وعن الغموض الذي يكتنف عودة الحريري اىل الســاحة
اللبنانية كزعيم ،إعترب املصدر بأنّ إســتمرار غيابه سيؤثر
كثــراً عىل شــعبيته ،الن جمهوره محتاج اىل ســامعه،
خصوصــاً يف ظل هذه الظــروف ،والبعض يحاول ويعمل
بجهــد كبر ألخذ مكانه الســيايس ،االمر الذي يكاد يكون
من املســتحيالت ،النّ اهل بــروت ال يص ّوتون إال له ،وال
يقبلون بغره ممثالً لهم يف املجلس النيايب ،آمالً ان يخرج
الســني من القمقم قريباً جــداً ،النه آن اآلوان لذلك،
املارد
ّ
وإال فالتداعيات ســتكون كبرة وحافلة سلبياً ،مع رضورة
ترشيح صقور «املســتقبل» ،حتى الذين باتوا خارج عباءة
الحريري ،الن املصالحة مطلوبة اليوم ،ونســيان الخالفات
الداخليــة وفق إنطالقة «سياســية زرقــاء» ،تعيد جمع
املتخاصمني الســابقني تحت جناح بيت الوســط ،فالوضع
دقيق وصعــب ويتطلّب تنايس املــايض االليم و «الزعل»
يل والنهايئ تحت عنوان «مصلحة
الداخيل ،مع التوافق الك ّ
الطائفة اوالً».

«إذا كان هناك احتالل إيراني نحن أول من سنواجهه»

باســـــيل :يريـــــدون أن يرفعـــــوا الـــــدوالر أكثـــــر لتأتـــــوا
لالنتخابــــات «تعبانيــــن» ..العقوبــــات وســــيلة الســــقاطنا
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل ،من
حديقة االســتقالل يف كفردبيان أن «كتيار استقاليل وهذا
أهم ما يف فينا فنحن ربينا عىل فكرة االســتقالل وضحينا
كثــرا للحصول عليه لكن اكشــتفنا بعــد ذلك ان الحفاظ
عليه هو االصعب» ،مشــرا إىل أن «االستقالل تتهدده اليوم
امــور كثرة اولها وضع اليد االقتصادية واملالية عىل لبنان
فاالســتقالل ال يكون فقط بالسياسة بل باالقتصاد وهذه
هي معركتنا اليوم».
وشــدد عىل أنه «مــن يحاول تركيعنــا اقتصاديا وماليا
يهــدف اىل وضع يده عىل قرارنا وهــذا هو التحدي الكبر
ألن النــاس امام الوضع املعيــي واملايل واالقتصادي من
الطبيعــي ان يتعبوا ويضعفوا لكن يجب ان نتذكر دامئا اننا
ابنــاء القيامة والرجاء وال نســمح لليأس والتعب والضعف
بالتســلل اىل قلوبنا وفكرنا» ،معتربا  ،أنه «مل يزعجهم بهذا
العهــد اال كلمة «القوي» فال يريدون عهدا قويا وال رئيســا
قويا وال تيارا قويا».
ولفت إىل أنهم «حولوا كلمة «القوي» اىل استهزاء ألنهم
يحبون الضعف والضعيف ويحاولون ان يجعلونا نقتنع بأن
ال فائــدة من العهد «القوي» ألنه مل يأت اال باالنهيار ولذلك
يجب ان يكــون ضعيفا يك تبقى يدهم موضوعة عليه».
ورأى أنهم «اليوم يريدون اقناعكم ان هناك احتالال جديدا
جــاء اىل لبنان هو االحتالل االيراين لكن نحن كتيار وطني
حر كام واجهنا االحتالل االرسائييل والوصاية الســورية...
إذا كان هناك احتالل ايراين نحن اول من ســنواجهه عندما
ســركع امامه اآلخرون» ،مضيفــا «ال تخافوا ...ال احتالل
ايرانيــا للبنان ألن ال احد يســتطيع ان يحتل ال ثقافتنا وال
ديانتنــا وال امياننا وهذه االرض بالذات وهذه الجبال ال احد
يستطيع ان يحتلها او يدوسها».
وتابع «اعرفــوا جيدا ان مرشوعهم بوضع اليد عىل البلد
سقط والتوطني ســقط وادماج النازحني السوريني سقط
ألن ســوريا تقوم والســوريني ســيعودون اىل بالدهم...

باسيل يلقي كلمته من كفردبيان

ومــرشوع ادخال االرهاب من الجرود ســقط ونحن الذين
«ما خلليناهم».
وشــدد عىل أنه «ســنحرر اقتصاد لبنان وهذا هو الهدف
واملعركــة قبل االنتخابات وخاللهــا وبعدها وتذكروا جيدا
اننا من حررنا لبنان من كل محتل وويص وســنحرره منهم
ومن سياساتهم».
وقال« :تذكــروين :يريدون ان يرفعوا الدوالر اكرث لتأتوا
لالنتخابات «تعبانني» اكرث فالعقوبات وســيلة السقاطنا
والــدوالر وســيلة ليتعب الناس ويســقطونا وهم رشكاء
والالعبون الداخليــون والخارجيون وراءهم» ،مضيفا «يا
شــعبنا اللبناين :هم يلعبون بك وبلقمة عيشك بعدما كانوا
هم من رســموا السياســة املالية وليس نحن ...فنحن من
واجهناها وتكلمنا عن اقتصاد االنتاج» .وأضاف« :حاربونا
بالنفــط والغاز ألنهم ال يريدون ان يكون اقتصادنا وماليتنا
يتمتعــان بالحريــة حتى تبقــى تبعيتنا للخــارج ونبقى
«نركــض» وراء دول وصندوق نقد ملســاعدتنا وال تكون لنا
مقومات الصمود واالكتفاء الذايت».

علــــــوش« :املســــــتقبل» لــــــن يغيــــــب عــــــن االنتخابــــــات
وســــــــــتكون لــــــــــه لوائــــــــــح فــــــــــي مختلــــــــــف املناطــــــــــق

أكد نائب رئيس تيار املســتقبل النائب الســابق مصطفى
علــوش ،يف حديــث صحــايف ،أن «التيار لــن يغيب عن
االنتخابات وســتكون له لوائح يف مختلف املناطق» ،معترباً
أن الغياب يعني االنتحار الســيايس وعدم تحمل املسؤولية.
ويف حني لفت إىل انتهاء التحضرات اللوجيســتية ،أشار
«إىل أن األمــور األخــرى املتعلقة باالســتعدادات التقنية
والعمليــة كالتحالفات وأســامء املرشــحني تنتظر دعوة
الهيئــات الناخبة ،وذلك لقناعــة الجميع أن االنتخابات لن
تحصل ،وفق ما تشــر إليه املعطيات واألوضاع السياسية
يف الوقت الحارض».
وعــن خريطة التحالفات التي ســتحكم هــذه املعركة،

أوضح علــوش أن «هناك مبادئ عامة لن نزيح عنها كعدم
التحالــف مع حزب اللهوالتيار الوطنــي الحر« ،مؤكداً يف
الوقــت عينه أن «التحالف مع التيار يكاد يكون مســتحيالً
حتــى أكرث من حزب الله ،بينام هنــاك رغبة بالتحالف مع
القوات اللبنانية والحزب التقدمي االشــرتايك».
وأكد أن ترشــيح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري،
«ليس محســوماً حتى اللحظة وهو مرتوك لحينه» ،مشرا
«إىل أن هناك بعض املرشــحني الثابتني ،يف حني حسم أمر
عدم ترشــح آخرين مع التيار ،ويعطــي مثاالً عىل ذلك أن
النائب طــارق املرعبي لن يكون عىل الئحة املســتقبل يف
عكار ،إضافة إىل التوجه لطرح أسامء جديدة يف طرابلس».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
هــــل يــتــخــلــى «امل ــس ــت ــق ــب ــل» عــــن نــــوابــــه فــــي ع ــك ــار

عاقل يفهم

ّ
ــــــــن
بــــــــائــــــــعــــــــة الــــــــ
اييل يوسف العاقوري
كنت احت قهويت الصباحية يف احد مقاهي بروت،
كانت تجول يف فكري حالة البلد العامة وكنت اسأل نف
كيف آلت بنا األمــور االقتصاديــة واالجتامعية اىل هذا
املستوى؟
وما هو ســبب وصولنا اىل هذا الــدرك؟ وكيف لنا ان
نعرب هذا النفق؟ وهل ميكن ان نجتاز هذه الفرتة السوداء
ساملني؟
كنت اراقب املارين من قــريب وارصد تعابر وجوههم
وترصفاتهم.
كنت اراقــب الحزن املختبىء يف عيونهم وبســامتهم
الخجولة وفرحهم املصطنع حتى كنت اســمع همسات
العتب «والنق» عىل وضع البلد وسياســ ّييه .وبينام اراين
صور غزت
غارقاً يف هموم الحارض ومشــاهده الحزينة ُ
مخ ّيلتي .كل صور املايض البهي صحت يف داخيل واصوات
من الزمن الجميل سمعتها من جديد تندهني وحتى رائحة
الياسمني تعانقت مع رائحة القهوة فعبقت خراً.
كنت جالساً وكل حوايس تعمل ومخيلتي تعكس امامي
كل هذه الصور واذا يب اســمع صوت امرأة تكلمني باللغة
» وتظهر امامي
الفرنســية قائلــة «
بشــعرها الرمادي الطويل انيقة بهية تفوح منها رائحة
» «شــو
االنوثة النادرة .تعجبت ووقفت قائال« :
يل وعيناها تربقــان وتختزنان احزان
برتيدي» فــردّت ع ّ
وفني هذا ،هو كل ذكريايت!
االرض كلها ،قائلة أنا ابيع الف ّن
ّ
يل مفاتنه .استهلت حفلة
بدأت تغريني بفنها وتعرض ع ّ
البيع برسومات قالت انها رسمتها وهي يف سن املراهقة،
فقلت لها يعنــي «م من زمان كتر» فأحم ّرت وجنتاها
وكأنها بالفعل من عمر املراهقني فامطرتها اسئلة وكأنني
عارف بخبايا الفنون وشجون الرسم والنحت.
كم السعر؟ وما هو عددها؟ ومباذا رسم ِتها؟ وهل هي
مختلفــة عن بعضها؟ وما هو نوع املــادة؟ وهل هذا فن
تشكييل ام تجريدي؟
فابتسمت ،وكأن البســمة مل تعرف شفتيها منذ زمن،
واردفت قائلة« :هيأتك بتعرف بالرسم؟»
فجاوبت بنعم ،مدعيا املعرفــة وانا بالفعل ال اعرف اال
اســامء بعض الرسامني املشــهورين فبدا عليها االرتياح
يل برشح عن انواع
معتربة انني «زبون لقطة» ففاضت ع ّ
الرســم ومدارســه وتقنياته .وأنا كنت مأخوذاً بجاملها
املستور وكأنها ال تدري انها جميلة!
بضع دقائق م ّرت وهي واقفة بقريب تغويني برســمها
وتح ّ لعملية البيع وانا شــارد بــردود فعلها واحمرار
خدّيها والتامع عينيها وارتباك يديها.
ســألتها مجدداً ،ماذا لديك يف الكيس ايضاً؟ فجاوبتني
لدي الكثر مــن الذكريات ،ذكريات
ودمع العني يســبقها ّ
الطفولة موجودة وذكريات الشــباب ايضا ًوحتى ذكريات
أهيل واجدادي .فاخرجت تحفاً واشــغاال يدوية مشغولة
من القامش ومطرزة بجميع االلوان وازراراً فضية وذهبية،
فخلت انها تبيع «جهاز عرسها» وأغىل ما متلك!
هنا ســألتها ملاذا انــت تبيعيني كل هــذه املقتنيات؟
فاجابتنــي «انا فنانة وكل ما اصنــع وابدع هو يل ولكن
ّ
التخيل عنها ،فأردت بيعها ،أنا ابيع
الظروف اجربتني عىل
الفن املمزوج بالذكريات واملشاهد الجميلة ،انا ابيع تاريخي
وتاريخ اهيل وكل ذلك كيال ابيع شيئاً آخر ،وفهمك كفاية»!!
هنا ادركت حجم الحالــة االجتامعية التي مت ّر بها هذه
املرأة وملست ملس اليد الفقر الذي وصل اليه املجتمع اللبناين
عامة و«األوادم» خاصة.
وايقنت ان الطبقة الوســطى التي كانت تشكل اغلبية
العائالت اللبنانيــة زالت وبات افرادهــا فقراء معوزين
يبحثون عن لقمة العي مييناً ويساراً.
وقفت لوقــت قصر افكّــر يف الوضــع االجتامعي
واالقتصادي الذي اوصلتنا اليه الطبقة السياسية الفاسدة
والعاجزة عن ايجاد أي حل ومــ ّر يف ذهني صورة اللبنان
املزدهر يف ستينيات القرن املايض والحت يف االفق هامات
رجال الدولة من كميل شــمعون اىل فؤاد شهاب والياس
رسكيس ورياض الصلح وشارل مالك وغسان تويني وجان
عزيز ووو....
قاطعتني الفنانة البائعة قائلة« :تريد رسمة ام رششفا
مط ّرزاً»؟
فجاوبتها والغصة تخنقني لن اشرتي منك تاريخك ولن
ادعك تبيعينه ولن اســمح لك بان تبدّدي مقتنيات عائلتك.
واردفت قائالً سأسعى يك يكون لك محرتف ترسمني فيه
وتزخرفني وتط ّرزين وتبدعــني وبذلك تقدرين عىل اعالة
نفسك ،فه ّزت برأسها رافضة عريض مع كثر من الحسة
قائلة« :انا ابيع كل يشء وسأغادر هذا الوطن اللعني!!».
وهنا وجدتني صامتاً ابكم واخرس غر قادر عىل ايجاد
جواب يليق بحزنها وخيبة أملها فرأيت نف صغرة امام
غضبها ويأسها وانكســارها .وعلمت فظاعة االذى الذي
تسببه السلطة الحاكمة يف نفوس الرشفاء وادركت انني
غر قادر عىل تربير ما يحصل ولست مجرباً عىل الدفاع عن
أحد او تبييض صفحته.
ولكيال ابقــى صامتاً ،وانا عارف أن ما ســأقوله ليس
له قيمة عندها ،بــدأت بالحديث عن مجد لبنان وعظمته
ودوره يف هذا الرشق وتابعت شــارحاً لها كيف ان االرشار
يخططون اللغاء لبنان مــن الخريطة يف املنطقة وكيف
انهم يستبيحون ارضه ورشعيته وسيادته وحريته وكيف
أن الشــعب الصامد لن يدعهم يحققــون مأربهم وانه لن
يل
ينكس وان طر الفينيق سينتفض يف آخر االمر .ردت ع ّ
باختصار لقد فات األوان!!!
هنا ِ
فطنت عجزي وادركت ان الشعب العظيم الذي راه ّنا
عليه بات يف اسفل السلم االجتامعي فقراً ذليالً محطامً
وانه لو جاء كل سالطني االرض وديبلوماسييها لن يقدروا
عىل اقناعها بالبقاء يف هذا الوطن ولن يقووا عىل تغير
نظرتها للوضع القائم او تعديل قرارها.
يف آخر الحديث معها مل اقدر ان انظر بعينيها وال حتى
ان اتفــوه بكلمة واحدة .فغادرت املــكان مرفوعة الرأس
وكأنها ربحت جولة من معــارك الحياة محققة هدفاً يف
مرمى تفاؤيل وثقتي بهذه الدولة!
خالل حديثنا الذي زاد عىل نصف ساعة م ّر علينا العديد
من االشــخاص يطلبون املساعدة ،امرأة طلبت ن ربطة
خبز واخرى قالت« :ابنــي بحاجة اىل دواء» وعجوز يريد
ان يأكل «ســندوي » وكانت هي يف كل م ّرة تتعاطف مع
تيس ،فقلت يف نف كم هي كبرة
املحتاج وتعطيه ما ّ
ع ّزة نفس هذه املرأة اذ انها أبت ان تتس ّول مثلهم بل ارادت
ان تضحي بأ ن ما متلك يك تحصل عىل النقود.
هذا ما حدث معي صبيحة ذلــك النهار فكان درس يل
لن انســاه ما حييت ومتنيت لو يسمع احد املسؤولني يف
هذه السلطة الحديث الذي جرى بيننا ،لذلك قررت ان اكتب
تفاصيل هذا الدرس حبذا لو يقرأه احد يوماً ما.
يف الختام اقدر ان اقول إن بائعة الفن انترصت مبنطقها
عىل بائع الكالم والوعود وعلمته درساً لن ينساه.

جهاد نافع
كالم كثــر يف الكواليــس حول متغرات عىل الســاحة
العكارية يف االنتخابات النيابيــة املقبلة ،وكالم اكرث يتعلق
مبتغرات لدى «تيار املســتقبل» يف عــكار وطرابلس ،وان
وجوها ستتغر ،ووجوها جديدة سرشحها التيار خاصة يف
عكار وطرابلس...
فال يزال «التيار االزرق» يعترب ان الشامل بيئته وحاضنته،
باعتبــار ان طرابلس وعكار قاعدة ســنية يت ء عليها يف
االنتخابات ويف كل اســتحقاق مفصيل ،كــون هذه البيئة
اعطت «الحريرية السياســية» ما مل تعطــه اية بيئة اخرى
يف لبنان ،ولو كانت صيدا مدينة الحريري ،او بروت منصة
انطالقه السيايس...
لذلك كان اتجاه بهاء الحريري نحو الشامل ،وتحديدا عكار
حيث أتقن فن دغدغــة عواطف اهلها الطيبــني املعطائني،
يف حني ان هذه املنطقة مل تنل من «الحريرية السياســية»
عىل مدى ســنني طويلة وحتى اليوم سوى الوعود واالماين
والشعارات...
مل تكن «كتلة املستقبل» يف عكار عىل قدر عطاء العكاريني
للتيار ،والوجوه يف كل موسم انتخايب تتكرر ،واذا ما حصل
تعديل طفيف او دونه بقليل ،وكأن «االزرق» محارص بعدد من
اسامء ال يستطيع خرقها.
لكن مــا ورد عىل لســان النائب مصطفــى علوش حول
النائب طارق مرعبي ،بانه لن يكون عىل لوائح «املســتقبل»،
اثار جملة تســاؤالت عام اذا كان مرعبي غر راغب بالرتشح
عىل لوائح «املســتقبل» ،او ما رصح به علوش يعكس رغبته

هو ،أو رغبة الرئيس ســعد
الحريري...
وترى اوســاط عكارية
ان «االزرق» لــو قرر احداث
تغيــر يف الوجوه ،هل رأى
ان طارق مرعبي هو العائق؟
وملاذا مرعبي دون غره من
الوجوه التي مل تقدم لعكار
ولو بصمة واحــدة يذكرها
العكاريون ،سوى استفادة
محاسيب واقرباء ومقربني
مــن هــذا وذاك النائب يف
«الكتلة الزرقاء»؟...
يرى عكاريــون كرث ان
عــكار بالفعــل تحتاج اىل
تغيــر جذري يف وجوه ممثليها يف املجلس النيايب ،ولطاملا
متنوا وناشــدوا عــودة الرئيس عصام فــارس اىل الحياة
وال
السياســية ،كونه الوحيد الذي تــرك بصامت ال تح
تعد يف عكار وعىل مســاحة البالد كلها ،ويحلم عكاريون
بهذه العودة يف هــذا الزمن العصيب الذي متر به البالد ،اما
ما رصح به علوش فالفت جدا باستهدافه مرعبي ،بينام يف
طرابلس وعكار من يف الكتلة ،وخاصة من العام  200٥واىل
اليوم ،مل يستطيعوا فرض مرشوع واحد ينهض مبنطقتهم.
والســؤال االهم الذي يطرح يف اوساط شــعبية عكارية :
هل املســتهدف النائب مرعبي ام والده النائب السابق طالل
مرعبي املتمتع بحيثية شــعبية عكارية واســعة؟ ام هناك

«ملعالجة أسباب تجميد عمل مجل الو راء»

«أمـــــــــل» :عــلــيــنــا أن نـــعـــي مــــن املــــســــؤول
عــــن دمــــــار الــــوطــــن جـــــل م ــك ــاس ــب خــاصــة

ا

و من مر يون

شدد النائب قاســم هاشم ،عىل «رضورة
إيالء قضايا الناس الحياتية واالجتامعية ،بكل
مســتوياتها االولوية ،بعد أن تجاوزت االزمة
املعيشيةاليوميةالخطوطالحمروالفقروالعوز
واملــرض دق كل االبواب ،ومل يعد باســتطاعة
املواطن تأمــني الدواء واالستشــفاء والغذاء،
ووصلت سوء الحال اىل درجة مل نشهدها يف
زمن الحروب ،حيث اصبــح االمن االجتامعي
والصحي والغذايئ مهددا ،وهذا ما يفتح الباب
للفوىض اذا ما استمرت االمور عىل هذا النحو».
جاء ذلــك يف ترصيح لهاشــم يف جولة
له يف منطقــة مرجعيون والعرقوب ،وقال:
«أمام خطورة الوضــع االجتامعي ،اصبحت
عودة الحكومة لالجتــامع ملعالجة رسيعة
لالزمــة الحياتية رضورية ،وهــذا يتطلب
معالجة أسباب تجميد عمل مجلس الوزراء،
واذا كان البعض حريصا عىل مصالح الناس
وحياتهــم وتفعيــل عمــل الحكومة ،فام
عليهم اال تســهيل ازالة االســباب الواقعية
التي دفعت اىل هذه الحالة ودون اي تأخر،
الن االســباب واضحة وانتفاءهــا يحتاج
اىل العودة للدســتور واألصول لتأخذ االمور
مســارها الصحيــح ،بعيدا من االســتثامر
واالستغالل السيايس لقضية وطنية بحجم
كارثــة املرفأ وتداعياتها ،واما اذا اســتمرت
سياسة االستهداف واالستغالل بهذا الشكل،
فان ذلك لــن يصل بنا اىل الحقيقة والعدالة،
فاملطلــوب ادراك وطني ،وان تتغلب الحكمة
التخاذ املواقف االنقاذية حامية لوطننا ودرءا

لالخطار عنه».
اعترب النائب هــاين قبي  ،يف احتفال
تأبيني يف حومني التحتــا ،أن «البعض يريد
شــيطنة األحزاب املقاومة ،فهم وال يؤمنون
بقوة لبنان بل يريدونه ذليال» ،مضيفا «هناك
من ال يؤمــن باملقاومة ونهجهــا .يرشعون
األبواب أمام من يضع العقوبات ويحارص هذا
الوطن ،ويفتحون لهم األبواب ويقولون نحن
عىل الحياد .يريدون تقويض االستقرار الداخيل
وإضعــاف الدولة بلغة طائفيــة ومذهبية،
وهدفهم أن ينقسم لبنان بني مسلم ومسيحي
ألجل أهدافهم وطمعهم مبراكز ومواقع».
وختم «علينــا أن نعي من املســؤول عن
دمــار الوطن ألجل مكاســب خاصة ،ومن
خالل سعيه لهذه املكاســب يهتك الدستور
كل يوم .هذا الواقع لن نقبل به ،وما يحصل
مبلف مرفأ بروت أنهم تركوا االدلة الجنائية
التي تدين مــن فجر املرفــأ ويتابعون ملفا
فيه أخطــاء إدارية .عليكم أيها القضاة ومن
يرعاكم من السياسيني ،أن تبحثوا عن األدلة
الجنائية التــي تدين من فجــر املرفأ ومن
استقدم هذه املواد وسهل عملها ليك يصاب
لبنان بهــذه الكارثة والنكســة .عليكم أن
تعرفوا مسؤولياتكم وطريقة عملكم بالبحث
عن أدلة جنائية تديــن املجرمني واملتهمني،
ال أن تبحثوا عن أخطــاء إدارية تزرعون من
خاللها الفتنــة يف البلد وتجعلون من لبنان
دولة مستباحة بقضايا الطوائف واملذاهب،
وتبتعدون عن القضية الوطنية األساسية».

يف الجامعة املرعبية من يلعب دورا ُمســتثمرا عالقاته مع
الحريري؟...
وترى هذه االوساط ان «االزرق» مل يعد بنفس الحجم الذي
كان عليه يف الســابق ،وان متغرات قد حصلت عىل الساحة
العكارية ،حيث هناك من يســعى نحــو وجوه جديدة فاعلة
وذات حيثية شــعبية وكفاءة عالية قادرة عىل إحداث نقلة
نوعية يف عــكار ،وليس العودة اىل وجوه ج ّربها العكاريون
وكانت فاشــلة اىل حد بعيد ،وال ميكن الركون اىل مقولة »
ما خلونا نشتغل» ،فمن يريد الشغل يرص ويحزم امره ،وينزل
اىل امليــدان فاعال وي ب بيد من حديد عىل طاوالت الوزراء
واملراجع املختصة ويف املجلــس النيايب النتزاع حقوق عكار
بارادة صلبة...

