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أعلنــت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس،
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 4780
إصابة بالفريوس ،ليصبــح العدد اإلجاميل لإلصابات
.753879
وأوضحت الوزارة أنه تم تســجيل « 4620محلية و160
وافدة» ،مشرية اىل انه «تم تسجيل  16حالة وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»9283
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 12صفحة

ه ـــل ينفج ـــر غض ـــب اللبنانيي ـــن ه ـــذا االس ـــبوع وينزل ـــون للتظاه ـــر بع ـــد االرتف ـــاع الجنون ـــي لل ـــدوالر وغي ـــاب املؤسس ـــات؟
ّ
وانانيتهم
املطلــوب ثــورة عارمــة لكــي يصــل صــوت الشــعب الــى املســؤولين الذيــن اهملــوا مصالحــه وانصرفــوا ملصالحهــم الخاصــة
يبدو ان هذا االســبوع سيكون محطة النفجارغضب
الشــعب اللبناين من خالل ثورة عارمة ينزلون فيها اىل
الشوارع والطرقات ،ويعربون عن سخطهم واستيائهم،
بعد ارتفاع الدوالر الجنوين ،وبعد الحالة املأســوية التي
يعيشونها.
فاتورة الكهرباء ســرتتفع ،واللبنانيون اصالً يعانون
من فاتورة املولّدات الخاصة العالية جداً والتي ال ترحمهم.

فاتورة املياه ســرتتفع ،فاتورة املحروقات ستزيد مع
ارتفاع سعر الدوالر .االدوية مفقودة ،الرواتب انخفضت
اىل الحــدّ االدىن مــع تحليق الدوالر وســقوط اللرية
اللبنانية.
وضــع العائالت مأســوي جداً ،ويفــوق اي تص ّور،
فالعائلة ال تســتطيع رشاء حوائجها الرضورية ،وحتى
ال تستطيع ان تؤ ّمن قوتها اليومي حتى تأكل.

هل أصبح الشــعب اللبناين يعيــش حالة يأس كلياً؟
الجواب :نعم.
املطلوب من الشــعب اللبناين النزول اىل الشــوارع،
واملطالبــة بادىن حقوقه ،عليــه القيام بثورة حقيقية
تعرب عن وجعه ،وتفرض عىل املسؤولني كلّهم ان يتح ّملوا
ّ
مسؤولياتهم الوطنية ،من رئيس الجمهورية اىل رئيس
مجلس النواب اىل رئيــس مجلس الوزراء والنواب وكل

الطبقة السياسية.
يحل بالشعب
هؤالء املسؤولون جميعهم ،ال يأبهون مبا ّ
مــن ويالت وكــوارث ،وقد اهملوا مصالــح املواطنني
وانرصفوا ملصالحهم الخاصة والنان ّيتهم.
يا شعب لبنان انتفض ،لقد وصلت تحت هاوية جهنم
واعمق .املطلوب ثورة شعبية حقيقية.

«الديار»

الخطـــــر الوجـــــودي مالـــــي واالهتمـــــام سياســـــي وانتخابـــــي وال انفراجـــــات منظـــــورة
ـدم وســـــاق
الـــــدوالر فـــــي بورصـــــة املضاربيـــــن والتهريـــــب إلـــــى خـــــارج الحـــــدود علـــــى قــــ ٍ
هـــل يســـتمر ارتفـــاع األســـعار علـــى الوتيـــرة نفســـها؟ ومـــا عالقـــة أســـعار النفـــط العامليـــة؟
جاسم عجاقة
التضخّم أو ما يُعرف باإلرتفاع امل ُزمن باألسعار ،هو ظاهرة
طبيعية يف اإلقتصاد ولها إجراءات نقدية ومالية خاصة تلجأ
ج ِمها .إال أن ظاهرة اإلحتكار
السلطات النقدية واملالية إليها لِلَ ْ
رسع وترية
– التــي هي آفة أخالقية من طمع اإلنســان – تُ ّ
هذا التضخّم إىل مســتويات عالية وبوترية متصاعدة ال ميكن
لجمها إال بقوة القانون وبدعم من السلطات األمنية والجهات
الرقابيــة – ويطلــق عىل هذا النوع مــن التضخم «التضخم
املصطنــع» ،أو «التضخم املتعمد» – كام هو الحال يف لبنان.
فارتفاع األســعار يأيت عادة إما من زيــادة الطلب أو قلّة
العرض أو من ارتفاع كلفة إنتاج السلع (أو كليهام معاً) وهو
يف أغلب األحيان يكون نتيجة ارتفاع أســعار النفط العاملية
التي ترفع كل أســعار الســلع بآلية تُعرف بالتضخّم الضمني
(.)Implied Inflation

} التضخّم يف العامل }

جائحة كورونــا التي عصفت بالعامل يف العامني املاضيني
رضبت بشــكلٍ كبري سلسلة التوريد وخفضّ ت املخزونات من
املواد األولية واملنتجة .وخالل العام املايض ،أظهرت اللِقاحات
فعاليتهــا ضد كورونا وهو ما أعاد النشــاط اإلقتصادي إىل
مســتوياته ما قبل الجائحة وبالتــايل زاد الطلب عىل النفط
بشــكلٍ مفرط ارتفع معه سعر برميل النفط بشكلٍ كبري (ما
بــني  50إىل  %60منذ بداية العام) .هــذا اإلرتفاع الكبري يف

أسعار النفط انعكس عىل كلفة إنتاج كل املواد األولية األخرى
(زراعية ،وطاقة ،ومــواد أولية للصناعة) ،وبالتايل ارتفعت
األسعار بشكل ملحوظ ودخل التضخّم إىل اإلقتصادات العاملية
حتى قبل الخروج من األزمة اإلقتصادية التي خلّفتها جائحة
كورونا.
تضم منظمة أوبك وروســيا ودوال
التي
بلس
أوبك
منظمة
ّ
نفطية أخرى ،رفضت زيــادة اإلنتاج (حتى الثالثاء املايض)
جهها الرئيس بايدن
عــىل الرغم من الدعوات العديدة التــي و ّ
جة األساسية للمنظمة أن انخفاض
وغريه من الزعامء .والح ّ
أســعار النفط خالل األزمة العاملية ،رتّب خســائر ج ّمة عىل
هذه الدول وأدخــل موازناتها يف عجز كبري وهي التي تعتمد
مبعظمها وبشــكل شبه أحادي عىل مداخيل النفط .وبالتايل
ترى دول املنظّمة فرصة يف ارتفاع األسعار ليك تعوض بعض
الخسائر التي تح ّملتها خالل الفرتة املاضية.
املشكلة التي يطرحها لجم إنتاج دول األوبك بلس من النفط،
تتمحور حول دخــول اإلقتصادات الكربى يف ركود تضخّمي
ســيكون من الصعب الخروج منه إذا استمر التضخّم لفرتات
طويلــة؛ إذ من املعروف عمل ًيــا أن ارتفاع مفاجئ بقيمة 15
دوالرا أمريكيا يف ســعر برميــل النفط ،قد يقيض عىل النمو
اإلقتصادي بالكامــل وبالتايل هناك رضورة لزيادة املعروض
مــن النفط بهدف تفادي صدمات كبــرية قد تكون تداعياتها

(تتمة املانشيت ص)12

اقبال كثيف للطالب خالل ماراثون فايزر امس

فيين ـــا :أوس ـــاط الوف ـــد اإليران ـــي املف ـــاوض تنف ـــي التوص ـــل التف ـــاق مؤق ـــت ســـوريا :االحتـــالل األميركـــي يبنـــي مصفـــاة نفـــط
عبـــد اللهيـــان :نمتلـــك اإلرادة الالزمـــة للوصـــول إلـــى اتفـــاق نـــووي جيـــد فـ ـ ــي حقـ ـ ــول رميـ ـ ــالن بالتعـ ـ ــاون مـ ـ ــع «قسـ ـ ــد»

ّ
رئيـــس الوفـــد الروســـي :قدمنـــا مقترحـــات ملنـــع تكـــرار املشـــاكل الســـابقة
نفت أوســاط الوفد اإليراين املفاوض يف فيينا،
يف حديــث صحفي ،األخبار التي تحدثت عن البدء
بصياغة اتفاق مؤقــت صالح لعامني ،مضيف ًة أنّ
«التوصل إىل اتفاق دائم ،والنقاشات مع
هدفها هو
ّ
مجموعة  1+4مستمرة حول هذا املوضوع».
وأفادت أوســاط الوفد اإليــراين أنّ املفاوضات
«تحقــق تقدماً بطيئاً ،وهــي مل تصل إىل مرحلة
االتفــاق» ،متهم ًة الــدول األوروبية بالتباطؤ يف
املحادثات.
وكان كبري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري كني
قد أعلن ،أمس االول ،أنّ «العدّ العكيس للتوصل إىل
اتفاق نهايئ يف مفاوضات فيينا بدأ».
وأكّــد يف نهايــة عدة اجتامعــات مع ممثيل
مجموعــة ( )1 + 4أنّ «القضايــا الخالفيــة يف
املفاوضــات النووية تتقلص ،وأغلبية املشــاركني
تؤكد التطور الذي يحدث».
كام اعترب كبــري املفاوضني الــروس ميخاييل
أوليانوف ،أنّ أجــواء املحادثات «إيجابية وجادة»،
رصح كبري املفاوضني الصينيني وانغ كوان أنّ
فيام ّ
املفاوضات «متيض إىل األمام وتتواصل».
وأعــرب األوربيون عن تفاؤلهم بالتقدم الحاصل

رئيس الوفد االيراين

يف الجولــة الثامنــة ،حيث أكد وزيــر الخارجية
الفرنــيس جان إيف لو دريــان «حصول تقدّ م يف
املحادثــات» ،مشــرياً إىل أنّ االتفاق ال يزال ممكناً
«لكن الوقت ينفد».

} عبد اللهيان }

من جهته ،أكد وزير الخارجية اإليراين حســني
أمري عبد اللهيان ،مســاء أمــس االول ،أنّ طهران

متتلــك اإلرادة الالزمة للوصول إىل اتفاقٍ جيد يف
مفاوضات فيينا النووية.
وقال أمــري عبد اللهيان ،خــالل اتصالٍ هاتفي
مع نظريه الهندي ســوبرامانيام جايشــانكار ،إنّ
مفاوضات فيينا تسري يف االتجاه الصحيح ،قائالً:

(التتمة ص )9

ّ
بوريل وبلينكنّ :
أي عدوان من قبل روسيا ضد أوكرانيا سيكون له تبعات وخيمة
ّ
واشـنطن تبـدي اسـتعدادها ملناقشـة الحـد مـن نشـر الصواريـخ قـرب روسـيا
ذكرت بروكســل أن مفوض االتحاد األورويب للسياســة
الخارجية جوزيب بوريل ،ووزير الخارجية األمرييك أنتوين
بلينكن ،اتفقا عىل أن أي عدوان من قبل روســيا ضد أوكرانيا
سيؤدي لـ «تبعات وخيمة».
وأفاد مكتب االتحاد األورويب للشؤون الخارجية ،يف بيان
أصدره مســاء امس االول ،بأن بوريل وبلينكن أجريا اتصاال
هاتفيــا حيث «بحثا زيادة روســيا قوتها العســكرية حول
أوكرانيا».
أضاف البيان أن بوريل شــارك تقييمه لألوضاع بعد زيارته
إىل أوكرانيا مبا يف ذلك يف خط التامس ،مشــريا إىل أن كال
الطرفني «أكدا دعم االتحاد األورويب والواليات املتحدة لسيادة
أوكرانيا واستقاللها ووحدة أراضيها».
وأشار بوريل وبلينكن إىل «رضورة خفض التصعيد من قبل
روســيا وتنفيذها بالكامل اتفاقات مينسك» ،كام شددا عىل
أن «أي عدوان عســكري الحق ضد أوكرانيا ستكون له تبعات
وخيمة ومثنا باهظا».

(التتمة ص )9

استمرار نهب الرثوات التفطية السورية

نقلت وكالة األنباء الســورية «سانا» عن
مصد ٍر يف مديريــة حقول رميالن ،الواقعة
يف محافظة الحســكة ،قولــه إنَّ «القوات
األمريكية ركّبت مصفــا َة ٍ
نفط بطاق ٍة تصل
إىل  3000برميلٍ يوم ّياً ،بالتعاون مع ميليشيا
قسد».
وتوقّع املصدر أن تشــهد الفــرتة املقبلة
ِ
عمليات رسقــ ِة النفط
«زيــاد ًة كبــري ًة يف

السوري ونهبِه ،بعد تركيب هذه املصفاة».
ويف السياق ذاته ،كشفت «سانا» ،نقالً عن
مصاد َر محلية ،أنَّ «القوات األمريكية أخرجت
مسا َء السبت رتالً من  79آلية ،بينها صهاريج
مح ّملة بالنفط السوري املرسوق ،إضاف ًة إىل

(التتمة ص )9

عىل طريق الديار
الدوالر األمرييك تخطى عتبة الـ  30الف
لرية لبنانية وهو يف صعود مستمر ،ومع ذلك
تتواصل البيانات الهجومية بني الرئاســات
الثالث وبني األحزاب ألهداف شعبوية ال متت
بصلة اىل املصلحة الوطنية العليا ومصلحة
الشــعب اللبناين الذي يعــاين األمرين من
االنهيار االقتصادي الكبري .اىل متى تستمر
هذه الطبقة السياسية برصاعاتها السخيفة
بينام اللبنانيــون يتعذبون يومياً من غالء

جميع السلع وفقدان بعضها وتراجع قيمة
رواتبهم بشكل كبري وصوالً اىل تردي جميع
خدمات الدولة من كهرباء ومياه واتصاالت؟
لقد بتنا امام حلني ال ثالث لهام ،اما انتفاضة
كبرية تعيد للمسؤولني عقولهم وضامئرهم
اذا وجــدت فينكبون عىل معالجة شــؤون
املواطنني ومشــاكلهم ،وإمــا معجزة ما ال
ننتظرها اال من رب العاملني.

«الديار»

عشـــرات املســـتوطنين يقتحمـــون املســـجد األقصـــى ص
ق ــوات االحت ــالل تج ــدد اعتداءاته ــا عل ــى الفلس ــطينيين 9

بوريل وبلينكن يف صورة ارشيفية

ّ
حكومي ـــة الثالث ـــاء املقب ـــل ...ص
كازاخس ـــتان :تغيي ـــرات
وتشـــــكيل لجنـــــة إلزالـــــة آثـــــار أعمـــــال الشـــــغب 12
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
هدنة «املستقبل» و«الوطني ّ
الحر» مصطنعة ...الحريري «رد» دعوة بعبدا وأصاب باسيل
ّ
ترميم الــعــالقــة مــعــقــد ...املــســتــقــبــل» اه ــب الــى اإلنــتــخــابــات مــن بــاب املعارضة

ابتسام شديد

بني بعبدا و «املســتقبل» «ال سالم وال كالم
« ،بل تهدئة سياســية ترخي عــىل العالقة
منذ سفر الرئيس ســعد الحريري وانسحابه
التكتييك من الســاحة وتــرك مهمة العمل
الداخيل لنواب وقيادات «املستقبل».
التهدئة بني الطرفني خرقها مؤخرا حدثان:
األول رســالة عابرة متعددة األهداف من قبل
النائب جربان باسيل يف إطاللة مطلع العام،
والثانية الدعوة الرئاســية لرئيس الحكومة
السابق سعد الحريري اىل طاولة الحوار.
ومــع ان طــرح بعبــدا للنقــا حول
االســرتاتيجية الدفاعية والالمركزية اإلدارية
واملالية والتعايف سقط باملقاطعة السياسية
له ،واقترص التجاوب عىل رئيس «تيار املردة»
ســليامن فرنجية الذي ســيحرض اىل بعبدا،
إضافــة اىل زيــارة رئيس الحــزب التقدمي
اإلشرتايك وليد جنبالط ،فالالفت ايضا إعتذار
الحريــري ومتاهي رئيــس الحكومة نجيب
ميقايت مع موقفه الذي اعترب فيه ميقايت ان مشاركته يف
الحوار ســتكون كرئيس حكومة وليس بصفة رئيس كتلة
نيابية.
أما من جهة موقف الحريــري ،فانه كام تقول مصادره،
مل يكن مفاجئا ،حيــث تؤكد املصــادر ان الدعوة مضيعة
للوقت يف ظل األحداث واملت ريات وسط استمرار الخصومة
السياســية ،مام يعني مقاطعة «املســتقبل» ألي دعوة او
مبادرة لفتح صفحة جديدة مع التيار.
بحســب املتابعني ،فان إعتذار «املستقبل» عن تلبية دعوة
بعبدا «طبيعي» يف ظل التوتر بني بيت الوسط وبعبدا ،كذلك
األمر بالنســبة اىل املوقف املست رب الذي أطلقه باسيل يف
 2كانون الثاين يف شــأن عاطفته املفاجئة تجاه الحريرية
يف اإلنتخابات.
وباعتقــاد كثريين ان موقف رئيس التيــار الوطني الحر
كان مفاجئا يف خطابه الــذي هاجم فيه الجميع ،حيث مل
يسلم أي طرف ال خصم وال حليف ،بدءا من عني التينة مرورا

خصصاً رئيس حزب «القوات»
بالحليف يف مار مخايــل ،و ُم ّ
بانتقاد حــاد حيث قال« :جعجع طول عمــره أداة للخارج،
ساعة مع إرسائيل وأمريكا واليوم معروف أين هو وأي أجندة
ينفذ».
ومــع ان كثرييــن رأوا ان التصعيد من قبل باســيل هو
الستثارة العواطف وشد العصب املسيحي قبل االنتخابات ،اال
ان ما مل يتمكن أحد من فك شيفرته هو التهدئة التي هبطت
عىل خطاب التيار الوطني الحر مع رئيس «تيار املســتقبل»
واستثنائه من الحملة الباســيلية ،عندما اعترب ان أصوات
السنة ليست للبيع وان هناك إحباطا سنيا ،محذرا مبا حصل
لدى املســيحيني من العام  1990اىل العام  ،2000خصوصا
ان هذا الترصيح جاء من خارج ســياق األحداث ،واسرتعى
االهتامم نظرا للعالقة الســيئة بني مرينا الشالوحي وبيت
الوسط.
وتؤكد مصادر سياســية ان كالم باســيل مختار بدقة،
فهو أ يف ســياق دعوة مدروسة لجس نبض «املستقبل»
املأزوم سياسيا الســت اف ردود فعله ،كام انه ليس بعيدا

عن األجواء الداخلية املتشــنجة بني باسيل
ورئيس املجلس النيايب نبيه بري ،ويف اطار
املزايدة عىل دعوة بري وجنبالط ومواقف
أخرية لهام شددت عىل بقاء الحريري يف
السلطة ألسباب وطنية وسنية قصوى.
خطاب باســيل غمز من قنــاة العالقة
وموقع الحريري بالنســبة اىل عني التينة،
بينهام،
عىل الرغم من التاميز الســيا
وهو عامل بحيثيــة العالقة التاريخية بني
الحريري وجنبالط ،ومع ذلك قصد اإليحاء
ان املشــكلة مع «الحريرية السياســية»
بني فريقه و «املســتقبل» قابلة للمعالجة
والتصحيح.
مع ذلــك ينقل عن العارفــني مبا يجري
بني الطرفني ،ان هدنة «املســتقبل» والتيار
مصطنعــة ،وان الكالم عن تهدئة ال مكان
له يف الرصف الســيا  ،فرتميم عالقة
باسيل الحريري «مش وقتها» اليوم عىل
األقل من جهة «املســتقبل» ،الذي سيذهب
اىل اإلنتخابات بخطاب غرائزي ومتشــدد
ضد خصومه لجمع الشارع السني ،كام ان الرتميم ال يصلح
بعد التشوهات ،وبعد ان وصلت العالقة يف السنوات األخرية
اىل منحى «قاتل ومقتول» بالسلطة ،انتهت بهزمية الشي
ســعد وخروجه من الحكم ،حيث ان تنظيــم العالقة ليس
مطروحا يف ظل القلوب املليانة لدى الطرفني ،اذ يعترب التيار
ان الحريري أدار ظهره للتسوية ،وان املوقف حصل ردا عىل
أدائه واستدارته املفاجئة صوب «الثورة» واالستقالة وتركه
املركب ي رق بالتيار والعهد.
«رضبة معلم» باســيل يف مؤمتر بداية الســنة ،تلقفها
«املســتقبل» بذكاء ،والرد جاء باإلعتذار من املشــاركة يف
طاولة حوار ،تصفها مصادر «املســتقبل» لزوم ما ال يلزم،
واكدتان محاولة باسيل مكشــوفة الســتعطاف الشارع
السني وإظهار نفســه انه ال يضمر العداء للطائفة السنية
ورموزها ،وتربئة ذمته مــن تهمة إل اء ورضب «الحريرية
السياســية» ،ورمبا يف اطار «التزريك» وتوجيه رســائل
لحلفائه والتلويح بخيارات بديلة.

الــــســــتــــار الــــحــــديــــدي بـــيـــن عــــــون وبـــــــــــري ...مــــن يـــرفـــعـــه ؟؟
عي

بو عي

مــا كادت ريــاح التوافق
الرئــا عــىل فتــح دورة
إســتثنائية ملجلــس النواب
الثنايئ
مبعــزل عــن ر
الشــيعي أو إستشارته بشكل
أكيد ،وعــودة مجلس الوزراء
لإلجتامع تهب عشــ ّية عطلة
امليالد عند الطوائف األرمنية،
حتى رسعان ما تالشــت مع
طالئع فجر يوم العيد وعادت
العقــد إىل املربــع األول عرب
إســتمرار أجواء التشنج بني
بعبدا وعني التينــة ،لتالح
أوساط سياسية أن لقاء رئيس
الجمهورية ميشــال عون مع
رئيس الحكومة نجيب ميقايت
يلق الضوء االخرض مــن الرئيس نبيه بري فيام
مل َ
خص معاودة مجلس الــوزراء اىل االنعقاد ،بحيث
كان «الكالم» عن إنعقاد الدورة اإلستثنائية ملجلس
النواب فقط
وحسب االوســاط السياســية أن ثبات الثنايئ
الشيعي عىل مواقفه من مجلس الوزراء أمر ال يدخل
عىل االطالق يف مجال املناورة ،بل هناك خط أحمر
يتعلق «بالقرار» الشــيعي داخل مؤسسات الدولة،
وما هو مطروح عليهام ال يالمس إنقشــاع املوقف
من املحقق العديل القايض طــارق البيطار وعمله
القضــايئ وتحقيقاته يف إنفجــار مرفأ بريوت،
واملطلوب حســب االوساط من رئييس الجمهورية
والحكومة موقف واضح من «متادي» املحقق العديل
يف تسييس هذا التحقيق ومسألة اإلختصاص التي
وفق «أمل» وحزب الله تعود اىل املجلس النيايب.

تبدو القضية برمتها غــري محصورة مبواضيع
سياسية مبقدار ما أصبحت تشكل «رمانة» الخالف
املستجد حول تفســري املادة  34من الدستور ،التي
تنص عىل صالحية رئييس الجمهورية والحكومة
يف الدعوة لدورة إســتثنائية ملجلس النواب ،بل كل
املشكلة يف القلوب املليانة بالخالفات والرصاعات
بني الرئاســتني األوىل والثانيــة ،والتي تؤججها
الهجــامت والخطابات العالية النــربة من طريف
«أملط» والتيار الوطني الحر ،حتى المست «مذهبة»
الخطاب الســيا  ،وما زاد الوضع تعقيداً إنتقال
الرتاشق الحاد بني جامهري الجانبني بشكل متفلت
من أبسط قواعد الحوار ودون أدىن مراعاة للمقامات
والكرامات ،مع إضفــاء اللون الطائفي عىل الكالم
البذيء املتبادل بني الجيو االلكرتونية ،وكأن لعبة
شد العصب قد تحولت إىل مواجهة طائفية بألفاظ
وإهانات من العيار الثقيل.

وتلفت هذه االوساط اىل أن
من يعتقد أن هــذه الخطابات
ســوف تقــف عنــد عتبــة
االنتخابات النيابيــة القادمة
ســوف يكون واهام ،فاملسألة
بدأت لحظة إنتخاب العامد عون
رئيسا للجمهورية منذ خمس
سنوات مضت وستستكمل ملا
تبقى من عمــر الوطن  ،وكان
عىل الطرفان منــذ ذلك الوقت
العمل عىل إزاحة هذا الســتار
الحديدي مبساعدة «صديق» ما،
خصوصا أنــه موجود ويتمثل
بالقــوة االكــرب يف البلد وهو
حزب الله حليف الطرفني أما
مسألة عدم املبادرة الجدية لدرء
هذا االنقسام الخطري يتعلق مبا
قاله نائــب االمني العام للحزب
الشي نعيم قاسم ردا» عىل االتهامات من قبل التيار
عىل أعىل مســتوى لربي  ،لكن الشي قاسم وضع
حدا» للرهان عىل أي مت ري مع رئيس «حركة امل»،
داعيا املعنيني اىل «دق راســهم بالحيط» من جهة،
ومن ناحية أخرى أعلن التحالف مع التيار الحر يف
االنتخابات النيابية
وتختم االوســاط السياســية بالقول :إن العمل
الحكومي محكوم بالتعطيل والفشــل يف ظل أزمة
مصريية هي األدق واألك خطورة منذ تأســيس
لبنان ،وتســتتبع هــذه االوســاط عرضها لواقع
الخالفــات بالكثري من الخــوف والرعب من االيام
املقبلة لتســأل التايل :هل البلد «مربوط» مصريه
بعمل القايض بيطار وتحقيقاته أم أن هناك ما هو
أكرب من مســألة قضائية تتجاوز لبنان وصوال اىل
فيي ّنا ؟

ّ
الشــــــرعية قرارها ووحدة ســــــلطتها العســــــكرية
الراعي  :لتســــــترجع
ّ
وتنســــــحب من لعبة املحاور املدمرة وتحاف على مؤسساتها باالنتخابات

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
قداس األحد يف كنيسة السيدة يف الرصح البطريريك يف بكريك،
وألقى عظة قال فيها« :ليس صاحب الســلطة أعىل من الدولة
ومؤسساتها واملواطنني حتى يعبث بها وبهم ،كام يفعل النافذون
عندنا سواء بسالحهم أم بســلطتهم أم مبوقعهم السيا أم
بعدد مؤيديهم .نريد أن يكون موقف كل متعاط الشأن السيا
عندنا تجاه لبنان مثل موقف يوحنا تجاه املسيح الرب .فال بد من
التذكري والتأكيــد أن كيان لبنان مع مصريه التاريخي والج رايف
تقرر سنة .1920هذا الكيان ليس مصطنعا ليك نعبث فيه كل مدة
عىل هوى هذا أو ذاك ،ونعيد تركيبه حســب موازين القوى ا نية
السياسية والعسكرية .إذا شاءت املكونات اللبنانية تطوير النظام،
وهي عىل حق ،من مركزية حرصية إىل المركزية موسعة لتعزز
خصوصياتها وأمنها وإ اءهــا ،وتزيل نقاط النزاعات املتكررة،
وتعالج نتوءات التعددية ،فال يجوز ألي تطور أن يكون عىل حساب
هوية لبنان وحضارته ورقيه ودوره وحياده الســيادي وجوهر
وجوده .إن يف طبيعة لبنان قوة تاريخية تهزم جميع الذين حاولوا،
ماضيا وحارضا ،استئصال جذور لبنان ووضع اليد عليه ،وادعوا
حقا ال ميلكون يف أرضه وسيطرة ال يقوون بها عىل شعبه».
أضاف «مبا أن إنتامء لبنان العريب هو لالنسجام مع محيطه
الطبيعي وتفاعل الحضارتني اللبنانية والعربية عرب التاري  ،تبقى
حضارته الضاربة يف العصور هي التي تحدد وجوده وليســت
رصاعات املنطقة ،وال أي م وع مذهبي ،ومخطط اثني يرتكز
عىل قاعدة األك يات واألقليات .ليس العدد شــيمة اإلنسان وال
معيار تكوين دولة لبنان .نحن ب  ،نحن أبناء الله .لبنان موجود
هنا بخصوصيته الوطنية التاريخية ليشهد للحضارة والتعايش
والكرامة والحرية ولعالقاتــه العربية والعاملية .وإذا كانت قوى
لبنانيــة معينة تزمع أن تربط ماهية وجــود لبنان بالرصاعات
اإلقليمية ووالءاتها الخارجية ،ف نها تخرج عن اإلجامع وتصيب
وحدة لبنان يف الصميم .جرمية هي أن نقيض عليه ونشوهه يف
هويته .من هذا املنطلق ندعو إىل أن تسرتجع ال عية اللبنانية
قرارها الحر الواضح والقويم ،ووحدة ســلطتها العسكرية ،وأن
تنســحب من لعبة املحاور املدمرة ،وتحاف عىل مؤسســاتها

الرا

يل

ت

الدستورية ب جراء االنتخابات النيابية والرئاسية يف مواعيدها.
ليس من املقبول إطالقا أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق
أجواء تشنج وتحد وخصام واستعداء واستقواء تثري الشكوك حيال
االستحقاقني .ومن غري املقبول بقاء مجلس الوزراء يف حالة وقف
التنفيذ ،خصوصا أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدويل يســتلزم
موافقة مجلس الوزراء مجتمعا .إنها جرمية أن يســتمر تجميد
الحكومة ألسباب باتت واضحة».
وتابع «من ناحية أخرى ،فيام ت يب مؤسسات الدولة ،يشهد
عدد من املناطق عمليات تعد عىل أمالك ال ري عنوة ومن دون أي
رادع رسمي وقضايئ ،وعمليات مشبوهة لبيع ورشاء عقارات،
تقوم بها مجموعة سJJمارسة ورشكات مشــكوك يف أهدافها
ملصلحة أطراف لبنانيني وغرباء يسعون إىل ت يري خصوصية تلك
املناطق وطابعها ألهداف سياسية ودميوغرافية ودينية .وتست ل
هذه ال كات فقــر الناس وعوزهم إىل املــال لتضع يدها عىل
أراضيهم بأبـخس األسعار .إننا ندعو السلطات املحلية من مجالس
بلدية واختيارية إىل التشــدد يف منح األذونات والرخص ،وإىل
إبال الدوائرالرسميةبذلك.كامنهيببالسلطاتاللبنانيةالوزارية
والقضائية املختصة أن تحقــق يف وضع هذه ال كات وتراقب
عملياتالبيعوال اء.

جـــنـــبـــالط  :أفــــضــــل طـــريـــقـــة لـــلـــخـــروج
مـــن الــتــعــطــيــل إج ــت ــم ــاع مــجــلــس الــــــوزراء
كتب رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط عرب حسابه
عىل «تويرت» « :للخروج من دوامة التعطيل املدمرة فان أفضل طريقة
هي يف أن يجتمع مجلس الوزراء دون أي رشوط مســبقة وتبتد
ورشة العمل ويف مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدويل .هذا
هو الحوار األساس وال بديل عنه».