الحلبي :الــواقــع ال عب يُثقل القطا التربوي
ُ ّ
ولـــن نــألــو ج ــه ــدا لــتــحــقــيــق املــطــالــب املــحــقــة

زار وفد من قيادة الحزب الســوري القومي
اإلجتامعي وزير الرتبية والتعليم العايل عباس
الحلبي ،حيث أملوا أن يتجاوز القطاع الرتبوي
الظــروف الصعبة التي مير بهــا ،من جراء
جائجة كورونا وتفاقم األوضاع اإلقتصادية،
وأن تتمكن الوزارة من القيام مبســؤولياتها
الطاقــات إلنجاح العام الدرايس
وبذل أق
مبا يضمن مستقبل التالمذة والطالب.
وشــدّد الوفد القومي عىل رضورة «عدم
حرمان أي تلميذ أو طالب من مقعده الدرايس،
وهذا يتطلب خطة طــوارئ تربوية تقر يف
مجلس الوزراء تبدأ بتوفر اإلمكانات املطلوبة
للوزارة لتتمكن من القيام مبا عليها» ،موضحاً
أن «الحــزب القومي حريص عىل املدرســة
الرســمية والجامعة الوطنيــة ،ويعترب أن
دعمهام واجب وطني بامتياز».
كام أكد أنه «دعم كل خطوة يخطوها الحلبي
يف هذا اإلتجاه ،سيام بعد جهوده التي افضت
إىل تعيــني رئيس جديد للجامعــة اللبنانية

يتمتع بالكفاءة األكادميية والعلمية» .ورأى
أن «الواقع الرتبوي يف لبنان يحتاج إىل الكثر
من اإلهتامم ،وهناك أمــور ال بد من أن تنجز
ويف مقدمتها توحيد املناهج الرتبوية ،ونأمل
أن نتمكن يف املستقبل القريب من إنجاز هذا
األمر عىل قاعدة تعزيز مبدأ املواطنة».
من جهته ،وضــع الحلبي الوفد يف صورة
الخطوات واإلجراءات التــي يقوم بها إلزالة
املعوقات من أمام انطالق العام الدرايس ،الفتاً
إىل أن «الوزارة أقــرت ومن ضمن اإلمكانات
املتوافرة إعطــاء املعلمني بعــض حقوقهم
مبا يســاعدهم عىل الصمود يف ظل الوضع
اإلقتصادي واإلجتامعي املتفاقم».
وأشار الحلبي إىل أن «الواقع الصعب يثقل
القطاع الرتبــوي وكل القطاعــات ،وهناك
رضورة لتعــاون الجميــع ،وأن يتقدم حس
املســؤولية الوطنية تجاه األجيــال الجديدة
عىل ما عداه من مطالب محقة لن نألو جهدا
لتحقيقها».

أعلن مدربــو الجامعــة اللبنانية ،تعليق
إرضابهم بصورة مؤقتة ملدة أســبوع ضمن
دوام يومني ،مذكرين بـ «أن األوضاع املادية
ضاغطة واملعالجة يجــب أن تكون رسيعة
عىل أن تبقى االجتامعات مستمرة مع كافة
املعنيني بهذا امللف ملواكبة املستجدات واتخاذ
القرارات املناسبة تباعاً».
وأكدوا «أن تحركهم لــن يقف قبل العبور
باملدربني نحو بــر األمان وذلك بحياة كرمية
تعود بالفائدةاألوىل إىل الجامعة األمر الذي
يتطلب من جميع املدربني التضامن والتكاتف
فيام بينهم» ،موضحني أن «اللقاء األخر الذي
حصل مع رئيــس الجامعة اللبنانية بحضور
رئيس رابطة العاملــني بدأت تظهر مالمحه

من خالل قبض الدفعة األوىل من املساعدات
واإللتزام بتنفيذ ســاعات العقد فقط والعمل
جار بشكل مكثف عىل استكامل إرسال امللف
إىل مجلس الوزراء ضمن املهلة املحددة التي
من املتوقع أن تكون نهاية األسبوع املقبل».
وأضافوا «نطلب من ح ة الرئيس اإليعاز
إىل جميع املدراء وأمناء الس إلرســال شهر
 11كامــال دون نقــص يف الســاعات ألن
التقصر كان بســبب عدم توفر الســيولة
للذهاب إىل الجامعة بسبب التأخر الحاصل
يف قبض املستحقات» ،مؤكدين أنه «من اآلن
وصاعدا وإىل حني إقرار العقود وتســويتها
من حيث أجر الساعة لن ننفذ سوى ساعات
العقد الفعلية».

ّ
ُمـ ّ
ّ
«اللبنانية» :تعليق ا ض ــراب ملــدة أسبو
ـدربــو

«ا لديموقراطي اللبناني» أحيا ذكــر ا ستقالل
ّ
الوطنية
وك ــلــمــات نـ ّـوهــ بــمــواقــف طــالل أرســـالن

أبـــــــي نــــ ــــر يـــشـــكـــر بــــــايــــــدن :االعـــــتـــــرا
بـــمـــجـــ رة الــعــثــمــانــيــيــن يُ ــنـ ـ ــف ــه ــداءن ــا
شــكر رئيس الرابطة املارونيــة النائب
الســابق نعمة الله ايب نــرص ،يف بيان له،
للرئيــس األمريك جو بايــدن «توقيع قرار
تاريخي يديــن فيه املجزرة التــي ارتكبتها
الســلطنة العثامنية يف حــق مليون و900
ألف مسيحي مرشقي من األرمن واألشوريني
والكلدان واليونــان واألراميني ،وذكر القرار
املوارنة الذين قىض ما يزيد ثلثهم يف الحصار
التجويعــي الجائر الــذي طاولهم ويندى له
جبني االنسانية خجال وعارا».
وقال« :الرابطة املارونية سبق أن اصدرت
بيانا شكرت له فيه اعرتافه باإلبادة األرمنية،

واليوم تجدد شــكرها اعرتافه باإلبادة التي
طاولت املوارنة جوعا .وهذا االعرتاف ينصف
شــهداءنا الذيــن كانوا ضحية االســتبداد
العثامين ،وهم ليســوا حرصا مــن املوارنة،
بل من كل الطوائف املســيحية واإلسالمية
وجميــع مناطق لبنــان ،ويعطينا الحق يف
مقاضاة الدولة الرتكيــة وتعويض عائالت
الشهداء».
وختم»لن تكل لنا عزمية حتى نتوصل إىل
إقرار يوم ذكرى مأساة الحرب العاملية االوىل،
أو ذكرى املجاعة ،ألن يف الذكرى عربة ،ويف
العربة حياة واستمرارية لالوطان».

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
شعبة العالقات العامة يف بال لها انه« :يف
إطار مكافحة عمليات تهريب األشخاص من
سوريا إىل لبنان ،ونتيجة ملعلومات توافرت
لدى شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل،
متكنت قوة من الشعبة ومن قطعات رسية
حلبا يف وحــدة الدرك اإلقليمي ،ليل 2٥ 24
من ضبط حافلة لنقل الــركاب فان  ،عىل
طريق عام بيت مالت الجومة ،وبداخلها 24
شخصا من الجنسية السورية ،بينهم نسوة
وأطفــال ،دخلوا بطريقة غــر رشعية اىل

لبنان ،عرب الحدود اللبنانية الســورية عرب
منطقة وادي خالد ،وذلك مبســاعدة بعض
املتورطني يف عمليات تهريب األشخاص عرب
الحدود ،لقاء مبال مالية.
أحيل االطفال والنســوة ،عــىل املديرية
العامــة ل من العــام ،يف حــني أوقف ٦
أشــخاص من ركاب الحافلة ،واحيلوا عىل
مفــرزة حلبا القضائيــة يف وحدة الرشطة
القضائية ،للتوســع بالتحقيق معهم ،بناء
عىل إشــارة القضاء املختــص ،والعمل جار
لتوقيف باقي املتورطني».

تــوقــيــف حــافــلــة ت ــه ـ ّـرب ســوريــيــن الـ ــى لــبــنــان

ل

ل ا

ع

ل

م و

أحيت دائرة الغــرب يف الحزب الدميقراطي
اللبناين الذكرى الثامنة والسبعني ل ستقالل
اللبناين ،يف إحتفال حاشــد أقامته يف بلدة
رسحمول ،بحضور مشــايخ مــن املنطقة،
الوزير الســابق صالح الغريــب ،نائب رئيس
الحزب نسيب الجوهري ،رئيس بلدية رسحمول
أنور اســامعيل ورؤساء بلديات وممثلون عن
بلديات املنطقة ومخاتر ،رؤســاء الدوائر يف
الحزب ،ممثلون عن :حزب الله ،الحزب السوري
القومي اإلجتامعي ،التيار الوطني الحر والحزب
الشــيوعي اللبناين ،باإلضافة إىل حشد من
منتدى الشباب الدميقراطي اللبناين ،جمعية
الكشاف الدميقراطي وحزبيني ومنارصين.
بعد النشــيد الوطني اللبناين ونشيد الحزب
الدميقراطي اللبناين ،ألقت خزامة إســامعيل
كلمة ترحيبية بالحضور ،ثم كانت كلمة لبلدية
رسح م ول ألقتها ميس ون اسامعيل إستذكرت
فيها مزايا بطل اإلســتقالل مجيد أرســالن
والتضحيات التي بذلها من أجل كرامة وصون
تراب وطننا لبنان حتى تحقيق اإلستقالل عن
اإلنتداب الفرن  ،كام شــكرت رئيس الحزب
الدميقراطــي اللبناين طالل أرســالن عىل
مواقفه الوطنية والعروبية ودعمه الدائم لبلدة

وأهايل رسحمــول .وألقى كلمة الحزب عضو
املجلس الســيايس ورئيس دائرة الغرب وليد
العياش ،أكد فيها «عىل إكامل مسرة املجيد مع
رئيس الحزب طالل أرسالن الذي نادى بتطبيق
إتفاق الطائف بكل حذافــره منذ العام 1990
كونه املدخل الصحيح لالنتقــال نحو الدولة
وســدت
املدنية الحديثة ،فحورب من كثرين ُ
كل أرباب الســلطة
األبــواب بوجهه من قبل ّ
آنــذاك ،ويف العام  2009بعــد أن أثبت النظام
اللبناين الطائفي مدى فشله و ُعقمه عن إدارة
البالد باألطر الحكيمة والرشيدة كان ارسالن
أول من نادى بعقد ُمؤمتر تأســي وطني
لالتفاق عىل عقد إجتامعي جديد يُعيد إنتظام
الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية»،
ُمســترشفًا ب»طرحــه آنذاك قعــر األزمات
واإلنهيارات اآلتية والتي ل سف نعيشها اليوم».
وختم العياش «زمن اإلستبداد إنتهى وقد بدأ
زمن الحرية ،زمن اإلحتالل أفل وقد إنطلق زمن
تحرير فلسطني ،زمن الهزائم ّ
وىل وقد أ زمن
االنتصارات من ســوريا قلب العروبة النابض
بقيادة الرئيس بشار األسد».
يف الختام اإلحتفال ،جرى رفع العلم اللبناين
عىل تلة بلدة رسحمول.

االثنني  29ترشين الثاين 2021

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
بكركي «على الحياد» من االستحقاقات الثال ة في ربيع وخريف
ُ
اوسا كنسية  :طروحات الراعي انقاذية وانسانية ...وال مر حين لديه

عيل ضاحي

بعــد  2شــباط ،2021
حيث كان اللقاء الجامهري
الكبر مــا يقــارب الـ12
الفاً وغالبيتهــم من القوى
املســيحية املعارضــة للتيار
وتحالفه مع حزب الله وغلب
عليــه الحضــور «القوايت»
و»الكتائبي» ومستقلون ومن
الحراك املسيحي ،ترى اوساط
مســيحية ان بــات لبكريك
مــرشوع ســيايس ومطلب
يومــي للبطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي وهو الحياد اإليجايب
الف ّعال للبنــان ،والدعوة إىل
عقــد مؤمتــر دويل برعاية
األمم املتحــدة من أجــل لبنــان .ووقتها رفعت
الجامهر الحارضة شعارات «ضد الهيمنة اإليرانية
وضد تحالف السلطة املتحالف مع إيران».
وحتى اليوم ،ترى االوســاط نفسها ان الراعي،
باالضافــة اىل متثيله املرجعيــة الدينية االوىل
للمســيحيني املوارنة يف لبنان وانطاكية وسائر
املرشق ،ف نه بات له مواقف سياســية وتوجهات
معينة يراها ال تتعارض مــع التوجهات الدينية،
ويؤيدها قسم من اللبنانيني واملسيحيني ويرفضها
آخرون .بينام يرى آخرون انه ال يحق الي مرجعية
دينية ان تتعاطى السياســة من املجلس الشيعي
او دار الفتوى او مشــيخة العقل وكذلك لبكريك،
او اي مرجعية مســيحية اخرى فســيحولها اىل
مصاف رجل السياسة وتصبح عرضة لالنتقادات

والحمالت السياسية واالعالمية.
واليوم ،وعىل ابواب ثالثة استحقاقات يف العام
 ،2022يرتدد اســم بكريك يف انتخابات «الرابطة
املارونية» واالنتخابات النيابية والرئاســية ،ومن
دون ان يتم اعالن اي موقف او ت رســمي ألي
مرشح ،ال لـ «الرابطة املارونية» وال للرئاسة وال
لالنتخابات النيابية.
عىل مســتوى «الرابطة املارونية» واالنتخابات
التي تجري يف آذار  ،2022تؤكد اوساط كنسية ان
ليس لبكريك مرشح مبارش او غر مبارش ،وهي
مع الجميع النجاح االســتحقاق وعىل مســافة
واحدة منهم .وتؤكد االوســاط ان السفر السابق
خليل كرم يف االونيســكو واملرشــح اىل رئاسة
«الرابطة» عىل عالقــة جيدة وقريب من بكريك،
ولكــن هذا ال يعنــي ان بكريك تدعــم كرم عىل

ّ
ّ
مطلبية في بلــــــدة علي النهري
ــــــعبية
ت اهــــــرة

حساب املرشــح اآلخر ،وهو
املحامي بول كنعــان ،والذي
اعلن ترشــحه منذ ايام ،كام
يرتدد اســامء اخرى مل تعلن
ترشحها الرســمي بعد ،ليتم
التعاطي مع ترشيحها رسمياً
وكأمر واقع.
وتكشــف االوســاط ان
الوحيد املخول بالتحدث ب سم
بكريك هــو البطريرك الراعي
نفســه ومجلــس املطارنة،
وكل رجــال الدين املوارنة لهم
مرجعية واحــدة هي بكريك
وال يتحدث ب سمها اي شخص
مدين او ديني وهناك قســم
من االعالم ينطــق مبا يعلنه
الراعي.
وتقول االوساط ان ال توجه
من بكريك لخوض اي استحقاق ،وهي ال تؤيد اي
اسم لرئاسة «الرابطة املارونية» وحتى االنتخابات
النيابية والرئاســية ،وليس لها اي مرشــح يف
االنتخابــات النيابية والرئاســية ،وهي ال تخفي
العالقة بني بكــريك والوزيرين الســابقني زياد
بارود ودميانوس قطار ،وهام يطرحهام الوســط
املاروين كمرشــحني صالحني للرئاســة االوىل
وكمخرج تســوية بني الجميع ،وكانا طرحا خالل
انتخابات العام  201٦الرئاسية.
وتؤكد االوســاط ان طرح الحياد وانقاذ لبنان
ال يراه الراعــي اال مرشوعاً انســانياً ملنع حصار
لبنان واســتخدامه كمنصة لتصفية الحسابات،
ومنع تخريب عالقات لبنان بالخارج ،وعدم تركه
«رهينة التدخل االيراين والسالح».

فــرنــجـ ّـيــة بــح ـ م ــع ــريــو ال ــت ــط ـ ّـورات

ف ة فر ي

ر ي م تق

استقبل رئيس «تيار املرده» ســليامن فرنجية يف دارته يف
بنشعي ،السفرة الفرنســية آن غريو واملستشار السيايس يف
الســفارة كوانتان جانتيه ،يف حضور الوزير الســابق روين
عريجي ،وكان عرض ل وضاع العامة املحلية واإلقليمية والدولية
ولصعوبة املرحلة التي مير بها لبنان ورضورة إيجاد الحلول.

تظا رة

لي

نظمت يف بلــدة عيل النهــري ،مظاهرة
شــعبية بعنوان «حليب األطفــال واالدوية
والتدفئة خط أحمر» ،رفعت خاللها شعارات
مطلبية ملحة ،بدعوة من تنسيق «انتفاضة
رشق زحلة» و»التحالف االجتامعي».
وألقى الناشط إبراهيم سنديان كلمة ،شدد
فيها عىل ان «املطالب االجتامعية خط احمر،
وان التحركات مستمرة لحني تحقيق املطالب
املحقة».

بدوره ،ألقى الناشــط احمد املكحل كلمة
باسم «تنسيق انتفاضة رشق زحلة والتحالف
االجتامعي» ،طالــب فيها الحكومة وخاصة
الثنايئ الشــيعي ،مبا أنه «جزء من السلطة
وبيده التعطيــل» ،بـ»تأمني مــواد غذائية
مدعومة بشكل جدي ،وأبرزها املازوت ،الغاز،
البنزين املدعوم لنقل الطــالب اىل املدارس،
تخفيض أســعار االدوية مبا يتناســب مع
األوضاع».

الــقــ ــيــ ــي دعـــــا الــ ــحــافــيــيــن واالع ــالم ــي ــي ــن
للت ويــــــ بكثافة فــــــي انتخابات نقابــــــة املحررين
أوضح نقيــب املحررين جوزيف القصيفي
يف حديــث صحايف ،أننا «دخلنــا ابتداء من
اليوم باملــدار االنتخايب لنقابــة املحررين
وأنا اليــوم نقيب املحرريــن وواليتي تنتهي
يف الســادس من كانون األول ،لن أتكلم عن
انجازايت فـ»الشمس شارقة والناس قاشعة»
وما يثــار اليوم من ضجيج يدخل يف طبيعة
العمل الدعايئ واالنتخايب لكل مرشح».
ولفت إىل أنه «هنــاك تنافس انتخايب بني
الئحة مكتملــة والئحتني غــر مكتملتني،
وأريد ان يعلم جميع الصحافيني واإلعالميني
واللبنايني أن النقابة تجــري انتخاباتها من
دون تزكية يف ظل تنافس دميوقراطي صحي
الســمة والعالمة
نريــده ونتمنى أن يكون ّ
الفارقة لنقابتنا التــي ترعى وتواكب العمل

الدميوقراطي يف لبنان».
أضــاف «وردت بعــض املغالطــات حول
أنها هذه هي املــرة األوىل التي تحصل فيها
االنتخابات من دون تزكيــة ،إال أنه يف املرة
املاضية كان هناك منافســة قاسية وحادة
أسفرت عن اخرتاق الالئحة التي كنت أرأسها
من قبل  ٣زمالء من الالئحة املنافسة» .وأكد
أن «جل مل أريده وأمتنــاه عىل الصحافيني
واإلعالميــني الحضور بكثافــة إىل مكان
اجراء االنتخابــات وأن ميارســوا واجبهم
الدميوقراطي إىل أبعد الحدود».
ودعــا إىل التوجه إىل صناديــق االقرتاع
والتصويــت بكثافة« ،مع دعويت إىل تحكيم
العقل والضمر والحكم عىل الثالث السنوات
التي قضيتها عىل رأس النقابة».

ّ
ّ
ولــــيــــة
تـــدريـــبـــيـــة فــــي ا ســــعــــافــــات ا
دورة
ّ
لـــعـــنـــاصـــر الـــــدفـــــا املـــــدنـــــي فـــــي الــنــبــطــيــة

وهــــــاب  :لــــم ت ــع ــد الـــســـرقـــة جــريــمــة
بــــــل وســــيــــلــــة تــــحــــايــــل لـــلـــجـــائـــع

غرد رئيــس حزب «التوحيد العريب» الوزير الســابق وئام
وهاب عرب حســابه عىل «تويرت»« :أمام تخــيل الدولة عن
مسؤولياتها الصحية واإلجتامعية وهزميتها أمام الدوالر مل
تعد السقة بنظري جرمية ،بل أصبحت وســيلة تحايل عند
الجائع من أجل البقاء».

عــــــالمــــــة  :لـــتـــكـــثـــيـــف الـــتـــلـــقـــيـــح
والـــــتـــــ ا الـ ــوقـ ــايـ ــة مــــن «كــــورونــــا»

غرد عضو كتلة «التنمية والتحريــر» النائب فادي عالمة
عرب حسابه يف «تويرت» »:مع تزايد إصابات كورونا وانتشار
املتحور اوميكرون عامليــا ،لتحصني مجتمعنا يف ظل األزمة
التي يعاين منها القطاع االستشفايئ ،علينا الرتكيز وب رشاف
من الوزارات املعنية عىل التزام الوقاية الفردية ،التشــدد يف
إجراءات الوقاية يف املؤسسات الرتبوية والسياحية وخالل
املناسبات االجتامعية ،وتكثيف عملية التلقيح بدءا من عمر ٥
به لهذه الفئات».
سنوات باعتامد اللقاح املو

ّ
الـــــــســـــــيـــــــد  :خـــــــــافـــــــــوا الـــــلـــــه
«الـــــــــكـــــــــورونـــــــــا» مـــــــ مــــــ حــــــة !

ً
قائال« :كأ ا نسينا
غرد النائب جميل الســيد عرب «تويرت»
حل بنا يف موجة الكورونــا األوىل ،ألنك بالكاد تجد أحداً
ما ّ
يف هذه الفرتة يلتزم الكاممة والتباعد بل وأســوأ ،املناسبات
اإلجتامعيــة عــادت كأن شــيئاً مل يكن ،ماذا لــو إمت ت
املستشفيات ومل تجد رسيراً؟ الكورونا م مزحة ،وإذا م
سائل عن حالك ،خاف عىل من تح ّبهم ،وخافوا الله».

لــــــــقــــــــاء بـــــــيـــــــن حـــــــــــــ ب الـــــلـــــه
و«مـــــــنـــــــ ـــــــمـــــــة الــــــ ــــــاعــــــقــــــة»

ي م تق

ة ت يي

نظمت الكتيبتان اإلســبانية والفرنســية
العاملتــان ضمــن اليونيفيــل يف القطاع
الرشقي من جنــوب لبنان ،دورة تدريبية عن
اإلســعافات األولية ميدانيا لعنارص الدفاع

املــدين يف كافة مراكز محافظــة النبطية،
وذلــك يف قاعة بلديــة مرجعيون ،ب رشاف
ضباط ومدربني من الكتيبتني املذكورتني عىل
أن تستمر الدورة ليومني متتاليني.

و

استقبل املســؤول عن منطقة صيدا يف حزب الله الشيخ
زيد ضاهر ،وفــدا قياديا من منظمة «الصاعقة» برئاســة
عضو القيادة العامة أمني رس منظمة لبنان أحمد الشيخ ،يف
حضور املسؤول عن شعبة عني الحلوة عيل الزينو .وكان بحث
يف التطورات وانعكاسها عىل الواقع الفلسطيني ويف أوضاع
املخيــامت .وحيا الوفد قيادة الحزب عــىل مواقفها الداعمة
للقضية الفلســطينية ،مســتنكرا «قيام الدولة األوسرتالية
بوضــع حزب الله عىل الئحة اإلرهاب ،فهــذا اإلجراء الظامل
لن يثنــي الرشفاء عــن تأدية واجبهم اىل جانب الشــعوب
املستضعفة ويف طليعتهم الشعب الفلسطيني».
وحيا املجتمعون «روح الشهيد الشــيخ فادي أبو شخيدم
منفذ العمليــة النوعية يف القدس ،والــذي أكد بدمه تجذر
املقاومة يف وجدان الشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطني
من النهر إىل البحر».