أحـــمـــد قـــبـــالن لــلــبــنــانــيــيــن  :ال تــكــونــوا
أس ــل ــح ــة دمــــــار ط ــائ ــف ــي ب ــي ــد األم ــي ــرك ــي
دعا املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد قبالن إثر جولة بقاعية،
اللبنانيني إىل «التنبه للحقائق التي يتوقف عليها مصري لبنان ،رغم
االختالف بامليول والثقافات وطبيعة التفسري السيا لخلفية أزمة
البلد».
وقال« :القضية ليســت قضية إفالس وكارثــة نقدية وظاهرة
حريق داخيل بل مبن يقود م وع حرق البلد وإفالسه ودفعه نحو
اإلنفجار الداخيل ،وأوىل هذه الحقائق الرئيســية أن واشنطن تقود
م وع تقسيم البلد ومتزيقه وتجويعه وتحويله كانتونات وجبهات
عسكرية طائفية عرب نزع أنياب الدولة وتركها مجرد هيكل مشلول
عن طريق السيطرة القوية عىل القرار السيا النقدي وغلق منافذ
اإلنقاذ املايل اإلقتصادي واإلمســاك مبفاتيح األســواق واملصارف
واإلعــالم وتجيري القوة التجارية املاليــة إىل جيش منظم لتمزيق
لبنان» ،مضيفا «إن الحريق الناري للدوالر وتوقيت اإلفالس واإلنهيار
املايل املفاجئ والتسونامي الطائفي وكمني الطيونة وامللف القضايئ
الخاص ب نفجار املرفأ وإغراق لبنان بالعتمة والفقر والسيطرة عىل
الكانتونات النقدية وشــل كل إمكانات البلد واعتامد أسوأ أساليب
الخنق املايل ومنع أي مساعدة دولية أو إقليمية ،فضال عن اللوائح
املمسوكة بعتمة عوكر ،كلها سياسات أمريكية منظمة لخنق البلد
وتحويله إىل وطن مشلول وجبهات حرب طائفية .وهنا أقول للشعب
اللبناين :لبنان بلدكم واملصري واحد فال تكونوا أسلحة دمار طائفي
بيد األمرييك ،ألن األمــرييك يريد متزيق البلد وتأمني رشوط حرب
أهلية ال تبقي وال تذر ،واملطلوب اإلتحــاد معا إلنقاذ البلد ،واإلنقاذ
يبدأ بتحرير القرار السيا من عقدة عوكر وأخذ قرارات سياسية
تاريخية ،وإال ف ن لبنان ليس إال م وع مســتعمرة بسياســات
واشنطن لتأكيد أمن واسرتاتيجية تل أبيب».
وختم «مع أي م امرة لن تربح واشنطن لعبة متزيق لبنان ،لكننا
نحن اللبنانيني سنخرس ،فانتبهوا جيدا ،ألن كرة النار صارت باملزاد
العلني».

«نـــحـــن وأمـــــل فـــي تــحــالــ ســيــاســي وانــتــخــابــي»

ّ
حـــــزب الــــلــــه  :الـــتـــنـــكـــر ل ــث ــق ــاف ــة املـــقـــاومـــة
فـــــي الــــهــــويــــة الـ ــوطـ ــنـ ـ ّـيـ ــة مــــغــــامــــرة كــبــيــرة
أشــار رئيــس املجلس
التنفيذي يف حزب الله هاشم
صفي الدين ،إىل أن «من األمور
ال ريبة التي سمعناها باألمس
من بعض الخليجيني ،أن حزب
الله يهدد األمن القومي العريب
اســرتاتيجيا ،ونحن نعلم أن
أمــريكا وإرسائيــل وال رب
يقولون دا ا إن حزب الله يهدد
األمن القومي اإلرسائييل ،فهل
أصبح األمن القومي اإلرسائييل
األمن القومي العريب نفســه
بنظر هــؤالء ،وعليــه ،ف ننا صف الدين يل
نعتقد أنهم فضحوا أنفسهم،
وهم مل يكونوا يريــدون أن يقولوا هذا ،ولكن
هذا هو الواقع وهذه هي املشكلة معهم».
كالم صفــي الدين جاء خــالل االحتفال
التكرميي الذي أقامه حزب الله لعيل حســني
يوسف ملناسبة ذكرى أسبوع عىل رحيله ،يف
حسينية السيدة الزهراء ببلدة حانني الجنوبية،
ورأى أن «التنكــر لثقافة املقاومة يف الهوية
الوطنية اللبنانية من خالل محاولة سل لبنان
عن هويته املقاومة ،يعد م امرة كبرية وغري
محســوبة ،ومضافا إىل هذا ،لن يتحقق ما
يريدون ،فاملقاومة أصبحت جزءا حقيقيا من
الهوية الثقافية الوطنية واستقالله الناجز».
أكد عضو كتلــة «الوفــاء للمقاومة»
النائب حســن عزالديــن ،خــالل االحتفال
الجامهريي الحاشــد الذي اقامــه حزب الله
يف «الذكرى السنوية الثانية الستشهاد قائد

كلمت
محور املقاومة الحاج قاسم سليامين ورفاق
دربه» يف ملعب بلدة معركة الجنوبية« ،نحن
واالخوة يف حركة أمل يف تحالف ســيا
وانتخايب معا ،أهميته أنه يحصن الســاحة
الشــيعية الوطنية التي تعمل ألجل مصلحة
هذا الوطن .األمرييك والسعودي كام الكيان
الصهيــوين يراهنون عىل هذا االســتحقاق
االنتخايب من خالل الض ــوط التي متارس
علينا بلقمة العيــش والكهرباء وغريها ،ظنا
منهم أنهم يســتطيعون أن ي ريوا من خالله
املعادلة املوجودة يف املجلس النيايب ،ويقلبوا
هذه املعادلة ملصلحتهم ،لي ريوا من خالل ذلك
وجه لبنان العريب والوطنــي واملقاوم الذي
أصبح عليــه اليوم ،وال ســيام لناحية قوته
واقتداره ومنعه هذا العدو من االجرام والقيام
بالعدوان ساعة يشاء عليه».

عــــــــود  :لــــوقــــ ال ــت ــص ــع ــي ــد والـــتـــعـــطـــيـــل ورهــــــــن الــضــمــيــر
الـ ــسـ ــجـ ــاالت وتــــبــــادل ال ــش ــت ــائ ــم ال تـــخـــرج ال ــب ــل ــد مــــن املـــــ زق

ترأس مرتوبوليــت بريوت وتوابعها للــروم االورثوذكس
املطــران الياس عــوده ،قــداس االحــد يف كاتدرائية مار
جاورجيوس للــروم االورثوذكس يف بــريوت ،وألقى عظة
قال فيها« :ال شــك أن املسيح لن ييأس من قساوة قلوبنا ،بل
ســيظل يقرع أبوابها حتى نفســنا األخري .لذلك ،ال نسقطن
يف الخمول ،يائسني بســبب الوقت الثمني الذي أضعناه ،وال
نفكرن يف هذا الوقت الضائع ،بل فلنحاول است الل ما تبقى
لنا منه .إمكان الرجوع عن الخطأ والتوبة متوافر دا ا .املهم
القرار :أن نعرتف بخطايانا ونعلن الندم بدموع وتوبة ونتبع
الرب يسوع الذي به وحده نخلص .الخطيئة هي انفصالنا عن
مع
الله ،وت ربنا عن نبع الحياة ،وفقداننا للحوار الشــخ
الله .االنفصال عن الرب يتــم بالجحود ،أي بنكران وجوده أو
رفض مشيئته .ف ذا قلنا إننا مؤمنون ،هذا يعني أمرين :أوال،
أننا نؤمن بوجود الله ،وثانيا أننا نقبل كلمته .كذلك ،نثق بكل
ما أعلنه لنا املســيح ،بحيث يصبح كل ما قاله بالنسبة إلينا
كلمة حق ورشعة لحياتنا .أما إن مل نطع وصاياه ،فمهام تكن
أقوالنا ،يبقى أننا فعليا ال نضع ثقتنا فيه ،وبهذا نحن نهينه».
أضاف« :الخطيئة هي ما أوصل بلدنا إىل هذه الظلمة التي
ت لف حياتنا ،ولن ننجو إال بالتوبة والندم والبكاء عىل كل ما
اقرتفت أيدينا بحق بلدنا .علينا جميعا ،مواطنني ومسؤولني،
أن نصارع الظلم والحقد وبيــع الضمري .علينا أن نجاهد من
أجل إحقاق الحق ومن أجل ن العدالة واملســاواة واألخوة
والسالم ،متخلني عن كل أنانية ومصلحة وارتباط ييسء إىل
بلدنا وإىل عالقتنا باإلخوة .بلدنا مدعو أن يصبح فردوســا
فلنحرره من كل غي وضاللــة وخطيئة ،ومن كل ظلم ورش
واستقواء وتسلط ،ولندفع بعضنا بعضا إىل املحبة والتسامح
والتضحيــة والتفاين من أجل خري بلدنــا وخرينا جميعا .لذا
صالتنا أن يعود الجميع يف هذا البلد إىل رشدهم ويكفوا عن
املهاترات واألحقاد والنكايات ،ويوقفــوا التصعيد والتعطيل
ورهن الضمري .الســجاالت ال تنفع وتبادل الشتائم واإلهانات
ال يخرج البلد من املأزق .نحــن بحاجة إىل الهدوء والحكمة
والتعقل ،وإىل العمل الدؤوب ،وإال نكون كمن ينحر نفسه».

و ة يل

ت

وتابع عــوده« :يف ظل ارتفاع نســبة املصابني بفريوس
كورونا ،ال بد من التذكري بأن الحياة هبة مقدسة منحنا إياها
الله ليك نحاف عليها بكل الوسائل املتاحة .فاألطباء هم يد
الله الشــافية عىل األرض ،وهم يعرفــون ما يجب القيام به
يف ســبيل إيقاف متدد الوباء أك من سواهم .فال تسمعوا
للذين يقولون لكم إن الوقاية خطيئة ،ويجب التسليم ملشيئة
الله ،ألن يف هذا الكالم بعدا شــيطانيا يجعلكم تجربون الله
(مكتوب ...ال تجرب الرب إلهــك) (متى .)7 :4لقد أخربنا الله
أن الويــل ملن تأيت عن طريقه الع ات ،فــ ذا أخربنا الجميع
بأننا لن نتخــذ الوقاية الالزمة ألننا متكلــون عىل الله ،ثم
أصبنا ومتنا ،أال نشــكك الناس بالقدرة اإللهية؟ ال تنخدعوا
بنظريات املؤامرة ،وال تتأثروا بأقــوال من هم حولكم .طبعا
إتكلوا عىل الله ولكن إفعلوا ما ينصحكم به الطب والعلم ،ألن
الرب يستخدم كل الوسائل والطاقات الب ية من أجل خالص
عبيده».
وختم عوده« :أال بارك الله حياتكم ،ولتكن سريتكم ظهورا
ثالوثيا دا ا يف وســط ظلمة هذا الدهر ،حتى يســتنري عن
طريق قداستكم من هو بحاجة إىل بصيص نور يوصله نحو
امللكوت الساموي».

االثنني  10كانون الثاين 2022

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ّ
ث ــال ف ــرص مــتــاحــة أمـــام الــقــو السياسية إلنــقــا الــبــالد مــن أزمــاتــهــا ..فـــ ّي منها ستتلقفها قــريــبــا؟
ّ
الــالمــركــزيــة املــالــيــة تــخــيـ الــبــعـ كــونــهــا «تــقــســيــم» ..وإعــــادة مــنــاقــشــة قــانــون االنــتــخــابــات قــد يطيرها
دوليل بشعالين
التزالاألمورم لقةيفالبالدبسببعدمتوافقالقوىالسياسية
فيام بينها ،رغم أنّه أمامها ثالث فرص حالياً لإلجتامع ومناقشة
والتوصل ملعالجة الوضع اإلقتصادي واملايل،
املواضيع الرضورية
ّ
وإنقاذ البالد الذي يدخل من ضمن مسؤوليتها .فهناك أوالً مجلس
الوزراء الذي يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقايت اىل انعقاده،
وإن من باب مناقشــة املوازنة العا ّمة لإلتفاق مع صندوق النقد
الدويل .وثانياً طاولــة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون طارحاً ثالثة عناوين عىل جدول أعاملها هي
املوســعة ،االسرتاتيجية الدفاعية،
الالمركزية اإلدارية واملالية
ّ
وخطّة التعايف اإلقتصادي .وثالثاً ،العقد اإلســتثنايئ الذي وقّع
ينص عليه الدستور
مرســومه عون وميقايت ،مستخدمني ما ّ
من صالحيات تتعلّق بهام لجهة تحديد تاري فتح وإقفال هذه
الدورة اإلستثنائية للمجلس ،وبرنامج عملها أي جدول أعاملها...
ولكن الرصاعات والتشــ ّنجات السياســية ال تزال س ّيدة املوقف،
كل ما يوحي بأنّ مث ّة تسوية ستحصل قريباً .فهل سيتلقّف
رغم ّ
املســؤولون إحدى هذه الفرص املتاحة أم سيقومون بتضييعها
الواحدة تلو األخرى بسبب االختالف يف وجهات النظر والرصاع
عىل الصالحيات؟
مصادرسياسيةمطّلعةتحدّثتعنأنّهيفحالدعاميقايتاىل
انعقاد مجلس الوزراء ،ف نّ الجهة الرافضة للعودة اىل الجلسات
حل لقضية القايض طارق بيطار ،لن تشارك
الحكومية قبل إيجاد ّ
لكل
فيها ،وإن كان الهدف من هذه الجلسة مناقشة املوازنة العامة ّ
من 2021و ،2022كونه أمرا رضوريا التفاق الحكومة مع صندوق
النقــد الدويل .وهذا األمر يحول دون التئام مجلس الوزراء مبن
حرض ،عىل ما كان طالب الرئيس عون يف وقت سابق .ويف حال
انعقاده ف نّ الجلسة ستكون آنية ومؤقّتة ،فيام املطلوب أن يقوم
مجلس الوزراء مبهامه ،عىل ما وعد يف بيانه الوزاري لجهة إنقاذ
البالدمنأزماتهااإلقتصاديةواملاليةاملتفاقمة،السياممعوصول
الدوالر األمرييك اىل أك من  30ألف ل .ل.
ويف ما يتعلّق بطاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس عون ،والتي
متُ ثّل الفرصة الثانية أمام القوى السياسية لإلجتامع والتفاهم
حرض،تضيف
عىلالعناوينالتيطرحها،فالميكنأنتحصلمبن َ
املصادر ،كون الت يري املنشود منها لبناء دولة أفضل ،ال سيام يف
بلد تحكمه الرتكيبة الطائفية الحالية ،ال ميكن التوافق عليه مع
اعتذار البعض عن املشاركة يف هذه الطاولة .فاعتذار رئيس ثاين
أكرب كتلة نيابية يف املجلس النيايب الحايل ســعد الحريري عن

تلبية الدعوة ،ومقاطعة «الق ّوات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية»
بطبيعة الحال لها ،تُشكّل معطيات كافية لتعطيل هذه الطاولة.
هذا إذا ك ّنا لن نتحدّث عن الرفض الضمني من قبل قوى سياسية
عديدة لها ،من دون اإلعالن عن هذا األمر ،ال سيام يف هذا التوقيت
بالذات الذي يفصل البالد  4أشهر فقط عن انتخاب املجلس النيايب
الجديد .علامً بأنّ ميقايت سبق وأن أعلن أنّه مع الحوار ومع إضافة
بند السياســة الخارجية عىل جدول األعامل ،فيام تقول مصادر
ب ّري إنّه بشــكل مبديئ جاهز ومنفتح عىل الحوار يف أي وقت،
وينتظر وصول الدعوة ليك يبني عىل ال ء مقتضاه.
وتقول املصادر نفســها ان بند الالمركزيــة اإلدارية واملالية
املوسعة املطروح من قبل رئيس الجمهورية كأحد العناوين عىل
ّ
جدولأعاملطاولةالحوارهوالذييعرقلانعقادها،أك من بندي
االسرتاتيجية الدفاعية ،وخطّة التعايف اإلقتصادي.
فالالمركزية التي يريد الرئيس عون من خالل تطبيقها إحداث
الت يري املنشود وبناء الدولة التي يحلم بها الشعب اللبناين ،تجد
فيها قوى سياســية عديدة نوعاً من «التقســيم» والذهاب اىل
«الكونتونات» والفيديرالية وســوى ذلك ،ال ســيام عند الحديث
عــن «الالمركزية املالية» .علامً بــأنّ مث ّة اقرتاحات قوانني يف
مجلــس الن ّواب تتعلّق بها منذ «اتفاق الطائف» ،وحتى قبله اىل
املس بدور وصالحيات
يومنــا هذا ،تف ّند آلية تطبيقها ،من دون ّ

السلطة املركزية التي ت ف عىل غالبية األمور األساسية ،وإن
كانت املناطق تحظى ببعض االســتقاللية املالية لتسهيل بعض
املشاريعاملحلية.
كام ترى القوى املعارضــة لطاولة الحوار ،أنّ توقيت الدعوة
لهذه الطاولة ،عىل ما أوضحت املصادر ،ليس مناسباً كون البالد
دخلت حمى اإلنتخابات النيابية ،والت يري يجب أن يقوم به املجلس
النيايب الجديد .كذلك ف نّ املجلس الحايل الذي تنتهي واليته يف 21
هالً إلقرار قانون الالمركزية اإلدارية أو سواها
أيّار املقبل ،ليس مؤ ّ
من القوانني ،ال سيام بعد استقالة  8أعضاء منه ووفاة  ،3األمر
الذي يجعل ت يعاته منتقصة مع غياب  11نائباً من أصل .128
تبقى الفرصة الثالثة ،عــىل ما أضافت املصادر عينها ،وهي
توقيع عون وميقايت مرسوم الدعوة اىل فتح العقد اإلستثنايئ
ملجلس الن ّواب ،والذي أحدث نوعاً من التضارب يف الصالحيات مع
ر ّد رئيس مجلس الن ّواب عىل هذا املرســوم الذي حدّد تاري فتح
واختتام العقد وبرنامج عمله بأنّ «املجلس س ّيد نفسه» .علامً بأنّ
كل
ينص يف املادة  32منه عىل أنّ املجلس النيايب يجتمع ّ
الدستور ّ
سنة يف عقدين عاديني ،يبدأ األول يوم الثالثاء الذي ييل  15آذار
وينتهي يف نهاية أ ّيار ،والثاين يوم الثالثاء الذي ييل  15ت ين
األول ،ويســتمر يف اإلنعقاد حتى نهاية العام .أ ّما املادة  33من
حق دعوة املجلس لإلنعقاد
الدستور فأعطت رئيس الجمهورية ّ

هل تصل املصلحة اإلنتخابية ما أفسد الدهر بين «الوطني ّ
الحر» و «حركة أمل»؟

محمد علو
عندما ان ُتخب العامد ميشال
عون رئيساً للجمهورية ،كان
رئيس املجلــس النيايب نبيه
بري املعارض الشبه الوحيد
لــه ،ومل ينس التيار الوطني
الحر هــذا األمر حتى اليوم،
لذلك مل تتوقف الخالفات بني
«حركة أمل» والتيار الوطني
الحر طيلة ســنوات العهد،
وكانت تشــتد حيناً كام هو
الحال عليــه اليوم ،وتخفت
أحياناً ،فهل يتجاوز الطرفان
الرصاع عىل أبواب االنتخابات
النيابية املقبلة؟
يف انتخابــات العام  2018خاض التيار الوطني
الحر االستحقاق بخطاب انتخايب مناهض للحركة،
ونتذكر يومها التصعيد الكالمي الكبري الذي حمله
رئيس التيار جربان باســيل بوجه بري ،ولكن ذلك
مل مينــع الطرفني من التحالف االنتخايب يف دوائر
أساسية مثل دائرة بعبدا ،حيث متكّن التيار من الفوز
مبقعدين مارونيني بفضل األصوات الشيعية ،كذلك
التحالف بينهام يف دائرة البقاع ال ريب – راشــيا،
حيــث فاز نائب رئيس املجلس النيايب إييل الفرزيل
يومها من حصة الوطني الحر.
إن ذلك التحالــف يومها مل مينع التصادم أيضاً،
كذلك الذي وقع يف دائرة صيدا – جزين ،حيث اضطر
الوطني الحر للتحالف مع «الجامعة االســالمية»
يف صيدا آنــذاك ،باإلضافة اىل التصادم يف جبيل
كرسوان يوم رفض باســيل تبني ترشــيح مرشح

حزب الله الشيعي عىل الئحته.
يف انتخابــات  2018كانــت التحالفــات عىل
القطعة ،حيث يفرض القانون االنتخايب ذلك ،فهل
تتكرر املسألة يف االنتخابات املقبلة؟
طيلة السنوات االربع املاضية ،مل تتحسن عالقة
«حركــة أمل» بالتيار الوطني الحر ،وهي اليوم يف
أســوأ حاالتها ،ويف حال مل يتحالف الطرفان ،ف ن
التيار ســيخرس الدعم الشــيعي ،الن التحالف بني
«امل» وحــزب الله ثابتاً لن يتزحــزح ،لذلك هناك
معطيات تتحدث اليوم عن مســاعي يقودها حزب
اللــه لجمع الفريقني يف تحالف انتخايب يف بعض
الدوائر التي يحتاج الوطني الحر فيها للتحالف ألجل
ضامن مقاعد نيابية.
بالنسبة اىل حزب الله  ،ف ن املعركة املشتعلة عىل
االك ية النيابية تفرض التحالف بني مكونات فريق
 8آذار والتيار الوطني الحر ،ولكن بالنسبة اىل التيار

ّ
هاشـــــــــــــــم :تفلـــــــــــــــت العـــــــــــــــدو نتيجـــــــــــــــة
النحيـــــــــــــــاز املجتمـــــــــــــــع الدولـــــــــــــــي إليـــــــــــــــه

اش و ل كول يف شب ا
اعترب النائب قاسم هاشم ،خالل زيارة قائد
القوة الدولية يف الجنوب ستيفان دل كول بلدة
شبعا ومنطقة العرقوب ملناسبة قرب انتهاء
مهامه ،أن «تفلت العدو اإلرسائييل وانتهاكاته
وتنصلــه من القرارات الدولية ومامرســاته
العدوانية الدا ــة ،هو نتيجة لدعم املجتمع
الــدويل وانحيازه إىل هذا الكيان ،لذلك نعيش
عدم استقرار يف هذه املنطقة والعامل ،ألن ما
يهدد السالم واألمن الدوليني هو ما يحصل يف
منطقتنا بسبب الظلم والعدوان الذي يتعرض
له الشــعب الفلســطيني ،وهذا العامل ساهم
وشــجع عىل اغتصاب أرضه لتامرس بحقه
كل أنواع اإلجرام واإلرهاب املنظمني».
وقــال« :نقــدر اليونيفيل عــىل دورها
ومساهمتها اإل ائية واالجتامعية ،اىل جانب

دورها يف اطار القرار  ،1701ونشــدد عىل أن
لبنان التزم متطلبات هذا القرار .واالســتقرار
الذي تشــهده املناطق الجنوبية الحدودية هو
نتاج العالقات الطيبة التي تربط هذه املناطق
باليونيفيل ،أما ما يهدد هذا االســتقرار فهو
االستفزاز اإلرسائييل بسبب استمرار احتالله
أجــزاء مــن ارضنا يف مزارع شــبعا وتالل
كفرشوبا وعديسة وميس الجبل وصوال اىل
اطامعــه يف حدودنا البحرية ،باإلضافة إىل
انتهاكاته وخروقــه اليومية ،عىل مرأى من
اليونيفيل ومسمعها».
وأشــار إىل أن «كل املواثيــق واألعــراف
والتقاليد تتيح لشعبنا استخدام كل األساليب
للدفاع عن نفســه واستعادة حقه يف أرضه
وثرواته».

ف ن األســاس هــو املعركة
املسيحية – املسيحية ،لذلك
يدور النقا يف أروقة مرينا
الشالوحي حول قدرة التيار
عىل خوض املعركة منفرداً.
باملعلومات ،فــ ن التيار
يخرس أحد نواب بعبدا بحال
خــاض املواجهــة منفرداً
لصعوبــة تأمــني حاصلني
انتخابيــني ،وبالتايل لن مير
ســوى النائــب آالن عون،
ويخرس مقعد البقاع ال ريب
أيضاً دون هذا التحالف ،كام
يحتــاج التيــار اىل أصوات
الثنايئ الشــيعي يف زحلة،
باإلضافــة اىل الدائرة االبرز
وهي دائرة الشــامل الثالثة ،ودائرة بريوت الثانية،
لذلــك يتم البحث عن وســائل متكّن حزب الله من
مساعدة التيار.
قد يكون التحالف بني الثنايئ الشــيعي والتيار
مســتحيالً يف بعض الدوائر ،ومنها دائرة صيدا
جزين ،ولكنه لن يكون مســتبعداً يف دائرة بعبدا،
فهــل يكون الحل بهذه الدائــرة حصول حزب الله
عىل املقعدين الشــيعيني ،مقابل إعطاء «أمل» أحد
مقاعــد الحزب يف أماكن أخرى مثل زحلة أو جبيل
او بعلبك؟
حتى اليوم ال ء يوحي بتحالف «أمل» والتيار
الوطني الحر انتخابياً ،ولكن يف اإلنتخابات ال يبدو
شيئاً مســتحيالً ،إ ا االكيد أن التحالف بني «أمل»
وحزب الله لن يكون مستحباً لدى القواعد الشعبوية،
وهذه املرة تعترب أصعب من املرة السابقة.

ّ
أب ــي رمــيــا :ك ــل مــن رفــ الــحــوار
ّ
بمسؤولية
ال يريد التعاطي مع امللفات
أشــار النائب ســيمون أيب رميا اىل ان «العهد اليوم يدعو
اىل حوار وطني شامل يف هذه املرحلة الدقيقة بني األفرقاء،
اســتنادا اىل خريطة طريق مبنية عىل ثالثة بنود رئيســية
هي الالمركزية االدارية واملالية املوســعة ،االســرتاتيجية
الدفاعية ،وخطة اإلنقاذ املايل».
واعترب يف حديث اذاعي ،أن «عدم التجاوب مع هذه الدعوة
يــدل عىل أن البعض ال يزال يتعاطــى مبنطق الكيدية ونكد
سيا رغم االزمة الحادة القا ة» ،مشددا عىل ان «كل من
رفض املشــاركة بالحوار الوطني ال يريد التعاطي مع امللفات
األساسية الحياتية واالقتصادية من موقع املسؤولية ،فيام
فقط االنتخابات النيابية املقبلة وتسجيل
همهم األســا
النقاط السياسية».
ورأى أن «تعديل الدســتور بــات رضورة ملحة بحيث ان
بعض بنــوده عقيمة ومعطلة ،ونحــن بحاجة اىل تطوير
الدســتور وهذا النظام» .ولفت اىل أن «التيار يختلف بشكل
كبري مع الثنايئ الشــيعي الذي يعترب انه لن تنعقد الحكومة
مــا دام القايض طارق بيطار عــىل رأس ملف انفجار مرفأ
بريوت ،فيام التيار مع مبدأ فصل الســلطات ،كام أن التيار
يختلــف مع حزب الله يف املســائل املتعلقة بالسياســات
الخارجيــة الخاصة مع دول الخليج» ،الفتا اىل «اننا نريد أن
نكون اصدقاء مع كل دول العامل ملا فيه خري ومصلحة لبنان
من دون أن مييل علينا أحد سياســاتنا الداخلية».
وأشــار إىل أن «تفاهم مار مخايل مل يربم ليبقى محصورا
بني التيار الوطني الحر وحزب الله فقط ،بل ان يشــمل كل
القــوى الوطنية ،وهذا التفاهم كــام كل التفاهامت وكام
الدســتور يحتاج إىل تطوير مســتمر» ،مشــددا «عىل ان
االنتخابات النيابية قا ة يف مواعيدها الدســتورية ،وعىل
املجلس املقبل ان يكتب بقلمه النظام الجديد الذي سيخرجنا
من هذا النظام الفاشل والعقيم».

بعقود إســتثنائية ،وذلك بعد اإلتفاق مع رئيس الحكومة ،وذلك
مبرسوم يحدّد تاري افتتاح واختتام العقد وبرنامجه.
وأوضحت املصادرأنّه درجت العادة يف العقود اإلســتثنائية
الســابقة للمجلس عىل عدم الدخول يف التفاصيل لســبب أو
خر ،فيام تض ّمنتها الدعوة الحالية لفتح الدورة اإلستثنائية ،ما
ورمبا لهذا تحدّث ب ّري
أحدث «نقزة» نوعاً ما من هذا املرســوم،
ّ
عن أنّ «املجلس س ّيد نفسه» ،وهذا أمر صحيح ،غري أنّه جزء من
تنص عليها املادة املذكورة .من هنا،
املنظومة الدســتورية التي ّ
أعطي للمجلس الدستوري صالحيات تفسري
ترى املصادر أنّه لو
َ
الدستور ،ألصبح مرجعية يف هذا املجال ،ولك ّننا تفادينا السجاالت
كلجهةسياسيةللقانون
السياسية،وحربالصالحياتوتفسري ّ
األصح.
عىل هواها ،عىل أنّه التفسري
ّ
أ ّما الدعوة لفتح العقد اإلستثنايئ ،فالهدف منها ،عىل ما أكّدت
املصادر نفســها ،اإلســتفادة من الوقت املتبقّي ملجلس الن ّواب
الحايل ،ســيام أنّ العقد الثاين له يبــدأ يف منتصف آذار املقبل،
ما يهدر نحو شــهرين هباء ،ومث ّة  75قانوناً يف مجلس الن ّواب
مل تصدر مراســيمها التنظيمية بعد من قبل الحكومة الحالية
والحكومات السابقة ،فيام يحتاج البلد حالياً وبشكل رسيع اىل
قرص املجلس
ت يع القوانني التي تتعلّق مبشاكل املواطنني ،ومل ُي ّ
رشع أخرياً القانون املتعلّق بالدوالر الطالبي ،غري
يف هذا املجال إذ ّ
أنّ الرئيس عون طالب املجلس ب عادة النظر فيه بهدف تحصينه
ّ
رص عىل
وتحقيق املساواة بني
الطالب اللبنانيني .علامً بأنّ ب ّري ُي ّ
الت يع وأن تعمل اللجان النيابية كخلية نحل بشــكل مستم ّر
حة.
لت يع القوانني املل ّ
ولكن املشكلة ،عىل ما ت ح املصادر ،تتعلّق بالتفاصيل التي
نصعليهااملرسومإنلجهةتحديدالعقداإلستثنايئمن 10كانون
ّ
الثــاين الجاري (أي غداً االثنني) اىل 21آذار املقبل ،أي تاري فتح
العقد العادي الثاين للمجلس ،أو لجهة البنود املدرجة عىل جدول
أعامله.فربنامجالعمليتض ّمن،عىلماورديفاملرسوم«مشاريع
حة تتعلّق باإلنتخابات النيابية» ،وهو أمر
أو اقرتاحات قوانني مل ّ
مست رب ،ال سيام بعد إقرار القانون اإلنتخايب وتعديالته مع عدم
اتخاذ املجلس الدستوري أي قرار بشأن الطعن يف التعديالت الذي
تقدّم به «الت ّيار الوطني الح ّر» .فهذا البند يفتح الباب أمام تقديم
طعونات جديدة ،ما يجعل مصري اإلنتخابات النيابية املقبلة عىل
املحكّ  ،ويع ّرضها لتأجيل تقني .هذا اىل جانب بند «عقد جلســة
جهة
مســاءلة الحكومة والر ّد عىل األسئلة أو اإلستجوابات املو ّ
إليهــا» ،يف الوقت الذي مل تعقد فيه الحكومة الحالية ســوى
جلستني وزاريتني منذ تشكيلها يف  10أيلول من العام املايض.

تعليمات ب زالة الفتات مسي ة في البداوي

ّ
املولوي :التخا كل إجراءات العودة ا منة للمدار
شــدد وزير الداخلية والبلديات القايض
بسام املولوي عىل املحافظني والقا قامني،
«رضورة التقيــد مبضمون القرار الرقم /6
ص.م تاريــ  ،2022-2-2الصــادر عــن
وزارة الداخلية والبلديات ،والقايض باتخاذ
البلديــات كل اإلجــراءات الالزمة ا يلة اىل
العــودة ا منــة للمــدارس يف ظل تف
فريوس كورونا ،لجهــة التأكد من مراعاة
الــ وط الصحية من املدارس ،عىل ان يتم
عــرض الواقع الصحي ،كل يف نطاقه ،عىل
وزارة الرتبيــة والتعليم العــايل ،صاحبة

الصالحية يف اتخاذ قــرار فتح املدارس أو
إقفالها ،وذلك الســتصدار القرارات الالزمة
عند الحاجة».
من جهــة ثانية ،أصدر وزيــر الداخلية
تعليامته اىل املديريــة العامة لقوى األمن
الداخــيل ،ب زالة الفتــات تيسء اىل إحدى
املكونــات اللبنانية يف منطقــة البداوي،
حرصا عىل النظام العام والسلم األهيل.
وشــدد عــىل «رضورة االبتعــاد عــن
االســتفزازات والشــعارات التي تيسء إىل
لبنان وهويته ونظامه ووحدة أبنائه».