هــــــل يـــــعـــــود «الـــــغـــــضـــــب» مــــــن جـــديـــد
الــــــــــــــى ســــــــــاحــــــــــات طـــــــرابـــــــلـــــــ

دموع االسمر
قبــل عامني اضحــت عاصمة الشــامل
«عروس الثــورة» بعد نــزول املواطنني اىل
ساحة عبد الحميد كرامي النور  ،ومشاركة
االلوف يف االحتجاجات عىل ارتفاع االسعار
وتدين مســتوى املعيشة ،واســتمرت هذه
االحتجاجات ملدة ثالثة اشهر ،وشكلت مادة
دســمة للمراقبني وتحديا لكل الظلم والقهر
الذي مارسته الطبقة السياسية خالل عهود
من الحكومات املتعاقبة.
ل كن فجــأة بــدأت مجموعات شــعبية
باالنســحاب الواحدة تلو االخرى ،من طالب
ونقابات وجمعيــات وروابط اهلية ،وفرغت
ا لســاحة من الرشائح النخبوية والشعبية،
وبقي فيها اعداد قليلة ال يتعدى حجمها املائة
شخص.
لعبت هذه املجموعة الصغرة دورا ســلبيا
فيام بعــد ،بعد ارتكاب املجــازر بحق املدينة
من تخريب وتكســر وتدمر للبنى التحتية،
االمر الذي رأت فيه اوســاط طرابلســية ان
ما يجري مخطط تدمــري للمدينة ،مؤكدة
ان االحتجاجات تحتاج اىل شــعب يثور ضد
الســلطة والحفاظ عىل تاريخ املدينة وليس
تدمــره ،وان مــا يحصل تجــاوز مبادىء
االنتفاضة عىل االوضاع السيئة ،اىل محاوالت
االســاءة لتغير وجه املدينــة وحضارتها،
وكانــت نتائج تلك الفــورات تراجع يف رواد
االسواق التجارية ،وتشويه يف معامل املدينة،
خاصة تلك االبواب الحديدية الســوداء التي
تصفحت بها فروع املصارف يف املدينة.
ومنذ ايام قليلة ظهرت عرب مواقع التواصل
االجتامعي دعوات للمواطنني اىل املشــاركة
يف «يوم الغضب» صباح اليوم ،احتجاجا عىل
االنهيــار املدوي للــرة اللبنانية التي وصلت
اىل اد مستوياتها ،وباتت العائلة الواحدة
املؤلفة من خمســة اشــخاص تحتاج اىل
خمســامئة الف لرة يف اليوم الواحد ،كحد

اد لتأكل وترشب.
يف شــوارع طرابلس ما ينبىء ان الواقع
املعيــي املتدهور يطغى عــىل كل الهموم
االخرى ،ويرزح غالبية املواطنني تحت وطأة
الدوالر الذي سجل رقام قياسيا غر مسبوق،
ويف ظل هذا الواقع يزدحــم املواطنون امام
محالت الصرفة لــرصف تحويالت خارجية
بارقــام متدنية كمســاعدات مــن ابنائهم
املهاجرين ،وترتاوح القيمة بني خمســني اىل
مئة دوالر ،ولوال هذه املساعدات الخارجية من
املغرتبني لبل الفقر والجوع مستوى املجاعة،
ورغم ذلك فان املواطنني المسوا حدود املجاعة
يف املدينة التي تعاين منذ ســنوات وتفاقمت
معاناتها يف اآلونة االخرة...
والســؤال املطروح اليوم ،هل ينزل الجميع
اىل الشــوارع يف «يوم الغضب» الشــعبي
الحقيقي؟
هناك من يقول بني االوســاط الشعبية ان
التظاهرات وصيحات الغضب مل تعد تفيد ،وان
القضية ابعد مــن ذلك ،الن العالج يحتاج اىل
ثورة تغير يف بنية النظام املهرتىء الذي بات
عاجزا عن ايجاد الحلــول ملجموع ازمات يف
سلســلة ال نهاية لها ،والبعض اآلخر يرى ان
مسرة التغير تبدأ بخطوة يف مسافة االلف
ميل...
شــوارع طرابلــس باتت تــروي حاالت
الوضع االقتصــادي املنهار من خالل محالت
رشدت
ومؤسســات اقفلت ،وعامل رصفوا وت ّ
عائالتهم ،وغياب املرجعيات السياسية التي
رشدة والتي
مل تبادر اىل احتضان العائالت امل ّ
ترص من فقرها وجوعها...
الغضب الشــعبي اليوم يف طرابلس برأي
اوساط شــعبية ،يحتاج اىل ملسات تنظم هذا
الغضب وتوجهه يف اتجــاه صحيح ،وليس
تخريب منش ت ومؤسسات ومحالت ،ودون
تسييس لهذا الغضب ورفض توظيفه الجندات
سياســية تســتغل موجة الغضب وتدفعها
باتجاهات تحبط الهدف الحقيقي...

أبــــــو يد  :عــــــون لم يطلــــــع على مضمــــــون صور
ّ
ناعية للمرفأ وأوع بتحويلها الى القضاء
ا قمار ال
أكد مستشــار رئيس الجمهورية للشؤون
الروسية النائب السابق أمل أبو زيد ،يف حديث
اذاعي« ،أن رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون تلقف معطيات نظره الرويس وطالب
بصور األقامر الصناعية» ،مشرا «اىل أن أحداً
مل يطلــب االطالع عىل مضمون الصور حتى
ان رئيس الجمهورية أوعز بتحويلها بطريقة
مبارشة اىل القضاء علام أنها ملا قبل االنفجار
وما بعده».
وأشــار أبــو زيــد «اىل أن االنتخابــات
النيابية اســتحقاق دســتوري يجب االلتزام
به مهام تعددت الظــروف املحيطة به .واكد
الدعــم الدويل مبا يف ذلــك الرويس إلجراء
االنتخابــات» ،الفتا «اىل ان الطعن املقدم من
تكتل «لبنان القوي» ال مينع اجراء االستحقاق
الذي سيحصل ولبنان غر قادر عىل تعريض

نفسه للمزيد من العقوبات».
وحتى يحسم التيار الوطني الحر خياراته،
أعلن أبو زيــد «أنه وبالحد األد مرشــح
لخوض االنتخابات املقبلة» ،واضعاً «الحديث
املتزايد عن خســائر ستلحق بالتيار يف إطار
الحملة التي تستهدفه منذ اليوم األول لثورة
 17ترشين».
ويف مسألة ترســيم الحدود البحرية ،أكد
أبو زيد «رفض روســيا ألي قضــم للحدود
اللبنانية ودعوتها للتوصل اىل اتفاق ال يفرط
بحق لبنان وما توافق عليه الحكومة اللبنانية
تأييده موسكو» ،مشــرا «اىل عمل روسيا
الدؤوب عىل تفعيل عودة النازحني السوريني
اىل بلدهم لكن موسكو ال ميكنها حل املسألة
وحدها فاألمور تحتاج لجهود ديبلوماســية
كبرة».

دعا الوزير السابق وديع الخازن ،يف بيان
له ،األطراف السياســيني إىل «التحيل بوقفة
وجدانية لتغليــب املصلحــة الوطنية عىل
املصالح السياســية ،وإال عبثا االتفاق عىل
خريطة طريق إلنقاذ الدولة من التخبط يف
املسؤوليات عىل صعيد انتشال البلد من أتون
الفتنة ،ومل نكن يف حاجــة إىل من يحذرنا
من املغبة املرتتبة عىل تفتيت الدولة جراء كل
ذلك».
وقال« :إذا كانت العوامل اإلقليمية والدولية
فاعلة عــىل هذا الصعيــد ،ومل تنضج حتى
اآلن تفاهامتها عىل السلة اإلقليمية ،فحري
بنــا أن نأخذ زمــام املبادرة قبــل الغرق يف
االستحقاقات املنتظرة ،وإال يكون لبنان دفع
بنفســه نحو املجهول .لحظة اإلنقاذ تتطلب

منا جميعا تحييد مشــكالتنا عن التفاعالت
القامئة من حولنا ،لئال تقع الوقيعة املفرغة
لكل السلطات املتحكمة مبفاصل الدولة ،ألن
ذلك يعني الفرا الذي يبيح الحلول املفروضة،
ويعمم الفــوىض الهدامــة لروحية امليثاق
الوطني والعي املشرتك».
وكان الخــازن اتصــل بوزيــر خارجية
الفاتيكان املونســنيور بول ريتشارد غالغر،
شــاكرا له جهوده التي يبذلها من أجل لبنان،
ومتمنيا عليه نقل شــكره إىل قداسة الحرب
األعظم البابا فرنســيس «لوضعه لبنان يف
ســلم أولوياته يف وقت يعيــ الوطن يف
ظروف مصريــة يحتاج فيها إىل دعم الدول
الشــقيقة والصديقــة ويف مقدمها دولة
الفاتيكان».

ّ
الوطنية إنقــــــاذا للدولة
الخا ن  :لتغليــــــب امل لحة

ّ
املــــبــــرة»
ف ــض ــل الـــلـــه اســتــقــبــل هــيــ ــة «نـــــــادي

استقبل العالمة الســيد عيل فضل الله،
وفدا مــن الهيئة اإلداريــة الجديدة لنادي
املربة الريايض برئاســة حسن رسور الذي
أطلعه عىل خطة العمل املنوي تنفيذها.
ونــوه فضل اللــه بجهــود العاملني يف
النادي وب»روح التضحية التي يتحلون بها
وبســعيهم بكل إرصار إلزالــة كل العقبات
التي قد تعرتض مســرتهم الرياضية وقد
تقــف حاجــزا دون تطوير عمــل النادي
وجعله يف مقدمــة األنديــة» .ودعا إىل
«رضورة املحافظة عــىل الصورة املرشقة

واألخالقيــة لهذا النادي ألنكم تعكســون
صــورة هــذه الجمعيــة لــدى املجتمع،
فمســؤوليتكم ان تحافظوا عىل هذه الروح
اإلميانية واألخالقية لدى الالعبني وتعملوا
عىل تعزيزها مبا يســاهم يف نرش الوعي
واألخالق والرتبية يف املجتمع».
وشدد عىل «رضورة االســتفادة من كل
الطاقات واإلمكانات والكفاءات لدى طالبنا
ويف مختلف املدارس والفئات العمرية ،من
خالل افتتاح اكادمييات جديدة يف مختلف
املناطق وألكرث من لعبة رياضية».

االثنني  29ترشين الثاين 2021

ـــــادرنـــــا
ســـــمـــــا ادريــــــــــــ
ُ
ُ
مـــــقـــــاومـــــا ولــــيــــ مـــــقـــــاوال

كامل ذبيان

ســامح ادريس انطفأ قنديالً يف عتمــة الليل ،حيث
كان ييضء طريــق الظلمة ملن ارادوهــا ان تكون دون
ضــوء ،لرتكبوا جرميتهــم بحق فلســطني ،التي رغم
سنوات االحتالل واالستيطان والتهويد وقضم االرايض،
اال ان مشــعل املقاومة ،بقي ينر الطريق بالرغم من كل
النكبات والنكسات والهزائم ،التي منيت بها انظمة عربية
وجيوشها ،ثم استسلمت للعدو االرسائييل ،وزحفت نحو
السالم معه ،بعد ان اسقطت حرب الوجود التي يخوضها
ضد امتنا.
فكان قرار ســامح ،ان يسلك طريق املقاومة الثقافية،
واخرى املدنية واســس هيئة ملقاطعة الكيان الصهيوين
بكل اشــكاله االقتصادية والثقافية ،ولكشــف اخطاره
واطامعه ،كام ملشــاريعه الثوراتية التوسعية ،فهو كان
املثقــف امللتزم قضايا الناس ،ومل يكن ذلك املثقف املزيف،
الذي اغرته صالونات الحكام ،وقصور السالطني ،فابتعد
عن السلطة وازالمها،
ووسع املسافة مع العمالء اىل حد
ّ
تخوينهم وتجرميهم.
سامح ادريس كان يوصف بانه يتكلم «اللغة الخشبية»،
كام غره من الذين مل يحيدوا عــن النضال الوطني ،وال
تخلوا عــن االنتامء القومــي ،ومل ينفصلوا عن الحقوق
االنسانية واالجتامعية والسياسية.
انه ســامح الذي ازدرى من ر ّوج لالستسالم ،ال سيام
من اولئك الذين قدموا انفسهم مقاومني ليخرجوا مقاولني
يف السياســة واملال والســلطة ،وزحفوا عىل بطونهم
اذالء ،اىل من استســلموا امام املحتــل الصهيوين ،لكن
املقاومة مل تنكفىء وترتاجع وســجلت انتصارات ،منذ
االجتياح االرسائييل للبنــان وعاصمته بروت يف صيف
 19 2فكانت املقاومة ،التي حــررت االرض ،كام القرار
السيايس باسقاط اتفاق  17ايار ،فكان سامح من هؤالء
الذين ساهموا يف االنتصار مبقاومته للتطبيع ومقاطعة
ارسائيل.
غادر سامح ادريس ،ومل يرتك لنا فرتة سامح ،للمتابعة
معه ،االفــكار التــي كان دامئاً يســتولدها ،يف خطة
نظامية معاكسة للخطة الصهيونية ،السقاطها ودحرها
واالنتصار عليها.

ّ
جــو ســلــو نقيببا لـ ــيــادلــة لبنان

اعلنت مساء امس نتائج انتخابات نقابة الصيادلة ،وقد فاز
املرشح عن الئحة «نقابتي سندي» الدكتور جو سلوم مبنصب
النقيب بنتيجة  11٣4صوتا فيام نال منافسه فرج سعادة 99٥
صوتا.
وكان تجمع «نقابتي سندي» قد فاز بـ  10مقاعد يف انتخابات
نقابة الصيادلة ،موزعني عىل مجلس النقابة وصندوق التقاعد
واملجلس التأديبــي ،فيام حصل «الصيادلــة ينتفضون» عىل
مقعدين ،و ٥مقاعد لتجمع «نقابة الضمر املهني».
وأ توزيع أسامء الفائزين بعضويّة مجلس نقابة الصيادلة
املؤلّف من  11عض ًوا ،بحســب اللّوائح عىل الشكل اآليت :فادي
حديب نقابة الضمر املهني  ،زياد الحج شحادة نقابة الضمر
املهني  ،نجيب محفوض نقابة الضمر املهني  ،بسام حنيني
نقابة الضمر املهني  ،جو سلوم نقابتي سندي  ،عبد الرحمن
مرقباوي نقابتي ســندي  ،ســهيل الغريب نقابتي سندي ،
كارول ديب نقابتي ســندي  ،مروى الجمل نقابتي سندي ،
محمد جابر نقابتي سندي  ،فرج سعادة الصيادلة ينتفضون .
أ ّما الفائزون بعضويّة صندوق التقاعد عدد  ، 4فهم :فادي
نرصالديــن نقابة الضمر املهني  ،حســني فرحات نقابتي
ســندي  ،جورجينا نعمة الله نقابتي سندي  ،احسان كريك
الصياديةينتفضون .
والفائزان بعضويّة املجلــس التأديبي ،هام :فرا حيدر ،بهيا
فاضل.

ُ
مداهمة محل في حــارة حري لبيعه
أجه ة خليويّة مسروقة ...وتوقيف مالكه

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل شــعبة
العالقات العامة يف بال لها انــه« :بتاريخ ،2021 11 20
حصلــت عملية رسقة مــن داخل محل معــد لبيع األجهزة
الخلوية يف محلة البورشية ،بواسطة الكس والخلع .وقدرت
قيمة املسوقات وهي كناية عن  10٥أجهزة خلوية ،بحواىل
 ٣0 000دوالر أمريك.
من خالل االستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة
الجديدة القضائية يف وحدة الرشطة القضائية ،تبني أن قسام
كبرا من البضاعة املسوقة ،موجود يف داخل محل معد لبيع
وتصليح األجهزة الخليوية ،يف حارة حريك الضاحية.
بتاريــخ  ،2021 11 2٣داهمــت قوة مــن املفرزة املحل
املذكور ،وضبطت بداخله  97جهــازا من األجهزة املسوقة،
وعملت عىل توقيف مالك املحــل :ح .ع .ح .من مواليد عام
 ،1977لبناين .
بالتحقيق معه ،أنكر عالقته بالسقة ،معرتفا بأن األجهزة
التي ضبطت يف محله أح ها سابقا شخص يدعى ع .م .ح.
من مواليد  ،19 ٣لبناين وأودعها لديه ،بهدف بيعها.
وقد تبني أن املذكورين ،هام من أصحاب الســوابق بجرائم
رسقة واحتيال ومخدرات ،وأن املوقــوف صادر بحقه حكم
قضايئ مؤبد بجرم سطو مسلح.
أعيدت األجهزة املضبوطة إىل مالكها ،وتم تعميم بال بحث
وتحر بحــق ع .م .ح ، .وأودع املوقوف ح .ع .ح ، .القضاء
املختص ،بناء عىل إشارته».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
إلـــــغـــــاء االنــــتــــخــــابــــات فـــــي نـــقـــابـــة أطـــــبـــــاء ا ســــــنــــــان...
بـــعـــد فــــوضــــى وإ ــــــكــــــاالت فـــــي ع ــم ــل ــي ــة فــــــر االصــــــــوات

بعــد الهرج واملرج الــذي رافق عملية فــرز األصوات يف
انتخابات نقابة أطباء األســنان ،أعلن نقيب أطباء األســنان
روجيه ربيــز ،انتهاء االنتخابات بانتظــار املخرج القانوين
لحل ما جرى ،مضيفــا «فلنغادر بهدوء من دون شــعارات
واستفزاز«.
ويف التفاصيل ،ســادت الفوىض من قبــل األطباء عىل
خلفية عدم قدرتهم عىل مشاهدة النتائج عىل شاشة وضعت
يف صالة الفرز بســبب عطل تقني ووردت شكاوى من عدم
شفافية الفرز يف االنتخابات ،إضافة إىل أن عددًا منهم طالب
ب عادة إجراء االنتخابات النقابية نظ ًرا للفوىض الحاصلة.
وقال النقيــب ربيز يف حديث تلفزيوين« :ســأدّعي عىل

مجهول بســبب ما حصل يف انتخابات النقابة ،وسندعو إىل
انتخابات أخرى بحسب النظام الداخيل«.
وتعليقاً عىل وجود أشخاص ليسوا أطباء أسنان يف قاعة
االنتخاب ،قــال ربيز« :ال ميكن ضبط هــذا العدد الكبر من
األشخاص يف القاعة«.
بدورها ،طالبت املرشحة ملنصب نقيب أطباء األسنان امييل
حايك ،بفرز يدوي بعد الهرج واملرج الذي ســاد عملية الفرز،
والقاعة صفقت لالقرتاح.
يشــار اىل أن صناديق االقرتاع أقفلت عند الثانية من بعد
الظهر ،وبــدأت عملية فرز األصــوات ،لتنطلق بعدها عملية
انتخاب النقيب.

ّ
كــــــر الــشــهــيــد فــــــؤاد الــــ يــــب فــــي ك ـ ــرمــتــى
الـــشـــيـــوعـــي»
ــري ــب :س ــق ــا الـــ مـــرة الــ ــاس ــدة ف ــي الـــشـــار واالنــتــخــابــات
نظم الحزب الشيوعي اللبناين يف كفرمتى ،احتفاال تكرمييا
لشهيد الحزب وجبهة املقاومة الوطنية اللبنانية فؤاد خزاعي
الذيب يف حضور االمني العام للحزب الشــيوعي اللبناين حنا
غريب ،الوزير الســابق صالح الغريب ،يــارس غالب ممثال
الحزب التقدمي االشــرتايك ،محمد الغريــب ممثال الحزب
السوري القومي االجتامعي وممثلون عن البلدبة والجمعية
وحشد من اهايل كفرمتى والجوار.
بعد النشيد الوطني اللبناين ونشيد الحزب الشيوعي ،تحدث
وجدي الذيــب مرحبا ومعددا مزايا الشــهيد  ،ثم القى نجل
الشــهيد مازن الذيب كلمة العائلة معاهدا والده عىل السر
عىل خطاه ومبادئه السامية  ،ثم كانت كلمة لصديق الشهيد
القاها صالح الغربب تطرق فيهــا اىل دور الذيب يف حامية
الوطن والتصدي للمخططات املشبوهة.
ويف الختام ،تحدث حنا غربب عن نضاالت الشــهيد ودوره
يف جبهة املقاومة الوطنية ،واســتعرض نضاالت الشيوعي
وصوال اىل انتفاضة 17ترشين االول ضد كل اشــكال القهر
ومامرســات النظام الطائفي واملذهبــي ،واكد ان تضحيات
فؤاد الذيب وكل الشهداء مل تقدم ليك تحكمنا زمرة الفاسدين
والطائفيــني التابعني للخارج ،وال ليك نصــل اىل االنهيار
الكبرب الذي نعاين منه اليوم«.
وتابع «هذه التضحيات قدمت من اجل التغير وبناء وطن
حقيقي عادل لكل ابنائه ،وشــدد عىل التالزم بني القضيتني
الوطنية واالجتامعية وعدم الفصل بينهام ،فال تحرير فعيل
من دون تغير شــامل يف هذه املنظومة الحاكمة الفاسدة.
وتطرق يف كلمته ايضا اىل حالة العجز الشــاملة يف الدولة
وتعطيلها حيث تقــوم الوزارات بعكــس اعاملها وادوارها
 ،فوزارة العمــل ت ب الحركة النقابيــة «وتفر » نقابات
يومية ،ووزارة املــال تنهب املال العام مــع الزمرة الحاكمة
ووزارة الطاقة تحولت اىل وزارة العتمة ،والســفارات تنجب

يحمر الشقيف

ّيع

يوميــا الجمعبات املمولة ،ولذلك نؤكــد الحاجة اىل التغير
ليس فقط عرب االنتخابات ،بل ايضا عرب الشــارع والتحركات
الشعبية والشبابية وصوال للوطن الحر والشعب السعيد«.
ويف الختام ،ازيح الستار عن لوحة للشهيد فؤاد الذيب

الشاب سعيد وكلمات طالب

شيعت بلدة يحمر الشقيف
والقرى املجاورة ،الشاب عيل
خرالله سعيد الذي قتل عىل
يد أحد السوريني لدى وجوده
أمــام محله لبيــع الفروج
يف كفررمان ،وســط حداد
عم البلــدة ومطالبة ب عدام
القاتل املوقــوف لدى قوى
االمن الداخيل يف النبطية.
شارك يف التشييع عضو
هيئــة الرئاســة يف حركة
«أمل» خليل حمــدان ،إمام
بلدة يحمــر الشــيخ نزار
ســعيد ،رئيس بلدية يحمر
حسني بركات ومختارا البلدة
سمر قاســم ورفيق زهور،
ت يي
علامء ديــن ،ممثلون لحزب
الله ووفود بلدية واختيارية.
وأصدر أهايل البلدة وآل سعيد بيانا ،نفوا فيه ما يشاع عن
«مقتل سعيد ،الشاب املؤمن امللتزم وصاحب السرة الحسنة،
فكل ما قيل ما هو اال محــض اختالق قصص وأخبار كاذبة
وخيــال املجرمني ومن يقف خلفهــم» .ودعوا املعنيني مبلف
القضيــة اىل «الحفاظ عىل املهنية والحرفية واســتكاملها
للوصول اىل الحقيقة».
من جهته ،استنكر «تجمع أبناء يحمر» الجرمية ،داعيا اىل

ب عدا القاتل

«انزال عقوبة اإلعدام بالقاتل لــيك يكون عربة لغره ،واىل
مراقبة السوريني أصحاب السوابق الجرمية وان يأخذ القانون
مجراه يف حقهم».
بدورها ،نعت «لجنة التكافل االجتامعي» يف يحمر الشقيف
سعيد «الشباب الكريم املعطاء وصاحب اليد البيضاء الذي ما
توا يوما عن خدمة املســتضعفني والفقراء من أبناء البلدة
والجوار ،بل كان املبادر والسباق اىل فعل الخر».

توقيف مطلوبين في الهرمل بتهم إتجار باملخدرات وتهريب أ خا
مديرية
أعلنــت قيــادة الجيــ
التوجيه يف بيــان لها انه« :أوقفت قوة
من الجي تؤازرها دورية من مديرية
املخابــرات خالل عمليــات دهم منازل
تجار مخــدرات يف منطقــة املرح
الهرمل كال من ح.ف.ع .و ح.ف.ع.
امللقب بـــ «الســفينة» و ح.ش.ع.
امللقــب بالجرثومــة ،املطلوبني بتهم
اإلتجــار باملخــدرات وترويــج حبوب
الكابتاغــون والفرامبواز وحشيشــة
الكيــف واملاريغوانــا ،باإلضافــة إىل
قيامهم بعمليات رسقة .وضبطت كمية

من حشيشــة الكيــف واملاريغوانا
واألسلحة الحربية.
كذلــك ،أوقفت قوة مــن الجي
تؤازرها دورية من مديرية املخابرات،
يف منطقــة حوش الســيد عيل
الهرمل ،كال مــن املواطنني ع.س.
و و.م .املطلوبــني بجــرم تهريب
أشــخاص وفتح معابر غر رشعية
وعمليــات خطف وإطــالق النار،
وأوقفت الســوري ع.ع .الذي كان
برفقتهام بعد أن تم تهريبه من داخل
األرايض السورية.

سلمت املضبوطات وبورش التحقيق
مع املوقوفني ب رشاف القضاء املختص».