ّ
لبنانية
حــجــار :بــدأنــا بــالــدفــع لـــ  7ألــ عائلة
مــن األكــثــر ف ــق ــرا ..كــمــا ّ
قيمنا  1 0ألــ طلب

ار يل

كلمت

أكــد وزير الشــؤون اإلجتامعية هكتور
حجــار« ،اننــا مقبلون عــىل مرحلة فيها
رهانات كبرية وغري رهانات املنطقة ،وعندنا
يف لبنــان مفصالن مهــامن :االنتخابات
النيابيــة وانتخاب رئاســة الجمهورية»،
الفتــاً إىل «إننــا اليوم بأزمــة ،حيث لدينا
حكومــة اجتمعت بالشــكل حوايل ثالث
مرات ومنذ ثالثة اشــهر مل نجتمع».
وأوضــح أن «املرحلــة املقبلــة صعبة،
ونحن مقبلون عــىل مرحلة صعبة .ولكن
نحــن يف لبنان نعــرف انــه يف املراحل
الصعبة ،املجتمع االهيل والناس يتكاتفون
من أجل مواجهــة الصعاب وإيجاد الحلول
لألزمات» .وأوضح «إننا يف وزارة الشؤون
االجتامعيــة عندنا برنامج خاص بالحاالت
االكــ فقرا ،وهذا الربنامج تم إطالقه منذ
 11عاما وتســتفيد منه حاليا نحو  36ألف
عائلة لبنانية».
ويف هذا اإلطار ،أشــار إىل أن «كل مواطن
يشــعر انــه بحالة العوز يتوجــه إىل مركز
الخدمات اال ائية مللء االستامرة ،ومن بعدها
تكون هناك زيــارة للمنزل ويتم تقييم وضع
العائلــة ،واذا كانت مواصفات حالته تتطابق
مع رشوط الربنامج لألك فقرا ف نه يستفيد
من املخصصات املالية حسب وضعه».
وأفــاد بأنه «حاليا يوجد  130الف طلب،
هؤالء مل تتم زيارتهم بســبب الكورونا التي
رضبت لبنان منذ الســنتني األخريتني ،وقد

بدأت الزيارات امليدانية منذ اسبوعني ،حيث
زرنــا  22الف منزل ،وهناك نحو  600عامل
اجتامعي يعملون بالربنامج ومن املفرتض
باواخر شهر شــباط نكون انتهينا من كل
الزيــارات ،وتم تقييم الـــ  130الف طلب
وبدأنــا ندفع لـ  75الــف عائلة لبنانيه من
حاالت االك فقرا التي ســتكون مطابقة
لل وط».
وعن شمول اللبنانيني باملساعدات املالية
النقدية من الهيئات الدولية ،لفت إىل «إننا
بالنســبة لنا الســوريون هم أخوة لنا ،ومل
نقــرص معهــم وتحملنا ما فيــه الكفاية،
ونحــن تحملنا بحجم كل الــدول العربية
مجتمعــة .توجهنا إىل االخوة العرب ودول
الخليــج وقلنا لهم بان االزمة الســورية
هــي ازمتنــا وازمتكــم ،واذا كنا نحن يف
لبنان اســتقبلنا نحو مليون ونصف مليون
نازح ســوري ألننا عرب ،فــكل دول العامل
تدفع لإلخوة الســوريني ،ويجب عىل الدول
العربيــة والــدول األجنبية التي تســاعد
إنســانيا أن تنظر أيضــا للعائالت اللبنانية
بنفس املســتوى من اإلنســانية ،ألن هذه
العائــالت باتت بأمس الحاجة للمســاعدة
الفورية والعاجلة.ونحن يف الوزارة نتابع
هذا املوضــوع وبدأنا نلمس تفهام من قبل
املنظــامت الدوليــة اإلنســانية والتابعة
لألمم املتحدة ،وإن شــاء الله تتكلل الجهود
بالنجاح».
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ّ
سياسيةمتبادلةبيناألطرا ...بما اينفعاجتماعاألضداد؟
حوارمت رج معألغام
أساسيةستغيب...وسجالعون بريحولالالمركزية ّ
ّ
م ّ
املاليةسيحضربقوة
كونات
صونيا رزق
يف الســابق ومع بداية
العهد ،كانــت االنظار تتجه
اىل طاولــة الحــوار التي
جمعت االفرقاء السياسيني
املتناحريــن ،علّهم يصلون
اىل تفاهم يخفف من عبء
االزمات السياسية السائدة،
لكن اليــوم ويف ظل تردّي
االوضاع بشكل غري مسبوق،
مرتافق مع انهيارات بالجملة
شــملت كل القطاعات ،مل
تعد طاولــة الحوار اولوية،
خصوصاً انها مل تؤد يف اي
مرة اىل خامتة ســعيدة ،لذا
فاالنظــار تحدّ ق اىل طاولة
مجلس الوزراء ،علّها تجتمع
وتقوم ببعــض االنجازات
املنتظــرة ،اقله وقف االنهيارات وبدء التفاوض مع
صندوق النقد الدويل ،وما يتبعه من مهام من شأنها
انتشــال البلد ،واالتفاق عىل جلسة حكومية بعيداً
عن ال وط.
لكن ووســط هذه العرقلة ،كانــت دعوة رئيس
الجمهوريــة ميشــال عــون يف  27كانون األول
املــايض ،اىل حوار وطنــي عاجل من اجل التفاهم
عىل ثالث مسائل ،والعمل عىل إقرارها الحقاً ضمن
املؤسســات ،وهي  :الالمركزيــة اإلدارية واملالية
املوسعة ،االســرتاتيجية الدفاعية لحامية لبنان،
ّ
وخطة التعايف املايل واالقتصادي ،كمفاجأة مل تالق
االقبال واملوافقة ،من قبل بعض االطراف السياسية،
التي تعترب جلســات الحوار املاراتونية ،التي ُعقدت
عــىل مدى مراحل مــن الزمن لزوم ما ال يلزم ،والنّ
املكتوب عادة يُفهم من عنوانه ،فبالتأكيد ال نفع لهذه
الطاولة اليوم ،بحسب مصادر سياسية ،التي لطاملا
جمعت االضداد من دون اي خامتة ســعيدة ،فكيف
ستجمع يف ظل وجود العبني محرتفني عىل حافة

الهاويــة ؟ يعرفون ماذا يفعلون ،ومع ذلك يتابعون
عرقلتهم لوطن مثقل بالهموم واملصاعب واملآ ،
االمــر الذي وضع هذه الدعوة يف غري محلها ،ويف
توقيــت صعب تدور فيه االشــتباكات عىل جميع
محاور اهل الســلطة ،التي تسري بني أل ام بعضها،
فهنالك التناحر عىل الصالحيات املتعلقة بفتح دورة
استثنائية للمجلس النيايب ،ودعوة رئيس الحكومة
نجيب ميقايت لعقد جلسة ملجلس الوزراء ،ملناقشة
مــ وع قانون املوازنة ،يف وقت ي يب فيه اي امل
بفتح ث رة يف باب الرساي الحكومي املقفل واملوصد
ب حكام ،ما يطرح اسئلة عن دور ذلك الحوار وسط
هذه العقبات؟ ،مع ما سبقها من عرقلة منذ تشكيل
الحكومة التي ُولدت بأعجوبة.
ويف هذا االطار ،ترى مصادر سياســية واكبت
طــاوالت الحوار يف لبنان ،انه يف حال بقي رئيس
الجمهورية ســائراً يف دعوتــه ،وملس تجاوباً من
يومي
رؤســاء الكتل النيابية التي ســيجتمع بهم
ّ
الثالثاء واالربعاء ،للتشــاور معهم قبل اتخاذ القرار

النهــايئ ،ســينطلق الحوار
بعــد فرتة ،لكننا نشــك يف
وجود قبــول ،خصوصاً بعد
إعالن مكونات اساسية عن
رفضهــا املشــاركة ،بدءاً بـ
«القوات اللبنانية» التي اكدت
عــدم حضورهــا ألي حوار
ال يفيــد ،النّ األولوية اليوم
لالنتخابــات النيابية إلعادة
إنتاج ســلطة جديدة ،مروراً
باعتذار زعيم الس ّنة الرئيس
سعد الحريري ،وقبول رئيس
الحكومــة نجيــب ميقايت
املشــاركة بصفته الرسمية،
وليــس كممثل عن الطائفة،
مع تأرجح قبول رئيس الحزب
التقدمــي االشــرتايك وليد
جنبالط ،الذي غ ّرد يوم امس
قائالً :افضل طريقة للخروج
من دوامــة التعطيل املدمرة،
هــي يف اجتامع مجلس الوزراء من دون اي رشوط
مسبقة ،لتبدأ ورشة العمل ويف مقدمها التفاوض
مع صندوق النقد الدويل ،فهذا هو الحوار االســاس
وال بديل عنه» ،مام يعني ان جوابه عىل هذه الدعوة
بات معروفاً.
وعن مشــاركة رئيس املجلس النيايب ،اشــارت
املصــادر املذكورة اىل انّ االخري سيشــارك بصفة
رســــمية ايضاً ،عىل أال ي يب سجاله مع الرئيس
عون ،حول ما ورد يف جدول اعامل طاولة الحوار ،اي
إقرار الالمركزية املالية املوسعة ،التي سيتصدّ ى لها
ب ّري تحت عنوان انها تتعارض مع اتفاق الطائف».
هذا املشــهد الحــواري وإن تحقق ،سيشــكل
اســتفاقة متأخرة جداً ،عىل بعد اشــهر من انتهاء
عهد حافل بالســجاالت واالنقسامات ،اي سيكون
كحوار مط ّوق باألل ام السياســية ،ســتؤدي اىل
تفاقم التناحرات ،ال بل ستزيد الطني بلّة ،خصوصاً
بعد تكاثر محاور العداء.

لبنــــــان مترو دوليا ...وموســــــكو منشــــــغلة بمســــــائلها اإلســــــتراتيجيةّ
فادي عيد
يظهر بوضــوح ،ومن
خالل املتابعة السياسية
والديبلوماسية للمعنيني
بامللف اللبناين ،أن معظم
الــدول الخارجية مبتعدة
يف هــذه املرحلــة عــن
الشــأن الداخــيل ،وليس
مثة اهتاممات أو مبادرات
لتحريــك هــذا الجمود
والخروج مــن املعضالت
واألزمــات املحيطــة
بالساحة املحلية ،ال سيام
من قبــل باريــس التي
ضاقت ،وفق املق ّربني من
دوائر اإليليزيه ،ذرعاً من
املسؤولني اللبنانيني الذين
مل يلتزمــوا بالوعود التي
كانــوا أطلقوها يف قرص
الصنوبر ،خصوصاً تجاه املبادرة التي أطلقها الرئيس
الفرنــيس إميانويل ماكرون ،إضافة إىل كل حركة
املوفدين ،الذين تأكدواعدم التزام القيادات اللبنانية
باإلصالح ،وبكل ما سبق وتم طرحه عليهم.
ويف السياق ،ف ن اإلســتياء الفرنيس ينسحب
بدوره عىل املوقف األمرييك ،بحيث ت يب الســفرية
األمريكيــة دورو شــيا عن زيارات املســؤولني
الللبنانيــني ،مبــا يف ذلــك القيادات السياســية
والحزبيــة ،وبات دور الواليــات املتحدة األمريكية
يف هــذه املرحلة ينحرص بدعــم الجيش اللبناين،
والذي بات من الثوابت واملســلّامت بالنسبة لإلدارة
املؤسســات
األمريكيــة ،إضافــة إىل دعم بعض
ّ
اإلنســانية ،ولكن يف امللف السيا ف نها ف ّوضت
باريس ،والرئيس إميانويل ماكرون تحديداً ،ملتابعة
الوضــع يف لبنان ،وهي الداعمة لخطوات ماكرون
األخــرية عىل الرغم من بعض التباينات حيال بعض
املسائل الداخلية.
أما عىل خط روســيا ،ينقل أحد املتابعني للملف

الــرو واملق ّربــني من املســؤولني الروس ،بأن
موســكو ،ويف هــذه الظروف بالــذات ،متف ّرغة
ملا يجــري يف أوكرانيا ،إضافة إىل توســيع حلف
«الناتو» وأزمة كازاخســتان ،وعىل هذه الخلفية،
كان من املفرتض بأن تزور بعض القيادات اللبنانية
العاصمة الروسية ،ولكن لدواع انش ال مسؤوليها
الــروس بهذه التطورات األخــرية ،من أوكرانيا إىل
كازاخســتان ،فذلك ما دفعهــا إىل اإلنكفاء عن أي
يخــص لبنان ،وقد أكد أحد املســؤولني الروس
دور
ّ
لصديقهاللبناين ،بأن روســيا تدعم استقرار لبنان
وســوريا باعتبارهام دولتني ذات حدود مشرتكة،
وهــي حريصة عىل هــذا اإلســتقرار ،وتحديداً
اإلقتصــادي ،ولذلك لها دور يف ســوريا من أجل
متابعة الوضع يف هذا البلد ،ولكن وطاملا الصواري
األمريكية ،كام يقول املســؤول الرو  ،باتت عىل
الحدود الروســية ،فهذا ما دفع الكرملني إىل إعالن
اإلســتنفار ومواكبة هذه التطــ ّورات ،وعىل هذه
الخلفية ليس يف األفق أي دور رو أو حراك تجاه

الــــلــــجــــنــــة الــــطــــالــــبــــيــــة  :لــــتــــ جــــيــــل الــــــعــــــودة
الــــــــــى املــــــــــــــــدار أســـــــبـــــــوعـــــــا واحــــــــــــــــدا ف ــق ــط

عقدت اللجنة الطالبية يف لبنان ،إجتامعها الدوري
برئاسة رئيســها عمر الحوت للبحث يف مستجدات
الوضع الرتبوي والعودة اىل املدارس.
وبعد اللقاء ،أصدر املجتمعون بيانا اســتنكروا فيه
«ال ــ الذي يلحق بطالب التعليم الرســمي لجهة
حرمانهــم من حقهم بالتعلم أســوة بزمالئهم يف
التعليم الخاص ،جراء اإلرضابات املســتمرة لروابط
األساتذة واملعلمني يف التعليم الرسمي ،والتي ال تؤمن
العدالة الالزمة بني الطالب وخصوصا ،لجهة طالب
الشهادات الرسمية» ،سائلني« :هل يعقل أن طالب يف
صف الثالث ثانوي مبدرسة خاصة أنهى نصف املقرر
السنوي ،بينام بالكاد أنهى زميله يف التعليم الرسمي
درســا واحدا بالحــد األقــ ؟» ،مطالبني روابط
األساتذة واملعلمني ب «إســتثناء صفوف الشهادات
الرسمية من اإلرضابات».
أضافوا« :طالعنا إعــالن وزير الرتبية العودة إىل
التدريــس الحضوري اليوم اإلثنــني ،وهو قرار نراه
رضوريــا وخصوصا أن عمليــة التعلم عن بعد غري
مجديــة وال تحقق العدالة بني الطالب .كام واطلعنا
عىل مواقــف اللجان والروابط التي تعنى بالشــأن
الرتبوي مــن هذا القرار .وبعدما قمنا ب ســتطالع
رأي طالب املدارس الرســمية والخاصة يف لبنان يف
مختلف املناطق مبشــاركة  10704تالميذ وبناء عىل

نتيجة اإلستبيان ،نطالب بتأجيل العودة الحضورية
إىل املدارس أســبوعا واحدا فقــط ل اية اإلثنني 17
الحايل لألسباب التالية:
أوال :تبيــان املنحــى الوبــايئ وإنخفاض أعداد
املصابني بفريوس كورونا نتيجة األعياد.
ثانيا :إكتســاب من تلقى اللقــاح يف املاراتون
الرتبــوي املناعة األولية وإســتخدام هذه الفرصة
لتلقيح عدد أكرب من الطالب.
ثالثا :مســاعدة املدارس ب عطائها الوقت الكايف
لتنظيم أمورها خاصة لجهة تأمني تطبيق الربوتوكول
الصحي.
رابعا :كسب الفرصة للتشاور والحوار يف سبيل
إيجــاد مخرج إلرضاب روابط األســاتذة واملعلمني.
وكانت نتيجة إستطالع الرأي كالتايل 48 9:يفضلون
تأجيل العودة أسبوعا واحدا %39 6 ،يفضلون متابعة
التعلم عن بعد حتى آخر الشــهر ،و 11 5مع العودة
الحضورية إىل املدارس.
وختمــوا« :الجميع يعلم خصوصية ودقة املرحلة
وهدفنــا الخروج من األزمة بأقــل األرضار املمكنة
من دون أن يتســبب ذلك بخسارة الرتبية» ،آملني أن
«تعقد جلســة قريبة ملجلس الوزراء تسمح بحلحلة
قضية األساتذة وتعيد األمور يف املدارس والثانويات
واملعاهد الرسمية إىل طبيعتها».

لبنان ،ما يؤكد أن لبنان بات
يف هــذه املرحلة ،وبحكم
التطورات الروسية ،وصوالً
إىل اإلنتخابات الرئاســية
الفرنســية والتي ستكون
الش ل الشــاغل ملاكرون،
يعيــش يف مرحلة الوقت
الضائع ،إىل حــني إجراء
اإلستحقاقات الدستورية
الداهمــة ،ويف مقدّ مهــا
اإلنتخابات النيابية.
ولذلــك ،وعــىل الرغم
من كل مــا يقال بأن هناك
ض وطات دولية وعقوبات
يف حــال مل تحصــل
اإلنتخابات النيابية ،يبقى
مجرد شــعارات ،باعتبار
أن التجارب السابقة أثبتت
بأن لبنــان أضحى خارج
اإلهتاممــات الدولية ،ومل
يعــد أولوية إال يف حال كان هناك خطوات لتطيري
اإلنتخابــات ،عندهــا رمبا تكون هنــاك تدخالت
فرنســية ،عىل اعتبار أن أحد الســفراء الفرنسيني
الســابقني يف لبنان أكد ألحد املسؤولني اللبنانيني،
بأن باريــس تلقّت وعداً من رئيس الحكومة نجيب
ميقــايت بأنــه ،وعــىل الرغم مــن كل ما يحيط
بالحكومــة من ع ات ،ســيبقى عــىل رأس هذه
الحكومة من أجل تأمني حصول هذا اإلســتحقاق
النيــايب مهام كانت الظروف ،وبالتايل يضيف ،بأن
باريس بعثت برســائل ملعظم الزعامات والقيادات
اللبنانية تح ّذرهم من م بة تطيريها ،والداللة عىل
ذلك أن بعض القوى السياسية الرئيسية بدأت تح ّرك
ماكيناتها وأعلنت حال اإلستنفار اإلنتخايب.
ويبقى و َعود عىل بدء ،أن مسألة إجراء اإلنتخابات
منفصلة عن أي تح ّرك أو مباردة أودعم دويل للبنان،
قبــل اإللتزام مبا تم إبالغه للمســؤولني اللبنانيني
إن عــىل صعيد اإلصالح أو إجراء اإلســتحقاقات
الدستورية يف مواعيدها.

عـــنـــايـــة عــــزالــــديــــن نـــاشـــدت
ّ
الداخلية معالجة مشكلة
وزيــر
ّ
ّ
السجالت العدلية في الجنوب
ناشدت رئيســة لجنة املرأة والطفل النائبة
عنايــة عزالديــن ،يف بيان وزيــر الداخلية
والبلديات القايض بســام املولوي« ،معالجة
قضية تســليم رساي صيدا للسجالت العدلية
للمختارين ،إذ تعمد الدوائر املعنية يف الرساي
لتسليم مختارين الجنوب سجلني عدليني فقط
ال غــري يوميا ،مام يــؤدي اىل تأخري حصول
املواطنني عىل هذه الوثيقة ،فضال عن األعباء
املرتتبــة عــىل املختارين ،يف ظــل الظروف
االقتصادية وارتفاع كلفة النقل».
وأشــارت إىل أن «وزراء الداخليــة يف
الحكومــات املتعاقبــة أكدوا ان هــذا التدبري
مخالــف للقانــون وانه ميكــن ان يؤدي اىل
الرشــوة والفساد» .وشــددت عىل «رضورة
معالجــة هذا األمر بأرسع وقت ،وبخاصة يف
ظل ارتفاع الطلب عىل الحصول عىل السجالت
العدليــة الجراء التصحيــح الالزم عىل لوائح
الشــطب ،وعىل تأييد ما ورد يف البيان الصادر
عــن روابط مختاري الجنوب والذي وردت فيه
مجموعــة مطالب» ،داعيــة اىل «معالجتها
لتســهيل عمل املختارين وتعزير قدرتهم عىل
خدمة املواطنني».

الحلبي  :فــتـ املــــدار

تــرأس وزير الرتبية والتعليم العايل عباس
الحلبــي ،اجتامعا إداريــا تربويا عرب تطبيق
«زوم» ،تــم خالله تقييــم ماراتون التلقيح
ضد كورونا ،وذلــك يف إطار االلتزام باملوعد
املحــدد من جانب لجنة كورونا لفتح املدارس
غدا (اليوم) مع نهاية العطلة املدرسية ،كام
تم عرض املواقف التي عربت عنها مجموعات
من املدارس الخاصة ،وعددا كبريا من مديري
املدارس الرسمية ،وهي مواقف مؤيدة للعودة
الحضورية إىل التعليم يف الصفوف.
وشــدد الحلبي عىل «االلتــزام بتوجهات
اللجنــة الوزارية وفتح املدارس اليوم ،إنقاذا
درجات
للعام الــدرا  ،مع التــزام أق
الحامية الصحية ،وإلتاحة املجال أمام تالمذة
املدارس الرســمية ملتابعــة برامجهم ،بعدما
أنجــز تالمذة املدارس الخاصة ثالثة أشــهر
من التعليم».
ولفــت إىل أن «الحضور إىل املدارس يؤمن
تنفيــذ برنامــج حضور األســاتذة ،وكذلك
ســاعات التعاقد ،ويثبت حضــور موظفي
املكننــة وســائر العاملــني يف املدارس من
مســتخدمني وحراس وغريهــم .وعرب عن
ارتياحه لالســتجابة ملاراتون التلقيح ،الذي
تم بال اكة بــني وزاريت الرتبية والصحة،

إن ــق ــا ا لــلــعــام الــدراســي
والجهات املتعاونة معهام.
وشــكر الحلبي وزير الصحة وفريق العمل
يف الوزارة من موظفني متطوعني ،وأشــاد
بجهود املسؤولني يف وزارة الرتبية ومديري
املدارس عــىل األرض يف خالل عطلة نهاية
األسبوع ملواكبة حمالت التلقيح.
وأكد الحلبي أنه سيســعى مرة جديدة مع
رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس الوزراء،
لتوقيع مراسيم العطاءات بالرسعة القصوى،
أو لعقد جلسة ملجلس الوزراء إلقرارها ،السيام
وأن هذه العطاءات تشــمل ســائر موظفي
القطاع العام ،والعاملني يف الرتبية أيضا.
ويف وقت ســابق ،لفت وزير الرتيب  ،يف
ترصيح عىل مواقع التواصل االجتامعي ،إىل
أن «يوم االثــــنني هو يوم عودة اىل الدراسة
بعد االنتهاء من العطلــة ،التي قررتها لجنة
كورونــا ،اتخذنــا كل االجــراءات الوقائية
الصحية ،وتم تجهيز املدارس بعد التنسيق مع
وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة
العاملية».
وأكــد ،أن «العام الــدرا بخطر ،ويجب
علينا املحافظة عىل مستقبل اوالدنا ،الرتبية
مسؤولية وطنية ،تتحملها االدارة واالساتذة
واالهل والتالميذ».

وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون  :اســــتــــ ــــنــــا ال ــت ــع ــل ــي ــم
فــي مــؤســســات وجــمــعــيــات رعــايــة األطــفــال الــيــوم
أشــار املكتــب اإلعالمي لوزير الشــؤون
اإلجتامعيــة هكتور حجار ،يف بيان ،اىل أنه
«إنفاذا لقرار وزيــر الرتبية والتعليم العايل،
تستأنف مؤسسات وجمعيات رعاية االطفال
التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من
اليوم االثنــني عىل أن تلتزم إجراءات الحامية
والوقاية من جائحة كورونا كافة ،والصادرة

عن الجهات املعنية وال ســيام وزارة الصحة
العامة ،عىل ان يتم إستئناف التأهيل والتدريب
يف مؤسســات وجمعيات رعاية االشخاص
ذوي االحتياجــات االضافية يف موعد يحدد
خالل هذا االســبوع ،بالتنسيق مع الوزارات
والجهات املعنية ،وال ســيام االتحاد الوطني
لشؤون االعاقة».

األب نـــصـــر  :أكــــثــــر مـــــن نـــصـــ مـــدارســـنـــا
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة ســــــتــــــكــــــون مـــغـــلـــقـــة
أكد األمــني العام للمدارس الكــاثوليكية
األب يوســــف نــرص ،أنه «نظــ ًرا للظروف
الصحية الراهنة ،سوف نرتك الحرية للمدرسة
يف فتــح املدارس اليوم االثنني ،مبا يناســب

وضعها الصحي».
وأعلن ،يف ترصيح تلفزيوين ،أن «أك من
نصف مدارســنا الكثوليكية ،ستكون م لقة
اليوم».

املــــــدار الكاثوليكيــــــة  :نتــــــر الخيــــــار إلدارة
ّ
كل مدرســــــة باتخــــــا القــــــرار بالفت أو التســــــكير
صــدر عــن األمانــة العامــة للمدارس
ظل الظروف
الكاثوليكيــة البيان ا يت :يف ّ
يهم األمانــة العامة
الصحيــة الراهنــةّ ،
للمــدارس الكاثوليكية أن توضح ما ييل:
أوالً ،تؤكــد األمانة العامــة للمدارس
الكاثوليكيــة يف لبنان عىل أهمية ورضورة
العــودة اىل التعليم الحضــوري وفقاً لقرار
معــايل وزيــر الرتبيــة والتعليــم العايل
الدكتــور عبــاس الحلبي قناعــة منها أن
التعليم الحضوري هو الســبيل الوحيد لبناء
شخــــصية الطالــب بنواحيهــا املتعددة،
العلمية والثقافية واإلنســانية والنفســية
والروحيــة والوطنية كام يســاهم يف آن
معاً مبعالجة مشــــكلة الفاقــد التعلمي
التــي أحدثها التعلّم من بعد خالل الســنتني
املنرصمتني.
ظل ما تســببه حالة
ثانيــاً ،أمــا يف ّ
التفــ الرسيع ملتحور اوميكرون من هلع
وقلق وخــوف يف نفوس األهايل واملعلمني
ظل عــدد اإلصابات املتزايد
والطــالب ويف ّ
يومياً بني صفوف األســاتذة والطالب مام
قــد يعيق اســتمرارية العمــل الرتبوي يف
ظل ما يتكبده معلمونا
بعــض األمكنة ويف ّ
وأهالينــا وطالبنا املصابون مــن تكاليف

صحيــة باهظة جــراء غالء اإلستشــفاء
وفقــدان األدويــة وحالة التضخــم العام
ظل ما تعيشــه
يف الرواتــب واألجور ويف ّ
كل مدرســة من ظــروف خاصة مبحيطها
ّ
وبيئتها املحــــلية ،تجد األمانة الــــعامة
أنــه من املنطقــي والطبيعي أن يعود إلدارة
كل مدرســة إتخاذ القرار املناســب بالفتح
ّ
أو التسكري بالتنســيق مع مدارس املنطقة
الج رافية الواحدة حيث أمكن ،مع اإلشــارة
اىل أن املــدارس التي ســتفتح أبوابها يجب
عليها أن تتشــدد وتتق ّيد بتطبيق الربوتوكول
الصحي الصادر عن وزارة الرتبية.
ثالثــاً ،تثني األمانــة العامة للمدارس
الكاثوليكية عىل الحوار اإليجايب السائد بني
مكونات العائلة الرتبوية حيث تجري لقاءات
مكثفة مع نقابــة املعلمني واتحادات لجان
األهل وتعــ ّول عليه ب ية خلق منا إيجايب
يســاعد عىل إستمرار التعليم الحضوري يف
مدارسنا الكاثوليكية.
رابعاً ،نرفع صالتنا اىل الله يف هذا اليوم
املبــارك ليخفف من حدة األزمة عىل أهالينا
ومعلمينــا وطالبنا وميدّ نا بثــوب العافية
لنتمكن من اإلســتمرار يف تأدية رســالتنا
الرتبوية.

أكــد نقيب املعلمني يف املــدارس الخاصة
رودولــف عبود ،رفض النقابة لعودة املعلمني
اىل املدرســة قبــل حصول املدرســني عىل
حقوقهم ،مشــريا اىل أنه «مــن بداية العام
الدرا نؤمن التعليم الحضوري ،ومع تفاقم
الحالة الصحية واإلقتصادية واملالية ،مل تعد
التقدميات تكفي املعلمني أســبوعا واحدا يف
الشهر».
ولفت يف ترصيح تلفزيوين ،اىل أن «العودة
الحضوريــة تتطلب إما أن يكون املعلم قد أخذ
اللقــاح ،ومنهم مل يأخذوه ،وإما فحص PCR
كل  48ســاعة من دون أن يكون هناك أسعار
مخفضة لهؤالء».
وكشف أن نقابة املعلمني يف املدارس الخاصة
مــرصة عىل العودة للتدريس حضوريا ،ولكن
يجب أن نتلقى الدعم ،ومتديد العطلة لتشجيع

التلقيــح ،ال يعني أن العام الدرا بخطر ،ال
نريده بخطر ،بل حافــز ملزيد من اللقاحات،
وبالقطاع الخاص هناك مدارس ترغم املعلمني
عــىل الحضور رغم عــدم إعطائهم الحقوق
املطلوبــة ،وهناك مــدارس تعطي الحقوق
وأك ملدرســيها ،وندعو املعلمني أال يذهبوا
اىل مدارسهم والتعليم عن بعد».
لفت نقيب املعلمــني يف املدارس الخاصة
حة،
رودولــف ع ّبود ،إىل أن «هنــاك أمور مل ّ
تجعل مــن العودة إىل املدارس مســتحيلة،
فالوضع مع فــريوس كورونا ميكن تفاديه
باالجــراءات ،لكن الخوف من التكلفة املالية،
ليك يــأيت املعلم إىل املدرســة ،اضافة إىل
الفحوص الدورية ،ودخوله إىل املستشــفى،
وأيضً ا بدل النقل ،وهناك أمور جعلت املعلمني
تبقى يف املنزل لتقليل خسارتهم».