ُ
ُ
نقا االلتقاء واالفترا ا ميركي
و ا سرائيلي» حــول فلسطين
د .مصطفى يوسف اللداوي
من النادر جداً أن تختلف اإلدارة األمركية ،أياً كانت
دميوقراطيــة أو جمهورية ،مع الكيــان الصهيوين
أياً كانت حكومته ورئيســها ،ولعله من السفه وقلة
العقل ،ومخالفــة املعهود ومناقضة املنطق ،أن نعتقد
أن اإلدارة األمركية مــن املمكن أن تختلف أو تتناقض
حها مع الكيان الصهيوين ،فتصطدم معه
يومــاً مصال ُ
وتتعارض وإيــاه ،أو تقاطعه وتعاقبه ،وتضغط عليه
وتجربه ،وتُكرهه عىل مــا ال يريد أو تحمله عىل ما ال
يرغب ،وإن اختلفت معه ظاهرياً ،فهي تختلف شكلياً
ال جوهريــاً ،ونظرياً ال عملياً ،وقد ال تظهر خالفاتهام
عىل الســطح ،وال يعرف بها العامــة ،وإ ا تدار يف
الكواليس ،وتعالج يف الخفاء ،ويتم التوصل إىل حول
مشرتكة بشأنها ،بفضل الوسطاء وجامعات الضغط
اليهوديــة األمركيــة وغرها ،التي تســعى لضامن
املصالح اإلرسائيلية وتقدمها عىل غرها ،وتعمل عىل
ضبطها واســتيعابها وعدم تضخمها أو خروجها عن
السيطرة.
لكن مام ال شــك فيه ،أن إدارة الرئيس جو بايدن قد
انقلبت عىل سياسات الرئيس األمريك السابق دونالد
ترامب ،وأنه يسعى ومســاعدوه تدريجياً للتنصل من
بعض وعود سلفه ،وإبطال بعض قراراته ،واستحداث
أخرى جديدة تتوافق مع فهمه للسياســة اإلرسائيلية
تجــاه القضية الفلســطينية ،وقد بدا ذلــك واضحاً
ومتوقعاً ،ومل يكن غريباً أو صادمــاً ،إذ كان الرئيس
األمريك بايدن قد أعلن عــن كثر منها خالل حملته
ِ
يخــف معارضته لسياســة ترامب
االنتخابيــة ،ومل
وسعيه لتغيرها يف حال فوزه ،وهو ما أصبح بالفعل
بعد توليه منصب الرئاســة ،علامً أنه أجرى تغيرات
أخرى ذات أبعــاد قانونية ،كتلك التــي فرضها خالل
اتفاقه مع األونروا إلعادة الدعم األمريك لها برشوط
واضحة رصيحــة ،تعتمد عىل النصــوص القانونية
وليس عىل الرغبات والعواطف الشخصية ،مبا يكبلها
ويقيد عملها ،ويحد من القطاعات املستفيدة منها.
بــدأت أوىل خطــوات الرئيــس األمــريك بايدن
العمليــة الجديدة تجــاه القضية الفلســطينية عىل
وجه الخصوص ،بتغير الســفر األمريك إىل الكيان
الصهيــوين دافييــد فريدمان ،وهو اليهــودي املتهم
بأنــه صهيوين متطــرف وجندي إرسائييل ســابق،
وأنه صديق مقرب لنتنياهو ،وتعيني الســفر توماس
نيدس مكانه ،علامً أنه يهودي أمريك ،ويؤيد الكيان
الصهيوين ،إال أن أفكاره التي تشكلت إبان خدمته مع
الرئيس األمــريك باراك أوباما ،تــدل عىل أنه ميتلك
رؤية مختلفة عن رؤية ســلفه ،خاصة يف ما يتعلق
باملواطنني الفلســطينيني ،وأنه لن يتم ما بدأه سلفه،
ولن يواصل نهجه ،بل ســيعتمد مقاربة رئيسه تجاه
الحكومة اإلرسائيلية.
توافق تغير الســفر األمريك مــع انتهاء مهمة
صهــر الرئيس األمريك الســابق جاريد كوشــنر،
املبعوث الخــاص إىل الكيان الصهيوين وفلســطني
خاص ًة ،ومنطقة الرشق األوســط عمومــاً ،وتعيني
الشــاب الديبلومــايس املخ م ،األمــريك العريب
اللبناين األصــل ،هادي عمرو ،الــذي بدا يف طريقة
عمله وطبيعــة اتصاالته ولقاءاتــه ،ويف توصياته
العامة وقناعاته الشــخصية مختلفاً كلياً عن سلفه،
إذ حذر من مغبة اســتمرار الحصار اإلرسائييل لقطاع
غزة ،ووصف أوضاع ســكانه بأنها مأسوية ،وأو
رئيســه ب ورة العمل عىل تخفيف الحصار ،ومتكني
السكان من العي الكريم.
ورأى أن تردي أوضاع السلطة الفلسطينية املادية،
وإن كانت تتحمــل جز ًءا كبراً من املســؤولية عنها،
بســبب حالة الفســاد اإلداري املخيف الذي تعيشه،
من املمكن أن تؤدي إىل انهيار الســلطة وسقوطها،
وتفكيك مؤسســاتها األمنيــة وبناهــا التنظيمية
واالجتامعية والسياســية ،وهو ما من شأنه أن يفجر
األوضاع يف األوساط الفلسطينية ،ويقود إىل تفي
العنف وشــيوع الفوىض العامــة يف املنطقة ،وهو
األمر الذي ال يخدم املصالح اإلرسائيلية ،وال يحقق لها
األمن واالســتقرار الذي متتعت به السنوات املاضية،
ولهذا فهو يدعو ويعمل عىل دعم السلطة الفلسطينية
سياسياً ومالياً.
وبخالف ترمــب الذي دعا إىل صفقــة القرن التي
تحرم الفلســطينيني من حقهم يف دولة مســتقلة،
يؤيد بايدن حل الدولتني ،ويدعو الكيان الصهيوين إىل
القبول به وعــدم تدمر فرص هذا الحل ،عرب إجراءات
أحادية وخطوات استباقية ،فهو الحل الذي من شأنه
أن يحقق األمن واالستقرار يف املنطقة كلها ،مبا فيها
أمن إرسائيل وســكانها ،ورشعية وجودها ،واحرتام
حقوقها ،وسالمة حدودها وضامن سيادتها.
وترفــض إدارة الرئيــس جــو بايدن السياســات
االســتيطانية اإلرسائيلية ،وتدعو إىل كبح جامحها
ومنع انتشــارها ،وتصف املســتوطنات املشادة يف
القدس الرشقية والضفة الغربية بأنها مســتوطنات
غــر رشعيــة ،وتعترب قــرارات مصــادرة األرايض
والسيطرة عليها ،أو احتالل البيوت الفلسطينية وطرد
ســكانها منها ،والحلول مكانهــم برعاية عنارص من
الجي والرشطة ،أعامالً عدوانية ومخالفات قانوني ًة،
ينبغي عىل الحكومة اإلرسائيلية الكف عنها ،والتوقف
عن تشجيع املستوطنني واملتطرفني عليها.
تؤكــد إدارة بايدن عزمها عىل إعــادة فتح القنصلية
األمركية يف القدس الرشقية ،وهي التي أغلقها سلفه،
ومنع الفلســطينيني من االستفادة منها ،وأعلن اعرتافه
بالقدس عاصم ًة أبدي ًة موحدة للكيان الصهيوين ،ورفض
أي سيادة غر اإلرسائيلية عليها ،إال أن الرئيس األمريك
يرص عىل عودة قنصلية بالده للعمل يف الشطر الرشقي
من مدينة القدس ،ومتكينها من تقديم مختلف الخدمات
القنصلية ،واملادية الخاصة باملؤسسات املدنية واألهلية
الفلسطينية،الصحيةوالتعليميةواإلجتامعيةواإل ائية.
مام ال شك فيه أن هناك تباي ًنا ما بني سياسة بايدن
وسياسة ســلفه ترامب ،ولكن األول مهام بدا مختلفاً
ومغايراً ،ف نه لن يبتعد كثراً عن السياســة األمركية
التقليدية ،أقلها تلك التي اتبعها والرئيس باراك أوباما
عندما كان نائبــاً له ،فالذي مل يقدم للفلســطينيني
شيئاً ذا شأن عىل مدى اين ســنوات كاملة ،كانت
فيها الظروف الدولية أفضل ،والعالقات العربية أم ،
ف نه لن يقدم لهم شــيئاً يف ظل الهرولة العربية نحو
إرسائيــل ،واعرتافها بها وتطبيعها معها ،وســتبقى
املصالح اإلرسائيلية يف سياســته هي الثابت الوحيد،
وهي املقدمة ،وأمنهم وســالمة وجودهم وتفوقهم
هــو الضابط يف العالقات ،والحكم يف السياســات،
وعي من وعى أو جِ هِل من جِ هِل.

ا قت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

فــضــل ال ــل ــه  :ح ــاك ــم مــ ــر لــبــنــان واملــجــلــ املـــركـــ ي لــلــمـ ــر
ّ
يــتــحــمــالن امل ــس ــؤول ــي ــة عـــن عــــد ضــبــ ال ــت ــالع ــب بــســعــر الــ ــر

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن
فضل الله ،أن «املرصف املركزي حســب ما ينص
عليه القانون ،هو املســؤول عن سالمة النقد
الوطنــي ،ولذلك يتحمل حاكــم مرصف لبنان
واملجلس املركزي للمرصف املســؤولية عن عدم
ضبط التالعب بســعر الرصف وإعادة االنتظام
إليــه ،خصوصاً أنه أيضــاً معني بالعالقة مع
املصارف التي يتالعب بعضها بســعر الدوالر،
ويقوم مبامرسات مشبوهة ،وقد قدمت ضدها
شكاوى للقضاء ،وصارت هناك تحقيقات ،وتم
االدعــاء ،ولكن ذهب هذا امللف يف القضاء نحو
التمييع ،ووضع يف األدراج».
ل له يلقي كلم ه
وخالل حوار ســيايس شــعبي مفتوح يف
إصالحه ،وأي يشء غر ذلك ،يعني أننا نذهب باتجاه
بلدة رشــاف الجنوبية ،شدد فضل الله عىل أن
املرصف املركزي ال يستطيع أن يشتيك مام يحصل االنهيــار الكامل يف البلد ،ومرتكز هذه الدولة ،هو
من ارتفاع ســعر الدوالر مقابل اللرة اللبنانية ،ألن القضــاء النزيه والعادل ،ولكن القضاء املوجود يف
املسؤول عليه أن يضع الحلول واملعالجات ،وإذا كان لبنــان فيه خلل كبر جداً ،قد نجد قاضياً شــجاعاً
هناك مضاربات وتالعب وتطبيقات مشــتبه فيها ،وقاضيــاً جريئاً ويريد أن يعمل ،ولكن عندما نتطلع
إىل منظومــة القضاء كاملة ،نرى أنها قامئة عىل
يذهب حينئذ إىل املعالجات القضائية».
وأشــار ،إىل أن «ما يجــري يف موضوع العملة تركيبــة طائفية مذهبية ،وفيها تدخل ســيايس،
اللبنانية ،جزء منه ســيايس ،وجزء آخر له عالقة وفيها فســاد مســترش ،ومع ذلك ليــس لدينا من
بالتالعــب بهــا ،وبالتــايل ليس هذا هو الســعر خيــار إالّ أن نصلح هذا القضاء ،الذي نلجأ إليه يف
االقتصادي الحقيقي للدوالر يف لبنان ،ويك نعالج قضايانا مبا فيها إحقاق العدالة لشهدائنا املظلومني
هذا املوضوع ،يجب أن يتح ّمل كل مسؤول مسؤوليته خصوصــا الذين قضــوا يف مجزرة الطيونة أو يف
وبالتحديد املرصف املركزي ،وإذا كان للحكومة دور مكافحة الفساد ،ونريد اســتقاللية القضاء ،وأن
يف هــذا الخصوص ،عليها أن تقوم بدورها ،وأيضاً يدخل إليه القضاة املســتقلون يف أنفسهم الذين ال
ف ن السلطة القضائية هي مسؤولة بأن تالحق كل يقفون عىل أبواب السياسيني ليحصلوا عىل موقع
ويرتهنــون لهذا الســيايس أو ذاك ،أو الذين تتحكم
املتالعبني بالعملة».
ورأى فضل الله» أنه «رغم كل الصعوبات املوجودة بهم االعتبارات الطائفية ،خصوصا أن ما متارســه
والخالفات واالنقاســامات يف البلد ،ف نه ال يوجد السلطة القضائية اليوم يسهم يف تقويض القضاء
خيار أمام كل الشــعب اللبناين إالّ العمل عىل إعادة من داخله».
ولفــت فضل الله» إىل «أننا منذ ســنوات طويلة
بناء الدولة ومؤسســاتها ،ونحن متمسكون بفكرة
الدولــة ،ونريد إعــادة بنائها وإصــالح ما ميكن أرســينا قواعد يف عملنــا ،وأثبتناها يف الوثيقة

السياســية يف العام  ،2009وأبرزها قيام دولة
الرشاكــة الوطنية ،ألن بلدنا متنــوع طائفياً
وسياســياً ،وبالتايل ال إمكانية يف لبنان إالّ أن
يتفاهــم الجميع مع بعضهم بعضا ،وهذا منهج
نسلكه مبعزل عن منطق األكرثيات ،حتى عندما
صار هناك أكرثية سياســية يف املجلس النيايب
أرصينا عىل تشكيل حكومات وحدة وطنية ،ألن
تركيبة لبنان الطائفية تتطلب رشاكة وطنية بني
مختلف فئاته».
وأوضــح أنه «نعمل من داخل املجلس النيايب
إلنجاز القوانــني اإلصالحية ومن بينها قانون
املنافســة ،وهو موجود يف لجان املجلس لكس
االحتكارات والوكاالت الحرصية ،ألنه ال يجوز أن
تحتكر رشكة معينة لنوع من البضائع وتتحكم
باألسعار ،ونحن نواجه تحديات إلقرار هذا القانون،
ونعمــل ضمن اإلمكانيــة املتاحة لنا داخل املجلس
النيــايب من أجل أن يصبح هــذا القانون نافذاً ،ألن
االحتكارات والوكاالت الحرصية يف البلد واحدة من
العوامل األساســية التي تؤدي إىل ارتفاع األسعار،
وتتسبب مبعاناة املواطنني».
وأضاف :توجد هيئة التحقيق الخاصة يف املرصف
املركزي ،ويرأسها حاكم مرصف لبنان ،وعليه ،قدمنا
قانونــا لتعديلها مبعزل عن املوضوع الطائفي ،ألنه
ال يصــح أن الذي يريد أن يحقق بتبييض األموال أو
تهريبهــا ،أو بالجرائم املرتكبة بحق األموال العامة
أو الخاصــة التي لها عالقــة بحركة املصارف ،أن
يكون هو نفســه حاكم مرصف لبنان ،لذلك قدمنا
هذا القانون ،لتكون الهيئة مستقلة كام هو موجود
يف دول كثــرة ،ولكن تصدت له مرجعيات طائفية
وسياســية ،وأجرت اتصاالتهــا ،وإىل اآلن تحاول
تعطيل نقاش هذا القانون ،فهذا هو واقعنا يف البلد،
ولكن هذا لن يجعلنا نيأس ،وســنعمل حتى نكس
هذه القوالب التي تعطّل اإلصالح يف البلد.

اعتبــــــر ان املنا السياســــــي يســــــاعد املضاربيين

ــبــريــل  :الـــســـو املـــــــوا ي ال يــخــضــع لــلــرقــابــة
ومــــن يــمــل ـ الــســيــولــة قـــــادر عــلــى الــتــحــكــم به
أكــد الخبر املايل واملرصيف نســيب غربيل ،أنّ
املصــارف اليوم ممنوعة مبوجب تعميم صادر عن
مرصف لبنان ،من التداول يف السوق املوازي.
وأشار يف حديث تلفزيوين ،إىل أن السوق املوازي
ال يخضع للرقابة وال للشفافية ،ومن ميلك السيولة
قادر عــىل التحكم به ،واملنا الســيايس امل ُعرقل
يساعد املضاربني يف هذه العملية.
ورأى غربيل ،أنّ «املشــكلة األساسية تكمن يف
شح السيولة يف االقتصاد اللبناين ،وطاملا نحن عىل
هذا املسار ،سيستمر العمل باملضاربة ،ويبقى هناك
أشخاص قادرون عىل اللعب بـأسعار الدّ والر».

واعترب السوق املوازي ال يخضع للقوانني،
وتعدد أسعار رصف الدّ والر ،ي بالحركة
االقتصادية ،والربنامج اإلصالحي يرتبط
بتوحيد سعر رصف الدّ والر.
ولفت غربيل ،إىل أن «صندوق النقد أكد
يف أكرث من مناســبة ،أنه مســتعد لدعم
لبنــان والتفاوض معه ،ولكن حني تجهز
ي
الســلطات املحلية ،والفريــق املفاوض
لصندوق النقّــد يكمل عمله ،وهنــاك تواصل مع
الصنــدوق عىل نقاط تقنيــة لها عالقة بالربنامج
اإلصالحي».

يل

وأوضح ،أنّ «الحكومة أعطت نفسها مهلة حتى
نهاية السنة ،للتوصل إىل اتفاق مبديئ مع صندوق
النقــد للبــدء باملفاوضات ،إذ ال ميكــن أن يتحمل
االقتصاد اللبناين التأخر يف هذه املفاوضات».

الــــســــ ــــيــــرة االيــــطــــالــــيــــة تـــطـــلـــق «مــــــشــــــرو دعـــــــم الـــــ ـــــر »
ف ــي مــحــمــيــة ار ال ــش ــو ب ــم ــب ــادرة لـ ــو ارتـ ــي ال ـ ـ راعـ ــة وال ـ ــنــاعــة
اســتضافت محميــة أرز
الشوف ،الســفرة االيطالية
نيكوليتا بومبارديري ،ممثل
منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية «اليونيدو» اميانويل
كالينزي ،عضو الهيئة اإلدارية
لجمعية أرز الشــوف السيدة
نورا جنبالط .وقام باستقبال
الضيوف ممثلون عن مؤسسة
اويكوس يف لبنان وفريق عمل
محمية أرز الشــوف يرتأسه
مدير املحمية نزار هاين ،وذلك
إلطالق مبــادرة «بيت الزعرت
والخزامى» يف املحمية.
وبحسب بيان ،ف ن املرشوع
تم
مبادرة مشــرتكة لــوزاريت بوم ا دي
الصناعة والزراعة ،الســفارة
اإليطالية يف لبنان ،اليونيدو،
مؤسسة أويكوس اإليطالية ،ومحمية أرز الشوف،
وهو جزء من مرشوع لليونيدو تحت شــعار «دعم
خلــق فرص العمل واإلبــداع يف قطاع الصناعات
الغذائيــة يف لبنــان من خالل نقــل التكنولوجيا
والتدريــب عىل املهــارات» ،بالتعاون مع مرشوع
 ،STONEالذي تم تطويره لتحسني القيمة لسلسلة
إنتاج الزعرت يف معارص الشوف والقرى املجاورة.
وتم الدعم عرب تقديم املساعدة الفنية واألساليب
املبتكرة ،تطوير املنتجات ،وتفعيل أدوات التســويق
لتمكني منتجي الزعرت من تحسني جودة منتجاتهم
وزيادة كمية االنتــاج فيها ،باإلضافة إىل ذلك ،تم
إنشــاء تجربة بارزة بالرشاكة مع « الفندر وزعرت
ماين» تحت اســم «بيت الزعــرت والخزامى» ،وهو

ل

عن

نتــاج التزام وجهود محمية أرز الشــوف .وترتكز
هذه التجربة عىل تحويل منزل لبناين تقليدي قديم
إىل وذج مســتدام يدعم صغار املنتجني املحليني
من خالل عرض منتجاتهم املبتكرة وإنشــاء روابط
متينة مع املجتمع املحيل.
ونوهت السفرة االيطالية يف كلمتها «بالتعاون
املثمــر بــني الوكالة اإليطالية للتعــاون اإل ايئ
وإيطاليــا واليونيدو ومــرشوع  STONEواملحيط
الحيوي ملحمية الشوف ،رشكاء املرشوع» ،واعلنت
أن «هذا التعاون حقق نتائج جيدة للغاية يف مجال
متكني املرأة لتكون مستدامة اجتامعيا واقتصاديا،
وتسويق املحمية ،واملشاركة مع املجتمعات املحلية،
ومتهيد الطريق لتحقيق التنمية املستدامة».
بدوره ،أعرب الســيد كالينزي عن امتنانه لجميع

األفرقــاء املتعاونــة يف هذا
املرشوع ،وقال»:نحن بحاجة
إىل تســليط الضــوء عــىل
أهمية الربط بني االســتدامة
واالقتصاد ،اذ ال ميكننا أن ننجح
يف تسويق البيئة أو التنوع أو
االســتدامة مــن دون مراعاة
االحتياجــات االقتــــصادية
للســكان .يف الوقت الحايل،
تحتاج الدولة إىل بعض فرص
التصديــر الجيدة ،وأثناء تعزيز
الوصول إىل الســوق لسلسلة
القيمة يف الزعــرت ،من املهم
جدا أن نقــوم بالفعل بتطوير
الجانب التســويقي ملنتجاتنا.
يــــقدم الزعرت إحــدى تلك
الفرص ،ونأمل أن نتمكن أيضا
من النظر يف سالســل القيمة
األخرى يف املستقبل».
وأضــاف كالينزي« :تتمتع املرأة ب مكانات كبرة
من حيث النهــوض باقتصاد هذا البلد .وكلام قمنا
بتمكينها وإرشاكها ،كلــام اقرتبنا أكرث من حلول
التقــدم االجتامعي واالقتصادي عــىل الرغم من
التحديات يف البالد».
بدورها ،أثنت الســيدة جنبالط عىل كل الجهود
املبذولــة من جميع األفرقــاء التي عملت عىل دعم
املحمية وتحســني الجودة والرتويــج للمنتجات
الريفية ،وعىل رأســها الزعرت والعســل والسامق
ودبــس الرمــان والصنوبر باإلضافــة إىل تعزيز
القــدرات إلدارة سالســل القيمــة املتعلقة بهذه
املحاصيل بشكل مستدام.

«الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي الــــلــــبــــنــــانــــي»  :اتــــــجــــــا املـــــؤســـــســـــات لـــرفـــع
ا ســـــــــعـــــــــار مــــــــن دون تـــــعـــــديـــــل لــــــــ جــــــــور أمــــــــــر مـــــرفـــــوض
أشار الحزب الدميقراطي اللبناين إىل
أنّ التدهور اإلقتصادي واملعيي الحاصل
يتصوره كثرين من
أصبح أخطر
مــام ّ
ّ
أهل السياســة ،الذين ال يقبلون التنازل
واإلقتنــاع بالوضع املأســاوي لغالبية
الشّ ــعب اللبناين بنســبة تخطّت 70
وسط تجاهل وإنكار تام من قبلهم.
واعــــترب الحــزب يف بيــان ،أنّ
جار يتجهون
املؤســــسات الكربى والت ّ
إىل رفع األســعار بنــــسبة كبرة قد
تتخطّى الـــ  20عىل الســلع واملواد
جة ارتفاع أســعار
الغذائيــة كافة ،بح ّ
املحروقــات وتدهور قيمــة اللرة أمام
الدوالر ،علامً أنّ هؤالء ذاتهم قاموا برفع
األسعار حني وصل الدوالر إىل عتبة 24
ألــف لرة منذ أشــهر قليلة ،ومل يعيدوا
تخفيضهــا بعد أن وصــل إىل عتبة 1٥

ألف لرة وبقي مســتقراً عىل هذا املعدّ ل
ملدّ ة زمنية تخطّت الشهرين ،وكل ذلك من
دون تعديــل للرواتب واألجور وهذا أمر
مرفوض من قبلنا.
وأكد البيان مسؤولية وزارة اإلقتصاد
والتجارة والدور األســايس الذي يجب
أن تقــوم به ملكافحة ظاهــرة الفلتان
يف األســعار الناجمة عن طمع وجشع
التجار واملحتكرين الذين وعىل الرغم من
كل الظروف فهم يكدســون الرثوات يف
الخفاء ،ويشكون ويبكون أمام وسائل
اإلعالم.
وشــكر الحزب الجهــود املبذولة من
قبل املدير العام للوزارة مح ّمد أبو حيدر،
مطالباً الوزارات املعنية األخرى واألجهزة
األمنيــة ملالقاته والتعاون معه يف هذه
األزمة ،رأفة باللبنانيني ومعيشتهم.
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يــاســيــن اع ــل ــن عـــن  3مــــبــــادرات نــحــو تطبيق
اس ــت ــرات ــي ــج ــي ــة م ــس ــت ــدام ــة الدارة ال ــنــ ــاي ــات
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ي ي م ت م

د ة فايا

أعلن وزير البيئة نارص ياســني عن ثالثة
جعة يف مجــال إعادة التدوير
مبادرات مشــ ّ
جــه وزارة البيئــة نحــو تطبيق
ضمــن تو ّ
اسرتاتيجية مستدامة إلدارة النفايات الصلبة
وتعزيز االقتصاد الدائري.
وعدّ د املبادرات عىل الشكل التايل:
أوالً :معالجــة اكرث مــن  ٥00طن حتى
اآلن من حبوب االهــراءات التي تركت ألكرث
من ســنة بعد انفجار املرفأ حيث يتم تحويلها
اىل كومبوســت بالتعاون مع وزارة االقتصاد
وبلدية زحلة والتي ستوز ّع عىل املزارعني.
ثانياً :معالجة حوايل 1000طن حتى اآلن
مــن حبوب االهــراءات وتحويلها اىل حطب
صناعي ،وسيتم توزيعها بالتعاون مع الجي
عىل املناطق الجبلية.
ثالثاً :تحويل االغصان وبقايا التشحيل التي

ل
تقوم به بلدية الغبري اىل كومبوست.
ولفــت ياســني إىل «أن وزارة البيئة تعمل
عىل تطوير وتعميــم هذه املبادرات بالتعاون
مــع البلديات واتحاداتهــا ،واملجتمع املحيل
واملنظــامت الدولية» ،مشــراً إىل أنه «يف
األســابيع املقبلة ســنعمل لتحويل نفايات
السوق املركزي للخضار يف املدينة الرياضية
والتــي تقدر بحــواىل  1٥طنــاً يومياً اىل
كومبوســت بــدل رميهــا يف املطامر وما
يشــكّل ذلك من هدر مايل ورضر بيئي .كذلك
ســنع ّمم مبادرات صنع الحطب الصناعي من
بقايا االشجار الذي يستطيع ان يؤمن حطباً
صناعياً للتدفئة يف هــذه الظروف الصعبة
ويحمي الغابات من قطع االشــجار ،وكذلك
تنظيفهــا من بقايا التشــحيل الذي يزيد من
خطر الحرائق».

أردو ان يأمر ب جراء تحقيق في تراجع الليرة التركية
أمر الرئيــس الرتيك ،رجب
طيــب أردوغان ،بفتح تحقيق
يف «تالعــب محتمــل» يف
العملة ،بعدمــا هبطت اللرة
بشــدة إىل مستويات قياسية
منخفضة أمام الدوالر ،خالل
األسبوع املايض.
وذكرت وكالة «األناضول»،
أن أردوغــان كلــف مجلس
الرقابــة الحكومــي ،وهــو
جهــاز تدقيق يرفــع تقاريره
للرئاســة ،بتحديد املؤسسات
التي اشــرتت كميــات كبرة
مــن العمالت األجنبية ،وتحديد ما إذا كان قد
حدث أي تالعب .وتراجعت اللرة إىل مستويات

قياســية منخفضة األسبوع املايض ،بعد أن
تعهد أردوغان بااللتزام بسياسة خفض أسعار
الفائدة.