ّ
رودولــــــ عبــــــود  :ندعــــــو املعلميــــــن أال يذهبــــــوا
الــــــى مدارســــــهم والقيــــــام بالتعليــــــم عــــــن بعد

البــــــزري  :الواقــــــع الصحــــــي ليــــــس لــــــه عالقة
ب غــــــالق املــــــدار بل ســــــببه الواقــــــع االقتصادي
أشــار رئيــــس اللجنة الوطنية إلدارة
اللقـــــاح عبــد الرحمن البــزري ،إىل أن
«هنــاك حــواىل  50الف جــــرعة لقاح
لكورونــا أخذت يف ماراثــون فايزر ،وهذا
يوضــح أن هنــاك الكثري مــن اللبنانيني،
الذين يريدون أخــذ اللقاح ،واملاراثون أ ّمن
لهم التسجيل».
ورأى ،يف حديــث تلفزيوين أن «الواقع
الصحــي ليس له عالقة باغالق املدارس ،بل
حا
لــه عالقة بالواقــع االقتصادي» ،موض ً
أن «يف عطلة املدارس ،واضح أن االصابات

حصلت خارج املدرسة ،وال اء فتح املدارس
ســوف يؤدي إىل زيادة عــدد الحاالت يف
الخارج ،وتأخري عودة املدارس».
وتوجــه البزري بـ «نصيحة لعدم تعطيل
االعــامل ،واالقبال اىل التلقيــح ،وتنظيم
الوظائــف ،والخيار الوحيد لتجنيب االقفال
التام والخطر عــىل العام الدراس ،هو أخذ
اللقــاح ،أما ال ّرهان عــىل أن يكون وضع
موجة «أوميكرون» أفضل بعد أســبوع أو
أســبوعني ،فهذا من الناحيــة العلمية ،أمر
غري دقيق».
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ّ
«خــصــومــة» حــزب الله مــع السعودية «شماعة داخــلــيــة» لشد العصب
ّ
ســــنــــيــــة« :حــــلــــفــــاء الــــــريــــــاض» يـ ــقـ ــاطـ ــعــــون الــــحــــوار
أوســـــــــاط
والـــــعـــــهـــــد حـــــتـــــى نــــهــــايــــتــــه بـــــعـــــد تـ ــصـ ــعـ ــيـ ــد نــــصــــرالــــلــــه

عيل ضاحي

رغم اليد املمدودة من حزب
لســ ّنة لبنان ،وخصوصاً
الله ُ
لـ «تيار املســتقبل» ورئيسه
الرئيس سعد الحريري وبعده
رئيس الحكومة الحايل نجيب
ميقايت ،وكل ما قدمته حارة
حريك من تســهيالت واجرت
لقاءات عديدة للدفع يف اتجاه
والدة حكومة ميقايت ومن ثم
منحها الثقة يف سابقة يقوم
الســ ّنة
بها حزب الله ،يرص ُ
من الحريري اىل ميقايت اىل
الرؤساء السابقني للحكومة
ودار الفتــوى واملفتي الشــي عبــد اللطيف دريان
ومرجعيات سنية اخرى بريوتية وشاملية ،عىل ان ال
ميكنهم «هضم» او احتامل الخصومة مع السعودية
والذهــاب يف «املواجهة املفتوحة» ،كام اعلن االمني
العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله يف إطاللته
املتلفزة منذ اسبوعني.
وترى اوســاط سياسية بارزة يف تحالف «حركة
امــل» وحزب اللــه ،ان «الثنايئ الشــيعي» ،وقبل
القطيعة الكاملة من السعودية مع لبنان والتصعيد
املفتعل لسحب السفري وقطع كل اتصال ديبلوما
وســيا مع العهد والحكومة ولبنان ،كان يحاول
الس ّنة والذين يتعاطى
ان يُراعي هواجس «خصومه» ُ
معهم وفق معادلة «وأد الفتنة» الســنية الشيعية
و «ربــط النــزاع» الداخيل معهم  ،وفصل الداخل عن
تطورات الخالف حول امللف الســوري وايران وحتى
السالح وصوالً اىل الخالف املستعر مع السعودية.
وهو مل يوفــر اي فرصة النجاح مهمة الحريري
الحكومية وتشكيل الحكومة وفق املبادرة الفرنسية
بحســب االوســاط  ،والحقاً دفــع يف اتجاه والدة
حكومة ميقايت ب ض النظر عن االسباب التي تحول
انعقــاد حكومة ميقايت والتي يتحمل هو (ميقايت)
والعهد جزءاً من مسؤولية عدم انعقادها ،ورغم ذلك
االمور تســري داخلياً اىل محاولة استثامر الس ّنة من
«املستقبل»اىلميقايتوالرؤساءالسابقنيللحكومة،
للخــالف بني حزب الله والســعودية يف االنتخابات

النيابية ويف تطويق العهد يف اشهره االخرية  ،وزيادة
الض ط عىل حزب الله وجمهوره.
ويف حني لن ي يب «الثنايئ الشــيعي» عن الحوار
اذا ما دعا اليه رئيس الجمهورية العامد ميشال عون،
وب ض النظر عن مستوى التمثيل ،خصوصاً حضور
رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً او من ميثله
وميثل كتلته النيابية ،تؤكد االوســاط ان هناك من
«فخ » دعوة الرئيس عون اىل الحوار قبل حصولها،
مع التلويح باملقاطعة الســن ّية بعد اعتذار الحريري
عن املشاركة ،وتلميح ميقايت انه لن يحرض كرئيس
كتلة سنية ،بل كرئيس للحكومة اي انه يحرض بصفة
بروتوكولية وليس كممثل للسنة سياسياً
ومن هذا املنطلق ،ترى االوســاط ان هذه املقاطعة
الســن ّية يضاف اليها مقاطعة رئيس حزب «القوات»
سمري جعجع ،تعني ان حرب املواجهة السن ّية وحلفاء
الريــاض كجعجــع وغريه ،فتحت مــع العهد ومع
حزب الله حتى االنتخابات ،ولشــد العصب االنتخايب
والسيا واملذهبي.
يف املقابل ،تؤكد اوســاط ســن ّية مقربة من دار
الفتوى ورؤساء الحكومات السابقني ،ان س ّنة لبنان
ال ميكنهم بعد الهجوم االخري للســيد نرصالله عىل
امللك سلامن ان يجلسوا عىل طاولة واحدة مع العهد
وميشال عون وممثيل حزب الله .وتكشف االوساط
وســ ّنة لبنان ،ال
انــه بـ «رصيح العبارة « الحريري ُ
يحتملــون اي قطيعة مع الســعودية ،وال ميكنهم
امتصاصوطأتها.وبالتايلهميراهنونخاللاسابيع

عىلوضوحمساراتفاقفيينا،
وما اذا كانت طهران وواشنطن
ستصالن اىل اتفاق يف امللف
النووي االيــراين .ويف حال
وصل السعوديون وااليرانيون
اىل تفاهم حــول الخالفات
املوجــودة ،عندهــا تصبح
االتفاقاتالداخليةوالتسويات
بني حــزب اللــه والحريري
وميقايت ،سياسياً وحكومياً
وانتخابياً امراً ممكناً.
وتضيــف :واذا مل تحصل
هذه االتفاقــات ،فهذا يعني
ان القطيعة مع العهد وحزب
الله ستستمر حتى االنتخابات
النيابية والتي ســينتج عنها
مجلــس نواب وحكومة جديديــن ،وهذه القطيعة
يستفيد منها الس ّنة يف لبنان لشد عصبهم ،خصوصاً
الحريري الذي يؤخر عودته حتى نهاية كانون الثاين
او اواخر شــباط ليتبني «الخيط االسود من االبيض»
االقليمي والدويل.
وتشــري االوساط اىل ان التوجه الس ّني ب البيته
باســتثناء «ســ ّنة  8آذار» ،هو ملقاطعة الحوار يف
بعبــدا ،وهناك ارصار عــىل مقاطعة ميقايت هذه
الطاولة بعد مقاطعة الحريري ،وهذا رأي رؤســاء
الحكومات الســابقني ،وميقايت ابلغ الرئيس عون
بذلك ونصح بعدم عقد الطاولة النها ســتكون بال
جدوى .وتؤكد االوســاط ان الســ ّنة يف لبنان لن
يعطوا رشعية لهذا الحوار ،ولن ي طوا مامرســات
العهــد يف آخر واليته ،كــون الرئيس عون ي طي
حزب الله وســالحه مسيحياً ،وجارى نرصالله يف
هجومه االخري عىل امللك ســلامن وما يشكله من
احراج للس ّنة يف لبنان.
وتشري االوساط اىل ان ليس هناك من عاقل مينح
«هدية سياسية مجانية» ،لصهر العهد النائب جربان
باسيل عرب جلوسه عىل الطاولة نفسها مع االقطاب،
وكرئيس كتلة يطرح نفســه مرشحاً قوياً لرئاسة
الجمهورية ،ويرص عىل التحالف مع حزب الله وتبني
سياسته الداخلية والخارجية وحروبه االسرتاتيجية،
ويقف متفرجاً وال يقوم بأي اجراء او خطوة.

ّ
أبــــــو الــــحــــســــن :س ــن ــع ــم ــل عـــلـــى الـــتـــصـــدي
ّ
ّ
«الـــنـــيـــابـــيـــة»
ألي مــــــحــــــاوالت لـــتـــ جـــيـــل
أكّــد عضو «اللقــاء الدميقراطي» ال ّنائب
هــادي أبو الحســن ،يف إطــار كالمه عن
«حركة مريبة» م ّتصلة باالنتخابات النيابية
ألي محاوالت
املقبلــة« ،العمل عىل التصدّ ي ّ
لتأجيل االنتخابات يف مجلس النواب».
ولفــت ،يف ترصيح إىل صحيفة «ال ق
األوســط» ،إىل أنّ «يف األســاس« ،التيار
كل جهــوده للتصدّ ي
الوطنــي الحر» بذل ّ
لقانون اقــرتاع امل رتبني ،مبديًا رغبته يف
ثم أَعلن
إجرائها وفــق الدّ ائرة  ،16ومــن ّ
امتعاضه من قرار املجلس الدســتوري ردا
عــىل الطّعن الّذي تقــدّ م به ن ّوابه ،وأعلنوا

رصاح ًة أنّهم لن يســكتوا عىل ما حصل».
وشــدّ د عىل أنّه «إذا حاولوا تقديم اقرتاح
املخصصة
للســري بالدّ ائــرة 16
ّ
قانــون ّ
للم رتبني وأ ّمنوا تصويت األك يّة النياب ّية
علام بأنّنا ســنتصدّ ى لهم ،فهذا يعني
لــهً ،
اإلطاحــة باملهــل الدســتوريّة وتطيــري
االنتخابات النيابية».
وســأل أبو الحســن« :ملاذا ط َر ح رئيس
الجمهور يّة مشــاريع أو اقرتاحات قوانني
حــة تتعلّق باالنتخابات النيابية؟» ،الف ًتا
مل ّ
إىل أنّ «هذه الخطوة تعني أنّهم يستبطنون
شي ًئا ما».

حزب الله :قيمة تقديمات لجنة الطوار الصحية
بصيدا بلغت أكثر مــن مليار و 800مليون ليرة
عرضــت منطقة صيدا يف حزب الله ،يف
بيان ،تقريرها الســنوي لواقع األنشــطة
الصحيــة ملكافحة فــريوس كورونا خالل
العام  ،2021حيث قدمــت لجنة الطوار
الصحيــة يف املنطقــة والتــي تضم فرق
االســتجابة الصحيــة الرسيعــة والدفاع
املــدين وفرق التوعية واإلرشــاد تقريرها
بشكل تفصييل ،حول نشاط تلك اللجان يف
أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها ،والتي
تعمل عىل مواكبة مصايب فريوس كورونا،
حاالت الحجر الصحي ،نقل املصابني ،إجراء
الفحوصات ،أنشــطة التوعية واالرشــاد
والتعقيم ومواكبــة الوافدين من الخارج،
كام نشطت الفرق املذكورة يف ملف التوعية
للحث عىل التســجيل عــىل منصة التلقيح
والتشــجيع عىل اإلســتفادة من اللقاح،
إضافة اىل نشــاطها التوعوي للوقاية من
مخاطر الفريوس املتحور أوميكرون.
أما التقدميات التي تضمنتها األنشــطة
فقــد انقســمت إىل إجتامعــات منها 77
لفريق االســتجابة الرسيعــة 98 ،لفريق
الرقابــة والتوعيــة 98 ،للجنة الطوارىء
الصحية 18777 ،استشــارة طبية ،تأمني
 669أدوية كورونا 372 ،حالة استشــفاء
من الوبــاء ،توفري  237تجهيــزات طبية

و 802فحص عدوى الفريوس ،إضافة إىل
تأمني وحدتني مــن البالزما وتعبئة 1276
استامرة حالة ،وتواصل مع  24251مصابا
بكورونا ،توزيع  4658من حصص تنظيف
وتعقيم ،إقامة حاجز توعية ،تنظيم حملة
تحديــد فئات الــدم ،إجــراء  1566حملة
تعقيم 273 ،حملــة تلقيح ضد الفريوس،
 1653حملــة توعيــة صحيــة 57 ،حملة
فحص كورونــا 709 ،حاالت دعم نفيس،
دفن  39حالــة كوفيد ،إقامة  6محارضات
صحية ،مسح معلومايت  3418مخالطا7 ،
حاالت عــالج نفيس 3033 ،معاينة طبية،
 259عمليــات نقل حــاالت كورونا4456 ،
ورشــة صحية 23 ،يوما صحيا ،ليبلغ عدد
االنشطة  66917نشاطا وعدد املستهدفني
 77781مســتفيدا ،بتكلفة إجاملية بل ت
مليار ومثا اية وواحــد وع ين مليونا
ومثا اية وواحد وثالثني ألف لرية لبنانية
( 1 821 831 000ل.ل).
وأشــار التقرير إىل أن أنشــطة اللجان
خالل شهر كانون األول  2021بل ت 1891
نشاطا اســتهدفت  6365مستفيدا بتكلفة
إجاملية بل ت أربعة وع ين مليونا ومئة
وســتني ألف لــرية لبنانية (24 160 000
ل.ل).

أقـــــــبـــــــال كــــثــــيــــ عـــــلـــــى الــــتــــلــــقــــيــــ فـــــــي طــــرابــــلــــس
«كـــــــورونـــــــا» ت ــم ــن ــع الـــــطـــــالب مـــــن الـــــعـــــودة الــــــى املـــــــدار
دموع األسمر
مــا ان انتهت عطلة اعياد امليالد ورأس الســنة ،واحتفل
اللبنانيون كل حســب قدرته املادية ،خ ّيم شبح وباء كورونا
من جديد خصوصا يف طرابلس وضواحيها ،لكن رغم ارتفاع
عدد االصابات فهذا مل مينع اهايل طرابلس من اخذ الحيطة
والحــذر يف عدة مرافق رســمية ،خصوصا يف االســواق
الشــعبية واملحالت التجارية ،حيــث لوح مؤخرا ارتفاع
نســبة الوعي عند املواطنني حيث بــدأوا بوضع الكاممات
خارج منازلهم ،وهتاك اقبال الفت عىل تلقي اللقاح ،ولوح
ذلك يف مستشــفيات طرابلس حيث تشــهد يوميا طوابري
من مختلف ســكان املدينة بانتظار اخذ اللقاح ،والالفت ان
معظمهم يتناولون الجرعة االوىل .وبرر بعضهم سبب عدم
تلقيهم اللقاح قبل اشهر يعود اىل ان معظم املواطنني رفضوا
تناول لقاح «اســرتازينكا» ،وبعد انتظار طويل قررت وزارة

الصحــة تلقيح كل الفئات العمرية بلقاح «فايزر» خصوصا
للراغبني.
وتكشف اوســاط صحية عن اســباب ارتفاع االصابات
بكورونا لسببني :االول مرتبط بالزيارات العائلية طوال فرتة
االعياد ،والثاين بســبب املشاركة يف الحفالت الليلية ،لذلك
يدرك االهايل ان ارسال الطالب اىل املدارس يف هذه املرحلة
يعترب انه ســيزيد من عــدد االصابات ،خصوصا ان اوالدهم
يف حــال التزمــوا بالكاممات يف الصفــوف ،فان باصات
الطالب التي تنقل الطالب وحدها كفيلة بنقل العدوى بسبب
االزدحام فيها.
بنــاء عىل ذلــك وحرصا عىل الســالمة العامة ،وتجنب
نقــل العدوى بــني الطالب ،قرر البعض مــن االهايل عدم
ارســال اوالدهم اىل املدارس اليــوم ،وكذلك اعلن مد ّر
ومد ّرســات التعاقــد االرضاب املفتوح حتــى اقرار الزيادة
عــىل رواتبهم ،خصوصا ان منــازل البعض منهم بعيدة عن

املــدارس ويحتاجون يوميا
اىل نصــف صفيحة بنزين
للتنقل ،حتى بعض املدارس
الخاصة قررت متديد عطلة
االعياد اســبوع واحد ريثام
يشفى املصابون من كورونا
وزيادة عــدد امللقحني من
طالب واهال ومد ّرسني.
ورغم ذلك يعيش املواطنون
التل ي يف رابلس
مخاوف من تفــ الوباء اقبال
بشكل اوسع يشمل خصوصا
كبار الســن يف ظل ارتفاع
فاتورة االستشفاء يف املستشفيات الخاصة ،حتى املستشفيات
الحكومية يحتاج مريض «كورونا» يوميا اىل مبلغ مليون لرية،
ففي حال بقي اسبوعا فان فاتورته تناهز سبعة املاليني ،االمر

الذي دفع الكثري من املواطنني اىل معالجة انفسهم يف البيوت
بدون استشــارة طبية التي باتت مكلفة ايضا ،حتى الضامن
االجتامعي والتعاونية باتت تشكل عبئا كبريا عىل املضمونني،
الن قيمة الفاتورة تحســب عىل قيمــة رصف الدوالر ،بينام

مـــواصـــلـــة «مـــــاراتـــــون فـــــايـــــزر» ...وإقــــبــــال كــثــي ـ لــلــتــالمــذة والـــقـــطـــاع الـــتـــربـــوي عــلــى مـــراكـــز الــتــلــقــيـ
ّ
الــحــكــومــيــة جـــنـــوبـــا :انــــفــــراج عــلــى صــعــيــد الـــــــدواء وحــلــيــب األط ــف ــال
األبـــيـــ جــــال عــلــى املــســتــشــفــيــات
لليوم الثــاين عىل التوايل ،انطلق صبــاح أمس «ماراثون
وكل من يرغب بأخذ
فايزر» لتلقيح التالمذة والقطاع الرتبوي ّ
اللقاح ،من عمر  12سنة وما فوق ،أي مواليد  2009وما دون،
ويستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
املاراثون الذي نظمته وزارتا الصحة العامة والرتبية والتعليم
العــايل ،هدفه ضامن رسعة تلقيــح القطاع الرتبوي وتوفري
عودة مدرسية آمنة.

} وزير الصحة }

أكّد وزير الصحة العامة فراس األبيض ،يف حديث تلفزيوين،
«أن ال نية لرفع الدعم عن أدوية الرسطان واالمراض املستعصية»،
متحدثاً «عن وعود أكان من الحكومة او من مرصف لبنان بأن
االموال الالزمة لهذا املوضوع ستبقى مؤمنة».
وأعلن األبيض»أننا الحظنا ان رشكات االدوية ال تسلم مركز
الكرنتينــا الكميــات الالزمة» ،مطمئنــاً اىل أنهذا االمر متت
معالجته .وأوضح قائالً :ابتداء من االسبوع املقبل ،كل شحنة
من أدوية الرسطان أو االمراض املســتعصية تدخل اىل لبنان
سيتم تسليم مركز الكرنتينا حاجته منها قبل غريه.

} يف مستشفى سبلني }

وقــد جال وزير الصحة عىل املستشــفيات الحكومية يف
الجنوب ،واســتهل جولته عند التاسعة صباحا ،يف مستشفى
ســبلني الحكومي ،وتفقد منصتــي التلقيح ،ونوه بالخطوات
ونسبة اإلقبال ،مشددا عىل «الدور الكبري الذي أداه مستشفى
سبلني يف مواجهة كورونا».
ويف ختــام الجولة ،قــال« :صحيح هنــاك ارتفاع بعدد
اإلصابــات يف لبنان ،ولكن الحمدلله عدد األشــخاص الذين
يضطرون للدخول إىل املستشــفى ،ال زال مقبوال ،والســبب
األســا يف ذلك ،أن غالبية الناس أخذت اللقاح الذي يؤمن
الحامية من العدوى الشــديدة وتؤدي إىل دخول املستشفى
والوفاة».
وختــم «نحــن يف الوزارة مدركون جــدا للصعوبات التي
يواجههــا الجميع ،إن عــىل صعيد الدواء او االستشــفاء.
قمنا ونقوم بخطوات عــدة لتأمني الدواء ،وبخاصة األدوية
الرسطانيــة وأدويــة األمراض املزمنة بأســعار مقبولة او
باملجــان .ويف موضوع االستشــفاء هنــاك خطوات عدة
ســنعلنها لضبــط التفلت من بعض املستشــفيات الخاصة

ا بي

يف ولة ست ف

بن ال كوم

الست الل حاجة املريض».

} يف مستشفى صيدا }

لمي ة تل

الل ا

يف النبطيــة ،ان «هنــاك انفراجا عىل صعيــد الدواء وحليب
االطفال سيكون متوافرا ابتداء من ال د يف الصيدليات».
وخالل الجولة يف اقسام املستشفى ،شدد االبيض عىل انه «من
الصعباغالقالبلدحاليا،النهيشكلمشكلةكبرياانكاناقتصاديا
اوتربويا،الننانعرفانجزءاكبريامنالشعباللبناين،يعملمياوما
واالغالق يؤدي اىل قطع رزقه ويشكل اعداما بالنسبة اليه».

جــال أبيــض برفقة رئيس مستشــفى صيــدا الحكومي
الدكتــور احمد الصمدي يف أرجاء املركز املعتمد للتلقيح داخل
املستشــفى ،واطلع عىل سري العملية ،منوها بالنظام املعتمد
وإقبال املواطنني عىل تلقي اللقاح.
وقال األبيض« :كوضع وبايئ صحيح أننا نرى أن هنالك ارتفاعا
كبريا بعدد االصابات ،ولكن يف الوقت نفســه أعيننا عىل وضع
االستشفاء ،وحتى االن نرى أن وضع املعدالت االستشفائية يف
لبنان مستقر وهذا أمر جيد .لذلك الحملة التي نقوم بها بالتعاون
مــع وزارة الرتبيــة هي من جهة لحامية مدارســنا وطالبنا
وأساتذتنا حتى اذا حصل عدوى ال تكون قوية واملوضوع االخر
هو حامية مجتمعنا والحملة ملن يرغب لنزيد نسبة التمنيع يف
املجتمع» ،مضيفا «أنا راض جدا عىل سري حملة التلقيح.

وصل وزير الصحة يف جولته الجنوبية اىل مستشفى تبنني
الحكومي ،وجال يف أقســام املستشفى ،وتفقد قسم كورونا
واملر  ،ثم ألقى االبيض كلمة قال فيها« :واجب الدولة دعم
هكذا مستشــفيات حكومية بهذا التطــور وبهذه التقدميات
لتمكينهــا من أن تســتمر بالتقدم والعطــاء ،ويف إطار دعم
العاملــني يف هذه املهنة كان تقديم نصف راتب كمســاعدة
لتخفيف وطأة الوضع االقتصادي».

اكد وزير الصحة خالل زيارته مستشفى نبيه بري الحكومي

ثم انطلق الوفد اىل مستشــفى بيت ليف ،مارا مبركز التلقيح

} يف مستشفى نبيه بري يف النبطية }

} يف مستشفى تبنني الحكومي }

} يف مستشفى بيت ليف }

يف حســينية بلدة تبنني ،حيث تفقد املستشفى هناك ،بعدها
زار قانا.

اقبال كثيف يف الهرمل}

شــهد مركزا لقاح فايزر يف مستشــفى الهرمل الحكومي
ومركز مستشفى البتول ،إقباال كثيفا والفتا للمسجلني وغريهم
ألخذ الجرعات كافة .وعملت فرق الهيئة الصحية اإلســالمية
وجمعية كشــافة اإلمام املهدي والكشاف الرسايل والصليب
األحمر عىل التنظيم والتسجيل .وأشار مدير املركز كامل جعفر
إىل أن «املركز مســتمر كل األسبوع ملن يرغب بأخذ لقاح فايزر
يف مركز اتحاد بلديات الهرمل وللقاح اســرتازينيكا يف املركز
املقام قرب بلدية الهرمل».

} مستشفى عني وزين }

أعلنــت «عني وزين مديكال فيليدج» ،يف بيان ،انتهاء اليوم
الثاين مبشاركة  807أشــخاص ،وبذلك يكون مجموع الذين
حصلوا عىل اللقاح خالل هذين اليومني  832أســتاذا وتلميذا
ومواطنا.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

مـــــــوجـــــــة الــــــــســــــــرقــــــــات فـــــــــي عـــــــكـــــــار تـــــتـــــفـــــاقـــــم..
ّ
واألســـــــبـــــــاب  :جـــــــــــوع ..تــــفــــلــــت أمـــــــنـــــــي ..وعــــتــــمــــة..
جهاد نافع
تتواصل موجة الرسقات للمنشــآت العامة وكابالت الهاتف
واالســالك الكهربائية بشكل الفت وغري مسبوق ،بحيث تدخل
قرى وبلدات عكارية عديدة العتمة الشاملة نتيجة نزع االسالك
ورسقتها ،وانقطاع الهواتف لرسقة الكابالت .
ومل تقترص الرسقات عىل املنشآت العامة وحسب ،بل تتعداها
اىل رسقات باتت تستهدف مساجد وكنائس يف منطقة الجومة
ودريب عكار ،وهي ايضا ظاهرة باتت متفاقمة وتشيع مخاوف
من رسقات اوسع .
ومل تسلم منازل عديدة ومحالت تجارية من عمليات الرسقة
بواسطة الكرس والخلع ونهب محتوياتها ،االمر الذي ساهم يف
بث القلق واالرباك لدى املواطنني العكاريني الذين مل يشهدوا يف
تاريخهــم مثيال لهذه الظاهــرة  ،حتى يف زمن الحرب االهلية
السيئة الذكر.
اضافة اىل تخ ّوف العكاريني من توسع دائرة هذه العمليات،
اىل نصب كامئن تشــليح ليال يف الطرقات والشوارع الفرعية
املقفرة يف اك من منطقة عكارية ،مام ييسء اىل ســمعة
عكار التي اشــتهرت يف كل مراحل ازماتها بانها منطقة آمنة،

فام الذي ت ري؟ وملاذا تفاقمت هذه الظواهر ال ريبة عن تقاليد
واخالق العكاريني؟
وفــق فاعليات ومراجع عكارية ،فان ما يجري يف محافظة
عكار مبختلف مناطقها هو أمر مســتهجن وغريب وطارىء،
وباتت هذه الحوادث شــبه اليومية حديث الساعة يف املجالس
العكارية ،وان تســاؤالت عديدة باتت تطرح حول اسباب هذه
الظواهر املشــبوهة ،وبرأي هذه االوساط انها تستهدف االمن
االجتامعي والسيا يف املنطقة.
وترد هذه االوساط االسباب اىل عدة عوامل ابرزها:
ان الفقــر والجوع طرق ابواب معظم العائالت التي مل تعد
تجد لقمة العيش يف ظل انهيار مريع للرية اللبنانية التي فقدت
قيمتها ال ائية ،وان كثريا من العائالت باتت تحت خط الفقر،
ولن تستطيع البطاقة التمويلية املوعودة حل االزمة املعيشية
الخانقة  ،كونها لن تشمل الكثري من العائالت التي انهار دخلها
الشهري وغري حائزين رشوط البطاقة باعتبار ان لديهم رواتب
شــهرية ،وهي رواتب متدنية جدا ال تكفي ل اء ربطة خبز
او صفيحة مازوت  ،عدا توســع مساحة البطالة يف املنطقة
وانعدام فرص العمل.
غياب شــبه دائم ويومي للطاقة الكهربائية ،ســواء التي

توفرها مؤسســة كهرباء او
االشــرتاك يف املولــدات التي
ارتفعت فواتريهــا وتجاوزت
بكثــري مســتوى الرواتــب
الشــهرية للمواطنــني ،مام
ادى اىل غــرق البلدات والقرى
العكاريــة بالظــالم ،وباتت
هــذه القرى والبلــدات عبارة
عــن مناطق مظلمة بشــكل
شامل وتوفر ال طاء الصحاب
السوابق من عصابات الرسقة والنهب والتشليح باقتحام املنازل
واملســاجد والكنائس واملنشآت العامة والسطو عليها بسهولة
تحت جنح الظالم الدامس.
التفلّت االمني الذي انت يف عكار الســباب عديدة منها
ازمات اســعار البنزين واملازوت وتحرك ا ليات وغياب املتابعة
الدؤوبة ،االمر الذي يحتاج اىل اســتنفار شامل للقوى االمنية
وتســيري دوريات يومية تجوب الشــوارع والطرقات ،واقامة
حواجز ثابتــة ومتنقلة ،ومالحقة العصابات واملشــبوهني
واصحاب السوابق ،وقد نجحت يف ا ونة االخرية هذه االجهزة

رونــــالــــد يـــونـــس نــقــيــبــا ألطــــبــــاء األســــنــــان فــــي لــبــنــان
فـــوز «م ــع ــا لــالنــقــا » املــدعــومــة م ــن حـــزب الــلــه و«أمـــــل» ب ـــ  6مقاعد
فاز الطبيــب رونالد يونس
مبنصب نقيب أطباء األسنان
يف لبنان ،وذلك بعد االنتخابات
التــي أجريت امــس يف بيت
الطبيب فرن الشباك.
وأقفلت صناديق االقرتاع يف
انتخابات نقابة أطباء األسنان،
بعدما وصل عدد املقرتعني يف
الــدّ ورة األوىل إىل نحو 1600
طبيب أسنان.
وتنافس يونس عىل منصب
النقيــب مع الطبيــب الياس
معلــوف ،وذلــك يف الدورة
الثانية لالنتخابات التي اقرتع
فيها حواىل  1113طبيباً .وبعد
عملية الفرز ،حاز يونس 697
صوتاً مقابل  459ملعلوف.
يونس يت د ب د انت اب
وكانــت الــدورة األوىل
ويف مــا ييل نتائج الــدورة األوىل لالنتخابات:
النتخابات النقابــة انطلقت
صباحا ،واستمرت حتى فرتة بعد الظهر ،وقد أسفرت رونالد يونس ( 740نقابة اطباء االسنان تنتفض)،
نتائجها عن فوز الئحة «معاً لالنقاذ» املدعومة من أنطــوان شــوفاين ( 676نقابة اطباء االســنان
حــزب الله و حركة «مــل» بـ 6مقاعد يف عضوية تنتفض) ،نديم ابو جودة ( 630معا لالنقاذ) ،سامر
مجلــس النقابة يف حني فازت الئحة «نقابة أطباء الرفاعــي ( 628معا لالنقاذ) ،باســكال الهرب 624
(نقابة اطباء االســنان تنتفض) ،إييل حايك 621
األسنان تنتفض» بـ 4مقاعد.

شـــــــــــــــــــــــالال شــــــــــــكــــــــــــر الــــــــــــــراعــــــــــــــي
عـــــلـــــى مــــــــواســــــــاتــــــــه بــــــــوفــــــــاة ش ــق ــي ــق ــه

شالال و فرا

ائلت ند الرا

استقبل البطريرك املاروين مار بشارة بطرس
الراعي ظهر امس ،يف الرصح البطريريك يف
بكريك ،املستشــار الرئا مدير االعالم يف
رئاســة الجمهورية رفيق شــالال ،مع افراد
عائلته الذين شكروا البطريرك ،عىل مواساته
بوفاة شــقيق االستاذ شالال املرحوم جوزف
شــالال ،وعىل الرقيــم البطريريك الذي عدد
فيه صفات الراحل ومناقبيته يف مســريته
العملية واالجتامعية ويف الشــأن العام يوم
كان عضــوا يف بلديــة ضبيه وذوق الخراب

وعوكر وحارة البالنة.
وجدد الراعي تعازيه الفراد العائلة مستذك ًرا
دور الراحل خالل تويل البطريرك رعية الصعود
يف ضبيه قبل انتخابــه مطرانا ثم بطريركا،
سائال للراحل الراحة يف االخدار الساموية.
وضــم الوفد ،اىل شــالال ،ارملــة الفقيد
االعالميــة فاديا شــالال رئيســة الجمعية
الخريية لسيدات وانسات ضبيه ،ونجله ملحم
وزوجته باتريسيا ،وابنته ايليان وزوجها وليد
ور.

انخفاض فــــــي الحرارة ...وضبــــــاب على املرتفعات
توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة االرصاد
الجويــة ،أن يكــون الطقس اليــوم االثنني
غا ا جزئيا مــع انخفاض ملموس بدرجات
الحــرارة التي تعود اىل معدالتها الســنوية،
ويتكون الضباب عىل املرتفعات وتتســاقط
أمطار متفرقة أحيانا خالل الفرتة الصباحية
وبخاصة يف املناطق الشــاملية ،ويتحســن
الطقس تدريجا خالل النهار.
الحال العامة :طقس مستقر يسيطر عىل
لبنان والحوض ال قي للبحر املتوســط مع
درجات حرارة فوق معدالتها املوسمية ،حتى

مساء اليوم إذ يتأثر مبنخفض جوي مام يؤدي
اىل طقس متقلــب وماطر أحيانا حتى ظهر
االثنني ليعود اىل االستقرار مجددا.
الثالثاء :غائم جزئيا بســحب مرتفعة دون
تعديل يذكر بدرجــات الحرارة وضباب محيل
عىل املرتفعات.
اما األربعاء :قليــل ال يوم اىل غائم جزئيا
مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ،يتحول ليال
اىل غائم وتكون األجواء مهيأة لتساقط أمطار
متفرقة أحيانــا مع بعض الثلوج عىل ارتفاع
 1700مرت وما فوق.

تــــعــــمــــيــــم مــــــــن بــــــلــــــديــــــة كـــــفـــــردبـــــيـــــان
حــــــفــــــا ــــــا عـــــلـــــى الــــــســــــالمــــــة الــــعــــامــــة

صدر عن بلدية كفردبيان ما يايت :حفاظًا
عىل السالمة العامة ،ومتش ًيا مع إالجراءات
الوقائية مــن كورونا التــي تطبقها بلدية
كفردبيــان بالتعــاون مع القــوى االمنية،
وبالتنسيق مع أصحاب املؤسسات السياحية
التــي تعمل يف نطاق البلــدة ،وبعد أن بدأت
أعداد باصات الرحالت التي تؤم املنطقة تزداد
بشــكل كبري مام يشكل خط ًرا عىل السالمة
العامة ،ويؤدي اىل اكتظاظ ميثل خط ًرا عىل

رواد التزلج وعىل القادمني عىل حد سواء.
تعلن بلدية كفردبيان أنها وإبتداء من اليوم
االثنني الواقع سوف متنع الباصات بالتوجه
اىل نطاق بلدة كفردبيان ومراكزها السياحية
يف فقــرا واملزار ،وعيون الســيامن إال بعد
الحصــول عىل موافقة مســبقة من البلدية
عرب االتصــال عىل الرقم الخــاص بالبلدية
ألخذ املعلومات الالزمة ضمن الدوام الرسمي
.300111/76

(معــا لالنقاذ) ،زياد مجاعص
( 602معــا لالنقــاذ) ،الياس
معلوف ( 601معــا لالنقاذ)،
طوين حرب ( 572نقابة اطباء
االسنان تنتفض).
وكانت الجولــة الثانية من
انتخابات نقابة أطباء األسنان،
النتخــاب النقيــب الجديــد،
تأخرت بســبب استمرار الفرز
اليدوي ألصوات الجولة األوىل
لالعضاء ،الذيــن يبلغ عددهم
ع يــن عضــوا للمجلــس
النقايب.
وانطلقت العملية االنتخابية
لنقابة طب األسنان عند الثامنة
صباحا ،يف بيت الطبيب فرن
الشــباك ،وسط إجراءات أمنية
مشــدّ دة من الجيــش اللبناين
وقوى األمن الداخيل يف داخل

ومحيط املكان.
وجــاءت هذه االنتخابــات بعد إل ــاء العملية
االنتخابية الســابقة يف  28ت ين الثاين ،2021
إثر إشــكال حصل عند فرز األصوات أدّى إىل تكسري
صناديق االقرتاع.

والقــوى االمنية يف تفكيك عصابات وتوقيف عنارصها ،لكن
يقتــيض مواصلة البحث والتحري عــن بقية هذه العصابات
التي تقلق املنطقة وتدفع باملواطنني اىل التساؤل عام اذا كانت
لهــذه العصابات اهداف اخرى تتعدى الرسقات اىل ن الرعب
والخوف والالاستقرار يف ربوع عكار؟
القضية باتت تحتاج اىل معالجة رسيعة ،وتبدأ اوال بتوزيع
عــادل للتيار الكهربايئ وانتشــال املنطقة مــن الظالم الذي
تعيشــه ،وبالتــايل مراقبة جدية وفاعلــة الصحاب مولّدات
االشــرتاك وفواتريهم املزاجية الذين يقتنصون الفرص لجني
االرباح الرسيعة بحجة غالء صفيحة املازوت.

علــــــي الخطيــــــب فــــــي كــــــر شــــــمس الدين :
فقدنــــــا برحيلــــــك ركنــــــا علميــــــا وفقيهــــــا ومفكرا
وجــه نائب رئيــس املجلس اإلســالمي
الشيعي األعىل العالمة الشي عيل الخطيب
يف الذكرى الســنوية الواحــدة والع ين
لرحيل االمام الشــي محمد مهدي شــمس
الديــن كلمة قال فيها« :لقــد فقدنا برحيل
سامحته ركنا علميا وفقيها مجتهدا ومفكرا
رائدا حمل التطلعــات والطموحات الكبرية،
وابتكــر من فكره الحلــول للكثري من العقد
الفكرية والسياســية التي حكمت الساحة
العربية واالســالمية لعقود دفاعا عن دينه
وأمتــه لتكون خــري أمة أخرجــت للناس،
وتشهد له ع ات املؤلفات واملقاالت واملنابر
واملؤمترات ،وتســكن فلسطني يف وجدانه
ويدعو للتعاون عىل الرب والتقوى والتضامن
عىل الحق يف الدفاع عن هوية االمة ودورها،
وال تتخــىل عن حقوقهــا وثوابتها وقيمها،
ونتذكر وصيته بحف وحدة االمة وشعوبها
والتمسك باملقاومة ســبيال لتحرير األرض
وإنقاذ املقدســات وردع العــدوان ،ونتذكر
مســريته الجهاديــة يف التأكيد عىل العيش

املشــرتك مسلمني ومسيحيني وسعيه الدائب
لتطوير النظام السيا عىل قاعدة املواطنة
والعدالة االجتامعية يحكمه النظام والقانون
ويخرجه مــن كهوف الطائفية واملحاصصة
والفســاد ،ونحن نؤكد اننا باقون عىل العهد
عــىل نهجه ونهج رفاق دربــه يف الحفاظ
عىل الوحدة الوطنية والعيش املشرتك وعىل
املقاومــة طاملا بقــي لبنان تحــت التهديد
االرهايب االرسائيــيل والعصابات التكفريية
حتى يتفــق اللبنانيون عىل بناء دولة قادرة
عىل الدفاع عن أرضها وشــعبها يف مواجهة
مــا يتهددها من أخطار وردع العدوان حفظا
لكرامة الوطن واملواطنني».
وتابع« :نتعهد أن يبقى املجلس االسالمي
الشيعي االعىل مؤسسة وطنية رائدة حاضنة
لكل اللبنانيني ،وعهدنــا إليهم أننا عىل نهج
الوفاء للبنان ســنبقى نحميه ونحفظه وطن
ال كة الحقيقية والعيش املشرتك ،وسنظل
نعمــل مع بقية الــ كاء يف الوطن ليكون
وطنا نهائيا لجميع بنيه دون متييز».

أبــــــي املــــنــــى  :لــتــخــفــيــ وطــــــــ ة األزمــــــــات
عـــــن كــــاهــــل املـ ــواطـ ــنـ ــيـ ــن وإيـــــجـــــاد ال ــح ــل ــول

آالن عــــون  :أ يّــــــد دعـــــوة الــحــكــومــة
لــالنــعــقــاد حــيــن تــكــون املـــوازنـــة جــاهــزة

أكــد النائب آالن عون ،أن «صالحية فتح دورة اســتثنائية،
تعود لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة ،واملادة
واضحة وطب ًعا املجلس ســ ّيد نفسه ،ولكن لو أنّه سيد نفسه
وحده ملا كانت الصالحية بفتح العقد االستثنايئ تعود لرئيس
الجمهورية ،وهذا ال ينتقص من صالحية املجلس».
ولفت عون ،يف حديث تلفزيوين ،إىل ان «قرار الرئيس عون
بفتح الدورة االســتثنائية ،ســبق اللقاء مع رئيس الحكومة
نجيــب ميقايت ،وهو بادر بالحديث عن ذلك مع ميقايت وكان
الحديث خالل االتصال بني الرئيس عون وورئيس مجلس النواب
نبيه ب ّري عاديا».
وأكد «أنني أدعو الثنايئ الشيعي إلعادة النظر مبوقفه تجاه
موضوع انعقاد مجلس الوزراء ولوضع معالجة االنهيار املايل
بكل جديّة
واالقتصادي كأولويّة وللتعاطي مع جلسة املوازنة ّ
فهي جزء من الخطة املطلوبة من قبل صندوق النقد» ،مشريًا
إىل أن «موضــوع املحقق العديل القايض طارق بيطار ،أصبح
وراءنا ،والثنايئ الشيعي مل يعد يتوقّع شيئاً يف هذا املوضوع،
وأصبح اليوم يحتاج إىل معالجة دستوريّة قضائ ّية».
بكل ما هو مطلوب النعقاد
وذكر عون ،ان «الرئيس عون يقوم ّ
ِ
وخطر ما يحصل من تعطيل للمؤسســات،
مجلــس الوزراء،
فرضب املقدّ ســات هو فتح باب تفكيك الوحدة الوطنية ،وهي
تتصــدّع يف الوقت الحايل» ،معتربًا أنه «عندما تصبح املوازنة
املاليــة جاهزة ،أنا مع دعوة املجلــس لالنعقاد حتى لو بقي
الثنايئ الشيعي ،عىل موقفه الرافض للمشاركة».

توقي عصابة بكمين محكم في برج حمود

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل شعبة العالقات
العامــة ،يف بــال لها انه « :يف إطــار املتابعة اليومية التي
تجريها شــعبة املعلومات يف قوى األمــن الداخيل ملكافحة
عمليات رسقة الدراجات ا لية من مختلف املناطق ،والتي ك ت
يف ا ونــة األخرية يف محافظة جبــل لبنان من قبل عصابة
مجهولة الهوية.
بنتيجة املتابعة التي تجريها القطعات املختصة يف الشعبة
تبني لها أن افراد العصابة املذكورة ينفذون أيضا عمليات سلب
دراجات آلية مستخدمني سكينا ،والتي كان آخرها بتاري 1 1
 2022يف محلة ســن الفيل ،حيث أقدموا عىل ســلب مواطن
دراجته وهاتفه ،بعد ان وضعوا السكني عىل عنقه.
بنتيجة االســتقصاءات والتحريات املكثفة متكنت الشعبة
من تحديد هوية جميع أفراد العصابة املذكورة وهم كل من :ي.
( .مواليد عام  ،1993مكتوم القيد) ،ب .د( .مواليد عام ،1990
لبناين) ،ف .ح( .مواليد عام  ،2000فلسطيني)
أعطيت األوامر للعمل عىل تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم
مبا أمكن من الرسعة.
بتاري  2022 1 3وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة ،نفذت
إحدى دوريات الشــعبة كمينــا محكام يف محلة برج حمود
نتج منه توقيفهم .وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم 3 :مفكات3 ،
سكاكني ،وكاتر تستخدم جميعها يف عمليات الرسقة والسلب
مظروفا هريويني زنتهام  2،8حبتا ترامال ،وهاتف خلوي.
بالتحقيق معهم ،اعرتفوا مبا نســب إليهم لجهة تشكيلهم
عصابة رسقة وسلب دراجات آلية ،وانهم ينشطون منذ حواىل
اربعة أشــهر ،حيث نفذوا أك من  50عملية رسقة وســلب
دراجة من مناطق جبل لبنان ،وانهم يقومون ببيعها ألحد تجار
املخدرات يف مخيم صربا وشــاتيال مقابل استحصالهم عىل
املخدرات ،كام اعرتفوا بتعاطيها.
القانوين حيالهم وأودعوا مع املضبوطات
أجري املقتــ
املرجع املعني ،بناء عىل إشارة القضاء املختص.

ا ن خالل ولت يف مي

ال و

ت ّوجه شــي عقل طائفة امل ّوحدين الدروز
الشي سامي ايب املنى ،خالل زيارته اىل بلدة
دميت الشوف ،يف إطار جوالته املتتالية عىل
قرى وبلدات الجبل« ،بالصالة والدعاء من أجل
إنقاذ الوطن ،مام وصل اليه من فساد وانهيار
وتراجع» ،مشــددًا عىل «رضورة العودة اىل
الــذات واالحتكام اىل العقــل ،وت ليب ارادة
الخــري عىل ال  ،وبأن يعــي الجميع حجم
املســؤوليات الوطنية ومســؤولية الضمري
اإلنســاين ،حيــال واقعنا املــؤمل ،واملبادرة
فــو ًرا اىل البحث الجدّ ي للتخفيف ،من وطأة
االزمات عن كاهــل املواطنني وايجاد الحلول
املناسبة ملعاناتهم».
كام زار شي خلوات جرنايا الشي ابو زين
الدين حسن غ ّنام يف منزله يف دميت ،وكذلك
لرئيس البلدية الســابق نعيــم غنام ،مقدّ ًرا
«حضوره االجتامعي وتضحياته ومســاعيه
لخدمة الطائفة والجبل عىل مدى سنني».
ويف وقت الحق ،اجرى شي العقل اتصال
تهنئة باألعيــاد املجيــدة ،ببطريرك األرمن
االرثوذكــس آرام االول كششــيان ،متمن ًيا
«التالقــي الدائم من أجــل مصلحة الوطن
وخدمــة ابنائه» ،وقدّ م التهنئة ايضً ا لطائفة

األقباط األورثوذكس عرب ممثله الشي عامر
زين الدين.
وتلقى اتصاالً من وزيــر الرتبية والتعليم
العــايل واالعالم بالوكالة عبــاس الحلبي،
لوضعــه يف أجــواء األوضــاع الرتبويــة
والتشــاور حول بعض القضايا ،ومن مديرة
مستشفى حاصبيا الحكومي سامح البيطار،
اطّلع منها عىل وضع املستشــفى وخدماته
حــة يف ظل الظروف الصعبة
وحاجياته املل ّ
ونقص التجهيزات واملســتلزمات الرضورية،
واعــدً ا مبتابعــة موضوع املستشــفى مع
املراجع املعنية واألهلية والسياسية ملحاولة
تأمني الدعم املطلوب.
كام تلقى اتصاال من الشــي «ابو احمد»
طاهر احمد ابو صالح من بلدة مجدل شمس
يف الجوالن املحتل ،مهنئاً ســامحته بتوليه
مقام مشــيخة العقل ،ومثنياً عىل «مواقفه
وتاريخه ودوره يف ســبيل الطائفة» .وجرى
تبادل ا راء والدعوة إىل «املزيد من العطاء من
أجل جمع شــمل امل ّوحدين أينام كانوا ورفع
شــأن الطائفة ،انطالقاً من لبنان الذي ميثّل
بتاريخــه وتراث امل ّوحدين فيه القلب النابض
لبالد الشام».

تــوقــيـ ســارقــيــن بــالــجــرم املــشــهــود فــي القليعة
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
شعبة العالقات العامة يف بال لها انه« :يف
إطار املتابعة اليومية التي تقوم بها شــعبة
املعلومات يف قوى األمــن الداخيل ملكافحة
الجرائــم يف املناطق اللبنانية ،وبعد أن ك ت
يف ا ونــة االخرية عمليــات الرسقة ضمن
منطقة مرجعيــون تنفذها عصابة مجهولة
الهوية ،كثفت الشعبة إجراءاتها االستعالمية
لكشف هوية الفاعلني.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات توصلت
لتحديد هوية مشــتبه فيهام بتنفيذ عمليات
الرسقة املذكورة وهام:
ع .ع( .مواليد عام  ،2002ســوري) ،م .ج.
(مواليد عام  ،2001سوري)
أعطيــت األوامر ملراقبتهــام ،والتثبت من

تورطهام يف عمليات الرسقة ،وتوقيفهام.
بعد عملية رصــد ومراقبة دقيقة ،متكنت
احدى الدوريات من توقيفهام بالجرم املشهود
خالل قيامهام بتنفيذ عملية رسقة من داخل
عقار الحــد املواطنني يف بلدة القليعة ،حيث
ضبطا يقومان برسقة خزان حديدي عبارة عن
خالط كيميايئ.
بالتحقيق معهام ،اعرتفا بقيامهام بتنفيذ
عمليات رسقة عديدة ضمن منطقة مرجعيون
عىل م سيارة من نوع مرسيدس ،تم ضبطها
مع كمية من الحديد ،و»مضخة مياه» ،ومقص
حديد كبري.
القانوين حيالهام وأودعا
أجري املقتــ
مع املضبوطات املرجع املعني ،بناء عىل إشارة
القضاء املختص».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

اطــــــالق برنامــــــ ســــــياحة النبيــــــذ اللبنانــــــي مــــــن «أديــــــار» كفيفان
أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاريت
السياحة والصناعة واملعهد الوطني للكرمة
والنبيذ وجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية،
برنامج ســياحة النبيــذ يف لبنان يف مقر
«أديــار» للرهبانيــة اللبنانية املارونية يف
كفيفان ،يف حضور وزير الســياحة وليد
نصار ،املديرة العامة لـ «مؤسسة املقاييس
واملواصفــات» لينا رضغــام ممثلة وزير
الصناعــة جورج بوشــكيان ،رئيس تكتل
«لبنان القوي» النائب جربان باســيل ،املدير
العام لوزارة الزراعــة لويس لحود ،املديرة
العامة للنفــط أورور ف ايل ،االمني العام
للرهبانية اللبنانية املارونية األب ميشــال مدير
ابو طقة ،الرئيس العــام للرهبانية ا بايت
نعمة الله الهاشم ،قا قام البرتون روجيه طوبية،
نائبة رئيس املعهد الوطني للكرمة والنبيذ هبة متني
نجم ،رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان
خوري ،رؤســاء بلديات ،منتجــي النبيذ يف لبنان
وممثيل املؤسسات الســياحية بداية رحب االبايت
الهاشم بالحضور.
ولفت إىل أنه «يف السنوات االخرية إنطلق م وع
زراعة الكرمة يف قضاء البرتون مع الج ال بيطار
ودير مار قربيانوس ويوســتينا يف كفيفان ،ورغم
الصعوبات والظروف القاسية إستطاعوا ان يدخلوا
البرتون عىل الخارطة اللبنانية والعاملية إلنتاج النبيذ
بفضل تصميم ومثابرة وتضحيات منتجي النبيذ يف
قضــاء البرتون وبالتعاون ورعايــة وزارة الزراعة
وبشــكل خاص املدير العام للزراعة املهندس لويس
لحود املتميــز بديناميكيته والذي وضع كل جهوده
لتطويــر القطاع» ،وحيا تشــجيع ومواكبة وزراء
الزراعة املتعاقبني ودعم وزارة الخارجية وامل رتبني.
وشــدد الهاشم عىل أن «انطالق م وع سياحة
النبيــذ من هذا الديــر رغم الظــروف االقتصادية
واالجتامعية القاسية التي يشهدها لبنان دليل عىل
تصميم وعىل صمود وتحدي الصعوبات خاصة مبا
نشــهد من تعاون بني الــوزارات املختصة والقطاع
الخاص ومنتجي النبيذ وبربكة وشــفاعة قدييس
الرهبنة».

ا الزرا ة مت دثا ن ا

و

«الجمعية واكبت وزارة الزراعة لتطبيق إسرتاتيجية
تســويق ودعم النبيذ اللبناين يف أيام النبيذ املحلية
والخارجية» ،مشــريا اىل أن «الجمعية تتابع العمل
يف قطاعــات الزراعة والصناعة والســياحة وقد
وقعت معاهدة تفاهم مع وزارة السياحة وتركز عىل
تعزيز التنمية االقتصادية والتحفيز عىل مشــاريع
زراعية وصناعية وســياحية بالتعاون مع االدارات
الرسمية والقطاع الخاص والنقابات».

} نجم }

مهامــه يف وزارة الســياحة ركز عىل
تحضري برنامج سياحة النبيذ بالتعاون
مع املدير العام للزراعة املهندس لويس
لحود وان تشــجيع ســياحة النبيذ من
رمزية لبنان وطن الرســالة الذي سامه
البابــا القديس يوحنــا بولس الثاين»،
الفتا اىل أن «وزارة الســياحة ستقوم
بتنظيم معرض خاص للنبيذ يف القاعة
الزجاجية فيهــا وتعتزم االنضامم اىل
طريق النبيذ ضمن املؤسسة االوروبية
للطرق الثقافية وان لبنان أصبح عضوا
يف املؤسســة اعتبارا من 2022 1 1
وسيعلن يف  19الحايل من خالل مؤمتر
صحايف يف بريوت كجزء من املســار
الفينيقي وذلك بعد توقيع وزارة السياحة االتفاقية
مام يؤهــل لبنان لالنضامم اىل كل ال Routesومن
ضمنها طريق النبيذ التي تربط الدول االوروبية ودول
البحر االبيض املتوسط ببعضها».
وأكــد نصــار أن «أبرز أهداف طريــق النبيذ هي
تجديد الــرتاث املرتبط بالكــروم والنبيذ والحفاظ
عليــه والبحــوث والتوثيق والحفــاظ عىل التنوع
البيولوجي وتطوير الســياحة املستدامة املوجهة
خاصة للشباب».

} لحود }

ثم عرضــت نجم أهداف وبرامــج املعهد ،داعية
منتجي النبيذ اىل التعاون مع املعهد ملا فيه خري قطاع
وأطلــق لحود برنامج ســياحة النبيذ يف لبنان،
النبيذ يف لبنان.
معلنا أنه «ســينفذ مع وزارة السياحة وسيهدف اىل
تعزيز التنمية الريفية املتكاملة التي تشمل الزراعة
} رضغام }
واالنتاج والصناعة واالقتصاد واالجتامع والسياحة
وألقــت رضغام كلمة وزيــر الصناعة مؤكدة أن
والتعليــم واىل خلق فرص عمل يف املناطق الريفية
«صناعة النبيذ يف لبنان تطورت يف السنوات االخرية
واىل زيادة الدخل الفردي وان هذا الربنامج سيشمل
املاضية ودخل شــباب م امرون ومندفعون اىل هذا
م وع درب النبيذ وانه ســيكون بترصف السياحة
االستثامر مام خلق وا ملفتا لزراعة الكرمة ،وهذا
الداخلية والســياحة الخارجيــة» ،داعيا االغرتاب
التطــور أ نتيجة تضافر جهود املعنيني من تعاون
واالنتشار اللبناين اىل «املشاركة الفعالة يف برنامج
بني وزارة الصناعة والزراعة والســياحة واالقتصاد
سياحة النبيذ يف لبنان عرب تسويقه يف البلدان حيث
والتجارة والخارجية وامل رتبني بهدف دعم صناعة
تواجدهم ألن ذلك يعزز صمود أهاليهم يف قراهم يف
النبيــذ وزراعة الكرمة وإطالق برامج تســويقية
لبنان ويدخل العملة الصعبة» ،مؤكدا أن «ســياحة
ســياحية هادفة اىل التعرف عىل الخامرات وحقول
النبيذ ستسمح للبناين املقيم وامل رتب بالتعرف عىل
الكروم يف لبنان».
انواع النبيذ والخامرات والكروم يف كل املناطق وإن
} خوري }
} نصار }
وزارة الزراعة مستعدة لتلقي اقرتاحاتهم لنجاح هذا
ثم تواىل عىل الكالم كل من خوري الذي لفت اىل أن
وأشــار وزير الســياحة اىل أنه «منذ استالمه امل وع».

بوشــــــكيان التقــــــي مســــــؤولين عراقييــــــن وعــــــرض مجــــــاالت
التعــــــاون  ..ويفتتــــــ اليــــــوم مؤتمــــــر االعمــــــال العراقــــــي اللبنانــــــي
وصل وزير الصناعة جورج
بوشــكيان ،اىل العاصمــة
العراقيــة ب ــداد ،حيث كان
وزيــر الصناعــة واملعــادن
العراقــي منهــل عزيز الخباز
يف اســتقباله يف أرض املطار
ورافقه إىل مقــر إقامته يف
ب ــداد ،وعقدا اجتامعا ثنائيا،
رحب الوزيــر العراقي خالله
بالضيــف اللبنــاين الذي رد
شاكرا اهتامم العراق بلبنان.
ويجري بوشكيان محادثات
مــع مســؤولني وزاريــني
وحكوميــني ويف القطــاع
الخاص ،كــام يفتتح مؤمتر
األعامل العراقي اللبناين الثاين
الــذي يقــام االثنني يف فندق بوشكيان خالل ل ا
بابل.
ويرافقــه املدير العــام للــوزارة داين جدعون
واملستشــار اإلعالمي يف الــوزارة الزميل جوزيف
املتني ووفد صناعي ورجال أعامل.
فور وصوله ،عقد اجتامع تنســيقي مبشــاركة
الســفري اللبناين يف العراق عيل الحبحاب ،السفري

اة
العراقــي يف لبنان حيدر الرباك ،ســفري الفاو يف
العراق الدكتور صالح الحاج حســن ،رئيس ملتقى
األعامل اللبناين العراقي حسان جابر ورئيس رشكة
نوفلتي املنظّمة للمؤمتر بالل محي الدين.
ورصح بوشــكيان شاكرا للعراق حكومة وشعبا
حفاوة االســتقبال ،منوها بالدعم العراقي للبنان،

ومشــيدا ب»عمــق العالقات
الثنائية والتصميم املشرتك عىل
تطويرها».
وقــال« :العراق بلــد عزيز
وشــقيق .وإننــا نتطلع اىل
تطوير مجاالت العمل بني لبنان
والعــراق ان كان يف الصناعة
او يف غــري قطاعات للنهوض
باالقتصادين اللبناين والعراقي.
كام سنبحث خالل هذه الزيارة
يف مســألة الرتانزيت مبعنى
السامح للشــاحنات اللبنانية
بالوصول إىل مقصدها النهايئ
يف العراق ،وتسهيل املعامالت
اإلدارية والروتينية .كام سنتفق
عــىل تفعيــل اتفــاق التبادل
الصناعــي ،علــام أن القطاع
الصناعــي اللبنــاين متطور
جــدا كالصناعات الدوائيــة وال ذائية الكيميائية.
وســنبحث يف استرياد مواد أولية من العراق تحتاج
إليها الصناعة اللبنانية .وأعمل بالتنسيق مع زمييل
وزير االقتصاد اللبناين عىل متابعة ملفات مشرتكة
مع العراق.

اقتــــــرا إقــــــرار املوازنــــــة دون مجلس الــــــوزراء ...ما مد دســــــتوريتها ؟
يف إطار االقرتاحات التي تطرح يف سوق التداول
حــول كيفية إقرار م وع املوازنة خاصة يف ظل
الحديث عن ان ال مؤرشات حتى الســاعة ّ
تدل اىل
أن هناك جلســة ملجلس الوزراء تعقد قريبا يطرح
البعض فكرة ان يوقع رئيســا الجمهورية العامد
ميشــال عون والحكومــة نجيب ميقايت م وع
املوازنة من دون عقد جلســة ملجلس الوزراء بحيث
يُرســل بعد توقيعه اىل مجلــس النواب فيعرضه
وزير املال يوســف خليل يف الجلســة الت يعية
االستثنائية املزمع عقدها ما بني  10كانون الثاين
الحــايل و 21آذار املقبل ضمنــاً ،اي خالل الدورة
االســتثنائية وتتم مناقشته يف املجلس النيايب ثم
يقر .فام دســتورية هذه الخطوة ،وهل هي قابلة
للتحقيق او مخالفة للقانون؟
الوزير السابق بطرس حرب يقول« :هذه مخالفة
كلية للدستور ،ألن عمل املوازنة هو عمل الحكومة
مجتمعــة وليس عمــل وزير معــني ،وما دامت
الحكومة غري مســتقيلة ،فليس باستطاعة رئيس
الجمهورية او رئيس الحكومة عوضاً عن الحكومة
بل يجب ان يصدر قرار وم وع قانون املوازنة عن
مجلس الوزراء ،ويتم ارساله اىل مجلس النواب يك

يدرســه ويقره .اي مخالفة ألي من هذه القواعد
تًعترب خرقا للدســتور ويتحمل مسؤوليتها كل من
يعطل مجلس الوزراء واملعنيون واملســؤولون عن
وضع املوازنة للســنة املقبلة والتي يرتبط بها ،بكل
اســف ،احد رشوط املســاعدات الدولية للبنان ،أال
وهــو إجراء موازنة للســنتني املاضية والحالية».
وسأل حرب« :موازنة العام  2021منجزة وموقعة،
فلــامذا مل يتم إقرارهــا؟ فلننته منها قبل ال وع
مبوازنة العام .»2022
ورداً عىل ســؤال حــول ان ال مؤرشات اىل عقد
جلســة ملجلس الوزراء قريباً ،يجيب حرب« :نتمنى
ان يكون ما قاله الرئيس ميقايت عن عقد جلســة
ملجلس الوزراء قريبا صحيح .لكن اذا عاي ّنا مواقف
االطراف السياســية يتبني ان هناك شبه استحالة
لعقدها ما دامت املواقف عىل ما هي عليه .فالثنايئ
الشــيعي مثال وضع رشوطا ملشاركة وزرائه يف
الجلسة ،تقيض باإلطاحة بالقايض طارق البيطار
وتوقفه عن التحقيق مع الوزراء السابقني والنواب
الحاليــني ،ما يُعتــرب مخالفة وتفســريا خاطئا
للدستور .وبالتايل ،ف ن «الثنايئ الشيعي» يتحمل
مســؤولية التعطيل بالدرجة االوىل ومن ثم رئيس

الحكومة الذي ال يدعو اىل جلسة.

} مالك }

من جهته ،يؤكد الخبري الدستوري املحامي سعيد
مالك ان «هذا األمر يف حال حصولهُ ،يعترب هرطقة
دســتورية ويدخل يف إطــار الحلول التي ال ميكن
ان تســلك طريقها او ان تبرص النور عىل الصعيد
الدســتوري ،ألن املادة  65من الدســتور الفقرة 5
تنص عىل املواضيع التي هي ذات أهمية والتي هي
بحاجــة اىل ثلثي أعضاء الحكومة إلقرارها ومنها
املوازنة العامة».
ويجــزم مالك ان «صدور املوازنة مبرســــوم
موقع من رئييس الجمهورية والحكومة بشــكل
منفرد أمر ال يســــتقيم ويخالف الدســتور ،ألن
املوازنة يجب ان تصدر عىل شــكل م وع موازنة
إضافة اىل م وع قطع حــــساب من الحكومة
اىل مجلس النواب ،وهو مرســوم يصدر بأك ية
ثلثــي أعضاء الحكومة كونــه يُعترب من القضايا
األساسية والجوهرية واملنصوص عنها يف الفقرة
 5من املادة  65من الدستور .هذه مخالفة للدستور
ال تجوز».

ما ا تحتاج الصين ملواصلة طفرتهــــــا والتحول الى قوة اقتصادية ال تضاهى ؟
كان عام  2021كنهاية الحرب بالنســبة للحزب
الشيوعي الحاكم يف الصني ،بعدما أعلن نجاح أوىل
خطــط املائة عام باســتئصال الفقر ،وإىل جانب
كونها أكرب دولة تجارية يف العامل ،أصبحت الصني
ا ن أكرب مستقبل لالستثامرات األجنبية املبارشة.
وصــل نصيب الفرد مــن الناتج املحيل اإلجاميل
يف الصــني إىل ما يقرب من  10500دوالر أمرييك
وبلغ تعداد الطبقة املتوسطة ا ن نحو  400مليون
شخص ،بحســب تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا
مورنينغ بوست».
أعلن الرئيس جني بينغ عن مساعيه الطموحة
ملضاعفة حجم االقتصاد مرة أخرى بني عامي 2020
و ،2035وتبنى موقفا متشددا بشأن محركات النمو
االقتصــادي الحديث يف الصني ،واالقتصاد الرقمي
وصناعة العقارات.
وبالتزامن مع املواجهات الدبلوماسية مع ال رب،

كشفت الصني عن نقطة ضعف عميقة يف هيكلها
االقتصادي ،حيث بات جليا أنها فقدت امتياز العاملة
الفائضة والرخيصة.