املـ ــسـ ــتـ ــهـ ــلـ ــكـ ــون ا مـــــيـــــركـــــيـــــون يُـــنـــ ـــقـــون
مـــلـــيـــارات دوالر فـــي «الــجــمــعــة الــــســــوداء»

أنفق املســتهلكون داخل أمركا  ٦ ٦مليار
دوالر ،يف يوم التخفيضات الســنوي العاملي
«الجمعة الســوداء» ،أمس املوافق  2٦ترشين
الثاين الجاري.
وأعلن عن الرقم موقع الربمجيات «أدويب»،
الذي كان يتوقع إجاميل إنفاق يرتاوح بني
مليار دوالر و 9 2مليار دوالر لهذا اليوم ،الذي
يشــهد احتشادا نادرا داخل املحالت التجارية
بسبب التخفيضات ،بحسب وكالة «رويرتز».
وكانــت اإللكرتونيات التي تعاين من نقص
يف املعروض بسبب النقص العاملي يف الرقائق

لديها أعىل مســتويات نفــاد املخزون ،تليها
منتجات العناية الشخصية واملنزل والحديقة،
بحسب «أدويب».
وخالل معظم شهر ترشين الثاين الجاري،
ارتفــع معــدل املنتجــات التــي «نفدت من
مخزونها» بنســبة  2٦1يف املئة باملقارنة مع
عام .2019
كام ارتفعت مبيعات التجزئة يف «الجمعة
السوداء»  2021بنسبة  29يف املئة مقارنة
بعام  ،2020وفقا ملوقع «ماسرت كارد سبندني
بالس».

مـــــــ ـــــــاوضـــــــات لــــــــ «اســــــتــــــثــــــمــــــار كـ ــبـ ــيـ ــر»
بـــــيـــــن صـــــهـــــر تــــــــرامــــــــب والـــــســـــعـــــوديـــــة
قالــت صحيفــة نيويورك
تاميــز األمركيــة إن جاريد
كوشــ  ،مستشــار وصهر
الرئيــس األمريك الســابق،
دونالــد ترامــب ،يتطلع إىل
جمــع األموال من أجل رشكته
االستثامرية الجديدة مبشاركة
سعودية .وبحسب الصحيفة
يحاول صهر الرئيس الســابق
دونالــد ترامب زيادة رأس مال
رشكته االســتثامرية ويعول
عىل منطقة تعامل معها عىل نطاق واســع
أثناء وجوده يف البيت األبيض.
وبصفته مستشارا ســابقا للبيت األبيض
يف إدارة ترامب السابقة ،أبدى جاريد كوش
اهتاممــا خاصا باملاملــك الغنية بالنفط يف
الخليج العريب ،وأقام صداقة شــخصية مع
ويل عهد اململكة العربية السعودية .وبحسب
الصحيفة فقد ســاعد يف إقامة عالقات بني
إرسائيــل واإلمارات العربيــة املتحدة ،ودعم
الحــكام اإلماراتيني يف النزاع مع قطر .ومنذ
الهزميــة االنتخابية لوالــد زوجته ،الرئيس
السابق ترامب ،ظل كوش نشطا يف املنطقة
من خالل منظمة غر ربحية أنشأها.
واآلن ،يف خطوة أثارت دهشة الدبلوماسيني
واملستثمرين ،يحاول كوش جمع األموال من

دول الخليج العريب من أجل رشكة استثامرية
جديدة أسسها.
وقال شــخص مطلع عىل تلك املحادثات إن
قطر رفضت االستثامر يف رشكته .وكذلك فعلت
صناديق الرثوة السيادية اإلماراتية الرئيسية،
إذ رأى الحكام اإلماراتيون يف كوش عىل أنه
حليف ،لكنهم شــككوا يف سجله الحافل يف
مجال األعامل ،وفقا ملا ذكره شــخص مطلع
عىل املناقشات.
ولكن السعوديني ،وفق الصحيفة ،مهتمون
أكرث ،وفقا ألربعة أشخاص تم إطالعهم عىل
مفاوضاتهم املســتمرة .وقال اثنان من هؤالء
األشــخاص إن صندوق االستثامرات العامة
للمملكة الســعودية البال  4٥0مليار دوالر
يتفاوض مع كوش بشأن ما ميكن أن يكون
استثامرا كبرا يف رشكته الجديدة.

االتنني  29ترشين الثاين 2021

الـــرئـــيـــ الـــــســـــوري يُــــ ــــدر قــــانــــونــــا يــخـ
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــات امل ــت ــج ــددة فـــي الــبــالد
أصدر الرئيس الســوري
بشــار األسد ،قانونا يقيض
بجــواز رشاء الكهربــاء
املنتجة من مشاريع الطاقات
املتجــددة التي ميكن ربطها
مع شــبكة النقل أو شبكة
التوزيع إذا توفرت اإلمكانات
الفنية لذلك.
ويــأيت القانــون الجديد
الذي أصدره الرئيس األســد،
مــن أجــل املســاهمة يف
تنفيذ اسرتاتيجية الطاقات
املتجددة حتــى عام ،20٣0
وبهدف تشــجيع تنفيذ مشــاريع الطاقات
املتجددة الكبرة إلنتــاج الكهرباء مبا ميكن
املؤسســة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من
رشاء الطاقة املنتجة منها.
وتضمن نص القانون رقم  ٣2لعام 2021
ما ييل :بناء عىل أحكام الدستور وعىل ما أقره
مجلس الشــعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ
 2021-11-1٦يصدر ما ييل:
املــادة 1 :تعدل املادة  2من القانون رقم ٣2لعام  2010لتصبح عىل النحو اآليت :يجوز
رشاء الكهرباء املنتجة من مشاريع الطاقات
املتجددة التي ميكن ربطها عىل شــبكة النقل
أو شــبكة التوزيــع إذا توفــرت اإلمكانات

الفنيــة لذلك ،وحســب القواعــد والرشوط
واالستطالعات التي تضعها املؤسسة العامة
لنقــل وتوزيع الكهربــاء وتعتمدها الوزارة
بأســعار محــددة تصدر بقــرار من مجلس
الوزراء يف الحاالت اآلتية:
أ فائــض إنتاج املشــرتكني واملشــرتكني
الرئيسني الذين يعتمد استهالكهم أساساً عىل
الكهربــاء املنتجة من مصادر توليد الطاقات
املتجددة الخاصة بها.
ب الكهرباء املنتجة من مشاريع الطاقات
املتجــددة املرخصة التي ميكــن ربطها عىل
شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
املــادة 2 :ينرش هذا القانون يف الجريدةالرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أشار الرئيس اإليراين إبراهيم رئي  ،خالل
لقائه نظره الرتيك رجب طيب أردوغان ،إىل
«اننا يجب أال نســمح ،مبواجهة أي مشاكل
يف العالقــات بني إيــران وتركيا وأذربيجان،
وتخييب آمال أعدائهم املشــرتكني ،يف أقرب
وقت ممكن«.
وأكد ،بحســب مــا نقلت وكالــة «مهر»
اإليرانيــة ،أن طهران لديها القدرة عىل تطوير
العالقات التجاريــة واالقتصادية مع أنقرة،
وب مكان البلدين تقريب العالقات االقتصادية
إىل املستوى االسرتاتيجي ،مطال ًبا باستخدام
قدرات البلدين ،بهدف إحالل الســالم والهدوء

واألمن يف ســوريا ،معتربًا أن مشاكل املنطقة
يجب حلها بني دول املنطقة ،والتدخل األجنبي
فيها لن يســاعد يف حل املشاكل فحسب ،بل
سيعقد الوضع أكرث.
وشــدد رئي « ،عىل أهمية االســتقرار
والســالم واحرتام وحــدة أرايض العراق»،
الف ًتــا «إىل أن إيران تؤيد إقامة حكومة قوية
ومقبولة للشعب العراقي».
بدوره ،ذكر أردوغان« ،أن تركيا ترى أهمية
تعزيــز التعاون الثنايئ واإلقليمي مع إيران»،
مشــرًا «إىل حدوث قفــزة يف العالقات بني
البلدين ،خاصة يف املجاالت االقتصادية.

رئــيــســي الــتــقــى أردو ــــــــان :يُــمــكــنــنــا تــقــريــب
العالقات االقت اديّة الى املستو االستراتيجي

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
>االســـــتـــــ ـــــنـــــا » تـــقـــبـــل طـــعـــنـــا ضــــــد تــــر ــــح الـــدبـــيـــبـــة ل ــل ــرئ ــاس ــة
الــجــي ـ الــلــيــبــي فــك ـ خــلـ ّـيــة إره ــاب ــي ــة ف ــي ســبــهــا ..واعــتــقــل الــبــاكــيــر

نجح الجي الوطني الليبي
يف تفكيك خلية إرهابية يف
مدينة ســبها جنويب البالد،
قبيــل أيام مــن االنتخابات
الرئاســية املقرر عقدها يف
 24كانــون االول املقبل ،يف
ظل مساعي تنظيم اإلخوان
لتأجيل االنتخابات.
وأوضح مدير إدارة التوجيه
املعنوي بالجيــ الوطني
الليبي اللواء خالد املحجوب،
أن «وحدة من املهام الخاصة
رسيــة العاصفة اللواء 10٦
مجحفــل ،أدت إىل اعتقال
اإلرهــايب عيل الباكر رفقة
شــخصان ،أحدهــم يحمل
الجنســية املرصية واآلخر
الباكســتانية ،بعد مداهمة
منزل كانوا قد استأجروه يف اطراف منطقة حجارة،
تجهيزا لتكوين خاليا وتنفيذ عمليات إرهابية داخل
مدينة سبها«.
من هو عيل الباكر؟
وقال املحجوب لــ»ســكاي نيــوز عربية» ،إن
اإلرهايب عــيل الباكر ،من ســكان مدنية «رأس
النوف» شــاميل ليبيا ،وينتمــي لعائلة إرهابية،
فــاأل األكرب محمد الباكر امللقب «نحلة» قتل يف
مرصاته بعد اعتقاله ،وطارق الباكر قتل يف معهد
الصم والبكم عند مدخل القوارشة واملنضوي تحت
«أنصار الرشيعة«.
وقتل شــقيقه الثالث خالد الباكر ،أحد عنارص
شــورى بنغازي اإلرهايب ،يف اشــتباكات محاور
طرابلس ضد القوات املسلحة ،وأصيب أخية الرابع
حســام بكر يف اشــتباكات محور الصابري ضد
الجي الوطني الليبي ،وتم نقله ايل مرصاته لتلقي
العالج حيث تلقى اإلصابة يف مســتوى البطن أدت
ايل متزيق أحشــائه واملثانة ،وفقــا لـ مدير إدارة
التوجيه املعنوي بالجي الوطني الليبي.

وكذلك رئيس املجلس األعىل
للدولــة خالــد املــرشي،
وهم يســتهدف عدم اجراء
االنتخابــات الليبية ب ظهار
املدن الليبية ومراكز االقرتاع
بأنهــا غر آمنة» ،مضيفا أن
«العملية العســكرية عززت
األمن يف الجنــوب الليبي،
وهــو ما يســاعد عىل منع
تحول الحــدود يف الجنوب
والجنــوب الغريب إىل نقاط
عبور ل رهابيني واملرتزقة«.

{جهودالجي الليبي {

خطط إخواين

تفكيــك خلية ســبها واعتقــال اإلرهايب عيل
الباكر ،أتت ضمن جهــود الجي الوطني الليبي
يف مواجهــة اإلرهــاب يف الجنوب الليبي .ولفت
الخبر العســكري محمد الرتهوين ملوقع «سكاي
نيــوز عربيــة» «إىل أن تنظيم اإلخــوان الدويل
وأطراف خارجية تسعى إىل تفجر الجنوب الليبي
واستهدف اســتقرار املناطق الليبي تحت سيطرة
الجي الوطني الليبي ،بهدف استهداف االنتخابات
الليبية ،وابقاء ليبيــا رهينة يف أيديهم» ،مضيفا
«أن هناك جامعــات إرهابية انطلقت من صرباته
والزاوية إىل تونــس ،وهي جامعات إرهابية يتم
دعمهــا من قبل االخوان والجامعة الليبية املقاتلة
املقربــة من تنظيم القاعدة ،وهي الجامعات تدعم
العنارص اإلرهابية بالسالج واملقاتلني ،الستهداف
الجنوب الليبي«.
وتابع الرتهوين»أن من يقف وراء تفجر الجنوب
اإلرهايب شــعبان خليفة ،املعــروف بـ»أبوعبيدة
الزاوي» ،وهو أحد قيادات الجامعة الليبية املقاتلة،

ويــأيت تفكيــك خليــة
اإلرهايب عيل الباكر ،تزامنا
مع إعالن من قــوات الدعم
السيع السودانية ،سقوط ٣
قتىل من عنارصها قرب الحدود مع السودانية الليبية
املرصية ،خالل اشتباكات مع عصابات تهريب البرش.
ونجح الجي الليبي ،خالل الســنوات املاضية،
يف تأمني الجنوب وإعادة االســتقرار ،بعد انتشار
الجامعــات املســلحة واإلرهابيــني مدعومة من
جامعة اإلخوان.

محكمة االستئناف

عىل صعيد آخر ،قبلت محكمة االســتئناف يف
مدينــة طرابلــس الليبية ،طعنا تــم تقدميه ضد
ترشــح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية
النتخابات الرئاسة القادمة.
وحسبترصيحاتلوكالة«سبوتنيك»،قالمصدر،
إن «لجنة الطعون االبتدائية مبحكمة االستئناف يف
طرابلس ،قبلت طعنا مقدما من  ٣مرشحني رئاسيني
ضد ترشــح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية،
عبد الحميد الدبيبة لالنتخابات الرئاسية«.
وعن املرشحني الذين تقدموا بالطعن ،أكد املصدر
أنهــم فتحي باشــاغا ،وعــارف النايض ،ومحمد
املنترص.

بعد هجو «داع » على البيشمركة  ..دعوات لت عيل التعاون بين بغداد وأربيل

ا ســيــر لــؤي ا

ّ
ــقــر يُعلق إضــرابــه عــن الطعا

علق األســر الفلسطيني
لــؤي األشــقر  4٥عاما
إرضابه عــن الطعام الذي
استمر ملدة  49يوما ،رفضا
العتقاله اإلداري ،وذلك بعد
اتفاق يقيض بتحديد سقف
اعتقاله اإلداري.
وقال «نادي األسر» ،إن
تعليق األسر األشقر إرضابه
جــاء اســتنادا للمعلومات
املتوفرة من عائلته.
أضاف أن «األسر األشقر
واجــه خــالل اإلرضاب
عمليــات تنكيــل ممنهجة
بحقّه ،ال سيام فيام يتعلق بنقله إىل زنازين
معتقــل «الجلمة» للضغط عليه ،وهو يعترب
من أسوأ املعتقالت«.
واألشقر معتقل منذ الخامس من ترشين
االول  ،2021وأصدرت السلطات اإلرسائيلية
أمر اعتقال إداري بحقه ملدة ستة أشهر جرى
تثبيتهــا الحقا ،وكان قد أمىض نحو اين
سنوات بني اعتقاالت إدارية ومحكوميات.
كام تعرض لتحقيق عســكري قاس خالل
أحد اعتقاالته عام  ،200٥ما أدى إىل إصابته
بشــلل يف ساقه اليسى ،وهو متزوج وأب

هريم كامل آغا

كركــوك ودياىل وصالح الدين ونينوى ،والتي عادة
ما يستغلها التنظيم اإلرهايب ،إلعادة تنظيم نفسه،
وشن عملياته فيها ،مطالبني بتكثيف نشاط غرف
العمليات املشرتكة بني الطرفني ،وصوال إىل تشكيل
ألوية وقوات مكونة من الجانبني ،لبسط األمن يف
تلك املناطق ،والقضاء عىل الخطر الداعي املتنامي
فيها.

لثامنية من األبناء ،وهو شــقيق األســر
الراحل محمد األشــقر الذي تويف يف سجن
«النقب» عام 2007.
يشــار إىل أن األسرين كايد الفسفوس،
الــذي كان م با عن الطعــام منذ ،1٣1
ومقداد القواســمة ،الذي كان م با منذ
 11٣يومــا ،قد علقــا إرضابهام عن الطعام
خالل الشــهر الجاري ،بعــد اتفاق يقىض
باإلفراج عنهام خالل األشهر املقبلة.
وعلق األســر عالء األعــرج إرضابه هو
اآلخر ،الذي اســتمر  10٣أيــام ،بعد إلغاء
السلطات اإلرسائيلية أمر اعتقاله اإلداري.

بوتين وبــايــدن قبل نهاية العا

أعلن املتحدث باســم الرئاســة الروســية ،دميرتي
بيســكوف ،أمس »،أن الكرملني يأمل أن يجري اللقاء بني
الرئيــس الرويس فالدمير بوتني ،ونظره األمريك جو
بايــدن ،قبل نهاية العام ،موضحا أن اللقاء عىل األرجح
سينعقد عرب االتصال املريئ».
وقال بيســكوف للصحفيني ردا عىل سؤال حول هذا
األمــر« :التاريخ ال يزال غر معروف .نحن نأمل أن يتم
التواصــل بــني الزعيمني قبل نهايــة العام ،ولكن ال
يوجد تاريخ محدد بعد<.
وأكد بيسكوف« ،يف الـ 9من الشهر الجاري ،أن روسيا
والواليات املتحدة تتفهامن رضورة اللقاء بني الرئيســني
فالدمير بوتني وجو بايدن» ،مشــرا «يف الوقت نفسه،
إىل أنه ال توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد«.

مــن جهته ،قــال عضو
لجنــة األمــن والدفاع يف
مجلس النواب العراقي هريم
كامل آغا« :مع األسف ندفع
مجــددا رضيبة عدم إكامل
وتزخيــم الرتتيبات األمنية
املشــرتكة ،والتنســيق بني
قوات البيشــمركة والقوات
العراقيــة االتحاديــة ،يف
مناطق التــامس الفاصلة
يف عدة محافظات من دياىل إىل نينوى» ،مضيفا
«تم تحقيق بعض التقدم يف تطبيق آليات التعاون
والتنســيق بني بغداد وأربيل أمنيا واستخباراتيا،
ضد فلــول «داع » وخاليــاه النامئة املنترشة
يف مناطــق مثل كركوك وصــالح الدين ونينوى
ومخمور ،لكن املطلوب أكرث ولهذا يجب أن تشكل
هذه العملية جــرس إنذار للمعنيني يف الحكومة
االتحاديــة يف بغداد ويف حكومــة اإلقليم يف
أربيل ،للرشوع يف وضع خطط وبرامج مواجهة
فورية وصارمة لقطع دابر الهجامت الداعشــية
املتصاعدة«.
جديــر بالذكر أن وترة العمليات اإلرهابية لبقايا
تنظيم «داع » وخاليــاه النامئة ،باتت تتصاعد
بشكل ملحوظ والفت ،خالل األشهر القليلة املاضية
يف مختلف أرجاء العراق.

«طــالــبــان» :تعليم النساء فــي أفغانستان ُم ّ
ستمر
مــــع مــــراعــــاة ب ــعــ الـــقـــواعـــد ا س ــالم ــي ــة

«داخلية» فرنسا :نريد أن نعمل

مع البريطانيين بشأن أ مة املهاجرين

بقصف لقوات النظام الســعودي منطقة
ال الشيخ مبديرية منبه الحدودية مبحافظة
صعدة شامل البالد.

{البارازاين

هذا وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان
البارزاين« :اتساع واســتمرار اعتداءات وهجامت
«داع » رســالة جدية وخطرة وتهديد حقيقي
عىل املنطقة ،لذا ف ن املزيد من التعاون والتنســيق
بني البيشــمركة والجي العراقي مبساندة قوات
التحالف الدويل رضورة عاجلة» ،مطالبا ب»املزيد
من تفعيل وتوســيع التنســيق القائم بني الجهات

الــكــرمــلــيــن ي ــأم ــل أن يلتقي

إصــــــابــــــة عــــــــدد مــــــن الـــيـــمـــنـــيـــيـــن جــــــراء
ــــــــارات لــــطــــائــــرات الــــــعــــــدوان الـــســـعـــودي
أصيب عــدد من اليمنيني
بينهم طالب جــراء غارات
لطائــرات دون طيار ،تابعة
لقوى العدوان الســعودي
مبحافظــة الضالع جنويب
البالد.
وأفــاد موقع «املســرة
نت» ،بأن  10طالب أصيبوا
إثر غارات لطائرة دون طيار
تابعة للعدوان اســتهدفت
مدرســة زيد الرشجي يف
مدينة الفاخر.
وذكر أن عددا من املواطنني
أيضا أصيبوا إثر غارة أخرى
لطائرة دون طيار تابعة للعدوان اســتهدفت
محطة الرشجي يف املدينة.
واستشــهد مواطن مينى يف وقت سابق،

ارتفعت الدعوات املطالبة
بتفعيل التعــاون بني بغداد
وأربيــل ملواجهــة تهديدات
التنظيــامت اإلرهابية ،بعد
هجوم «داع » الدموي عىل
قوات البيشــمركة يف إقليم
كردستان العراق.
ويف عمليــة تعــد األكرب
من نوعها خالل أشهر ،شن
إرهابيو «داعــ » هجوما
عىل مواقع البيشمركة ،راح
ضحيته  9من عنارصها بني
قتيل وجريح ،حســب بيان
وزارة البيشمركة يف حكومة
اإلقليم.
ويف التفاصيــل ،قالــت
وزارة البيشــمركة يف بيان:
«يف هجــوم جبان ،أقدمت
مجاميــع «داع » بالهجــوم عىل نقطة متركز
تابعة للواء الخامس مشــاة لقوات البيشمركة يف
منطقة تبيك كاالن ضمن حدود منطقة كولجو.
وجــراء الهجوم اإلرهايب أصيب  4من أفراد قوات
البيشــمركة بجروح ،وتصدت قوات البشــمركة
للهجوم بشدة وأحبطت الهجوم ،وقامت مبطاردة
اإلرهابيــني وإجبارهــم عــىل الفــرار إىل جهة
مجهولة«.
وتابع «توجهت قوة من البيشــمركة إىل مكان
الهجوم اإلرهايب ،وأثناء ذلك انفجرت عبوة ناسفة
بالقوات الســاندة ،مام أدى الستشهاد  ٥من أفراد
قوات البيشمركة«.
ويرى املراقبون والخرباء األمنيون أن هذا الهجوم
الواسع يشر مرة أخرى ،ل ورة تعزيز التعاون بني
بغداد وأربيل ،يف املناطق الرخوة أمنيا يف محافظات

املعنية يف إقليم كردســتان
والحكومــة االتحاديــة،
ومبشــاركة ودعــم قوات
التحالــف الــدويل ،من أجل
التصدي بكل قــوة واقتدار
إلرهابيي داع «.

أشــار وزير الداخلية الفرن جرالــد دارمانني ،إىل
«إننا نريد أن نعمل مع أصدقائنا الربيطانيني بشــأن أزمة
املهاجرين«.
وكان دارمانني ســحب دعوة كان قــد وجهها لوزيرة
الداخلية يف بريطانيا بريتي باتل ،الجتامع يناق قضية
عبور القوارب الصغرة ،الجمعة ،بحســب وزارة الداخلية
الفرنسية ،وذلك بعد مقتل  27مهاجرا األربعاء.
يــأيت ذلــك يف وقت دعا رئيــس الحكومة الربيطاين
بوريس جونسون ،فرنسا لعمل املزيد من أجل منع مغادرة
املهاجرين من سواحلها.
ويف السياق ،لفتت الداخلية الفرنسية إىل أن «االجتامع
الــذي دعت فرنســا وزراء داخلية دول االتحاد االورويب
إليه ملناقشــة عبور القوارب ،ســ ُيعفد يف الوقت املحدد
بني باريس وبروكســل وأمســرتدام وبرلني واملفوضية
األوروبية«.

قال رئيس حكومة «طالبان» يف أفغانستان
محمد حســن أخوند زاده« ،إن الجهود جارية
لتخصيص مزيد من املرافق التعليمية للطالبات
وإن تعليم النســاء مستمر بالبالد مع مراعاة
بعض القواعد اإلسالمية«.
ويف خطاب صويت مســجل ،بثته وسائل
اإلعالم الحكومية يف أفغانســتان ،اســتمر
نصف ســاعة ،ويعترب األول ألخوند زاده ،أحد
مؤس «طالبان» ،منذ سيطرة الحركة عىل
الســلطة يف أفغانســتان يف آب  ،2021قال
أخوند زاده :إن تعليم النســاء يف أفغانستان
«مستمر» ،وأشار إىل أن «طالبان» قد تزيد من
عدد املرافــق التعليمية للطالبات «مع مراعاة
بعض القواعد اإلسالمية«.
ودافع أخونــد زاده ،يف خطابه عن «حكم
الحركــة واتهم أعضاء الحكومة الســابقة
بالتسبب يف تفاقم البطالة ،واالنهيار املايل«.