} محركات النمو الحقيقية }

مــن بني «الخيول الثالثــة» لالقتصاد الصيني
التجارة واالستثامر واالستهالك – ومع ذلك ،تركزت
الفلســفة االقتصادية الجديدة للصني بثبات عىل
ازدهارها يف األخريين.
لكن رغم ذلك ،ســاهمت التجارة بنســبة %19 5
يف و الناتج املحيل اإلجاميل للصني يف األشــهر
العــ ة األوىل من عام  ،2021حيث عملت الصني
كمصنــع عاملي ،يلبي الطلــب يف مواجهة نقص
اإلمدادات.
ووســط أدائها التجاري املمتــاز ،كان انتعا
االســتهالك يف الصني بطيئــا ،حيث ظل إجاميل

االستهالك ثابتا تقريبا خالل العامني املاضيني.
سوف ميثل التحول االقتصادي الهيكيل يف الصني
تحديا ،لكن تدخل الحكومة يف الســوق الخاصة قد
يكون قاتال ،وفقا للتقرير الذي أعدته الربوفيسورة
شــرييل زي يو ،خبرية االقتصاد السيا  ،والزميل
املامرسة يف مركز «آ » يف كلية هارفارد كينيدي.
يف متوز ،بدأت الصني تحقيقا مع رشكة «ديدي»
الرائــدة يف مجال نقل الركاب ،بعد يومني من طرح
أســهمها يف الواليات املتحدة ،وقــد ميثل خروج
ال كــة من بورصة نيويورك بدايــة نهاية إدراج
رشكات التكنولوجيــا الصينيــة يف أمريكا ،وذلك
بسبب مخاوف بكني املتعلقة بأمن البيانات.
يف غضون ذلك ،نفد صــرب الواليات املتحدة من
إبقاء ال كات الصينية املدرجة يف البورصة رسية،
وهكذا أصبحت الــ كات محارصة بني العمالقني
االقتصاديني.

االثنني  10كانون الثاين 2022

ّ
سالمة يفند مســــــ لة «فقدان ادوية السرطان» باألرقام

علّق حاكم مــرصف لبنان
رياض ســالمة عىل مسألة
فقدان ادوية مرض الرسطان،
واعترب أن هذه املســألة تقوم
وزارة الصحة مبتابعتها واتخاذ
القرار بشــأنها ،مشرياً اىل أنه
ال يزال بيــع هذه االدوية عىل
تســعرية الـ 1500جاريا وفق
تعليامت الوزير.
وأوضح سالمة ،يف حديث
تلفزيوين  ،أن إجاميل الفواتري
املوجودة يف مــرصف لبنان
والتي مل يتم تســديدها يصل
مجموعها إىل  273مليون دوالر ليتم تسديدها
بالدوالر الفريش تدريجيا.
وقال :يجب تســديد  82مليون دوالر أخرى
باللرية اللبنانية وفق ســعر صريفة .Sayrafa
ويصــل مجموع املتأخــرات إىل  355مليون
دوالر.

وأشــار اىل أنه يف حــال كان هناك فواتري
يتم إرسالها
فيجب أن تكون مع املصارف ومل ّ
بعــد إىل مرصف لبنــان ،مؤكداً أن هذا النمط
الطبيعي للمدفوعات يف الســنوات املاضية
تم التوقيع عىل املوافقة املســبقة من
«وقــد ّ
قبل الوزير وميكن الرجوع إليه بهذا الشــأن»،
بحسب تعبريه.

نقابة أصحاب املستشــــــفيات  :اليجاد األموال الالزمة
لت ميــــــن الطبابــــــة ألفراد قــــــو األمــــــن الداخلي
ناشــدت نقابــة أصحاب
املستشــفيات يف لبنــان،
كال من رئيــس الجمهورية،
ورئيس مجلس الوزراء ،ووزير
الداخلية« ،العمل فورا إليجاد
األموال الالزمة لتأمني الطبابة
إلفراد قوى األمن الداخيل ،إذ ال
ميكن ترك األمور بدون معالجة
بعــد ا ن ،وإال ســتخرج عن
السيطرة».
وقالت يف بيان« :من أخطر
مظاهر االنهيار يف الدولة ،ما
يتعــرض له عنارص قــوى األمن الداخيل من
صعوبة يف الدخول اىل املستشــفيات ،إذ ان
معظم املستشفيات بات يتجنب قبولهم مؤخرا
بسبب عدم تســديد املستحقات املتوجبة عن
طبابتهــم من جهة ،وتدين التعرفات املعتمدة
من قبل املديرية من جهة ثانية».
وحــذرت من «خطورة هذا الوضع ،اذ كيف

ميكن الطلب مــن رجال األمن املحافظة عىل
األمــن والقيام بواجبهــم ،يف حني ان أمنهم
الصحي غري مضمون؟».
واكــدت أن «هذا األمر ســوف يؤدي حتام
اىل تشــــنجات ومشــاكل ال تحمد عقباها،
وقــد شـــهدنا بوادرها منذ يومــــني يف
احد مستشــفيات صور ،ورمبــا تتكرر يف
مستشفيات عديدة».

«األونروا» تعلن تعاقدها مع مستشفيين جديدين في الشمال
أعلن قسم الصحة يف وكالة
«أونروا» يف منطقة الشامل،
يف بيان امس «التعاقد مع كل
من مستشفى املنية الحكومي
يف املنيــة ومستشــفى
الحبتور يف عكار ،الســتقبال
ومعالجة الحــاالت املرضية
واالستشــفائية بالنسبة إىل
الالجئــني الفلســطينيني يف
الشامل».
وأوضــح أن «التعاقــد مع
هذين املستشفيني يأيت إضافة
إىل تعاقدات ســابقة لقسم
الصحة يف األونروا مع مستشفيات اإلسالمي
الخــريي واملظلوم وطرابلــس الحكومي يف

طرابلس وســيدة زغرتا يف زغرتا ومستشفى
الهالل األحمر الفلســطيني صفد يف مخيم
البداوي ،ابتداء من .»2022 /1/1

ّ
أسعار الســــــلع الخام تسجل أكبر ارتفاع منذ عام 2009

قفزت أسعار السلع األساسية ،مثل النفط
والنحاس والخشب وغريها ،إىل أعىل مستوى
لها منذ أك من عقد خالل العام املنرصم.
ويعزى ذلك إىل انتــــعا الطــــلب بعد
عمــــليات اإلغــالق الوبايئ والــذي قوبل
مبحدوديــة اإلمدادات ،مــام أدى إىل زيادة
التضخــم يف جميــع أنحاء العــامل وإجبار
الحكومات عىل التحــرك ،ومع ذلك قد يكون
الوضع مختلفا يف عام  ،2022بحسب تقرير
لوكالة «بلومبري ».
وأنهــى مؤرش «بلومبري » للســلع ،الذي
يقيس أســعار  23من العقود ا جلة للطاقة
واملعادن واملحاصيل ،عام  2021بزيادة قدرها
 ،%27وهو االرتفــاع األكرب منذ انتعا عام
 2009من األزمة املالية العاملية.
ء من البنزين والذرة
ارتفعت أسعار كل
إىل النحاس واألخشــاب ،مام جعل ملء خزان
وقــود الســيارة وبناء املنــازل وأكل اللحوم
وتصنيع السيارات وتدفئة املنازل أك تكلفة
يف أماكن كثرية حول العامل.
وأدى إطــالق حمــالت التطعيم وتخفيف
القيود عىل الســفر والتجمعــات إىل زيادة
الطلــب عىل املواد الخــام يف وقت كانت فيه
اإلمدادات ال تزال مقيدة إىل حد كبري بســبب

نقص اإلنفاق الرأساميل ،وخسائر املحاصيل
بسبب الطقس واالختناقات اللوجستية.
كــام أدى النقص املنتــ إىل ارتفاع حاد
بشكل خاص يف أسعار العقود ا جلة للسلع
األساســية للتســليم عىل املدى القريب ،مام
جعل السوق أك جاذبية لألموال التي تبحث
بالفعل عــن االنخراط يف الطاقــة وال ذاء
واملعادن كتحوط من التضخم.
لكن مع بزو فجر عام  ،2022هناك شكوك
متزايدة حول املدى الذي ميكن أن تســتمر فيه
السلع يف االرتفاع مع تباطؤ متوقع يف النمو
االقتصادي ،خاصة يف الصني ،ومن املرجح أن
يؤثر انتعا اإلمدادات عىل األسعار.
وضع ارتفاع هــذا العام التضخم يف مركز
الصــدارة يف صنع السياســات ،حيث يفكر
محافظو البنوك املركزية يف تقليص عمليات
ضــ النقد الهائلــة املســتخدمة إلنعا
االقتصادات خالل فرتات تف الوباء.
إن شــبح ارتفاع أسعار الفائدة يعني أيضا
أن الســلع قد تجذب املستثمرين بدرجة أقل.
بالفعل ،خفضــت صناديق التحوط رهاناتها
الصعودية عىل الســلع بنسبة  %35منذ ذروة
شــباط ،وفقا لبيانات من لجنة تداول العقود
ا جلة للسلع األمريكية.

الــتــضــخــم يــبــل ـ مــســتــو قــيــاســيــا فـــي منطقة
الـــــيـــــورو ب ــس ــب ــب ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار ال ــط ــاق ــة
سجل التضخم يف منطقة
اليورو مستوى قياسيا جديدا
يف كانــون األول املايض ،ما
أثار مزيدا من التساؤالت حول
السياسة النقدية للبنك املركزي
األورويب.
وأظهــرت البيانات األولية،
الصــادرة امــس ،أن معــدل
التضخم العام ســجل  %5يف
ديسمرب مقارنة بالشهر نفسه
من العام السابق ،حسبام نقلت
شبكة « إن يب ».
ميثل هذا الرقم أعىل مســتوى عىل اإلطالق
ويأيت بعد املســتوى القيا السابق املسجل
يف ت ين الثاين عند  .%4 9كانت الزيادة يف
ال الب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالــت رشكة «كابيتــال إيكونوميكس»
يف مذكــرة امس« :بعد أن وصــل إىل %5 0
يف كانــون االول ،مــن املفرتض أن ينخفض
التضخــم الرئييس يف منطقــة اليورو هذا

العــام مع تراجع مكون الطاقة» .ان التضخم
يف دائــرة الضوء بعد الزيــادات املتتالية يف
األشهر األخرية ،مع مناقشة مديري صناديق
االستثامر ما إذا كان ينب ي عىل البنك املركزي
األورويب اتخاذ موقف أك تشــددا ملكافحة
ارتفاع األسعار.
قــال البنك املركزي الشــهر املــايض ،إنه
سيخفض مشــرتياته الشهرية من األصول،
لكنه تعهد مبواصلة املســتوى غري املسبوق
من التحفيز يف عام .2022
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عـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــات

ايــــران تنفي مــا تــم تــداولــه ح ــول تسليم الــســفــارة األفــغــانــيــة لـــ «طــالــبــان»
رئـــيـــســـي :مـــســـتـــمـــرون فــــي مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات ال ــح ــظ ــر األم ــي ــرك ــي
أكــد الرئيس اإليراين ابراهيــم رئييس« ،أن
حكومة بالده تتابع العمــل ملواجهة تداعيات
الحظر األمرييك الجائر املفروض عىل إيران».
وقال رئيــيس خالل اســتعراضه مبجلس
الشــورى اإلســالمي امس ،تفاصيل م وع
قانون املوازنة العامة للســنة املالية الجديدة،
إن «الحكومــة اإليرانية الجديــدة ومنذ اليوم
األول لتوليها زمام األمور تستهدف رفع الحظر
األمرييك  ..وبذلت جهوداً كبرية ألبطال مفعوله
وهذا الهدف سيتحقق بالتضامن بني الحكومة
والربملان والشعب».
وأشــار رئييس «إىل أن معــدل التضخم يف
إيران أخذ منحى نزولياً وهذا األمر ســيخفض
أسعار السلع الحقاً» ،موضحاً «أن الصادرات تنمو
باضطراد وســجلت زيادة بنســبة  40باملئة خالل
السنة املالية الجارية».
وبني رئييس «أن النقد األجنبي من صادرات النفط
ومكثفات ال ــاز يعزز احتياطي العمالت األجنبية
داخــل البالد والذي يشــهد زيادة أيضــاً» ،معترباً
«أن الحفاظ عىل تســعرية سعر الرصف املخصص
لت طية السلع األساسية أمر رضوري للحفاظ عىل

املستوى املعي للمواطنني».
وزارة الخارجية
عىل صعيد اخر ،نفت وزارة الخارجية اإليرانية ما
تم تداوله يف بعض املواقع اإلعالمية اإليرانية أمس
االول حول تســليم الســفارة األف انية يف طهران
لحركة طالبان.
وقال املتحدث باســم الخارجية اإليرانية سعيد
خطيب زاده ،إن «األنشــطة الدبلوماسية للسفارة

األف انيــة يف طهران ،مثل جميع الســفارات
األجنبية تخضع إلطار املبــاد والقواعد التي
حددتها اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماســية
لعــام  ،1961وال ميكــن إجــراء أي ت يريات
خارجية».
وكان وزير خارجية حكومة حركة «طالبان»
يف أف انســتان أمري خان متقــي ،قام بزيار ٍة
إىل إيران ،مــن أجل البحث يف ملفي الالجئني
األف ان واألزمة االقتصادية املتنامية يف بالده،
وذلــك يف أول زيار ٍة مــن نوعها للبلد املجاور،
منذ وصــول حركة «طالبان» إىل الســلطة،
عقب االنســحاب األمرييك من أف انستان يف
آب املايض.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية يف حكومة
«طالبــان» عبد الق ّهار بلخي ،إنَّ «الزيارة تهدف إىل
ٍ
محادثات بشأن قضايا سياسي ٍة واقتصادي ٍة،
إجراء
باإلضافة إىل مسألة عبور الالجئني بني أف انستان
وإيران».
وأوضح بلخي أنَّ وفد «طالبان» ،برئاســة وزير
الخارجية أمري خان متقي ،شــارك يف لقا ٍء أول مع
مسؤولني إيرانيني.

الـــــبـــــرملـــــان الـــــعـــــراقـــــي يـــســـتـــ نـــ جــــلــــســــتــــه ...ويـ ــعـ ــيـ ــد انـــتـــخـــاب
الــحــلــبــوســي رئ ــي ــس ــا ملــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي بــــدورتــــه الــخــامــســة
اســتؤنفت جلسة مجلس
النواب العراقي ،امس ،برئاسة
خالد الدراجي ،فيام أعلن اإلطار
التنسيقي يف العراق امتالكه
الكتلة األكرب يف الربملان والتي
تتك ّون من  88نائباً.
وكان رئيس الســن ،النائب
محمــود املشــهداين ،افتتح
الجلسة األوىل ملجلس النواب
بحضور  325نائبــاً من أصل
 329نائبا يشــكلون املجموع
الكيل ألعضاء مجلس النواب،
قبل أن يتعرض لوعك ٍة صحية
ويتــم رفع الجلســة ل رض
املداولة بحسب ما أفاد مراسل
امليادين.
وأثنــاء انعقاد الجلســة،
انتخــب محمــد الحلبو ،
رئيسا ملجلس النواب العراقي،
ً
بدورته الخامسة ،يف الجولة
األوىل من التصويت ،بحصوله عىل  200صوت.
وكانت بدأت الجلسة بكلمة لألمني العام ملجلس
حب فيها بالنواب الجدد،
النواب سريوان عبدالله ،ر ّ
قبل أن يتلو أسامء النواب الفائزين بالدورة النيابية
الخامسة.

واســتهل املشهداين الجلســة بطلب من النواب
الوقوف ألداء اليمني الدستورية.
وشــهد املجلس يف وقت الحق ،شجا ًرا وقع بني
أعضــاء «الكتلة الصدرية» التابعــة لزعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر ،و»اإلطار التنسيقي» الذي
يضــم الجهات املعرتضة عىل نتائــج االنتخابات،

أطلقــت قــوات األمــن
الســودانية ،أمس ،قنابل ال از
املســ ّيل للدمــوع بالقرب من
قرص الرئاسة وسط الخرطوم
لتفريــق املحتجني ،بحســب
ما أفاد شــهود عيــان لوكالة
«فرانس برس».
وخــرج آالف املتظاهريــن
الســودانيني يف العاصمــة
وأحيائها رفضــاً النقالب الـ
 25مــن ت يــن األول الذي
نفّذه قائــد الجيش عبد الفتاح
الربهان ،وللمطالبة بتســليم
السلطة للمدنيني.
ومنذ الصباح ،أغلقت القوات
األمنية الشــوارع الرئيســية
املؤدية إىل القــرص الرئا
ومقــر قيادة الجيش وســط
الخرطــوم ،حيث كان اعتصام
املحتجــني ضد الرئيس املعزول
عمر البشري الذي أطاحه الجيش يف نيسان .2019
ويف وقت سابق ،طالب تجمع املهنيني السودانيني
«ب سقاط املجلس العسكري االنقاليب بشكل تام،

وتقديم أعضائه إىل العدالة الناجزة عىل ما اقرتفوه
من مذابح ومجازر بحق الشــعب السوداين املسامل
األعزل يف محاكم خاصة».

بســبب آليــة اختيــار رئيس
املجلــس ،كــام مل تتأكد تفيد
بتعــرض رئيس الجلســة إىل
الــرضب ،مام اســتدعى نقله
إىل املستشــفى لتلقي العالج،
بحســب معلومات شــبكة
«روسيا اليوم»...
وكشــفت مصادر للميادين
أنّ رئيس ائتالف دولة القانون
نوري املالــيك ،واألمني العام
لحركة «عصائــب أهل الحق»
قيس الخزعيل ،ورئيس تحالف
الفتــح يف العــراق ،هــادي
العامري وصلوا إىل مستشفى
ابن سينا لالطمئنان عىل صحة
محمود املشهداين.
يُذكر إىل أنّ هذه الجلسة هي
أول جلسة للربملان العراقي منذ
أن صادقت املحكمة االتحادية
العراقية عىل نتائج االنتخابات،
التي جرت يف  10ت يــن األول ،وفاز فيها التيار
الصدري ب البية  73مقعدا.
وتجدر اإلشــارة إىل أنَّ اإلطار التنســيقي يضم
عــدداً من التك ّتالت ،أبرزها ائتالف «دولة القانون»
وتحالف «الفتح» وتحالف «العقد الوطني».

ّ
يــفــرق املــتــظــاهــريــن بــقــنــابــل الــغــاز قـــرب قــصــر الــرئــاســة
األمــــن الــســودانــي

وأبدى التجمع رفضه لدعوة
املمثــل الخــاص لألمني العام
لألمــم املتحــدة ورئيس بعثة
«يونيتامس» ،بريتس فولكر،
لعقد مشــاورات وال وع يف
عملية سياســية بني أصحاب
املصلحة الســودانيني ،معترباً
أنّ الدعوة «تسعى للدفع باتجاه
التطبيع مــع مجرمي املجلس
العسكري االنقاليب وسلطتهم
الفاشية».
كــام طالبت قــوى إعالن
الحرية والت يري مجلس األمن
الــدويل ،يوم أمس الســبت،
بتشــكيل لجنــ ٍة مســتقل ٍة
للتحقيــق يف مــا وصفته بـ
«جرائم السلطات السودانية».
ويف بيــان ،أضافــت قوى
إعــالن الحريــة والت يري أن
«السلطة العســكرية تواصل
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،مستهدف ًة تظاهرات
ٍ
جهــ ٍة إىل الصدر
الشــعب ب
صابــات مميت ٍة مو ّ
والرأس».

مالي :املجلس العسكري يقتر جدوال زمنيا جديدا إلعادة السلطة إلى املدنيين
قــدم املجلس العســكري
الحاكم يف مايل إىل املجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا
«إيكواس» ،اقرتاحــاً بجدول
زمنــي جديد إلعادة الســلطة
إىل املدنيني ،وفق ما أعلن وزير
الخارجية عبد الله ديوب عشية
قمة تعقدها املجموعة.
وقــال ديوب إنّ «وســيط
إيكواس ،غــودالك جوناثان،
الــذي كان يجــري خالل هذا
األســبوع مهمة يف مايل قد
طلب من املجلس العسكري أن
يعيد النظر باقرتاح يتم مبوجبه
نقل السلطة خالل مدة تستمر
 5ســنوات اعتباراً من  1كانون
الثاين .«2022
أضــاف وزير الخارجية عرب
التلفزيون الرســمي ،أنّه «يف
هذا اإلطــار أو َفدَ نــا الرئيس
االنتقايل ،الكولونيل أســيمي
غوتا ،الحريص عىل اســتمرار
الحــوار والتعــاون الجيد مع
إيكــواس ،للقاء الرئيس ال ــاين ،مع اقرتاح جديد
لتقدميــه إىل املجموعة االقتصاديــة لدول غرب
أفريقيا».
غري أنه مل يحدد املــدة الزمنية الجديدة للعملية
االنتقالية التي اقرتحها املجلس العسكري.

املـــــــقـــــــداد الــــتــــقــــى وفــــــــــــدا مــــــن «فــــتــــ »
ورســــــــالــــــــة مـــــــن عــــــبــــــا الـــــــــى األســـــــد

التقى وزير الخارجية وامل رتبني الســوري
فيصل املقــداد ،امس ،وفد حركــة التحرير
الوطني الفلســطيني «فتح» ،برئاســة أمني
اللجنة املركزية للحركة ،اللواء جربيل الرجوب.
وعن تفاصيل هــذه الزيارة ،أوضح عضو
اللجنة املركزية لحركة «فتح» أحمد حلس ،أن
«وفد مركزية فتح الذي يزور سوريا منذ أيام
سيلتقي وزير الخارجية السوري ،وسيسلمه
رســالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
إىل نظريه السوري بشــار األسد» ،الفتا إىل
أن هذه الرسالة ستتضمن «التأكيد عىل عمق
العالقات بني األخوة الفلسطينيني والسوريني،
ورغبة القيادة الفلسطينية يف تعزيز أوارص
األخوة بني الســلطة الوطنية الفلســطينية

والجمهوريــة العربية الســورية» ،مضيفا
«خاصة بعد مواقف القيادة الفلسطينية التي
ظهرت خالل فرتة اســتهداف سوريا ،والتي
كانت حريصة عىل اســتقرار سوريا ووحدة
أراضيها».
وأكمل حلــس « تقدر القيادة الســورية
للشــعب الفلســطيني وقيادته هذا املوقف
اإليجايب ،رغم الض وط التي واجهتها القيادة
الفلســطينية إال أنهــا كانــت حريصة عىل
استقرار سوريا ووحدتها وأمنها».
وتابــع« :الزيارة مبجملها تحظى باهتامم
الجهات الرسمية يف سوريا ولدى شعبنا يف
املخيامت الســورية والفصائل الفلسطينية
املختلفة».

إحباط محاولة استهدا أرتــال الدعم اللوجستي
بـ  4عبوات ناسفة في ثــال محافظات عراقية
أعلنــت خل ّية اإلعالم األمنــي يف العراق،
يف بيــان ،أنّ «من خالل املتابعــة امليدان ّية
وتكثيف الجهود االستخبار ّية ،متكّنت وكالة
االستخبارات وال ّتحقيقات االتحاد ّية يف وزارة
الدّ اخليــة يف محافظات املثنــى والديوانية
وب داد ،وأثناء املســح امليــداين ،من إحباط
محاولة اســتهداف أرتال الدّ عم اللوجســتي
وأرواح املواطنني ،بـ 4عبوات ناســفة معدَّ ة
الرسيع الدّ ويل ال ّرابط
لل ّتفجري ،عىل الطّريق ّ
بني ب داد والبرصة.
«تم تفكيك العبوات موقعيا
ولفتت إىل أنّه ّ
جرات».
من ِقبل خبري املتف ّ
وأمن ّيا ،كان قد أشار جهاز مكافحة إرهاب
كردســتان ،إىل أنّ « 8صواريــ كاتيوشــا
سقطت يوم الجمعة املايض يف آلتون كوبري
حــا أنّه «ال يوجد ضحايا
يف كركوك» ،موض ً
ج ّراء سقوط الصواري ».
وقــد فتحت الق ّوات األمن ّيــة تحقيقًا يف
الحادث.

} الكاظمي }

عىل صعيد آخر ،أكد رئيس الحكومة العراقية

مصطفى الكاظمي ،أمس« ،أن مرحلة التعاون
مــع التحالف الدويل بعد انتهاء دوره القتايل
ستكون تقديم املشورة والتدريب».
وذكر بيان حكومي ،أن «الكاظمي استقبل
وزيــرة الدفاع األملانية كريســتني المربخت
والوفــد املرافق لها ،وأكد أهمية العالقات بني
البلدين يف مختلف املجاالت وال سيام املجاالت
األمنية والعسكرية واالستخبارية».
وقال الكاظمي بحســب البيان ،إن «أملانيا
تــؤدي دورا كبــريا ضمن التحالــف الدويل
ملحاربة عصابات داعش اإلرهابية ،ومن املهم
تطويره يف ظل استمرار وجود جيوب إرهابية
عىل األرايض العراقية».
أضــاف أن «املرحلة الجديــدة للتعاون مع
التحالف الــدويل بعد انتهــاء دوره القتايل
يف العــراق تتطلب العمــل بجد مع ال كاء،
ويف مقدمتهــم أملانيا ،يف إطار توفري الدعم
واملشــورة والتدريب للقوات العراقية ،وعىل
وجه الخصــوص الجيش العراقــي ،تعزيزا
لقدرات العراق يف حامية أراضيه ومؤسساته
الدميوقراطية».

ّ
تــــبــــون حـــــــذر مــــن حـــــرب شـــائـــعـــات تــهــد
الــــــــى زرع الـــــفـــــوضـــــى فــــــي الــــجــــزائــــر

ح ّذر الرئيس الجزائري عبد
املجيد تبــون ،من «خطورة
حرب الشــائعات وخطابات
التيئيس التي يقودها بعض
األطراف ،والتي تهدف إىل زرع
الفو والبلبلة بني صفوف
الجزائريني» ،مشدداً عىل أنَّ
«الدولة الجزائرية تعمل عىل
التكفّل بكل املطالب ،ويف كل
القطاعات».
ترصيحــات الرئيس تبون
هــذه جــاءت يف كلم ٍة له
مبناسبة إرشافه عىل األيام
الوطنيــة لقطــاع الصحة ،وذلــك ر ّداً عىل
الشــائعات التي تشهدها الجزائر خالل األيام
القليلة املاضية ،التي تحدّ ثت عن ندرة األدوية
وبعض املواد ال ذائية األساسية ،مثل الحليب
والزيت ،إضافــ ًة إىل حالة البلبلة والفو
التي يشهدها قطاع الخ ّبازين ،وهي الشائعات
التــي ألهبــت مواقع التواصــل االجتامعي،
ودفعــت الربملان إىل التح ّرك وتشــكيل لجن ِة
تحقيق برملاني ٍة ،للكشــف عن مالبســات ما
ٍ
يحــدث ومن يقف وراء هذه األزمة ،التي تؤكد
وزارة التجارة أنَّها « ُمفتعلة».
ودعا تبون إىل مواجهة حرب الشائعات هذه
ّ
«التحيل باليقظة» ،وأكَّد عزم الدولة
من خالل

عىل توفري كل الوســائل للت لب عىل الوباء،
حيث قال «أدعو جميع الجزائريني إىل التج ّند
جه التحية إىل
إلنجاح عملية التلقيــح» .وو ّ
جميــع أفراد األطقم الطبية تقديراً لجهودهم
املبذولة يف التصدّ ي لفريوس «كورونا».
كام تع ّهد الرئيس الجزائري بـ»التكفّل بكل
املطالــب ال عية ملنتســبي قطاع الصحة،
والعمل عــىل مراجعة القانون األســا
للصحة ،وحل كل مشاكل القطاع بحلول نهاية
السنة».
وأعلن أنَّ «الدولة تلتزم بأن تكون سنة2022
ســن َة مراجع ٍة جذريّ ٍة لكل القوانني الناظمة
لقطاع الصحة» ،ووعد بتنفيذ التوصيات التي
خرج بها امللتقى بخصوص األمور املادية.

الـــــــطـــــــيـــــــران الـــــــســـــــعـــــــودي اســــتــــهــــد
ش ــب ــك ــات االتـــــصـــــاالت فــــي صـــعـــدة وعـــمـــران

وتوجــه وزير الخارجية ،أمــس االول ،إىل أكرا
لتقديم اقرتاح جديد إىل الرئيس ال اين نانا أكوفو
أدو الذي يــرأس حالياً املجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ،حسبام أفاد التلفزيون الرسمي.
وقبل أ ّيام ،قالت حكومة مايل الخاضعة للجيش
يف أعقــاب «املؤمتر الوطني إلعــادة البناء» الذي

استمر  4أيام ،إن البالد قد تست رق  5سنوات للعودة
إىل الحكم الدميوقراطي.
وســتمكّن فرتة انتقالية ترتاوح بني  6أشهر و5
ســنوات املجلس العســكري من «تنفيذ إصالحات
مؤسسيةهيكليةوتنظيمانتخاباتنزيهةوشفافة»،
بحسب وثيقة ن ت يف نهاية املشاورات.

استهدف طريان السعودي
بسلسلة غارات امس ،شبكات
االتصــاالت يف محافظتي
صعدة وعمران اليمنيتني.
وأفاد موقع «املسرية نت»
بأن طريان العدوان استهدف
ب ارة شــبكة االتصاالت يف
منطقة العبدين جنوب مدينة
صعدة .كام اســتهدف بعدة
غارات شبكات االتصاالت يف
منطقة بني غثيمة مبديرية
بني رصيم ،ويف منطقة جبل
صبيح مبديرية خمر مبحافظة عمران.
ويواصــل النظام الســعودي عدوانه عىل

الشــعب اليمني منذ أذار عــام  2015مخلفاً،
عــ ات ا الف من الضحايا ودماراً هائالً يف
البنى التحتية بالبالد.
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االثنني  10كانون الثاين 2022

نتائ ــــ ســـــباق الخيـــــل وجوائـــــز املدعومـــــة مـــــن ســـــيدات اوروبيـــــات...
الشوط االول املسافة  1400مرت
الجــائزة  8ملــــيون لرية تقدمةMAYA :
JONES
1ـ شادن 1 10ل.ل .ـ 1 10ل.ل .عدنان 54ك
ـ 1 10ل.ل.
2ـ امــري الشــامل 1 90ل.ل .ـ عالء 54ك ـ
99ل.ل.
3ـ اوليتشكا ـ وديع 49 5ك ـ 14ل.ل.

4ـ قمر الدار ـ رشيف 51ك ـ 13ل.ل.
54ك ـ 197ل.ل.
5ـ يا غرامي ـ عا
فاز بســتة اطوال وباربعة اطوال ـ وبوقت
1 41 3/5د
الفوركست2 20 1 – 2 :ل.ل.
الثالثية35 5 – 1 – 2 :ل.ل.
مالكه :الياس زهرة ـ مضمره :مروان دبور

اعداد  :لوران ناكوزي

الصفحةالسبقية

الشوط الثاين املسافة  1000مرت
جائزتــه  8000000ماليني لــرية تقدمة:
ELIZABET AUER
1ـ غــدار2 20 :ل.ل .ـ 2ل.ل .ـ عصام 54ك ـ
2 20ل.ل.
2ـ ساهر ـ 2 90ل.ل .ـ عامد 54ك ـ 3ل.ل.
3ـ زلزال ـ مهند 54ك ـ 2ل.ل.
54ك ـ 97ل.ل.
4ـ زمن ـ عا
5ـ جبل ـ بدر 54ك ـ 113ل.ل.

6ـ نور العيون ـ فارس 53ك ـ 72ل.ل.
فاز بنصف طول ،وبطولني ونصف ـ وبوقت:
1 08 3/5د
الفوركست2 80 3 – 4 :ل.ل.
الدوبليه :شادن عىل غدار 1 70ل.ل.
الثالثية30 000 2 – 3 – 4 :ل.ل.
مالكه :اسطبل فريج ـ مضمره :محمد خري
الدين

تصدر صبا كل سبت
مع التقديرات وصبا

ا م

بطل ائزة ال

مليون ل ة م مالك الهاو

س

مو ون ل مهد واش ا وا

كل اثنين مع النتائ

مر الريس فارو

الشوط الثالث – املسافة  1400مرت
الجائــزة  8000000مليــون لــرية تقدمة
SABINE LENS
1ـ بقالوة 6ل.ل .ـ 2 60ل.ل .ـ وديع 51 5ك
ـ 6ل.ل.
2ـ بارود ـ 1 40ل.ل .ـ مهند 54ك ـ 1 10ل.ل.
3ـ رغد ـ عالء 53 5ك ـ 174ل.ل.
4ـ حبيبة جاد ـ شحاده 55 5ك ـ 114ل.ل.
5ـ كنز ـ صالح 54ك ـ 10ل.ل.

6ـ كونيتسه ـ عدنان 53ك ـ 9ل.ل.
فازت برقبة وخمســة ع طول ،وبوقت:
1 45 1/5د
الفوركست5 50 2 – 4 :ل.ل.
الدوبليه :غدار عىل بقالوة 2 50ل.ل.
الثالثية200000 5 – 2 – 4 :ل.ل.
مالكها :سعر الدين شاتيال ـ مضمرها :فاروق
آدم

الشوط الرابع املسافة  1600مرت
الجائزة 12 000 000مليــون ل.ل .تقدمة
السيدة NAWAL NAGEL
1ـ االمري 1 10ل.ل .ـ 1 10ل.ل .ـ وديع 56ك
ـ 1 10ل.ل.
2ـ خو بــو ـ 2 40ل.ل .عصام 53ك ـ
34ل.ل.
3ـ سنيور ـ بدر 54ك ـ 6ل.ل.
4ـ السلطان ـ اسمر 54ك ـ 35ل.ل.
5ـ طيب ـ عامر 54ك ـ 5ل.ل.

6ـ حبــــيبة مروان ـ عدنــــان 53 5ك ـ
56ل.ل.
فاز بنصف طــول ،وباربعة اطوال ،وبوقت:
1 54 4/5د
الفوركست3 5 – 1 :ل.ل.
الدوبليه :بقالوة عىل األمري 4ل.ل.
الثال 85 000 3 – 5 – 1 :ل.ل.
مالكه :حسني حمود ـ مضمره :الريس فاروق
آدم

ب الوة الفائ زة ب و ائ زة مي ال فر ون م
ال
فري وم ه ا م ر الري س ف ارو

مالكه ا الباش ا ش ا يال يتس ل ال ائ زة م ن ي د اله او نبي ل
ا ا ي ات بام ب وت
و ائ زة
د ائز

الشــوط الخامس املسافة  1000مرت
الجائزة 8000000مليون لرية تقدمة السيدة
MONIKA SAVIER
1ـ فــرح العيد ـ مبعد عن املراهنات ـ عدنان
54ك
2ـ امري بريوت 1 90ل.ل .ـ 2 20ل.ل .ـ وديع
53ك ـ 1 90ل.ل.
3ـ امــري الطــرب ـ 2ل.ل .ـ اســمر 52ك ـ
3 50ل.ل.
4ـ األمرية سارة ـ عصام 52ك ـ 3ل.ل.

5ـ نواس ـ بدر 53ك ـ 6ل.ل.
فــاز برقبة قصرية ،وبطولني ـ وبوقت1/5 :
1 09د
الفوركست5 50 3 – 1 :ل.ل.
الدوبليـــه :االمري عىل امري بريوت 1 10
ل.ل.
الثالثيــة45000 5 – 3 – 1 :ل.ل .الرتضية:
11000ل.ل.
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حفلة السباق امس
كانت من اجمل سباقات
امليــدان فيهــا تحدي،
ورصاع ،ومنافســة،
وفيها فوز براس قصري،
برقبــة ،ونصف طول،
وبرقبة قصرية ،وبراس
حلو يا
قصري ايضا
ريت كل الحفالت بتكون
متــل حفلة اليــوم....
بســب منني بدل تجيب
ســيدات افاضــل متل
سيدات اليوم يدفعو....
يا ريت ...بس يف سيدات
بلبنان امثالهم وبيدفعوا
جوائز بــس بدك االدارة
تتصل فيهم وتشجعهم
عىل العطاء.
يف لبنــان رجــال
اعامل مليونرية يا ريت
اللجنــة بتتصــل فيهم
و»تنخيهم» وتقام عىل
رشفهم غدوات وحضور
اعالمي مميــز ...بس
اللجنــة متــل الوضع
بلبنان مصاري ما فيش
حضــور مميز ما فيش
ـ وجوائــز مميــزة ما
فيش ....شو يف ما يف...
هيدا املوجود .نشكرهم
عىل انهم حافظوا عىل
امليدان ليبقى ويســتمر
ويكون يف .....ميدان.

عش ـــــرات املس ـــــتوطنين يقتحم ـــــون املس ـــــجد األقص ـــــى  ...ق ـــــوات االحت ـــــالل تج ـــــدد اعتداءاته ـــــا عل ـــــى الفلس ـــــطينيين
املبارك،

اقتحم ع ات املســتوطنني ،أمس ،املسجد األق
بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس ،بأن «ع ات
املستوطنني وطالب املعاهد التوراتية اقتحموا املسجد األق
من جهة باب امل اربة ،عىل شــكل مجموعات ،وأدوا طقوساً
تلمودية يف املنطقة ال قية منه».
يف الوقت الذي تســمح فيه قوات االحتالل للمســتوطنني
باقتحام األق  ،تشــهد القدس القدمية وبواباتها إجراءات
عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنني واملصلني
واالعتداء عىل بعضهم.
وكانت دائرة األوقاف أوضحت أن أعداد املستوطنني املقتحمني
املبارك خالل عام  2021بل ت  34ألفاً و.112
للمسجد األق
ورصح الناطق باســم حركة «حــامس» عن مدينة القدس
محمــد حامدة ،إن «مواصلة االحتــالل عدوانه عىل العاملني
املبارك ،من حراس وســدنة وموظفني،
يف املســجد األق
باعتقالهم أو إبعادهم عن املســجد األق املبارك ،هو عدوان
املبارك ،ويرتافق هذا
سافر وت ول عىل شؤون املسجد األق
العدوان مع محاوالت االحتالل املســتمرة لعرقلة أي محاولة
إلجراء صيانة أو ترميم ملرافق
املبارك،
املســجد األقــ
األمر الذي يزيد من املخاطر
املحدقة ببنيانه».
وحذرت «حامس» االحتالل
من «م بة االستمرار يف هذا
تنعي رشكة صباح اخوان
النهــج العــدواين» ،ودعت
الصديق واال املرحوم
الحركــة أهل القــدس إىل
«مواصلة الرباط ،والتصدي
الحاج
لسياســات االحتــالل بحق
سليم شفيق فتح الله
املسجد األق ».

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم

السبت  8كانون الثاين .2022
تقبــل التعازي اليــوم االثنني
الواقع يف  10كانون الثاين 2022
يف قاعــة املفتي قبــاين جامع
األمني ،وسط بريوت.
للتعزية عىل األرقام التالية:
ولده شفيق03/220381 :
شقيقه سمري71/749843 :
عبد الكريم03/628202 :
أبو شادي71/788557 :
العميد املتقاعــد عبدالوهاب
ياسني03/915508 :
الراضون بقضاء الله وقدره أل
فتح الله ،ميك ،ياسني ،غالييني،
بلطجي ،سلطان العجمي ،عكاوي،
حمود ،حلواين ،غندور ،مرعشيل،
موصيل وأبو الل .

} االعتداء عىل
الفلسطينيني }

عىل صعيــد اخر ،جددت
قــوات االحتالل اإلرسائييل،
اعتداءاتهــا عــىل املزارعني
الفلســطينيني جنوب قطاع
غزة املحارص.
وذكــرت وســائل إعالم
فلسطينية أن قوات االحتالل
أطلقــت الرصــاص باتجاه
املزارعني الفلسطينيني رشق
خان يونس جنوب القطاع ما
اضطرهم مل ادرة أراضيهم.
كــام اعتقلــت قــوات
االحتالل اإلرسائييل ،خمسة
فلســطينيني يف الضفــة
ال ربية.
وذكــرت وســائل إعالم
فلسطينية أن قوات االحتالل
اقتحمت حي الشــي جراح

بالقدس املحتلة وبلدة بيت فجار يف بيت لحم ،واعتقلت خمسة
فلسطينيني.
يف السياق ،أغلقت قوات االحتالل مدخل منطقة املسعودية
شامل غرب مدينة نابلس بالضفة ال ربية.
وأوضح مســؤول ملف مقاومة االستيطان شامل الضفة
غســان دغلس لوكالة وفا ،أن قوات االحتالل اقتحمت املنطقة
وأغلقت مدخلها باملكعبات االسمنتية للتضيق عىل حركة تنقل
الفلسطينيني.
ومنــذ ع ة أيام ت لق قوات االحتــالل عدداً من الطرقات

يف بلديت الناقورة وسبســطية شــامل غــرب نابلس ومتنع
الفلسطينيني من العبور فيها.

} «الخارجية» الفلسطينية }

اىل ذلــك ،جددت وزارة الخارجية الفلســطينية مطالبتها
املجتمع الدويل بوقف عدوان االحتالل اإلرسائييل املتواصل عىل
لتهويده وت يري الوضع القانوين والتاريخي
املســجد األق
القائم فيه.
وحــذرت الخارجية يف بيان لها ،نقلتــه وكالة «وفا» ،من
وإجراءات
م بة التعامل مع اقتحامات املســتوطنني لألق

االحتــالل التهويدية كأمور اعتيادية ومألوفة ألنها تتكرر كل
يوم وخاصة ان ســلطات االحتالل تعرقل عمل وزارة األوقاف
الفلسطينية وتقلص صالحياتها يف محاولة لفرض سيطرتها
عىل املسجد بالقوة.
وأشــارت الخارجية «إىل أن اعتداءات االحتالل عىل املسجد
األق وباقي املقدســات املســيحية واإلسالمية يف مدينة
القــدس املحتلة جزء من هجمة رشســة تتعرض لها املدينة
املقدسة وتطال جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها وصوالً
الستكامل حلقات عزلها متاما عن محيطها الفلسطيني».
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

كـــــــــالم خــــطــــيــــر لـــــلـــــفـــــار «الــــــنــــــجــــــم» جـــــــــوي نــــجــــم:
لـــــضـــــخ دم جــــــديــــــد فـــــــي اتـــــــحـــــــاد الـــــفـــــروســـــيـــــة ...
ولـــــــــهـــــــــذا الــــــســــــبــــــب أشـــــــــــــــــار بـــــــاســـــــم الــــنــــمــــســــا
جالل بعينو
يعشــق الفارس اللبناين
جوي نجم الفروســية منذ
ص ره وما زال ش وفاً بهذه
الرياضة الــذي تأخذ معظم
وقته والتــي تراجعت كثرياً
يف لبنــان يف الســنوات
األخرية ألسباب عدة.
وما زال هذا الشاب يشارك
يف البطوالت الخارجية لرجل
يبدو ثائراً عىل واقع رياضة
الفروسية يف لبنان داعياً اىل
الت يري يف الهيكلية االدارية
لالتحاد اللبناين للفروسية
اليوم قبل ال د مشرياً اىل أنه
يشــارك باسم النمسا بسبب
أخطاء ادارية فادحة من قبل
االتحاد.
وتحــدث نجم عن رضورة
ايجاد صدمــة ايجابية يف
لعبة الفروسية فاالتحاد يف
واد واالندية يف واد آخر وهو
أمر ال يجوز.
ترى يف ملحــة وجه نجم
عتباً عىل األجواء التي تسود
الفروســية اللبنانيــة منذ
ســنوات عديدة يف ظل شح
النشاطات عىل مدار السنة
«وهــو أمر مرفــوض» كام
يقول.

الفار

و ن

م ا د اال

نة

} عشق الفروسية }

ويقول نجم ،الذي يعيش
يف فرنسا واملولود يف العام
« 1978بــدأت مبامرســة ﻗﻔﺰة راﺋﻌﺔ
الفروســية يف نــادي
«الحصان العــريب» وكان
عمري  8ســنوات ثم انتقلت اىل نادي «ضبية كاونرتي كلوب»
قبل ان اغادر اىل فرنســا يف العام  1999والتحقت بجامعة
سومور الفرنسية للفروسية .شاركت وما زلت يف العديد من
املسابقات الدولية يف اوروبا ويف دول الخليج العريب وحققت
نتائج ممتازة يف العديد منها».
ويُظهــر نجم عتباً عىل االتحاد اللبناين للفروســية قائالً
«رصاحة لست راض عن أداء االتحاد اللبناين للفروسية وهو
لسان حال معظم فرسان وفارسات وطن األرز .األمور ليست
عىل ما يرام خاصة ان الذين يديرون االتحاد هم يف موقعهم
منذ اك من ربع قرن .أعلم ان امكانات االتحاد املالية ضئيلة
لكنني ال اتكلم عن هذه الناحية بل أن االمور االدارية والفنية
ال تســري سرياً حسناً يف االتحاد وهو بحاجة اىل تجديد وهذا
األمر يطالب به العديد من عائلة لعبة الفروســية يف لبنان.
اتحاد الفروســية بحاجة اىل دم جديد لض روح جديدة فيه
ووضع خطة للنهوض بهذه الرياضة التي كانت من الرياضات
البــارزة يف لبنــان والتي حققت نتائج مميــزة لوطن األرز.
هنالــك البعض ضمن اللجنة لالتحــاد يتمتعون بكفاءة لكن
املطلوب وضــع خطة تطويرية خاصة لرعاية النشء الجديد
من قبل اداريني جدد .اين املشــاركات الخارجية التي تقترص
عىل املبادرات الفردية؟ املطلوب االحتكاك مع الخارج لتطوير
املســتوى والبطولة املحلية ال تفي باملطلوب فان وجدت فعدد
املسابقات ضئيل .سأكون رصيحاً وواضحاً :هنالك سوء ادارة
يف االتحاد اللبناين للفروسية واالتحاد ال يهتم باألندية خاصة
الص رية منها.وبعض عائلة اللعبة يبدي االشمئزاز من الواقع
الحايل وحصلت لقاءات تنسيقية بني عدد من العاملني يف هذه
الرياضة امثال طوين عســاف وأحمد رضا وجورج فرنسيس
وغريهم».

} لت يري اداري }

وكشف نجم انه يؤيد اجراء ت يري اداري يف االتحاد مضيفاً «ان
الشاب فادي نجم الناشط بقوة يف ميدان الفروسية ميلك تصوراً
واضحاً وبرنامجاً شامالً لتطوير الفروسية اللبنانية ونقلها من
الزاوية الض ّيقة اىل املكان األوسع وهو رجل قادر عىل ذلك».
وبالنســبة ملشــاركاته املقبلة أجاب نجم «سأشــارك يف
مسابقة يف اوليفا (اسبانيا) يف  10كانون الثاين الجاري لكن
لالســف ال اشارك باســم لبنان بل باسم النمسا منذ سنوات
مع العلــم أنني فخور ويل ال ف بتمثيل وطني لبنان .واود
ان اوضح ان مشاركتي يف املسابقات باسم النمسا تعود اىل
اخطاء ادارية فادحة من االتحاد اللبناين للفروســية حصلت
معي يف الســابق وتحديداً يف ما يتعلق بتســجييل من قبل
االتحاد يف البطوالت واملســابقات الخارجية .انا رجل رصيح
وكام ذكرت اشــارك باسم النمسا يف الجوائز الكربى ( 3نجوم
و 4نجوم) وســبق يل ان شــاركت يف تصفيات دورة األلعاب
االوملبية التي جــرت يف طوكيو الصيف الفائت ومل يحالفني
الح بالتأهل ولقد اجتزت آنذاك حاجز الـ  1 55مرتاً».
وعــن عمله الحايل يجيب نجم «أعيش يف فرنســا ضمن
مج ّمع ريايض متكامل مساحته مليون و 650االف مرت مربع
يضم  3مرامح داخلية ومســبح أوملبــي و 3مرامح خارجية
اضافــة اىل ملعب غولــف و 11ملعب تنس مقفل اىل جانب
مالعب مسقوفة لكرة السلة وكرة القدم ومسبح مقفل .وأود
أن اكشف امراً اننا سنســتضيف بطولة دولية يف الفروسية
يف هذا املج ّمع الكائن يف جنوب فرنسا» .وختم «الثائر» حرب
كالمه بالقول «رياضة الفروسية تجري يف عروقي وعىل عائلة
اللعبة يف لبنان ت يري الواقع الحايل .انا لست ضد اشخاص بل ضد
نهج قائم منذ ع ات السنني وحان وقت الت يري».

هل يرحل في الشتاء؟ ..وكيل كريستيانو رونالدو يطير إلى مانشستر
وصــل خورخــي مينديز وكيل أعــامل الربت ايل
كريستيانو رونالدو ،نجم مانشسرت يونايتد اإلنكليزي،
إىل إنكلرتا ملناقشة أزمات الالعب األخرية.
ويعــاين رونالدو يف أولد ترافورد ،بســبب تراجع
نتائج الفريق مؤخراً وآخرها الخســارة املفاجئة 0-1
أمام ولفرهامبتون والتي أبقت الفريق سابعا يف جدول
الدوري اإلنكليزي ،بفارق  4نقاط عن أرسنال (الرابع).
صحيفة «صن» الربيطانية كشــفت أن مينديز قد
وصل إىل مدينة مانشســرت بنــاء عىل طلب الالعب
نفســه ،للحديث معه من أجل التوصــل لحل أزمات
الالعب يف الفــرتة األخرية ،حيث يخ رونالدو أن
تنتهي عودته إىل أولد ترافورد بفضيحة.
ويشعر العديد من العبي مانشسرت يونايتد باإلرهاق رونالدو ومينديز
بسبب أســاليب تدريب املدرب األملاين رالف رانجنيك،
بالسعادة للعمل تحت قيادته ،بحسب التقارير اإلنكليزية ،لن
بخيبة
ويصابون
كــام أنهم ال يتفاعلون إيجابيا مع تكتيكاته
يبق مع الفريق إال لنهاية املوسم الحايل فقط ومن ثم سيتاح
الرحيل
يف
يفكر
أغلبهم
أمل من جودة مساعديه ،وهو ما جعل
لكريستيانو العمل مع مدير فني جديد.
هناك.
من
بحسب التقارير الصحفية الواردة
يذكر أن رونالدو أمامه الكثري من األلقاب للمنافســة عليها
رونالــدو كان قد اســتقر عىل العــودة ليونايتد يف صيف
هذا املوسم ،بداية من دوري أبطال أوروبا بجانب بكأس االتحاد
 2021قادمــا مــن يوفنتوس اإليطــايل ،بعدما غري رأيه يف
اإلنكليزي ،بعد تقلص حظوظه يف الدوري اإلنكليزي.
اللحظة األخرية حيث كان قريبا من ارتداء قميص بطل إنجلرتا
} جورجينا تكشف كيف
مانشسرت سيتي.

} كل

ء وارد }

كشــف مصدر مقرب من رونالدو يف ترصيحات للصحيفة
اإلنجليزية أن« :رونالدو يشعر بقلق كبري بسبب ما يحدث يف
يونايتد .الفريق يتعرض لنقد شديد وهو يعلم أنه أحد القادة».
وأضــاف« :هناك كم كبري من املشــاكل ،ورونالدو يشــعر
بالض ط الشديد بسبب املوقف الحايل ،هو يريد النجاح لخطوة
االنتقال ليونايتد ،لكنه بدأ يشــعر أن الفوز معه باأللقاب يف
ظل الوضع الحايل يعترب رصاعاً حقيقياً».
وعن زيارة مينديز قال املصدر« :جاء لرؤيته وتحدثا ســويا
عن كيفية سري األمور داخل الفريق ،وما هي املشاكل وطريقة
حلها ،ويف النهاية ال ء مستبعد حدوثه عىل اإلطالق».
رونالدو ســجل حتى ا ن مــع يونايتد منذ قدومه الصيف
املــايض 14 ،هدفاً من أصل  29لفريقــه يف كافة البطوالت
باإلضافة لصناعة  3أهداف أخرى.
هل يرحل رونالدو يف كانون الثاين؟
مل يسبق يف تاري كريستيانو رونالدو أن اتخذ قرارا بالرحيل
عن فريقه يف املريكاتو الشتوي خالل شهر كانون الثاين من
كل عام ،ومن ثم ف ن هذه الفرضية صعبة لل اية.
باإلضافــة إىل ذلك ،ف ن رونالدو حال قرر ترك يونايتد ا ن
سيكون األمر إشارة لفشله مع الفريق واتخاذه القرار األسهل.
ران نيــك مــدرب الفريق الذي ال يشــعر رونالدو وزمالئه

أنقذها رونالدو من الفقر }

تواصــل جورجينــا رودري يــز عارضة األزيــاء وزوجة
كريســتيانو رونالدو نجم مانشســرت يونايتد ،رسد تفاصيل
حياتها التي عانت خاللها من لحظات صعبة.
وتقوم جورجينا حاليا برسد قصة حياتها من خالل مسلسل
وثائقي سيبث عرب منصة «نت فليكس» ،حيث يتم ن بعض
التفاصيل عن املسلسل من حني خر.
صحيفة «صن» الربيطانية ذكرت تفاصيل متعددة كشفتها
جورجينا يف الفيلم الوثائقي ،أبرزها كم املعاناة التي عاشتها
صديقة نجم يونايتد ،قبل أن تتعرف عىل كريستيانو رونالدو.
جورجينا كانت قد تعرفت عىل رونالدو قبل  6ســنوات من
ا ن ،لتتحول إىل أيقونة عاملية يف مجال املوضة ،بعد أن كانت
تعمل بائعة يف أحد املحالت بالعاصمة اإلسبانية مدريد.

} معاناة كبرية }

وقالــت جورجينا يف الوثائقي الذي ن ت الصحيفة أجزاء
منــه ،أنها كانت تعيش يف غرفة قيمة إيجارها الشــهري ال
يتجاوز  250جنيه إسرتليني ،وغري مجهزة عىل اإلطالق.
ومل تكــن صديقة رونالدو قــادرة يف تلك الفرتة عىل دفع
نفقة تكييف هواء ،أو رشاء سخان مياه يف غرفتها التي كانت
متواضعة ،عىل حد قولها.

بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان فــــي كـــــرة الــــقــــدم املـــرحـــلـــة ال ــت ــاس ــع ــة:
األنــــصــــار يـــهـــزم الـــصـــفـــاء وشــــبــــاب الــــبــــرج يــســحــق الــحــكــمــة

حقــق األنصار فوزا مثريا
عىل حساب الصفاء بنتيجة
) ،)0-2أمــس األحــد ،يف
املباراة التي جرت عىل ملعب
مجمع الرئيس فؤاد شــهاب
يف جونية ،ضمن منافسات
الجولة التاسعة من الدوري
اللبناين املمتاز.
وشــهدت املبــاراة يف
شــوطها األول تســجيل
األنصار للهــدف األول ،عن
طريــق عيل طنيــش الذي
راو حارس املرمى وســدد
كرة بالشباك يف الدقيقة .13
وتابع األنصار ض طه عىل
املرمــى ،حيث أهدر أك من
 5فرص ســانحة للتسجيل فر ة ال ب ا ن ار
وسط عدم وجود أي رد فعل
من الصفاء.
ومع انطالق الشــوط الثاين ،أضاف األنصار الهدف الثاين
يف الدقيقة  ،66بعد تسديدة صاروخية لالعب جهاد أيوب من
خارج املنطقة.
وحاول االنصار تســجيل الهــدف الثالث عرب نصار نصار،
بتســديدة صاروخية من خــارج املنطقة ،علت مرمى األصفر
بسنتيمرتات.
وعزز األنصار موقعه برصيد  11نقطة ،يف حني تجمد رصيد
الصفاء عند  6نقاط يف ذيل الرتتيب.
وحقق شباب الربج فوزا ساحقاً عىل حساب الحكمة بنتيجة
) ،)0-6عىل ملعب العهد ضمن منافسات الجولة التاسعة من
الدوري اللبناين املمتاز.
وشــهدت املباراة تســجيل شــباب الربج للهدف األول يف
الدقيقة  9بعد ركلة حرة ،نفذها محمد السباعي وحولها حسن
الحاج رأسية يف الشباك.
وأضاف شباب الربج الهدف الثاين يف الدقيقة  ،19بعد ركنية

نفذها السباعي وحولها أمين أبو صهيون مبارشة يف الشباك.
وأضاف حسن الحاج الهدف الثالث يف الدقيقة  ،37بعد متريرة
من محمد السباعي وضعها الحاج يف شباك عيل الحارس.
ومع انطالق الشــوط الثاين أضاف شــباب الربج الهدف
الرابع يف الدقيقة  ،58بعد تسديدة صاروخية لالعب أمين أبو
صهيون.
وأضاف محمد الحســيني ،الهدف الخامس ،بتســديدة من
حارس املنطقة يف الدقيقة .86
ويف الدقيقة  90اختتم شــباب الربج مهرجان أهدافه عرب
عيل عامد املوسوي ،الذي خطف كرة من الدفاع وسجلها عىل
يسار الحارس.
ورفع شــباب الربج رصيــده إىل  11نقطة ،يف حني تجمد
رصيــد الحكمة عند  9نقاط ،بانتظــار انتهاء باقي املباريات
لتحديد املراكز.
ويف مباراة ثالثة ،فاز طرابلس الريايض عىل ســبورتينغ
).)0-3

الـــــبـــــطـــــوالت األوروبـــــــيـــــــة املـــحـــلـــيـــة فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم :
االتحاد االنكليزي
رباعية لليفربول تقود إلــى الــدور الرابع لك
بلغ ليفربول الدور الرابع من مسابقة
كأس االتحــاد اإلنكليزي ،بفوزه أمس
األحــد عىل ضيفه رشوســربي ،1-4
ضمن منافسات الدور الثالث.
وسجل أهداف ليفربول كل من كايدي
جــوردون ( )34وفابينيو ( 44من ركلة
جــزاء و )3+90وروبرتــو فريمينو
) ،)78فيــام أحرز دانيــال إيدو هدف
رشوسربي (.)27
واعتمد مدرب ليفربول يورغن كلوب،
عىل مجموعــة كبرية مــن الالعبني
الشبان ،يف ظل غياب عدد من الالعبني
األساسيني إلصابتهم بفريوس كورونا،
إضافــة إىل انضــامم محمــد صالح فر ة ال ب ليفربول
وســاديو ماين ونايب كيتا ،ملنتخبات
بالدهم يف كأس األمم اإلفريقية.ولعب
فريجيــل فان دايك يف عمق الخط الخلفي إىل جانب إبراهيام
كونايت ،ب سناد من الظهريين كونور براديل وأندي روبرتسون،
وأدى فابينيو دور العب االرتكاز ،وتحرك أمامه تايولر مورتون
وإيالياه ديكسون بونر ،خلف ثال الهجوم املكون من كايدي
جوردون وكورتيس جونز وماكس وولتامن.
وجــاءت أول فرصة خطرية يف اللقاء بالدقيقة  ،11عندما
مرر جونز الكرة إىل مورتون ،الذي أطلق تســديدة ارتدت من
املدافع بينين تون.
وطالــب العبو ليفربول بركلة جــزاء يف الدقيقة  ،15بعد
ســقوط جوردون داخل املنطقة ،لكن الحكم ديفيد كوت أمر
مبواصلة اللعب.
وانطلق جوردون من الناحية اليمنى ،قبل أن يهيئ نفســه
للتســديد بقدمه اليرسى ،بيد أن الحــارس مارو  ،تصدى
ملحاولته يف الدقيقة .20
وارتقى فان دايك برأســه لركلة حرة نفذها روبرتسون ،لكن
محاولتــه مرت بجوار املرمــى يف الدقيقة  ،23قبل أن يباغت
رشوسربي مضيفه يف الدقيقة  ،27عندما حصل أوغبيتا عىل
الكــرة يف الناحية اليرسى ،ومرر عرضية أمام املرمى ،تابعها
إيدو من ملسة واحدة يف الشباك.
ويف الدقيقة  34ســجل جوردون هدف التعادل لليفربول،
عندما حصل عىل متريرة من زميله الشــاب براديل ،ليتخلص
مــن رقيبه بحركة ذكية ،قبل أن يســدد كرة زاحفة بعيدا عن
متناول الحارس.
وأل ت راية الحكم هدفا ل وسربي عرب رأسية من بومان،
بداعي التسلل يف الدقيقة .35
وقبل نهاية الزمن األصيل من الشوط األول بدقيقة واحدة،
احتســب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول ،بعد ملسة يد عىل
إيبانكس الندل ،نفذها فابينيو بنجاح (.)1-2
ويف الوقت بدل الضائع ،أخطأ كيليهري يف التعامل مع الكرة،
ليمررهــا فيال إىل بومان ،لكــن حارس ليفربول عاد وتصدى
لرأسيته مبهارة.
ودخل الياباين تاكومي مينامينو مكان وولتامن يف تشكيلة
ليفربول بني الشوطني ،وحرم الحارس ماروين ،العب ليفربول
الشاب ديكسون بونر من التسجيل يف الدقيقة  ،49إثر متريرة
من روبرتسون.
وارتدت تسديدة جديدة لجونز من إيبانكس الندل يف الدقيقة
 ،58ليدخل بعدها روبرتو فريمينو إىل تشكيلة ليفربول مكان
ديكسون بونر.
ويف الدقيقة  ،71وضع املدافع كونايت جسده أمام تسديدة
إيدو.
ونجح فريمينو يف إضافة الهدف الثالث بالدقيقة  ،78عندما
حاول كونايت اســتثامر متريرة مورتون الجميلة ،لكن الكرة
ذهبت إىل فريمينو ،الذي سدد بكعب قدمه يف املرمى.
ويف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ،ســجل فابينيو
الهــدف الثاين له يف اللقاء ،بعدما تصدى الحارس لرأســيته،
لرتتد الكرة إليه ويضعها يف الشباك من زاوية ضيقة (.)1-4

}اسبانيا }

فاز إشــبيلية عىل ضيفه خيتايف ( ،)0-1خالل املباراة التي
جمعتهــام أمس األحد ،ضمن الجولــة الع ين من الدوري
اإلسباين ،التي شهدت أيضا تعادل رايو فايكانو مع ريال بيتيس
.1-1
ويدين إشــبيلية بالفضل يف هذ الفوز لالعبه ،رافاييل مري
فيسنتي ،الذي سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .22
ورفع الفريق األندليس رصيده بذلك إىل  44نقطة ،يف املركز
الثــاين ،بفارق  5نقاط خلف ريــال مدريد املتصدر ،الذي لعب
مبــاراة أك  ،بينام توقف رصيــد خيتايف عند  18نقطة ،يف
املركز السادس ع .

ويف املبــاراة الثانية ،تعــادل رايو فاليكانو مع ضيفه ريال
بيتيس .1-1
وتقدم ريال بيتيس بهدف ســجله ســريخيو كاناليس ،يف
الدقيقة األخرية من الشــوط األول ،وتعادل فايكانو عن طريق
إيفان باليو ،يف الدقيقة .70
وشــهدت املباراة طرد أليكس مورينــو ،العب بيتيس ،يف
الدقيقة .33
ورفع بيتيس رصيده إىل  34نقطة ،يف املركز الثالث ،كام رفع
فاليكانو رصيده إىل  31نقطة ،يف املركز السابع.