وقــال« :أقــول إىل األمة ،كــوين يقظة،
بقايا الحكومة الســابقة يدلون بترصيحات،
ويســببون القلق ،ويضللــون الناس حتى ال
يثقوا يف حكومتهم«.
ويف إشــارة إىل مــا وصفه بـ»الفســاد
املسترشي» يف الحكومة السابقة ،قال« :إن
«طالبــان» عىل النقيض متاما من ذلك ،حيث
تقيض عىل الفســاد وجلبت األمن إىل جميع
أنحاء البالد» ،مضيفا «نحاول قدر املســتطاع
حل مشاكل الناس ،ونعمل ساعات إضافية يف
كل مكان«.
وأدى اســتيالء «طالبان» عىل الســلطة
مجددا إىل وقف املساعدات الدولية للحكومة
األفغانيــة ،ووضــع الحظر عــىل مليارات
الدوالرات من األصول األفغانية املوجودة يف
الخارج ،مــا أدى إىل تفاقم تدهور االقتصاد
املنهار أصال.

االثنني  29ترشين الثاين 2021

سبا الخيل ــ اعالنات مبوبة

تشــــرين الثانــــي

نتائ ـــ ســــبا الخيــــل مــــن ميــــدان بيــــروت االحــــد
الشوط االول املسافة  1000مرت
 1ـ صــايف الزمان 2 ٥0ل.ل .ـ 1 20ل.ل .ـ
مهند ٥٥ك ـ 2 ٥0ل.ل.
2ـ غــدار ـ 1 ٥0ل.ل .ـ عصــام ٥٣ ٥ك ـ
2 00ل.ل.
٣ـ غندورة ـ وديع 49 ٥ك ـ 2 ٥0ل.ل.

4ـ زمن ـ عايص ٥4ك ـ ٦7 00ل.ل.
الفوركست 1 :ـ ٣ ٥0 2ل.ل.
الثالثية٣0 000 :ل.ل.
مــالكه :كمــــيل كرم ـ مضمره :محمد
فواز

اعداد  :لوران ناكوزي

الشوط الثاين املسافة  1000مرت
1ـ مــاوكيل 4ل.ل .ـ 1 0ل.ل .ـ عصــام
٥٣ ٥ك ـ 4ل.ل.
2ـ بــارود ـ 1 ٥0ل.ل .ـ عــايص ٥4ك ـ
٥ ٥0ل.ل.
٣ـ كنز ـ صالح ٥4ـ 2 ٦0ل.ل.
4ـ حبيب حسونة ـ وديع ٥٣ك ـ 1 90ل.ل.
الفوركست 1 :ـ  ٥0 ٥ل.ل.

الدوبليــه :صايف الزمــان عىل ماوكيل
4ل.ل.
الثالثيـــــة ٥ :ـ  1ـ ٥٥0 000 ٣ل.ل.
بتحرز
االنسحابات :كين آرثر
مالكه :انطـــــوان نرص ـ مضمره :خر
الدين
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الشوط الثالث املسافة  1000مرت
1ـ دنانــر ٣ ٥0ل.ل .ـ 1 ٥0ل.ل .ـ بــدر
٥٣ ٥ك ـ ٣ ٥0ل.ل.
2ـ فــرح العيد ـ 1 20ل.ل .ـ عدنان ٥٣ك ـ
1 70ل.ل.
٣ـ وحــــيد العــرب ـ عــــصام ٥4ك ـ
2 ٣0ل.ل.
4ـ صخر ـ اسمر ٥٦ك ـ ٣٣ 000ل.ل.

فاز وبوقت1 07 2/٥ :د
الفوركســت ٣ :ـ  4دنانر عىل فرح العيد
٦ ٥0ل.ل.
الدوبليه :ماوكيل عىل دنانر ٦ :ل.ل.
الثالثية ٣ :ـ  4ـ ٣٥ 000 2ل.ل.
مالكه :ميشــال فرعون ـ مضمره :محمد
عيل

لو و ا م م مر مر ن دبو
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الشوط الرابع املسافة  1400مرت
1ـ تســلم 2 90ل.ل .ـ 1 40ل.ل .ـ عدنان
٥4ك ـ 2 90ل.ل.
2ـ رسور ـ 1 ٦0ل.ل .ـ اســمر ٥4ك ـ
2 10ل.ل.
٣ـ مجد عامد ـ بدر ٥4ك ـ  ٥0ل.ل.
4ـ العقرب ـ عامد ٥4ك ـ 2 ٦0ل.ل.

يا مر ن

ي و يا

ذكريات عربت...

فاز بدقيقة و 42ثانية ٣/٥
الفوركست :تسلم عىل رسور  1ـ 9 2ل.ل.
الدوبليه :دنانر عىل تسلم 4ل.ل.
الثالثية 1 :ـ  2ـ٥٥ 000 ٣ل.ل.
مالــــكه :الياس زهرة ـ مضمره :مروان
دبور

الشــوط الخامس املسافة  1000مرت
1ـ حلو الوفــا 2ل.ل .ـ 1 10ل.ل .ـ عدنان
٥٣ك ـ 2ل.ل.
2ـ طيــب ـ 1 10ل.ل .ـ عصــام ٥4ك ـ
1 ٥0ل.ل.
٣ـ شادن ـ عايص ٥4ك ـ 127000ل.ل.
4ـ حبيب لبنان ـ بدر ٥4ك ـ ٦ ٥0ل.ل.

فاز بوقت1 0٦ 4/٥ :د
الفوركست 4 :ـ 2 ٣ل.ل.
الدوبليه :تسلم عىل حلو الوفا2 :ل.ل.
الثالثية مل تصب واملرتاكم لالحد القادم
مالكه :اليــــاس زهرة ـ مضمره :مروان
دبور
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«اوميك ـ ــرون» ينتش ـ ــر بس ـ ــرعة ف ـ ــي ال ـ ــدول ...م ـ ــاذا ع ـ ــن تس ـ ــميته
ُ ّ
ُ
قل ــق يل ــف العال ــم ...وم نع ــو اللقاح ــات يعلن ــون ع ــن خط ـ للمواجه ــة
تسجل الئحة املتحور الجديد لفروس كورونا «أوميكرون» ،مزيدً ا من الدول
التي أعلنت عن تســجيل إصابات جديدة عىل أراضيها ،يف مشــهد يعيد الخوف
إىل العــامل بأرسه وقد يكون له تبعــات خطرة بعدما وصفته منظمة الصحة
العاملية بأنه «مثر للقلق» ،بعد أن ُرصد هذه املتحور ألول مرة يف جنوب إفريقيا.
وقد دعــت املنظمة الدول إىل «إبقاء الحدود مفتوحة خالل مواجهتنا املتحور
الجديد».

وقف الرحالت مع دول من جنوب القارة اإلفريقية

ففــي كل بقعة من بقاع العامل ،ترددت أصداء أوميكرون  ،وأثار موجة من
الذعــر ،يف الكثــر من الدول ،فدفعها التخاذ إجراءات عاجلة ،ملنع وصوله إىل
أراضيها ،فقد أعلنت العديد من الدول قيود ســفر عىل دول يف جنوب أفريقيا،
يف محاولة للحد من انتشاره.
يف حني ،حذرت املنظمة الدولية من التعجل يف فرض قيود عىل السفر دون
وجود أساس علمي لهذه القرارات.
كــام انتقدت دولة جنوب أفريقيا ،التي اكتشــف فيها املتحور للمرة األوىل،
قرارات حظر السفر إليها ،ووصفتها بأنها «صارمة».

انتشار املتحور يف بعض الدول

ويف الســياق ،ســجلت إصابات من املتحور الجديد يف بلجيكا وأســرتاليا
وبوتسوانا وإرسائيل وهون كون .
كام أعلنت الســلطات الصحية يف هولندا أن بعض اإلصابات بكورونا التي
اكتشفت بني مجموعة من الركاب الوافدين من جنوب إفريقيا هي عىل األرجح
من ساللة «أوميكرون».
بدورهــا ،أكدت الســلطات الصحيــة األملانيــة تســجيلها أول إصابتني
بالســاللة الجديدة يف والية بافاريا ،كانت لدى شخصني قدما إىل ميونيخ من
جمهورية جنوب إفريقيا يوم  24كانون الثاين ،أي قبل تعليق الطران مع هذه
الدولة اإلفريقية ،وهام يخضعان حاليا للحجر الصحي.
ويف إيطاليا ،أعلن معهد الصحة الوطني تسجيل أول إصابة بـ «أوميكرون»،
حيث تم تحديد تسلسل الجينوم يف مخترب علم األحياء الدقيقة السيري وعلم
الفروســات والتشــخيص الحيوي الطارئ مبستشفى ساكو يف ميالنو ،من
عينة إيجابية ملسافر قادم من موزمبيق.
أما يف التشــيك ،فقال املعهد الوطني للصحة العامة« ،إن الســلطات تدرس
حالة يشتبه يف إصابتها باملتحور الجديد ،تم اكتشافها لدى شخص قىض بعض
الوقت بناميبيا ،كام قال املتحدث باســم وزارة الصحة التشــيكية دانييل كيبل،
إن ساللة «أوميكرون» عىل ما يبدو تم اكتشافها لدى امرأة عائدة من مرص.
كذلك ،أعلن وزير الصحة الربيطاين ساجد جاويد ،عن تسجيل بالده إصابتني
باملتحور مرتبطتــني بوافدين من جنوب إفريقيا ،واحدة يف تشيلمســفورد،
واألخرى يف نوتنغهام.

مخاوف بال نهاية
ويطرح ظهور املتحور الجديد ،أسئلة بالنسبة للمجتمعات العلمية ،وللناس
العاديني عىل حد ســواء ،حول ما إذا بتنا نعي
عــرص الفروســات املتحورة بــال نهاية عن
كورونا؟ ،فبعــد صرب طويل ،يبدو الناس يف
كل مكان بعد عامني من املعاناة بفعل كورونا،
وهم يكافحون ندوبا نفســية عميقة ،جعلت
الكثر من دول العــامل ،تخصص برامج دعم
نف  ،ملواجهة التداعيات النفســية للوباء،
لكن ظهور متحور من هذا القبيل ،رمبا يؤدي
إىل انتكاســة يف حاالت كثرين ممن يعانون
نفسيا ،بسبب استطالة أمد األزمة.
لكن ويف ظل هذه األجــواء القامتة ،التي
نرشها املتحور أوميكرون  ،ف ن األمر ال يخلو
من أصــوات متفائلة ،توحي باألمل ،فقد قال
العامل الربيطاين الربوفيســور أندرو بوالرد،
الذي قــاد األبحاث حول لقاح أكســفورد
أســرتازينيكا  ،إنه ميكن تطوير مصل جديد
«بسعة كبرة» ضد متحور أوميكرون .
وكانــت رشكة أســرتازينيكا قد قالت يف
بيــان لها «طورنا بتعــاون وثيق مع جامعة
أكسفورد ،منصة لقاحية تتيح لنا االستجابة
بسعــة للمتحورات الجديدة التي قد تظهر»،
مضيفة أنهــا «تجري أبحاثا يف املناطق التي
تم فيها رصد املتحور».
بــدوره ،لفت كبر املســؤولني الطبيني يف
«مودرنا» األمركية بول برتون« ،أن الرشكة
حا معــادة صياغته ضد
ميكــن أن تطرح لقا ً
متحــور فروس كورونــا «أوميكرون» ،يف
حا أنه «إذا كان علينا
أوائــل العام املقبل ،موض ً
صنع لقاح جديد متا ًما ،أعتقد أنه سيكون يف
أوائل عــام  2022قبل أن يكون متاحا بالفعل
بكميات كبرة».
و ة تســاؤالت عديدة بشأن مدى فعالية
اللقاحات التي حصل عليها املاليني حول العامل
يف مواجهة املتحور الجديد.

بو

ع

يا ا

ب

ا

حفلــة االمس كانت حلوي
كام قيــل يل ...وما كان فيها
قــروش كلها لرات حســب
«الــدوالر» افتتحهــا املضمر
الغامــض محمــد منــذر بـ
2 ٥0ل.ل .وبعــده محمد خر
الدين بالجواد «صايف الزمان»
ملالكه كميل كرم وعىل ســرة
كميل كرم ولــو ركض دغري
او مي دغــري معو الخيال
عايص كان وصل الدوالر مع
كميل ورجعو عىل أساســو
بس ما يف وفا بالسبق ،كميل
جبلك يش خيــاالن من تركيا
الجامعة عملتهم عاطيل متل
عملتنا بركضو وبيجو قوام...
وبعده محمد خر الدين حلوي
منك يا محمد  4لرات ...وثالث
شوط كان من نصيب املضمر
العريب محمد عــيل بدنانر
٣ ٥0ل.ل .وبعدهــا هجــم
مروان دبــور بفوزين حلوين
«بتســلم» 2 90ل.ل .وحلــو
الوفا 2ل.ل .والجوادين للاملك
الخليجــي ـ اللبنــاين الياس
زهرة ...مظبوط كانت حفلة
فيها لرات يليل عرف استفاد
ورضب
يعني رضب 2 ٣
 4 ٣ـ او بـ ٣ ٥0ل.ل .يش حلو
الدفع الزم بحفلة األحد القادم
بكروا عاملجيء عالســبق قبل
مــا حدا ياخدهــم من دربكم
بجواد الهاوي كميل كرم يلال
اللــه كريم والســالم عليكم
لالســبوع القادم نهار االحد
بالذات يف حفل سباق...

وفيـــــــــــــــات
زوجــة الفقيد جانيــت ابراهيم
جرجس
ســمرة بوعون ارملة شــقيقه
املرحوم حنا مرتي مو وأوالدها
دلفــني أبو حمد أرملة شــقيقه
املرحوم عبدو مرتي مو وأوالدها
أوالد شــقيقته املرحومــة ماري
زوجــة املرحــوم جــورج زمارية
وعائالتهم
وعموم عائالت مو  ،جرجس،
بوعــون ،أبو حمد ،زمارية ،شــبيل،

يونس ،سليم ،صليبا وأنسباؤهم يف
الوطن واملهجــر ينعون إليكم مبزيد
فقيدهم املأسوف
من الحزن واأل
عليه املرحوم

الياس مرتي مو

املنتقــل اىل رحمتــه تعاىل يوم
السبت  27ترشين الثاين  2021متمامً
واجباته الدينية.
يحتفــل بالصالة لراحة نفســه
الســاعة الثانية من بعد ظهر اليوم
االثنني  29الجاري يف كنيسة القديس
دميرتيوس للــروم االرثوذكس مار
مرت  ،االرشفية حيث يوارى يف الرثى
يف مدفن العائلة.
نظراً للظــروف الراهنة وحفاظاً
عىل ســالمة الجميع ،تعتذر العائلة
من تقبل التعازي .للتعازي عرب الهاتف
االتصال:
جانيت79/10479٣ :
04/9220 ٣
دلفني0٣/41٦ 1 :
مرتي زمارية0٣/204٥٥٥ :
مرتي مو 0٣/2٥4٣٥٦ :
عامد مو 0٣/21٣017 :

أبناؤها :أنطوان بخعازي ،زوجته
هدى كفوري وعائلتهام
ميشــال بخعازي ،زوجته ربيعه
اسطفان وعائلتهام يف املهجر
كربيال بخعازي ،زوجته مرســال
األسمر وعائلتهام يف املهجر
ينعــون اليكــم وفــاة فقيدتهم
املأسوف عليها املرحومة

سلوى نخله غالم

ارملــة املرحوم ناصيــف نقوال
بخعازي
يحتفــل بالصالة لراحة نفســها
يف متام الســاعة الحادية عرشة من
قبــل ظهر اليــوم اإلثنني  29ترشين
الثــاين  2021يف كنيســة القديس
دميرتيوس للــروم األرثوذكس مار
مرت األرشفية ،حيث توارى يف الرثى
يف مدافن العائلة.
نظرا للظروف الراهنة ومتاشــيا
مع تعاميم الكنيســة تعتذر العائلة
عــن تقبل التعازي وتشــكر كل من
سرافقها الصالة من منزله.
للتعــازي اإلتصال عــىل األرقام
التالية:
أنطوان 0٣٦٦4 4
ميشال 710 ٣920
كربيال 7٦ 0019

االثنني  29ترشين الثاين 2021

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الت يــــــات ا ســــــيوية لكأ العالم في كرة الســــــلة  :لبنــــــان لتجديد ال و على أندونيســــــيا بعــــــد هر اليو
لن تكون مهمة منتخب لبنان للرجال يف كرة الســلة صعبة
عندما يلتقي نظره األندوني اياباً عند الســاعة الرابعة من
بعــد ظهر اليوم االثنــني يف مج ّمع نهاد نوفل ذوق مكايل
يف املباراة الثانية من «النافذة األوىل» من تصفيات املجموعة
اآلسيوية الثالثة املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل التي ستقام
يف العام  202٣يف الفيليبني واليابان وأندونيسيا.
وبعد سحقه املنتخب األندوني الجمعة الفائت (٣ -9٦
ظهر الفارق الفني واضحاً بني منتخب األرز ،الذي ميلك كافة
عوامــل و»مفاتيح» الفوز ،وبني منتخب ضيف بدا تائهاً يف
املباراة األوىل ومل ينجح ســوى يف تســجيل  ٣نقطة طوال
املباراة.وبعرضه القوي وتشــكيلته املتجانســة ،بات منتخب
لبنان أحد ابرز املرشــحني لتصدر الرتتيب النهايئ للمجموعة
الثالثة بعد انتهاء «النافذة الثالثة « الدور االول الصيف املقبل.
وبعــد العرض الكبر الذي قدّ مه العبــو منتخب لبنان يف
مبــاراة الذهاب بدا جلياً انهم األقــوى قدرة واألكرث قوة من
خصومهم األندونيســيني عرب تشــكيلة متلك قوة ضاربة يف
الدفــاع والهجوم مبؤازرة جمهور لبناين ال يرتك مناســبة اال
ويعرب عن دعمه ملنتخب بلده.وميلك املدرب الوطني اللبناين جو
ّ
مجاعص تشــكيلة متجانسة أثبتت حضورها الجمعة الفائت
فكان الالعبون عند حسن ظن الشعب اللبناين ليقدموا عرضاً
كبراً ســيجعل حتامً الجهاز الفني لكل من منتخب السعودية
ومنتخب األردن يحســب الف حساب ملنتخب األرز مع العلم ان
املجموعة اآلســيوية الثالثة تضم كل من لبنان واندونيســيا
واألردن والســعودية.ففي «النافذة الثانية» التي ســتقام يف
شــباط املقبل ،سيواجه لبنان كل من األردن والسعودية خارج
أرضه قبل ان يستضيفهام يف مج ّمع نهاد نوفل الصيف املقبل
يف ختام الدور األول.

التحضرات

وغداة الفوز الكبر عىل اندونيســيا ،أجرى منتخب لبنان
مصنف  ٥٦عاملياً و 9آســيوياً حصة تدريبية واحدة الســبت
وحصتــني االحد عىل أن يجري حصتــه األخرة صباح االثنني
وهي «مترينة» خفيفة للتســديد عىل الســلة قبل مواجهة

مت

مت

ان

أندونيســيا  ٥عاملياً و  1آسيوياُ بعد ظهر االثنني.ويقول
مدير منتخب الرجال ادي بو زخم يف اتصال معه»األجواء ممتازة
والالعبون جاهزون لخوض اللقاء الثاين ضد اندونيسيا واتحاد
كرة الســلة مل يوفّر أي جهد من اجل راحة الالعبني ومصلحة
املنتخب.الالعبون يتحلون بروح املســؤولية وينخرطون يف
التدريبــات بجد ّية تامة وينفذون تعليامت الجهاز الفني وعىل
رأسه املدرب الوطني جو مجاعص .التحضرات للمباراة الثانية
بدأت الســبت وستنتهي قبل ظهر االثنني.وأدعو اللبنانيني اىل
مواكبتنا يف مباراة االثنني «.
وســبق ملــدرب املنتخب اللبنــاين أن اختــار  1٥لخوض
اللقائــني مع اندونيســيا .والالعبون هم:عــيل حيدر قائد
املنتخب  ٣1ســنة  ،عزيز عبد املســيح  2٥سنة  ،جيمي
ســامل  2٦ســنة  ،أتر ماجوك  ٣4ســنة  ،أمر ســعود
 ٣0ســنة  ،ســرجيو دروي  2٥ســنة  ،كريم زينون
 22ســنة  ،جــاد خليل  2٥ســنة  ،عــيل منصور 2٣
ســنة  ،كريســتوف خليل  22ســنة  ،وائل عرقجي 27
ســنة  ،اييل شــمعون  27ســنة  ،يوســف خياط 1
سنة  ،هايك غيوكجيان  ٣1سنة وعيل مزهر  27سنة .

ي يا

بدوره ،يواصل منتخب اندونيســياتدريباته مع ادراكه ان
مهمته صعبة جداً امام منتخب األرز املتألق واملتجدّ د.

{  4مجموعات

تشارك يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة اىل كأس العامل 1٦
ُسمت اىل اربع مجموعات كاآليت:
دولة ق ّ
املجموعة األوىل :نيوزيلنــدا ،كوريا الجنوبية ،الفيليبني
والهند.
املجموعــة الثانية :أوســرتاليا ،الصــني ،اليابان وتايبه
الصينية.
املجموعة الثالثة :األردن ،لبنان ،أندونيسيا والسعودية.
املجموعة الرابعة :ايران ،كازاخستان ،سوريا والبحرين.

{  ٦نوافذ

يشــار اىل ان التصفيات اآلسيوية مؤلفة من «ست نوافذ»:
 ٣نوافذ يف الدور األول  1٦دولة ستقام يف ترشين الثاين
 2021وشباط  2022وحزيران  2022و ٣نوافذ يف الدور الثاين
 12دولة يف آب وترشين الثاين وشباط 202٣عىل ان تجري

عملية ســحب قرعة نهائيــات كأس العامل يف أوائل آذار من
العام .202٣
ففــي الدور األول تتأهل املنتخبات التي تحتل املراكز الثالثة
األوىل يف كل مجموعــة اىل الدور الثاين  12دولة وتحمل
نقاطها معها.
وســبق للبنانان شــارك يف نهائيات بطولة العامل  ٣مرات
متتاليــة أعوام  2002و 200٦و 2010بينام شــارك األردن
مرتني  2010و 2019واندونيسيا مرة واحدة بينام مل تشارك
السعودية يف نهائيات كأس العامل.

الربنامج

ويف مــا ييل برنامج ما تبقى من مباريات «النافذة األوىل»
للمجموعة الثالثة:
االثنني  29ترشين الثاين:
الســاعة  4بعد الظهر بتوقيت بروت:أندونيســيا لبنان
مج ّمع نهاد نوفل .
السعودية األردن يف الســعودية األردن فاز يف املباراة
عامن .
األوىل  ٦1-٦الجمعة الفائت يف العاصمة االردنية ّ

رئ ــيـ ـ االتــــحــــاد الــلــبــنــانــي ل ــل ــج ــودو وفــــروعــــه امل ــح ــام ــي ف ــرن ــس ــوا ســـعـــادة :
بطولــــــة ســــــيا تقا علــــــى مــــــد أيــــــا  ...واالفتتا الرســــــمي الســــــاعة الـ مــــــن بعد هــــــر الخمي
نأمــــــل باحــــــرا ميداليات ...ا ــــــكر رئيــــــ الجمهوريــــــة على رعايتــــــه ...ومشــــــاركة اكثر مــــــن دولة
حاوره جالل بعينو

للذكور و اوزان لالناث».

ينظّم االتحاد اللبناين للجودو وفروعه بطولة آسيا وأوقيانيا
للجودو للذكور واالناث تحت ال 21ســنة وتحت ال  1سنة
يف  2و ٣و 4و ٥كانون األول املقبل يف مج ّمع نهاد نوفل ذوق
مكايل برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون.
وتتواصــل التحضرات من قبل االتحــاد اللبناين للجودو
للبطولة الذي ســيتم افتتاحها رسمياً عند الساعة الرابعة من
بعد ظهر الخميــــس املقبــل .ويرشف رئيس االتحاد اللبناين
للجــودو ورئيــس اللجنة املنظمة للبطولة املحامي فرنســوا
سعادة عىل التحضرات مع تشــــكيل كافة اللجان العاملة
يف االســتحقاق القاري الكبر الذي يقام يف لبنان عىل الرغم
من الظروف السياســية واالقتصادية والصحية التي مير بها
وطن األرز.

الدول املشاركة

«الديار» التقت املحامي ســعادة الذي استهل كالمه بالقول»
تشارك يف البطولة اكرث من عرشين دولة وهي الصني ،قطر،
األردن ،منغوليا ،الكويت ،العراق ،سوريا ،اليمن ،تايالندا ،كوريا
الجنوبية ،هون كون  ،بنغالدش ،تركامنســتان ،باكســتان،
قرغيزســتان ،كازاخســتان ،طاجاكســتان ،اوزباكستان،
فلسطني ،اليابان ،نيوزيلندا اضافة اىل لبنان».
واضاف سعادة» سيقام حفل االفتتاح الرسمي عند الساعة
الرابعة من بعد ظهر الخميس املقبل الواقع فيه  2كانون األول
 2021بحضــور ممثل راعي البطولــة ورئيس االتحاد الدويل
للجودو ماريوس فيزر ورئيس االتحاد اآلســيوي الشيخ عبيد
العنزي واركان االتحاد الدويل واآلســيوي والعريب وفاعليات
عســكرية ورياضية وديبلوماسية وبلدية ورؤساء واعضاء

تــــــــكــــــــريــــــــم مــــــــايــــــــكــــــــل حــــــايــــــ
القــــــــــــى الـــــــــ ـــــــــد االيــــــجــــــابــــــي

ود ي ل

اي

ت كا

لقيــت بادرة تكريم مايكل حايك التابع ملكتب الراليات يف
النادي اللبناين للســيارات والســياحة من قبل ممثل االتحاد
الدويل للســيارات فيا يف الرشق األوسط وشامل افريقيا
عــامد لحود خالل حفل توزيع الكؤوس عىل ابطال وبطالت
الرياضــة امليكانيكية لعام  2021الصــدى االيجايب من قبل
حارضي الحفل .فلحود ويف ختام كلمته التي القاها يف الحفل
قال حرفيا» ســنك ّرم اليــوم احد امس العاملني بصمت يف
امليدان االداري لرياضة السيارات الذي يعمل عىل مدار الساعة
يف تلبية طلبات الســائقني ويقوم مبهامه االدارية عىل أكمل
وجــه يف مكتــب الراليات التابع للنادي اللبناين للســيارات
والســياحة» .واضاف «ســنك ّرم اليوم مايكل حايك النشيط
والدينامييك» وسط تصفيق الحارضين .
وتفاجــأ حايــك بكالم لحود وتقــدّ م منه وتســلّم درعاً
جه الشــكر اىل لحود واىل كل شخص يقف وراء
تذكارياً وو ّ
فكرة تكرميه.

نــــيــــمــــار يــــتــــعــــرض صـــــابـــــة مــقــلــقــة

غادر نيامر جونيور ،نجم باريس سان جرمان مباراة فريقه
ضــد ســانت إيتيان ،امس األحد ،يف الجولــة  1٥من الدوري
ب صابة مقلقة .ففي الدقيقة  ، 4سقط نيامر عىل
الفرن
أرض امللعب بعد مراوغة العب ســانت إيتيان ،وهو يرص من
قوة األمل ،نتيجة تعرضه اللتواء شديد يف كاحل القدم اليسى.
وتدخل الجهاز الطبي إلسعاف الالعب الربازييل داخل أرض
امللعــب ،وبعد محــاوالت امتدت ثالث دقائق ،تبني أن نيامر لن
يقدر عىل استكامل اللقاء .واضطر ماوريسيو بوكيتينو ،املدير
الفني لسان جرمان الستبدال نيامر ،حيث شارك مكانه الالعب
الشاب ،دينا إيبيمبي.
وسبق أن تعرض نيامر جونيور ألكرث من إصابة يف كاحل
قدميه ،تسببت يف ابتعاده عن املالعب ألشهر طويلة.

تواصل التحضرات

س ادة م

ي

اد

ما يو ي

االتحادات الرياضية وعائلة الجودو يف لبنان ورجال الصحافة
واالعالم اىل جانب محبي اللعبة».

وصول الوفود

وتابع سعادة ،الذي يشغل ايضاً منصب عضو اللجنة األوملبية
اللبنانية وعضو االتحاد اآلسيوي ونائب رئيس االتحاد العريب
ونائب رئيس اتحاد البحر األبيض املتوســط»لقد بدأت طالئع
وفود الدول املشــاركة يف البطولة بالوصول اىل لبنان عىل ان
يكتمــل وصولها الثالثاء ليدخل الجميع يف حجر صحي مدته
 24ساعة .
كام وصل رئيس لجنة الحكام يف االتحاد اآلســيوي تاكاوو
كاواغوتي ياباين الجنســية ومساعده كوي كاموهارا

امي س اد

يله سا يابا

من سف

يابان

ياباين الجنســية ايضاً لالرشاف عىل دورة تحكيمية تنطلق
االثنني  29الجاري وعىل مدى ثالثة ايام لتخريج حكام آسيويني
ونيل شهادة حكم قاري».
وبالنســبة ملنتخب لبنــان اجاب ســعادة»العبو والعبات
املنتخــب يتدربون يومياً وبصورة مكثفة تحت ارشاف املدربني
شــارل دانيال وفادي ســيقيل ونأمل ان نحرز ميداليات يف
البطولة القارية التي ســتجمع ابطال وبطالت حققوا نتائج
وميداليات يف البطوال الدولية».
وذكر ســعادة ان اكرث من خمســــامية شخص سيشارك
يف البــــطولة بني اداريني وحكام ومدربني واجــهزة طبية
والعبني .ففي فئة تحت ال 2٣ســنة هنالــك  7اوزان للذكور
وســــبعة لالناث.ويف فئة تحت ال  1ســنة هنالك اوزان

واضــاف ســعاده «أود ان اشــكر راعــي البطولة رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون عىل الرعاية» .وكشف سعادة
ان حفل االفتتاح الذي ســيقام عند الســاعة الرابعة من بعد
ظهر الخميس  2كانون االول املقبل سيتض ّمن النشيد الوطني
شــامس
اللبناين فكلمة ع ّريفة الحفل البطلة الدولية كارين
ّ
فكلمته اي سعادة تليها كلمة رئيس االتحاد اآلسيوي فكلمة
رئيس االتحاد الدويل والختام مع عرض فني.واعترب ســعادة
ان حضور رئيس االتحادين الدويل واآلســيوي دليل عىل الثقة
باالتحاد اللبنــاين واصفاً العالقة معهام بـ «املمتازة» وتعود
اىل سنوات طويلة.
جه الشكر اىل ادارة مج ّمع نهاد نوفل عىل حسن التعاون
وو ّ
ومضيفاً ان املباريات ســتجري عىل بساطني اثنني وان العمل
جار لتجهيز امللعب النطالق البطولة الخميس املقبل .واشار اىل
أن التصفيات التمهيدية ســتنطلق صباح الخميس .وبعد حفل
االفتتاح سيقام حفل تتويج انية اوزان .ودعا سعادة عشاق
الرياضــة عامة والجودو خاصة اىل حضور فعاليات البطولة
التي ســتمتد عىل مدى اربعة ايام ومواكبة املنتخب اللبناين
وتشــجيعه مجدداً األمل باحراز ميداليات يف البطولة خاصة
ان لبنان ميلك خامات واعدة لدى الذكور واالناث.
جه سعادة الشــكر اىل اعضاء االتحاد االلبناين للجودو
وو ّ
واىل كافــة اللجان العاملة يف البطولة واىل الرشكات الراعية
واىل كل شخص سيساهم يف انجاح البطولة مع توجيه الشكر
والتقدير اىل رجال الصحافة واالعالم الذين سيواكبون البطولة
واىل تلفزيون»املؤسسة اللبنانية لالرسال انرتناشيونال» التي
ستنقل وقائع البطولة مبارشة عىل الهواء.

الـــبـــطـــوالت ا وروبـــــيـــــة املــحــلــيــة فــــي كـــــرة الــــقــــد :
فــــــو صـــعـــب مل ــان ــش ــس ــت ــر س ــي ــت ــي ومــــتــــوقــــع لــــســــان جـــــرمـــــان وخـــــســـــارة م ــي ــالن
خرج مانشســرت سيتي فائزا من
موقعته الصعبة أمام ضيفه وســت
هــام يونايتد  1-2أمس األحد ،ضمن
الجولــة الثالثة عــرشة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وسجل األملاين إلكاي غوندوغان
 ٣٣والربازيــيل فرناندينيو (90
هديف سيتي ،فيام أحرز األرجنتيني
مانويل النزيني دف وســت هام يف
الدقيقة .4+90
وارتفع رصيد مانشســرت سيتي
بهــذا الفوز إىل  29نقطة يف املركز
الثاين ،فيام تجمد رصيد وست هام
عند  2٣نقطة يف املركز الرابع.
جزائرية
وشهدت املباراة مواجهة
سيتي س ا
من م ا ة ما
بني نجم سيتي رياض محرز ،والعب
وجرب كانســيلو حظه بتســديدة قوية بعيدة املدى ،تألق
وست هام ســعيد بن رحمة ،لكنها
افتقدت لنجم مانشســرت سيتي كيفن دي بروين الذي ما يزال فابيانســيك يف إبعادهــا ،لرتتد إىل محرز الــذي هز القائم
مبحاولته يف الدقيقة .41
يتعا من إصابته بفروس كورونا.
تأخــر انطالق الشــوط الثاين نحو  ٥دقائــق ،حتى يقوم
أوىل فرص اللقاء جاءت يف الدقيقة الســابعة ،عندما مرت
تسديدة غوندوغان بجانب القائم البعيد ملرمى وست هام ،ورد العاملون ب زاحة الثلوج عن امللعب ،ورغم توقف تساقط الثلوج
الضيــوف يف الدقيقة  ،1٣عندما مــرر بابلو فورنالز كرة إىل إال أن رتم األداء انخفض بشكل الفت يف ربع الساعة األول من
املهاجم ميكاييل أنتونيو الذي ســدد يف الشــباك الجانبية من اللقاء الذي مل يشهد أي فرص حقيقية عىل مرميي الفريقني،
سوى تلك التي أبعد فيها ظهر وست هام أرون كريسويل الكرة
الخارج.
وبدأت الثلوج تتســاقط بغزارة ،لكن ســيتي بقي مهاجام ،قبل أن تجتاز خط مرماه بالدقيقة  ،٥٦ليصطدم ظهره بالقائم
فارتقــى املدافع إميريك البورت ركلة ركنية نفذها غوندوغان ،ويخرج مصابا يف وقت الحق.
ودخــل األرجنتينــي مانويل النزيني مــكان بن رحمة يف
ليتابعها برأسه وترتد الكرة من القائم يف الدقيقة  ،1٦وبعدها
بلحظات ألغى الحكم هدفا ملانشسرت سيتي سجله محرز بداعي تشكيلة وست هام ،لكن اللعب بقي منحرصا يف وسط امللعب
دون أن يتمكن كال الفريقني من تهديد مرمى اآلخر.
التسلل.
وكس سيتي الجمود يف الدقيقة  ،7٣عندما تبادل كانسيلو
وحصل جناح مانشسرت سيتي رحيم سرتلين  ،عىل متريرة
من زميله الربتغايل برناردو سيلفا ،ليسدد بيمينه الكرة بجانب الكرة مع غوندوغان قبل أن يواجه الحارس فابيانســيك الذي
ضيق عليه الزاية وأنقذ مرماه.
القائم البعيد يف الدقيقة .2
وأراد مدرب وست هام ديفيد مويس تنشيط هجومه ،ليرشك
ومتكن ســيتي من افتتاح التسجيل يف الدقيقة  ،٣٣عندما
مرر الظهر جواو كانســيلو الكرة إىل محرز ،الذي هياها أمام جارود بووين مكان أرثر ماســواكو ،وأطلق قائد وســت هام
غوندوغــان ،فــام كان من األخر إال أن يتابعها يف الشــباك ديكالن رايس تســديدة قوية ،تصدى لها الحارس إيدرســون
بقبضتيه يف الدقيقة .7
الخالية.
وكاد مانشسرت سيتي يضيف الهدف الثاين يف الدقيقة ، 0
ورفــع مهاجم ســيتي غابرييل جيســوس الكرة من فوق
الحارس البولندي لوكاس فابيانســيك ،لكن املدافع جونسون عندما مرر سرتلين الكرة إىل غوندوغان الذي واجه فابيانسيك
أبعد الكرة من خط املرمى يف الوقت باملناسب بالدقيقة .٣7
لكن األخر خرج يف الوقت املناسب إليقافه.

وانتظر مانشســرت ســيتي لعزيز تقدمه حتى الدقيقة
األخــرة ،عندما تلقى البديل فرناندينيو متريرة من مواطنه
الربازييل جيســوس ،ليســدد كرة مركزة ارتدت من القائم
وتهادت يف املرمى.
ومتكــن البديل النزيني من تقليص النتيجة يف الدقيقة
األخرة مــن الوقت بدل الضائع ،عندمــا خطف الكرة من
أمام فرناندينيو ليســددها قوية ارتدت من القائم إىل داخل
الشباك.
ويف مباراتني أخريني ،فاز ليســرت ســيتي عىل واتفورد
 ، 2-4وبرينتفورد عىل ايفرتون  ، 0-1فيام تأجلت مباراة
برنيل مع توتنهام بسبب سوء األحوال الجوية.

فرنسا

فاز باريس ســان جرمان عىل ســانت إتيان بصعوبة،
بثالثية لهدف ،يف مباراة أقيمت وسط عاصفة ثلجية ،اليوم
األحد ،عىل ملعب جوفري جوشار ،ضمن منافسات الجولة
 1٥من الدوري الفرن .
تقــدم دينيس بوانغا لســانت إتيــان يف الدقيقة  ،2٣ورد
العمالق الباري عرب ماركينيوس «ثنائية» وآنخيل دي ماريا
يف الدقائق  2+4٥و 79و.91
وتجاوز يب إس جي بهذا الفوز خسارته أمام مانشسرت سيتي
يف دوري األبطال ،لرفع رصيده إىل  40نقطة يف الصدارة.
بينام تجمد رصيد «الخ » عند  12نقطة يف املركز العرشين
واألخر.

ايطاليا

ســقط ميالن أمام ضيفه ساســولو ،بثالثة أهداف مقابل
هدف ،يف اللقاء الذي جمعهام عىل ملعب ســان سرو ،ضمن
منافسات الجولة  14من الدوري اإليطايل.
وأحرز أليســيو رومانيويل الهدف األول مليالن بالدقيقة ،21
بينام سجل أهداف ساسولو كل من جيانلوكا سكاماكا ، 24
وســيمون كاير بالخطأ يف مرماه  ، ٣٣ودومينيكو براردي
.(٦٦
بهذا الفوز ،رفع ساســولو رصيده إىل  1نقطة باملركز ،12
بينام تجمد رصيد ميالن عند  ٣2نقطة يف املركز الثاين.
وحســم التعادل السلبي مباراة أودينيزي أمام ضيفه جنوى
عىل ملعب فريويل .
وبهذا التعادل رفع أودينيزي رصيده إىل  1٥نقطة باملركز الـ
 14برتتيب «الســري أ» ،وباملثل أضاف جنوى نقطة لرصيده
ليصبح  1يف املركز الـ .1

االثنين  29تشرين الثاني 2021
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فيلسوف وطبيب فرن  .إستاذ جامعي إهتم بتاريخ
علوم الحياة ،ومتخصص يف نظرية املعرفة وفلســفة
ال ِعلم .تويف عام 199٥
إسمه مؤلف من  12حرفا ،إذا جمعت:
 ٦+9+7+9+٥دولة افريقية.
 9+10+٦+12دولة افريقية.
 1+11+4+٦نوع من السمك.
 10+٦+9+٣عملة عربية.
 12+2+9نهار وليل.
 10+11+مرتفع الثمن.
 2+7عاصفة بحرية.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ دولة أوروبية ،دولة
عربية.
2ـ شــاعر وكاتــب
وصحفي أمــريك راحل،
بياض البيض.
٣ـ االســم الثاين لنائب
نغر،
وطبيب لبناين راحلّ ،
حيوان صبور.
صب
4ـ سكينة ووقار،
ّ
املاء بكرثة ،أمري وشأين.
٥ـ نوع مــن األفاعي،
ترفق باالبل ،قمر مكتمل،
ملك عريب راحل.
٦ـ ضعيــف يف املعنى،
ط نينة ،مطار يف اليابان.
7ـ صاحب الجاللة ،نهر

آسيوي ،صاح ،تقفل.
ـ الشــدّ ة ،أول امــرأة
تحصل عىل جائزة نوبل.
9ـ وشــم ،تســاعدوا
وتعاضدوا ،فيلم لناستازيا
كينسيك ،ماركة صابون.
10ـ العشــب ،جامعة،
سينام يف بروت.
11ـ أضاءت ،إشــتياقنا
اىل ،قطعت بالسكني.
12ـ نظــر ،الغــزال،
مسامر ،ألف مليون.
1٣ـ يهديهم ،ر ّب األرسة،
هبط مستواه.

الحل السابق
1ـ تايالند ،البابا
2ـ تتقي ،لسان العرب
٣ـ ال ِ
حفاش ،كف ،وا
4ـ ميرس ،مر ،رسدين
٥ـ بت ،برتاركه ،مل ،آسيا
٦ـ ايتوبعل ،ندر ،الب ،مس
7ـ نك ،الموين ،أرمادا
ـ أوس ،نسيب عريضة،
البا

1ـ كرثة األكل ،تتكون منها
الجملة ،شهم ورشيف.
2ـ عاصمة أوروبية ،فريق
كرة سعودي.
٣ـ مغــن وملحــن لبناين
راحل ،أنرث وأف ّرق املاء.
4ـ أول رئيــس للجمهورية
الرتكية ،نهر أورويب.
٥ـ آلة الحائك ،أحد الشهور،
حدد النظر اليه.
٦ـ للمنــادى ،مدينة يابانية
عريقة ،حرف جزم.
7ـ نضجت ،مدينة بريطانية.
ـ قطــع ،رئيســة وزراء
بريطانيا ســابقا ،عــاد ،بىل
باألجنبية.
9ـ أحسن الثناء عليهم ،مد،
رفع اليء.

افقيا:

عموديا:

9ـ ممرن ،ين ،أأ ،الدرع

10ـ اد ،رأس ،يتو ّعد ،آيس

11ـ رقيب ،دسار ،حرام

12ـ زياد الرحباين ،أسود

1٣ـ ردم ،نســيب ،بادلك،

رفع

االبراج

1ـ تتأ ،باناما ،زر
2ـ اتليتيكو مدريد
٣ـ يقحم ،رس ،قام
4ـ ليفربول ،نريد
٥ـ استبان ،ابان
لس
رعمسيس،
٦ـ نل ّ ،
ّ
7ـ دس ،مالوين ،دري
ـ أك ّرر ،نب ،يسحب
،9ـ أنف ،كنيعو ،آب

الحمل
) 21آذار  20نيسان

هناك بعض الدالئل تشــر اىل بعض التغير

تج ّنب مناقشات األمور الشائكة والحساسة

يف أوضاع العمل .يبدو ان معظم األشياء التي ألن مخاطــر النزاعات ال يجــوز تجاهلها .ال

تطمح اليها يف هذه الفرتة قد تتحقق قريبا.

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران

تعتمد عىل الغر ملساعدتك يف تنفيذ واجباتك.

السطان
) 22حزيران  2٣متوز
عاطفــة صادقــة يكنها لك انســان طاملا

أنــت هادئ ومنرشح هذا اليوم .وقد تُفاجأ
بنجــاح مل تكن تتوقعه .لقاء عاطفي متيس تجاهلت مبادراته املتكررة .الوقت مناسب لبذل
مع شــخص من خارج الوســط الذي تعرفه الجهود والقيام بأعامل جديدة رائعة وجريئة.
حاليا.

االسد
) 24متوز  2٣آب

العذراء
) 24آب  2٣أيلول

أنت بحاجة اىل تعزيز بعض األمو الخاصة.

تبذل كل ما يف وسعك النهاء قضايا عملية

خذ بنصائح األهل واألصدقاء .قد تجد الشخص عالقة منذ مدة .قد يتحقق ما متنيته إن تنازلت
عن بعض رشوطك الصعبة والتعجيزية.

املناسب لك ،الذي كنت تبحث عنه.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 2٣ت21 1ت(2
تنقالت وأمور جديدة مثرة للغاية .قد يدفعك

مشــاريع عمليــة يف طريقها اىل االنجاز
قريبا .األمور العاطفية معقدة بعض اليء ،طموحك الكبر اىل توسيع أعاملك وتنويعها.
فالذي يتمســك بك يصعب عليــه أن مينحك املطلوب منك التفكر الهادئ والسر بحذر.
الحرية.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

تأكد مــن صحة املعلومات قبــل أن تتخذ

يوم جيد وأمورك تسر بشكل ممتاز .ستمر

يف الحب مبرحلة يعمها الهدوء ،ومن شأن ذلك أن يجعلك

وهذا يقودك اىل عدم االهتامم بشعور الرشيك .تؤدي واجباتك اليومية عىل مستوى جيد.

الدلو
) 21ك 19 2شباط

10ـ ال ،سهد ،يرأب
11ـ بلّور ،رايات ،نا
12ـ أعادل ،رضا وحيد
1٣ـ بر ،ميامة ،عي
14ـ إبسن ،ال ،ادراك
1٥ـ ابدال ،اس
1٦ـ الدامور
17ـ يم ،برس ،دف
1ـ إسامعيل ياسني

اخترب معلوماتك
1ـ ما إســم الرئيس األمريك الذي له  41مقولة مشهورة،
منها :اجعل عينيك عىل النجوم واجعل قدميك عىل األرض .كام
نادى ب ورة الحفاظ عىل الطبيعة بحيث أصدر أمرا مبنع صيد
الطيور البحرية يف الجزر الصغرة يف وسط املحيط الهادي؟
ـــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اسم بطلة الجمباز التي فازت بـِ  ٣ميداليات ذهبية يف
أوملبياد مونرتيال ســنة  ،197٦وأصبحت أول العبة يف التاريخ
تنال العالمة  10عىل  10ست م ّرات؟
ـــــــــــــــــــــــــ
٣ـ يف أية سنة ظهرت أول صالة عرض للسينام يف مرص؟
ـــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إسم النبتة امعروفة واملشهورة التي تحمل أكرب زهرة
لها رائحة؟
ـــــــــــــــــــــــــ
٥ـ أي شهر من اشهر السنة كان قدميا يعترب  2٦يوما فقط،
وكان يسمى الشهر الناشف؟
ـــــــــــــــــــــــــ
٦ـ ما اســم الدولة األوروبيــة التي فازت بامليدالية الذهبية
يف مسابقة كرة القدم يف أوملبياد لوس أنجلس سنة 19 4؟
ـــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم املطربة التي ظهــرت كأول مطربة يف األفالم
املرصية ،وكان ذلك يف فيلم أنشــودة الفؤاد الذي أنتج ســنة
19٣2؟
ـــــــــــــــــــــــــ
ـ قطعــة نقدية ذهبية أمركيــة قيمتها عرشة دوالرات،
تُعرف ب سم أحد الطيور ،فام إسمها؟

4
٥
افقيا:

عموديا:

1ـ فريــق كــرة قــدم
لبناين.
2ـ من أنواع األقمشة.
٣ـ ِ
حمل ثقيل.
4ـ بلــدة يف قضــاء
الشامل.
٥ـ عازيا الكالم إىل.

1ـ مدينة مرصية.
2ـ متعلقا باليء ومل
يفارق.
٣ـ ج ّبار غضبان.
4ـ ضمــر متصل ،ته ّيأ
للحملة يف الحرب.
٥ـ إقرتبنا ِمن.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ الهور.

1ـ لبنان.

2ـ بنزين.

2ـ آين.

٣ـ نِياال.

٣ـ هزابر.

4ـ بيت.

4ـ ويليس.

٥ـ نحرسه.

٥ـ رنأته.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ويل الدين يكن.
2ـ جيوفاين أنطونيو اماديو.
٣ـ كتاب الدينونة.
4ـ نعوم البستاين.
٥ـ سنة
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٦ـ جورج شولتز.
7ـ الفينيقيون.
ـ شارل دباس.
9ـ األبلق.

من خمسة حروف:
الثور
) 21نيسان  21أيار

موقفك من اآلخرين .أنت رومان

10ـ بلدة يف البقاع ،املستور
املخفي.
11ـ صــار الوقــت ،مــن
مشــتقات الحليــب ،مدينة
أوكرانية.
12ـ عنق ،أداة رشط ،نتعب.
1٣ـ بقــي وظــل ،خوفك
وفزعك ،حرف نصب.
14ـ حرشة مجتهدة ،شاعر
عبايس.
1٥ـ عطف عىل ،فشــل ومل
ينجح ،دق وسحق اليء.
1٦ـ أحد الفراعنة ،مييل عن.
17ـ يضع خلسة ،أحد أحجار
الشطرنج.
1ـ االســم األول ملمثلــة
مرصيــة صاحبــة الصورة،
تشاهد.

يوسف شاهني

٣

الحوت
) 20شباط  20آذار
متسك مببادئك وارفض التسليم بوجهة نظر

ال تكشــف كل أوراقك املهمــة أمام الخبثاء
والغرباء .تتصارع االعرتاضات واملنافســات،
غرك تجاه شؤونك الخاصة .أمورك العاطفية
لكن أملك كبر باالنتصــار عليها يف املرحلة
ستستتب نهائيا خالل األيام القليلة املقبلة.
املقبلة.

عاصمة أوروبية
اربيل
آسيا
الحكمة
بونابرت
بحار
باريس
بوردو
بط
تيرب
ترنر
توماس
تايسون
جهود
جدة
جي
جميل
حديث
حوالة
حبابة
حوانيت
حرية
دبس
درة
ديباج
دجاكرتا
دهر
ديوجني
ذريعة
ذهب
ذباب
روماريو
روايات
رجب
روسيا

SUDOKU

رقيب
رونتغن
زنوبيا
زمرد
زق

زهاء
زنبق
عز
فيالدلفيا
فيزوف

طريقة الحل:
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــر املؤلف
مــن  9خانــات  ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرة
واملربع الكبر.

كتف
كينيا
مارادونا
يانسون.

الحل السابق

الحل السابق
أوكرانيا

االثنني  29ترشين الثاين 2021

ّ

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ق ــــــة التطبيقــــــات ...وخــــــروج مالييــــــن الــــــدوالرات مــــــن جيــــــوب الــــــى جيــــــوب
نجــــــا تجربــــــة نيجيريــــــا بوقــــــف هــــــ التطبيقــــــات ...و«فشــــــل» الحكومــــــة اللبنانيــــــة بوق ها !
ُ
التداعيــــــات علــــــى ا ســــــعار كار يــــــة ...واملخــــــاو علــــــى الســــــلع الحيويــــــة متســــــارعة
التطبيقات هي عمل خارجي ورفضه خرق للسيادة الوطنية.
الثــاين وينص عىل أن هناك ُمســتفدين محليني بغض
النظر عن الهوية لهم نفوذ قــوي ملنع الحكومة من القيام
بأي إجراء عىل هذا الصعيد .وهــذا األمر بال الخطورة نظ ًرا
إىل أن هؤالء يقومون بعملية إحتيال عىل الشــعب اللبناين
وبالتايل يجب ُمقاضتهم قضائياً وعلناً أمام الشعب.

تتمة المانشيت
السعر يدّ عي الالعبون اإلقتصاديون أنه سعر السوق الحقيقي
للعملة دون الرجوع إىل مفهوم وركائز الســعر العادل «Fair
يتم عرض
 »valueالناتــج عن العرض والطلب ،فلامذا مثالً ال ّ
دفرت الطلبات أو ما ُيعرف بالـ « »Order Bookمع السعر ليك
يكون هناك ثقة بهذا السعر؟ ومن املفروض أيضً ا أن يتم إعالن
سعر الســوق من منصة عمليات مركزية يف سوق القطع،
وهذا األمر مسلم به يف األســواق املالية .فأين هي إذن هذه
املركزية التي تُحدّ د الســعر؟ هل هم الرصافون وإذا نعم ،فمن
هم هؤالء؟ وأين ســجلت عملياتهم اليومية ،وهل يتم رفعها
إىل املرصف املركزي أم انها سوق ســائبة؟ وأذا إن مل يكونوا
من الرصافني ،فلامذا ال يكشــفون أو تكشف عن هويتهم؟
والسؤال الجوهري الحقيقي :من أين تأيت الدوالرات؟
الوقائع والتحاليل تُظهــر أن ال مركزية فعلية يف كل هذه
العمليــة ،حيث أن األســعار التي ال تنتــج فعل ًيا عن طلب
إقتصــادي تأيت مــن التطبيقات التي يتم إدارتها بشــكل
يخدم أرباحا مادية وأجندات سياســية لبعض امل ُســتفيدين
النافذيــن؟!  .وما يدفعنــا إىل قول ذلك هــو أن النظرية
«الستوكاستيكية» التي ترعى ديناميكية األسعار يف األسواق
متنع أي تقطّع  Discontinuityيف األسعار ،ال تنطبق عىل
ديناميكية األســعار امل ُعطاة عىل التطبيقات .ومن العوامل
التي تدفعنا أيضاً إىل القول بأن هذه األسعار ال تنتج عن طلب
وعرض ،أنها تصدر يف الليل وخالل عطل األســبوع يف وقت
تكون فيه املاكينة اإلقتصادية غر ناشطة.
امل ُضاربة عىل العملة الوطنية هي جرمية بحســب قانون
العقوبات اللبناين مرســوم إشــرتاعى رقــم  ٣40تاريخ
وخصوصا املادة  ٣19امل ُعدّلة مبوجب 2٣9
194٣/0٣/01
ً
تنص عىل «من اذاع باحدى الوسائل املذكورة
 199٣/والتي
ّ
يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة الـ  209وقائع ملفقة
او مزاعم كاذبة الحداث التــدين يف اوراق النقد الوطنية او
لزعزعة الثقة يف متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع االسناد
ذات العالقة بالثقة املالية العامة يعاقب بالحبس من ســتة
اشهر اىل ثالث سنوات وبالغرامة من خمسامية الف لرة اىل
مليوين لرة .وميكن فضال عن ذلك ان يقىض بنرش الحكم».

سيناريو كار

أحدى الســيناريوهات الكارثية هو سيناريو إحتيايل بحق
الشعب اللبناين وينص عىل رفع سعر الدوالر من خالل هذه
التطبيقات بهدف تحقيق أربــاح خيالية .فمن امل ُمكن ال بل
يتم رشاء السلع والبضائع عىل سعر ُمنخفض
جح أن ّ
من املر ّ
ليعاد بعده بيعها عىل سعر ُمرتفع بعد رفع سعر التطبيقات
ل ُيعاد خفض سعر التطبيقات وبالتايل تبديل املحاصيل باللرة
اللبنانية بالدوالر األمريك عىل السعر األسايس أو عىل سعر
ُمنخفض أكرث!
يف الواقع ،إذا ما قمنا مبحــاكاة «تقريبية» لتقدير حجم
هذه األرباح غر القانونية ،وإذا ما أخذنا حجم اإلستراد يف

أسعار حارقة

العام  2020والبال  10مليــار دوالر أمريك ،وبفرضية أنه
تم بيع هذه الســلع والبضائع بدون أي ربح بالطبع هذا غر
ّ
صحيح ولكن الهدف إظهار األرباح غر القانونية الناتجة عن
التالعب بســعر التطبيقات فقط دون األخذ بهام الربح ،
وبفرضية أن ســعر الدوالر يف الســوق السوداء هو  24ألف
لرة لبنانية ،ف ن رفع سعر الدوالر األمريك يف هذه السوق
ً
الســوداء إىل  2٥ألف لرة ُيحقّق
مدخــوال إضاف ًيا بقيمة 10
تم تحويــل هذه األموال عىل
تريليون لــرة لبنانية .وإذا ما ّ
ســعر  24ألف لرة لبنانية للدوالر الواحد ،ف ن قيمة األرباح
تم تحقيقها تصل إىل  400مليون لرة لكل
غر القانونية التي ّ
ألف لرة فارق يف سعر الدوالر األمريك يف السوق السوداء!
وإرتفاع  ٣أالف لرة ،يعطــي أرباحا غر قانونية بقيمة 1 2
مليار دوالر أمريك سنو ًيا!!
وعىل هذا ف ِقس…
منصة «صرفة» البال
ســعر
اإلعتبار
وإذا ما أخذنا بعني
ّ
 21ألف لرة وامل ُعلن يف أخــر بيان ملرصف لبنان ،ف ن الفارق
مع ســعر السوق الســوداء هو  4أالف لرة أو ما ُيوازي 1 ٦
حا سنوية ُمحتملة! أ ّما إذا أخذنا بعني
مليار دوالر أمريك أربا ً
اإلعتبار ترصيح وزير اإلقتصاد والذي قال أن سعر الرصف هو
بني  9و 12ألف لرة لبنانية ،ف ن الفارق يفوق الـ  1٣ألف لرة
حا
لبنانية مقارنة بســعر السوق السوداء وهو ما يوازي أربا ً
سنوية ُمحتملة تفوق الـ  ٥مليارات دوالر أمريك!!

محل
ّ
 . ...Firewall, Proxies, VPNإال أن هــذا األمر يبقى
ّ
جدل حيث أكّد لنا أحد املهندسني اللبنانيني مهندس إتصاالت
أن كل تطبيق يعتمد عىل بروتوكول الـ « »TCPIPوالذي يسمح
بالتواصل بني الهاتف الخليوي أو الكومبيوتر والـ «»server
أي الحاســوب الذي ُيعطي املعلومات بناء عىل نوعني من
املعلومات :العنوان اإلكــرتوين  ، IP Addressوالباب Port
تم إســتخدام  proxiesللتمويه عن
 . numberوبالتــايل إذا ّ
العنوان الحقيقي يكفي تعطيل البــاب لوقف التطبيقً .
مثال
عىل أجهزة األيفون يكفي وقف البــاب رقم  44٣لوقف هذه
التطبيقات وهو ما قد يُســ ّبب أيضً ا بوقف بعض التطبيقات
التي تستخد ّم نفس الباب.
ميكننا
قد يُعارض بعض الخرباء رأي هــذا الخبر وهنا ال ُ
الحســم نظ ًرا إىل أنه من خارج إختصاصنــا ،لكن التجربة
النيجرية تحسم هذا الجدل .ففي العام  2014وخالل األزمة
اإلقتصاديــة التي عصفت بدولة نيجريــا أكرب إقتصادات
تفي التطبيقات عىل مثال
ّ
إفريقيا ،شــهد السوق النيجري
ما يحصل يف لبنــان .ومن بني هــذه التطبيقات كان هناك
تطبيق يُدعى» »abokifxهو األهم وله حصة األسد يف السوق
حيث كانت السوق الســوداء تعتمد عليه بشكل شبه أحادي.
وقامت الدولة النيجرية بطلب مســاعدة السلطات األجنبية
:
.
ومتكّنت من توقيف هــذا التطبيق .
 .ف ذا
2 49
كانت الدولــة النيجرية قد نجحت يف وقف هذه التطبيقات،
ميكن للدولة اللبنانية القيام بهذا األمر؟ ال لك الجواب
ملاذا ال ُ
عىل هذا السؤال ،لكن التحليل يُظهر أن هناك إحتاملني:
األول وينص عىل أن الدولة طلبت امل ُســاعدة من الخارج
ومل تلق أي جواب ،ويف هذه الحالة عىل الحكومة أن تُعلن إىل
الرأي العام من أي جهة طلبت املساعدة ،ألن هذا يعني أن هذه

تقسيمه مكانيا من قبل دولة االحتالل.

إرسائيل واملغرب ما هو إال نسف واضح ملبادرة السالم العربية
القامئة عىل أســاس االرض مقابل الســالم الشامل ،ليكون
مبدأ إقامة العالقات بني الدول العربية وإرسائيل مســتند إىل
االنسحاب الشــامل من األرض العربية حتى حدود الرابع من
حزيران عام .»197٥
وتساءلت الحركة« :ما جدوى التطبيع واالتفاقيات األمنية
من قبل املغرب مع االحتالل اإلرسائييل يف هذا الوقت؟ بينام
ال تعترب املغرب دولة من دول الطوق وليست يف حالة مواجهة
مبارشة مع االحتالل».
وختم البيان بالقــول« :إن حركة فتح إذ تدين بشــدة كل
خطوات التطبيع والهرولة نحو دولة االحتالل ،لتؤكد عىل أن
االحتالل إ ا يغتصب األرض الفلســطينية ويتنكر لحقوقها
املكفولة بقــرارات الرشعية الدولية والقانــون الدويل ،وأن
هذه الخطوات لن تكون ســوى لبنــات يف طريق التخيل عن
مسؤوليات املغرب القومية والدينية تجاه فلسطني».

شبهة عدم توقيف التطبيقات

ويبقى السؤال األسايس :إذا كانت هذه التطبيقات ُمخالفة
للقانون وتُشــكّل رض ًرا عىل األمن املعيي للمواطن ،ملاذا ال
يتم توقيفها ؟
ّ
يقول البعض أن هناك إســتحالة تقنية لوقف التطبيقات
نظ ًرا إلســتخدامها عدّ ة تقنيات متنع الوصول إىل ُمشّ غليها

يف هــذا الوقت أصبحت األســعار يف لبنــان رهينة هذه
التطبيقات وهذا ال يعني بأي شكل من األشكال نكران الواقع
اإلقتصادي والسيايس املرير الذي مي ّر به لبنان والذي يفرض
إجراء اإلصالحات وبرنامج تفاوض مع صندوق النقد الدويل.
وبنظرة رسيعة يف تقييم ل ســعار ،أصبحت العالقة بني
أسعار السلع والبضائع وســعر الدوالر يف السوق السوداء
عالقــة خطّيــة  Linear Relationshipوبالتايل أصبحت
األسعار تتجه إىل التضاعف بنسبة توازي سعر دوالر السوق
ً
فمثال عىل ســعر
الســوداء وســعر الـ  1٥00لرة لبنانية.
 2٥000لرة لبنانية للدوالر األمريك تبل هذه النسبة .1٦ 7
ومع دخولنا فصل الشتاء والذي يشهد إرتفاع أسعار بعض
السلع والبضائع بسبب زيادة اإلستهالك ،تُصبح هذه العالقة
غر خطّية  non-linearبحكم أن زيادة الطلب تفرض رشاء
املزيد من الدوالرات وهو ما يعني رفع ســعر الرصف كنتيجة
لعملية إقتصادية حقيقية.
عىل كل األحوال مع ســعر صفيحة مازوت تخطّى ســعر
صفيحة البنزين ،هناك شكوك جدّ ية حول رفع سعر صفيحة
البنزين إىل مســتوياتها التاريخية أي ضعف سعر صفيحة
املــازوت وهو ما يعني أن رفع ســعر صفيحــة املازوت هو
متهيد لرفع ســعر صفيحة البنزين يف القريب العاجل ،ومن
تفي ُمتح ّور جديد
ّ
ثم يتم رفع املازوت وهكذا ...وإستطرادًا،
لفروس كورونا قد يفرض شلّل العديد من اإلقتصادات بسبب
اإلقفــال العام وهو ما يعني خفض الطلــب العاملي وبالتايل
خفض أسعار النفط العاملية ،فهل سينعكس هذا عىل السوق
املحيل؟ طبعاً ال أمام استنســابية التسعر وتغطية الهبوط
العاملي ب رتفــاع مصطنع للدوالر يف الســوق املحيل ،حتى
إذا إرتفع فيام بعد الســعر العاملي تهب علينا التسونامي يف
األسعار من جديد.
ميكن
لكن الكارثــة األكرب تبقى عىل صعيد األدوية التي ال ُ
ّ
التخيل عنها ،حيث أن رفع الدعم
بأي شــكل من األشــكال
ميكن للمواطن
أنعكس إرتفا ً
عا باألسعار بشــكل جنوين ال ُ
اللبناين بواقعــه الحايل تلبية حاجاته! من هذا امل ُنطلق ،نرى
أن عملية دعــم ُمم ّولة من قبل البنك الدويل لهذه األدوية مع
حل رضوري يف هذه
الســيطرة عىل التهريب واإلحتكار هو ّ
املرحلة حتى تُعــاود الحكومة إجتامعاتهــا وتقوم بعملية
إصالحية شاملة ،هذا بشكل عام .وبالتحديد ،املطلوب إنشاء
منصة ل دوية املزمنة واملتعصية عىل شاكلة اللقاح ،وميكن
أخذ املعلومات من سجالت الضامن االجتامعي وتاريخ املرض
ملنع التالعب الذي برع فيه تجار الفساد يف لبنان.

ّ
ّ
الـــــعـــــدو يــقــمــع املــحــتــجــيــن
رئـــيـــ كـــيـــان االحـــــتـــــالل يــقــتــحــم امل ــس ــج ــد االبــــراهــــيــــمــــي ...وجـــيـــ
ّ
ُ
ـــــضـــــب فــــلــــســــطــــيــــنــــي عــــــــــــــــــــار « ...نــــــــرفــــــــ تـــــدنـــــيـــــ وتــــــهــــــديــــــد مـــــقـــــدســـــاتـــــنـــــا»
تتمة ص(1

قوات االحتالل اعتدت عىل املشــاركني بوقفة احتجاجية ضد
اقتحام هرتسو .
واعتدت قوات االحتالل عىل املشاركني بال ب وحدث عراك
باأليدي ،ثم أطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز املسيل
للدموع عىل املشاركني ما أوقع إصابات عولجت ميدانيا ،فيام
تم اعتقال أحد املشاركني.
وأشــار الجبور إىل أن قــوات االحتالل صــادرت األعالم
الفلســطينية من النشــطاء ،فيام تخلل الوقفة االحتجاجية
التي نظمت عىل مدخل الحرم اإلبراهيمي ،هتافات تؤكد عىل
عروبة وفلسطينية الخليل ،وتؤكد عىل رفض محاوالت تهويد
الحرم اإلبراهيمي ،وهتفوا ضد االستيطان.
كام شــددت قوات االحتالل إجراءاتهــا األمنية يف البلدة
القدميــة مــن الخليل ،ونرشت عــددا كبرا مــن الحواجز،
وأخضعت الفلسطينيني للتفتي الجسدي إلعاقتهم ،ومنعتهم
من التوجه للحرم اإلبراهيمي.
بدورها ،اعتربت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلســطينية،
يف بيان صحايف ،اقتحام هرتسو للحرم اإلبراهيمي الرشيف
بذريعة إضاءة شمعدان «عيد األنوار» اليهودي ،سابقة خطرة
تؤكد حجم مشاركة األطراف الرسمية اإلرسائيلية ودورها يف
عمليات أرسلة وتهويد الحــرم اإلبراهيمي بأكمله ،بعد أن تم

«فتح»

قالت حركة «التحريــر الوطني الفلســطيني» «فتح» إن
اتفاقيات التطبيع بني إرسائيل واملغرب إ ا تشــكل طعنة يف
ظهر القدس التي يرأس امللك املغريب لجنتها منذ العام .197٥
وقالت الحركة إن هذه الخطوة «تفتح شهية االحتالل عىل
املزيد مــن التهويد للمدينة املقدســة ومحيطها ،ليكون آخر
عمليات التهويد إقدام رئيس دولة االحتالل عىل اقتحام الحرم
االبراهيمي اليوم».
واستنكرت حركة «فتح» قيام وزير الدفاع اإلرسائييل بيني
غانتس ب قامة صلوات تلموديه يف كنيس باملغرب« ،من أجل
جنود الجي اإلرسائييل ،الذين يقتلون الفلســطينيني يوميا
واملسى».
ويستبيحون األق
وخاطبت حركة «فتح» امللك املغريب قائلة« :إن لجنة القدس
مؤسسة عربية إسالمية ،انبثقت عن منظمة املؤمتر اإلسالمي
عام  ،197٥يرتأسها جاللته شخصيا ،مهمتها حامية القدس
الرشيف ،من خالل التصدي للمحاوالت اإلرسائيلية الرامية إىل
طمس الطابع العريب اإلسالمي للقدس».
وذكرت فتح امللك املغريب أن «القــوات اإلرسائيلية تقتحم
واملسى يوميا لتغير هذا الطابع» ،متسائلة« :فامذا
األق
أنتم فاعلون إزاء ذلك؟».
وأشــار بيان الحركة إىل أن «إقامــة العالقات األمنية بني

«الجهاد اإلسالمي»

وأكدت حركة الجهاد اإلســالمي يف فلســطني ،أن اقتحام
املســجد اإلبراهيمي من قبل رئيس الكيان الصهيوين ،يندرج
يف سياق مخططات التهويد التي تستهدف املسجد اإلبراهيمي
ومدينة خليل الرحمــن ،واصفة هذا العمل بأنه عدايئ يوجب
عىل الجميع التصدي له بكل قوة.
وحذر املتحدث باســم حركة الجهاد اإلسالمي يف الضفة

ّ
ّ
ّ
وروسيون يجتمعون قبل است نا املباحثات النووية اليو
وصينيون
ايرانيون
خبراء
تتمة ص(1

ومنظمة التعاون االقتصــادي «إيكو» ،منظمة
دولية تضم يف عضويتهــا  10دول هي أذربيجان
وأفغانســتان وأوزبكســتان وإيران وباكســتان
وتركيا وتركامنستان وطاجيكستان وقرغيزستان
وكازاخســتان ،وتهدف إىل التعــاون يف املجالني
االقتصادي والتجاري.
وأضــاف« :مصالحنــا الجامعيــة تعتمد عىل
التعاون واألخوة بني الدول» .وحذر من أن إحداث أي

الجي االميركي يُدخل
تتمة ص(1
عىل دفعتني األوىل  ٦0آلية وبعد ســاعتني تبعها
 40آلية ترافقها مدرعات عســكرية وتوجهت من
محطة السويدية إىل بلدة رميالن نحو  ٦كم رشق

ارل ايوب رئي التحرير العا
نـائـــب رئــي التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير  :نــور نعمة

تغير يف الجغرافيا السياســية للمنطقة ال يسهم
يف اســتقرارها ،ولكنه يعزز األرضية للمزيد من
التوتر .ولفت رئي يف حديثه اىل أن «االنسحاب
غر الرشعي للواليــات املتحدة من االتفاق النووي
يشر اىل ان مصالحها ال تتام مع مصالح دول
املنطقة».

الربملان اإليراين يدعو
لتطوير مراكز األبحاث النووية

كــام دعا رئيس مجلس الشــورى اإلســالمي
اإليراين محمد باقر قاليبــاف إىل العمل بقوة يف

تطوير مراكز األبحاث النووية.
ومبناسبة الذكرى السنوية األوىل الستشهاد
العــامل النووي اإليراين محســن فخــري زادة
عىل يد الكيان الصهيــوين املجرم وعمالئه قال
قاليباف يف كلمة له أمس ،خالل الجلسة العلنية
للمجلــس «نأمل مــن خالل األنشــطة العلمية
والرائدة للشهيد والشــهداء النوويني اآلخرين أن
يكون تطويــر مراكز البحوث يف مجال الصناعة
النووية للبالد أكرث نجاحــا وأقوى من أي وقت
مىض».

ــــــاحنة وصهري الى قاعدته ــــــمال ــــــر سوريا
مدينة القامشيل».
وأدخلت قــوات االحتالل الخميــس الفائت 4
شاحنة تربيد تحمل مواد لوجستية عرب املعرب ذاته
لدعم قواعدها بريف الحسكة.
يذكــر أنه يف الحادي عرش من الشــهر الحايل
مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون
مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص
مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

اعرتض أهايل قرية تل أحمد يف ريف القامشــيل
مبســاندة وحدة من الجي العريب السوري رتل
آليات عســكرية تابعا لقــوات االحتالل األمريك
حاول العبــور بالقرب من القريــة وأجربوه عىل
الرتاجع.
مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو
مسؤول قسم االخراج سمر فغايل
رئيس القسم الفني وجيه عيل

الغربيــة ،طارق عز الديــن ،من تداعيات هــذه االقتحامات،
عام سيرتتب عليها.
محمال العدو الصهيوين كامل املسؤولية ّ
وذكّر «العــدو الصهيوين والعامل كله بأن انتفاضة األق
جاءت رداً عىل اقتحام الهالك «شــارون» للمســجد األق
املبارك يف ســبتمرب من العام  ،2000فالشعب الفلسطيني ال
يســمح بأن متر محاوالت املساس مبقدساته دون أن يتصدى
لها رجاله وأحراره».
ودعا عز الدين أبناء الشعب الفلسطيني يف الضفة املحتلة
ويف مدينة الخليل وعشــائرها املحرتمة وشبابها الشجعان
لنبذ الخالفــات العائلية جانباً وتفويت الفرصة عىل االحتالل
الذي يســتغل حالة الخالف لتمرير مخططاته االستيطانية
والتهويدية.
وأضاف «إن للمســجد اإلبراهيمي يف خليل الرحمن مكانة
خاصة وقدســية عالية ،وهو من أهم املســاجد بعد املسجد
املبــارك ،وهو معلم تاريخي لــه رمزيته الحضارية
األق
واإلنســانية املرتبطة بتاريخ هذه األرض املباركة واملقدسة،
وليس لالحتالل الطارئ مكان وال حق فيه».
وختم بالقول «عىل مدار تاريخ الرصاع قام أهلنا يف الخليل
بواجب وأمانة ومسؤولية حامية املسجد اإلبراهيمي والدفاع
عنه ،وســيواصل أهلنا وشــعبنا هناك القيام بهذه األمانة،
وســــيعلو صوتهم الرافــض لتدنيس وتهويد مســجدهم
املقدس».

«اومـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــرون» يـــــنـــــتـــــشـــــر بــــســــرعــــة
فـــــي الـــــــــــــــدول ...ومــــــــــاذا عـــــن تــســمــيــتــه
تتمة ص(1
وقــد ذكرت صحيفة «نيويــورك تاميز»
األمركية أصل هذا االســم ،وكيفية اختيار
منظمة الصحة العاملية له.
ومتت تســمية املتحور الجديد الذي ظهر
يف جنوب أفريقيا ،باســم الحرف الخامس
عرش من األبجدية اليونانية.
وهنــاك اآلن ســبعة متحورات «ذات
أهمية ،أو مثــرة للقلق» ،ولكل منها حرف
يوناين ،وفقــا ملنظمة الصحــة العاملية.
وبعض املتحــورات األخــرى ذات األحرف
اليونانية ،ال تصل إىل مســتويات التصنيف
هذه.
وأوضحت الصحيفة أن املنظمة قامت بـ
«تخطي حرفني» قبــل «أوميكرون» ،وهام
» »Nuو» ،»Xiمــام أدى إىل تكهنات حول
مــا إذا كان تم تجنب حــرف « »Xiاحرتاما

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

 ،يش جينبين .
للرئيس الصيني،
وقال املتحــدث باســم منظمة الصحة
العاملية ،طــارق جاســاريفيت  ،إنه من
الســهل الخلط بــني « »Nuوكلمة «نيو يف
اإلنكليزيــة ،ومل يتم اســتخدام « »Xiألنه
اسم شائع.
وأضــاف أن املنظمــة «تتبــع أفضــل
املامرســات لتســمية األمراض ،وتتجنب
اإلساءة إىل أي ثقافة أو مجتمع أو وطن أو
إقليم أو أي مجموعات أو عرقيات».
وواصــل املتحــور الجديــد من فروس
كورونا «أوميكرون» انتشــاره يف مختلف
أرجاء العــامل ،امس األحــد ،فتم رصد 1٣
حالــة يف هولنــدا وحالتــني يف كل من
الد رك وأســرتاليا ،عىل الرغم من ســعي
املزيد من الدول لعزل نفســها بفرض قيود
جديدة عىل السفر.
التفاصيل ص(9
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