} ايطاليا }

قاد املهاجم الســويدي املخرضم زالتــان إبراهيموفيتش،
والفرنيس ثيو هرينانديــز ،فريقهام ميالن القتناص صدارة
الدوري اإليطايل ،بعد فوز عريض  3-0عىل فينيسيا.
ويف املبــاراة التي جمعت الفريقني مبلعب فينيســيا ضمن
منافسات األســبوع الـ ،21تقدم الضيوف بهدف مبكر حمل
توقيع إبرا (.)2
ثم أضاف هرينانديز هدفا ثانيا ألبناء الشامل اإليطايل ()48
مطلع الشوط الثاين.
وتأزم وضع أصحاب األرض يف ( )58حني أشهر حكم املباراة
بطاقة حمراء مبارشة يف وجه مايكل سفوبودا العب فينيسيا
بعد أن ملس الكرة بيده ليلعب فريقه منقوصا العبا.
واست ل هرينانديز النقص العددي لفينيسيا ب حرازه الهدف
الثاين له والثالث للميالن ( )59من ركلة جزاء.
بهذا الفوز ،يضيف الروســونريي  3نقاط جديدة إىل رصيده
الــذي أصبح  48نقطة ،بفارق نقطتني عن غرميه إنرت ميالن
الذي يلتقي التسيو يف وقت الحق من اليوم يف مواجهة قوية
مرتقبة.
عىل الناحية األخرى ،تعقد موقف فينيســيا أك بعد أن ظل
رصيــده كام هو  17نقطة يحتل بها املركز الـ ،16قريبا لل اية
من مراكز الهبوط يف الكالتشو.
وحقق ساسولو فوزا مثينا عىل إمبويل ( )1-4يف عقر داره
«كارلو كاستياليت».
تقدم الالعب دومينيكو برياردي لساسولو ( ،)13بينام تعادل
العب الوسط الربيطاين ليام هندرسون إلميبويل (.)16
وأضــاف املهاجم جياكومو راســبادوري الهــدف الثاين
لساســولو ( ،)24وســجل املهاجم جيانلوكا سكاماكا الهدف
الثالث (.)67
وأحرز راسبادوري الهدف الثاين له والرابع للفريق (.)71
وبهــذه النتيجة ،ارتفع رصيد ساســولو إىل  28نقطة يف
املركز التاســع ،بينام تجمد رصيد إميبويل عند  28نقطة يف
املركز العارش.

} أملانيا }

واصل كولــن صحوته يف الــدوري األملاين لكــرة القدم
(البوندســلي ا) ،بعدما حقق فــوزا كبريا ( )1-3عىل مضيفه
هريتا برلني ،أمس األحد ،ضمن املرحلة الـ 18للمسابقة.
وارتفع رصيد كولن ،الذي حقق فوزه الثالث عىل التوايل يف
املسابقة ،إىل  28نقطة يف املركز السادس ،بفارق نقطتني فقط
عن املركز الرابع ،الذي يصعد بصاحبه لدوري أبطال أوروبا.
وتوقــف رصيد هريتا برلني عند  21نقطة ،يف املركز الثاين
ع .
وبادر أنطوين موديســت بالتسجيل لكولن يف الدقيقة ،29
قبل أن يضيف أوندريج دودا الهدف الثاين ،يف الدقيقة .32
لكن فالدميري داريدا أشــعل املباراة من جديد ،عقب تسجيله
هدفا لهريتا برلني يف الدقيقة .57
جــان تايلامن عىل آمال فريــق العاصمة األملانية
وق
متامــا يف إدراك التعادل ،بعدما أضــاف الهدف الثالث لكولن،
يف الدقيقة .91
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؟

أديــب وروايئ وكاتب مرسحــي ،وكيميايئ انكليزي
أملاين ســاوي بل اري راحل .كان يكتب باألملانية .نال
جائزة نوبل ل داب عام 1981
إسمه مؤلف من  11حرفا .إذا جمعت:
 2+7+10+1+8مدينة برازيلية.
 8+4+5+3+8أحد الشهور.
 3+10+9+5من الفراعنة.
 10+5+9+2موسيقي مجري.
 11 +4+8آلة طرب.
 2+7+5ماع.
 11+6حرف نصب.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ ممثل مرصي راحل،
رسام إسباين راحل.
2ـ عاصمــة أوروبية،
أعىل رتبة عسكرية ،مدينة
فرنسية.
3ـ نسيان ،من األمراض،
تعلَم.
4ـ فا ّر ،قبيــح الوجه،
غ ّنى وط ّر َب.
يبس الخبز،
5ـ إضطرمَ ،
نضج وبلغَ.
الحبوب،
من
َ
َ
6ـ أغل أوتــار العود،
قطع ،رئيس افريقي.
ح ّب،
َ
ُ
7ـ حائك ،االســم الثاين
ملمثل بلجييك ،القلب.
8ـ االنهدام والسقوط،
ل َّذ طعمه ،ال أبوح به.

9ـ بلــدة يف الجنوب،
شاعر عبا  ،مدينة يف
جنوب فرنسا.
10ـ أجدبــت األرض،
جذب
طعنوا بالرماح ،لقب،
َ
الدلو.
11ـ االسم الثاين ملمثل
أمــرييك راحــل ،ضعف،
االسم الثاين لشاعر لبناين
راحل.
12ـ طعــم بــني الحلو
والحامض ،رويدا ،نوع من
السمك ،لفظة هجاء.
وغم ،املرتفَع،
13ـ قلق
ّ
دولة أوروبية ،مرفأ رئييس
يف هولندا.

الحل السابق

1ـ ذئب ،للنهي ،رصفاه عىل
التقاعد.
2ـ شــأنه وأمره ،جامعة،
حرف جزم.
3ـ خليفة أموي.
4ـ وضــع خلســة ،لوحة
مشهورة عامليا.
5ـ فيلــم ألنتــوين كوين،
للتأوه ،أصل.
6ـ م نية لبنانية ،إكتملت.
7ـ يرجع ،شاعر اندليس.
حب الرمان.
8ـ حرف جرَ ،
9ـ رئيــس كويب عزله فيدل
كاسرتو ،مدينة مرصية.
10ـ يسند ،لباس معروف.

افقيا:

1ـ فلوريدا ،معمعان
2ـ رينيه كويت ،اللب
3ـ يمته ،أسري ،رس
4ـ ساتو ،إميل لوبه
5ـ ور ،نط ،الوهن ،لويناه
6ـ أف انستان ،كم ،بديهي
7ـ منضــد ،مهــنَ ،ان،
مصاريف
8ـ نهد ،يدافعان ،بوما

عموديا:

ميس ،مالريا
9ـ راف،
ّ
10ـ يربود ،وهران ،البريو
11ـ ال ،برونز ،هرير ،آه
12ـ كارلوس ،الويفّ ،يلهب
13ـ لفت ،بولونيا ،وقامي

االبراج

1ـ فرنسوا مورياك
2ـ يل مارفن ،ابالل
3ـ ون ّية ،غضنفر ،رف
4ـ رميون إده ،وبلت
يهت ،طن ،ديدرو
5ـ ّ
6ـ دكّها ،سم ،وسب
7ـ أو ،ماتهيسون
8ـ تايالند ،هزال
9ـ ميسلون ،أمر ،لو

10ـ يلهّ  ،أفالطون
11ـ مارون كنعان ،يف
12ـ عل ،ار ،ه ّيا
13ـ السهل ،منيارة
14ـ نرب ،وبص ،آيل
15ـ يدأب ،بريق
16ـ نريويب ،ال
17ـ أهيم ،رآهم
18ـ هيفاء وهبي

اخترب معلوماتك
1ـ يف أية سنة أقيمت أول بطولة دولية للشطرنج يف
العامل ،علام بأن هذه البطولة أقيمت يف لندن ،وفاز فيها
األملاين ادولف اندرسن؟
ــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ذهب التلميذ اىل مكتبة قريبة من منزله ليشــرتي
دفرتيــن وبيده لرية لبنانية واحــدة ( رزق الله عىل تلك
األيام) ،ف ذا كان مثن الدفرت نصف لرية ،فامذا يبقى معه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما أكرب مدة من الســنني ميكن أن يعيشــها طائر
البلبل؟
ــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما الذي ال يأكل مع أنه يُطعم األحياء ،وال ي ب مع
أنه يعيش يف املاء؟
ــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية سنة ظهرت أول صالة عرض سينامئية يف
الربازيل؟
ــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما نصف النصف مقسوما عىل نصف؟
ــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ملــاذا تُعترب الكالب يف ســيبرييا أرسع الكالب يف
العالَم اجمع؟
ــــــــــــــــــــــــــ
8ـ مــا أقدم أرسة مالكة يف العامل ،ويف أي تاري بدأ
حكمها؟
ــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم املوســيقي البلجييك الذي ولد عام ،1822
وتويف  1890ولق َّب بـِ ملك زمام الهارمونيا؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ طائرة قتال فرنسية.

1ـ من أص ر دول العامل.

2ـ عاصمة أوروبية.

2ـ يسقطه يف شباكه.

3ـ لقبهُ الحكيم.

3ـ حكوميا.

4ـ ما يؤكَل وله مذاق.

4ـ مجلس هيئة دولية.

5ـ احتقار واذالل.

5ـ مدينة لبنانية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ حريام.

حريان.
1ـ َ

2ـ يصادف.

2ـ يصادق.

3ـ رايات.

3ـ رأي.

4ـ اد ،وا.

4ـ أداوِر.

5ـ نقرتح.

5ـ مفتاح.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ خريونيا.
2ـ سنة 1580
3ـ داردانس.
4ـ جزيرة فانيكور.
5ـ الفوازييه.
6ـ يوحنا مخلوف.
7ـ جان آرب.
8ـ يف فيجي.

من ع ة حروف:

الحمل
( 21آذار  20نيسان)

ســتحصل قريبا عىل ما تريد .أنت ال تقوم

الثور
( 21نيسان  21أيار)
اتكل عىل ذكائك فهو العنرص األكيد للنجاح.

اال مبا يحلو لك ،لكن أحد األصدقاء سيســديك ب مكانك أن تحقق أعامال طيبة إذا إســتطعت
النصائح من أجل مصلحتك.

الجوزاء
( 22أيار  21حزيران)
بعض العالقات تحمل لك الســعادة واملتعة،

املحافظة عىل رباطة جأشك وعدم الترسع

الرسطان
( 22حزيران  23متوز)
ثروة قد تهبط عليك من حيث ال تدري .استفد

لكــن إحرتس من متقلبي املزاج والثقالء ،فقد من الظروف املحيطة بك .سوف تنربي ملساعدة

تنجرف معهم يف تيارات ال تريدها.

أحد األشخاص يف مواجه مشاكله.

االسد
( 24متوز  23آب)

العذراء
( 24آب  23أيلول)

هذه الفرتة مناســبة لتحقيق ما ترغب به

تتمتع هــذه ا ونة بقــدرة هائلة توصلك

لتحسني وضعك املعي

11ـ طافَا حول ،نهر أورويب.
12ـ أديب فرنيس ســاخر
راحل ،علو.
13ـ نوتة موسيقية ،هواء
عليل ،منصة الخطيب.
14ـ أمري بريطاين ،أول من
بسط ِعلم النحو.
ّ
15ـ أحد الشهورَ ،
ربط وشدَّ .
16ـ م نية لبنانية معتزلة،
أهجم.
17ـ جامعة مــن الجنود،
شهر هجري.
18ـ مذيعــة واعالميــة
لبنانية صاحبة الصورة.

شارل بي ي

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

العام .تتوضح األمور اىل أهدافك .اســتمر بعملك الجاد واستقاللية

وي مرك الحبيب بالعطف واالهتامم.

أفكارك وستنال كل التقدير واالحرتام.

امليزان
( 24أيلول  22ت)1

العقرب
( 23ت21 1ت)2

عالقتك مع أحد األشــخاص ستمر مبرحلة

فكرة ممتازة يف مجال العمل تالقي النجاح.

من االضطراب البسيط ،فال تقلق وال تهتم ألنه تحصل عىل أموال كنت تنتظرها من زمن بعيد،
سيكتشف بعد فرتة انك مخلص وصادق.

القوس
(22ت 21 2ك)1

وتحسد عىل ذلك مع أنها من حقك.
َ

الجدي
(22ك 20 1ك)2

خرب سار يفرحك ويجعلك يف غاية السعادة.
فــرتة مناســبة لالســرتخاء والراحــة
حد .مهام
تتعامــل مع ا خرين بطيبة ومودة رشط أن ال الجسدية ،إســتفد منها إىل أق
ك ت االغراءات فال ت امر ألنك لن تحصل عىل
يحاول أحدهم التدخل يف شؤونك الخاصة.
الكامل.
الر

الدلو
( 21ك 19 2شباط)

الحوت
( 20شباط  20آذار)

افعــل الخطوة األوىل هذه ا ونة إذا كنت
تتمتع بجابية كبرية هذه املرحلة وبحضور
تنوي أو ترغب الوصول اىل هدفك .ان نجاح رائع يلفت االنظــار .تأكد انك بعد فرتة التعب
اي عمــل يتوقف عىل األخــذ والرد ،فاعتمد والكد والجهد ،ســتصل اىل الراحة والسعادة
ذلكّ .
االتامة.

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

SUDOKU

قفص
قرنفل
كميون
كاميليا
كولورادو

ليسوتو
موسيقى
مرجان
مهند
موز

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــ من مــرة يف كل
مربع ص ــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الص رية
واملربع الكبري.

هياتم
هوندوراس
هونشو
هاندل.

الحل السابق

الحل السابق
مونتانا
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الخطــــــــر الوجــــــــودي مالــــــــي واالهتمــــــــام سياســــــــي وانتخابــــــــي وال انفراجــــــــات منظــــــــورة
} التضخّم يف لبنان }

(تتمة ص(1
كارثية يف املرحلة املقبلة.
إال أن رفــع املعروض من النفط ،يصطدم بعدة عوائق وعىل
رأســها النقص يف اإلستثامرات يف املرحلة املاضية (منذ بدء
جائحــة كورونا) ،وهو ما يجعل القــدرة الفعلية للعديد من
الــدول املنتجة للنفط األحفوري والصخري محدودة ويتطّلب
وق ًتا حتى تعطي هذه اإلســتثامرات املفاعيل املرجوة منها.
أضف إىل ذلك أن هناك حســابات جيوسياســية تقوم بها
بعض الدول املنتجة للنفط (روســيا ً
مثال) لرفض رفع اإلنتاج
من النفط وهو ما يعقّد األمور أك  .فخالل إجتامعها األخري
الثالثــاء املايض ،وافقــت دول األوبك بلس عىل زيادة اإلنتاج
بشــكل خجول ( 400ألف برميل يوم ًيا عىل فرتة شــهر) وهو
أمر غري ٍ
كاف لتلبية حاجة الســوق من النفط أو لِلَجِ ِم التزايد
الرسيع يف أسعار النفط.
فعىل سبيل املثال ،أدى ارتفاع أسعار النفط العاملية إىل زيادة
كلفة إنتاج املواد األولية الزراعية والصناعية ،وهو ما انعكس
ارتفا ًعا يف أســعار هذه األخرية .أضــف إىل ذلك أن األحوال
الج ّويــة الناتجة من الت ّري املناخي أدّت إىل رضب العديد من
املحاصيل الزراعية وهو ما ساهم يف نقص املعروض وبالتايل
ارتفاع األســعار ،إضافة إىل االهتزاز األمني يف كزاخســتان
الذي أثر سلبياً يف مستويات االنتاج العاملي.
وكأن كل ما سبق ال يكفي ،فقد أدّى انخفاض قيمة الدوالر
(مؤرش الـ  )DXYإىل رفع األسعار من قبل منتجي
ّ
األمرييك
املواد األولية بحكم أن هذه األخرية مق ّومة بالدوالر األمرييك
وهو ما يدفع املنتجني إىل رفع أســعارهم لتعويض الخسائر.
باختصــار ،إنهــا تج ّمع عدد من العوامــل ذات التداعيات
الســلبية تزيد ال موض يف التوقّعات اإلقتصادية يف املرحلة
املقبلــة يف ما يخص اإلقتصاد العاملي ،حتى ولو أن التداعيات
تختلف بني اإلقتصادات املتط ّورة والنامية واملنتجة للنفط.

لبنان ذو االقتصاد املنهار ،يتح ّمل تداعيات ارتفاع أســعار
املواد األولية (نفط ،مــواد زراعية وصناعية) مثله كمثل أي
دولــة أخرى يف العــامل .إال أن الطبيعة «التفككية» ملقومات
الدولة اللبنانية وفقدان أجهزة الرقابة ف ّعاليتها ،أدّيا إىل فلتان
يف األســعار حتى قبل ارتفاع األسعار العاملية ،وهو ما يُنذر
بارتفاع ُمطرد لألسعار يف املرحلة امل ُقبلة بحكم ثالثة عوامل:
ً
أوال – إســتمرار ارتفاع األسعار العاملية للمواد األولية حتى
خصوصا أن هناك طل ًبا
منتصف هذا العام يف أحسن التوقّعات،
ً
عامل ًيا عىل كل املواد األولية نتيجة عودة النشــاط اإلقتصادي
وعملية إعادة تكوين املخزون وتثبيت سلسلة التوريد.
ثان ًيا – التوقّعات بارتفاع سعر رصف الدوالر األمرييك مقابل
اللرية اللبنانية يف الســوق الســوداء واعتامد هذا السعر من
حكام إىل ارتفاع األسعار بشكل
جار وهو ما ســيؤدّي
قبل الت ّ
ً
تصاعدي مســتمر نظ ًرا إىل أن األســعار – ال سيام مع بقاء
اإلحتــكار – لن تنخفــض يف لبنان (يكفي النظر إىل هيكلية
األسعار من خالل البيانات التاريخية).
ثالثًا – اإلحتكار الذي ظهر بشكلٍ عنيف يف العامني املاضيني
والذي كانت تداعياته ارتفاعا مصطنعا (أو متعمدا) يف أسعار
السلع والبضائع من دون أن يكون لألجهزة الرقابية أي مفعول
إيجايب عىل خفض األسعار .وأكرب مثال عىل انتشار اإلحتكار،
العملية التي قام بها الجيش اللبناين يف العام املايض ملكافحة
تخزين املحروقات والتي أدّت إىل إكتشاف ماليني الليرتات من
هذه املواد املخبأة من دون أن تجري محاســبة املرتكبني إىل
وقتنــا هذا (؟ ) .ومن أمثلة اإلحتكار األخرى وفلتان التالعب
باألســعار ،الرضيبة عىل القيمة املضافة والرسوم الجمركية
التي يدفعها املواطن عىل سعر رصف السوق يف حني أنها تُدفع
للدولة عىل سعر الـ  1515لرية.
مــن هذا املنطلق ،نرى أن املرحلة امل ُقبلة ستشــهد ارتفا ًعا
يف األسعار ســيكون له نتائج سلبية عىل مرحلتني :املرحلة

األوىل تردّي فاضح يف نوعية السلع والخدمات الُمقدّ مة من
قبل التجار ،واملرحلة الثانية عدم قدرة املواطنني عىل الحصول
عىل بعض الســلع والخدمات نتيجة اإلرتفاع يف أسعارها .لذا
من الرضوري عىل حكومة الرئيس ميقايت أن تعمد إىل وضع
خطّة ملواجهة هذا الســيناريو – شبه األكيد – والذي سريفع
من نسبة الفقر ويزيد من دولرة اإلقتصاد ومن تعلّق املواطنني
اللبنانيني باملســاعدات سواء كانت من امل رتبني اللبنانيني أو
من املجتمع الدويل.

} دوالر السوق السوداء }

يف هذا الوقت يســتمر دوالر السوق السوداء يف اإلرتفاع
تحت تأثري عوامــل أبرزها بعيدة عن اللعبة اإلقتصادية .وإذا
الخلــل البنيوي يف اإلقتصاد واملالية العامة واســتطرادًا
ّ
كان
يف الكتلة النقدية له تأثري جوهري يف فقدان العملة الصعبة
يف لبنان ،إال أن العوامل السياســية واملضاربة ،أصبحت هي
جا عن املنطق
املتحكّم األسا يف هذا السعر الذي أصبح خار ً
اإلقتصادي يف تحركاتــه اليومية .وب ض النظر عن تحريك
ســعر السوق الســوداء يف الليل وخالل نهاية األسبوع ويف
األعياد ،ال ميكن تفســري الطلب الكبري عىل الدوالر األمرييك
خصوصا أن هناك ضخّا للدوالر من
حال ًيــا مبنظور إقتصادي
ً
قبــل مرصف لبنان وســحباً للعملة الوطنيــة من اإلقتصاد
يتم تداولهــا ،هناك عملية تهريب
وبحســب املعلومات التي ّ
تتم حال ًيا خارج لبنان باإلضافة إىل تخزين من قبل
للدوالرات ّ
بعض القوى السياســية للدوالرات بهدف اإلنتخابات النيابية
امل ُقبلة.

} معضلة االنتخابات – التحدّ ي املايل }

إهتــامم القــوى السياســية باإلنتخابــات النيابية دفع
بالحسابات السياسية واإلنتخابية ألخذ األضواء عىل حساب
املعالجة املالية لألزمة الحالية .فالتحاليل تشري إىل أن التحدّ ي
املايل للدولة اللبنانية هو األخطر نظ ًرا إىل أن لبنان أصبح يف
منطقة سيكون من الصعب بعدها الحصول عىل ثقة امل ُجتمع

الدويل وبالتايل متويل حاجاته من العملة الصعبة .نعم هذه
النقطــة هي نقطة جوهرية ،وإذا ظــ ّن البعض أنه ب مكان
لبنان الحصول عىل األموال ساعة يشاء ،فهذا خطأ فادح ألن
الثقة الدولية بالدولة اللبنانية أصبحت عىل املِحكْ  ،وبالتايل لن
يكون مبقدور لبنان بعدها اإلقرتاض من صندوق النقد الدويل
أو من أي دولة أخرى.
تم رضبها مع األداء املايل السيىء
مصداقية الدولة اللبنانية ّ
للحكومات املـــتعاقبة خالل العقــود املاضية ،لتأيت بعدها
حكومة الرئيس حســان دياب وتعــزل لبنان مال ًيا عن العامل
عرب وقف دفع سندات اليوروبوندز ،باإلضافة إىل عجز املجلس
النيايب عن إقــرار القوانني املالية (قانون الكابيتال كونرتول
ً
مثــال يف أحلك األوقات) التي تعترب عنرصاً جوهرياً يف الثقة
العاملية (واملحلية) باألداء املايل للدولة اللبنانية.
يذهــب البعض إىل القول ان الــ وة ال ازية التي ينعم
بهــا لبنان ســتنقذه من أزمته الحاليــة .إال أن هذا البعض
أقل كلفة وهناك العديد
نيس أن الطاقة البديلة بدأت تصبح ّ
مــن الدول يف العــامل (حتى املنتجة للنفــط) بدأت تنفيذ
خطــط إلدخال الطاقة البديلة يف عروض الطاقة املتوافرة
( .)Energy mixهذا األمر يعني أن ال از املتوقّع استخراجه
يف أحســن األحوال يف غضون  7سنوات ،لن يكون بالقيمة
املتوقّعة منه حال ًيا.
مــن هذا املنطلق هنــاك رضورة قصوى لبناء إقتصاد قوي
و ُمتن ّوع ب ض النظر عن ال وة ال ازية .وهذا األمر مستحيل
يف ظل دوام هجرة األدم ة واســتخفاف أهل السياسة بهذا
العامل املدمــر لالقتصادات الناجحة فضــالً عن املتهالكة.
وبالنظــر إىل الدول املنتجة للنفــط وال از ،نالح أن هناك
مشاريع لتنويع اإلقتصاد وزيادة نسبة اإلقتصاد غري النفطي
ّ
املحــيل اإلجاميل  ،إضافــة إىل االهتامم الجدي
يف الناتــج
بتطوير الثقافة املجتمعية ورفع رأس املال الب ي واستقطاب
الــ وات واألدم ة املحركة لالقتصادات  .فام ع القيمون
يف لبنان فاعلون؟

ّ
فيينــــــــا :أوســــــــاط الوفــــــــد اإليرانــــــــي بوريــل وبلينكــنّ :
أي عــدوان مــن قبــل روســيا ضــد أوكرانيــا ســيكون لــه تبعــات وخيمــة
وح ّذر الرئيس األمرييك جو بايدن من أنّ روســيا
أضــاف «لســوء الح  ،لقد ســمعنا جميع أنواع
املفـــــاوض تنفـــــي التوصـــــل التفـــــاق مؤقـــــت (تتمة ص(1

(تتمة ص(1

«نحن تلك اإلرادة الالزمة بحسن النية
للتوصل إىل اتفاقٍ جيد ،وإذا أظهر الجانب
ال ريب أيضــاً مثل هذه النية الحســنة
واإلرادة فب مكاننــا التوصــل إىل اتفاقٍ
جيد».

} رئيس الوفد الرو

}

مــن جهته ،لفت رئيس الوفد ال ّرو
إىل مفاوضات فيينا حول إحياء االتفاق
النــووي مع إيران ميخائيــل أوليانوف
 ،إىل «أنّنــا أجرينــا اجتام ًعــا تقليديا

ألفرقاء خطّة العمل الشــاملة املشرتكة
(من دون إيران) وكذلك الواليات املتحدة
األمريكية .وعىل وجه الخصوص ،جرى
الصعبــة لضامنات عدم
بحــث القض ّية ّ
ريا إىل أنّ
مش
ابقة»،
الس
ً
تكرار املشــاكل ّ
قدّ م عددًا من املقرتحات
«الوفد ال ّرو
بهذا الشأن».
وســبق أن ذكر أوليانوف ،أمس االول،
«أنّنــي ميكنني أن أقــول إنّ األجواء يف
مفاوضــات فيينا إيجاب ّية وعمل ّية .يبدو
انطالقًــا من اتّصااليت مع نظرايئ ،أنّهم
يشــاركون هذا التقييم .إنّنا يض قد ًما،
ليس رسي ًعا ولكن بشكل تدريجي».

ســوريا :االحتــالل األميركــي يبنــي مصفــاة نفــط
ف ـــي حق ـــول رمي ـــالن بالتع ـــاون م ـــع «قس ـــد»
(تتمة ص(1
ٍ
ب ّر ٍ
وناقالت وعد ٍد من الشــاحنات،
ادات
ٍ
ٍ
جهت
وتو
،
ة
عسكري
ســيارات
4
ترافقها
ّ
بها إىل شــاميل العراق عرب املعابر غري
ال عية».
وتضــم مديرية حقــول نفط وغاز
الحســكة يف الرميالن واحد ًة من أكرب
القواعــد األمريكيــة العســكرية غري
ال عية يف ســوريا ،وهــي أ َّو ُل قاعد ٍة
جوي ٍة أنشــأها الجيــش األمرييك يف

البالد ،وذلك بعد أن اســتوىل عىل مطار
«تل حجر» الزراعي التابع لها ،ليقوم بعد
ذلك بتطويره ليتناسب مع حركة هبوط
وإقالع الطائرات الضخمة.
وكان إنتاج ســوريا من النفط الخام
عــام  2010قد وصل إىل ما يقارب 360
ألف برميــلٍ يومياً ،منها  100ألف برميلٍ
َ
يوميــاً من حقول مديرية نفط الرميالن
وحدهــا .أ َّما القمــح ،فكانت محافظة
الحســكة تُنتج ما يُقــارب مليونَ طن
سنوياً.

وناقــش بوريــل وبلينكــن كذلــك «االلتزامات
الدبلوماســية الثنائية ومتعــددة األطراف يف ظل
فيام يتعلق
املقرتحات التي قدمهــا االتحاد الرو
بآراء روسيا حول الرتتيبات األمنية يف أوروبا».
وذكر البيان أن الطرفني «أكدا عىل ال اكة الدا ة
للواليــات املتحدة واالتحــاد األورويب والتزاماتهام
املشــرتكة باألمن عرب املحيــط األطليس ومواجهة
التحديات األمنية املشرتكة».
وتســتضيف جنيف يوم  10كانــون الثاين جولة
جديدة من املحادثات حول االســتقرار االسرتاتيجي
بني الحكومتني الروســية واألمريكيــة ،ليليها يوم
 12كانون الثاين اجتامع ملجلس روســيا الناتو يف
بروكسل.

} وزارة الخارجية األمريكية }

اىل ذلــك ،قــال املتحدث باســم وزارة الخارجية
األمريكيــة إنّ الوزير أنتوين بلينكن أبلغ مســؤوالً
أوروبيــاً بأنّ «من األهمية مبكان دعم وحدة أرايض
أوكرانيا» ،وبأنّ «أي عدوان رو جديد سيفيض إىل
قاس».
ٍ
رد
وقال مســؤول كبــري يف اإلدارة األمريكية ،أمس
االول ،إنّ الواليات املتحدة وحلفاءها مســتعدون ألن
يناقشــوا مع روسيا يف محادثات بشــأن أوكرانيا
إمكان وضع الجانبني قيوداً عىل املناورات العسكرية
ون الصواري يف املنطقة.
ومــن املقرر بدء جولة املحادثات يف جنيف ،اليوم
االثنني ،لكن املسؤول قال إنّ الواليات املتحدة «ليست
عىل اســتعداد ملناقشة فرض قيود عىل ن القوات
األمريكيــة أو عىل وضع هــذه القوات يف دول حلف
شامل األطليس باملنطقة».

ســتواجه «عواقــب اقتصادية وخيمــة» إذا قرر
فالدميــري بوتني غــزو أوكرانيا.
نظــريه الرو
وقدّ م مســؤولون أمريكيون ،أمس السبت ،مزيداً من
التفاصيل عن العقوبات الصارمة التي ميكن فرضها.
وتستهدف محادثات جنيف ،التي ستتبعها جوالت
أخرى األســبوع املقبل يف بروكســل وفيينا ،تجنب
حدوث أزمة .وتريد روســيا ضامنات أمنية وإنهاء
توســع حلف شــامل األطليس رشقاً ،وهي مطالب
تقول الواليات املتحدة إنّها غري مقبولة.
وتقول روســيا إنّها تشــعر بالتهديد من احتامل
ن الواليات املتحدة أنظمة صاروخية هجومية يف
أوكرانيــا ،لكن بايدن أكد لبوتــني أنّه ال ينوي القيام
بذلــك .أضاف املصدر أنّ الواليــات املتحدة تبحث مع
حلفاء ورشكاء يف أوروبا وآســيا فرض قيود تجارية
عىل روسيا.

} روسيا تشعر بـ «خيبة أمل» }

من جهتــه ،قال نائب وزيــر الخارجية الرو
ســريغي ريابكوف ،لوكالة «ســبوتنيك» ،إن روسيا
تشــعر بخيبة أمل للمؤرشات الصادرة من واشنطن
وبروكسل قبيل اجتامعات جنيف حول األمن.
وقال ريابكوف« :روســيا تأسف إلرصار واشنطن
عىل تقديم موســكو للتنازالت قبيــل االجتامعات
األمنيــة .لن ترض موســكو للض وط األمريكية»،
مضيفاً أن «النهج األحادي من جانب الواليات املتحدة
األمريكية والناتو ال ميكن أن يكون أساساً للنقاشات
حــول الضامنات األمنية .باختصار ،إنها تعكس عدم
فهــم ما نحتــاج إليه .ما نحتــاج إليه هو ضامنات
قانونية ،وضامنات ملزمة لحلف الناتو بعدم التوسع
أك من ذلك ،وتصفية كل ما أوجده الحلف من خالل
اتباع الرهاب املناهض لروســيا واملفاهيم الخاطئة
حول السياسات الروسية منذ عام .»1997

التكهنــات حول ما يجــب عىل روســيا القيام به
والخطوات التي يجب أن تتخذها .لقد اســتجبنا مراراً
وتكراراً لهذا النهج عىل جميع املســتويات .ال ميكن
أن يكون هذا مبثابة أســاس ملناقشة مثمرة ،ناهيك
عن اتفاق».
كام أشــار إىل أنه «مــن املحتمل لل اية أن نضطر
للتعامل مع عدم رغبة الواليات املتحدة وحلف شامل
األطليس يف االســتامع إىل مطالبنــا بالفعل ،لكننا
بالطبــع لن نقدم أي تنازالت تحت الض ط املســتمر
والتهديدات ا تية مــن الجانب ال ريب للمفاوضات
املقبلة» ،مضيفاً أن التنازالت تحت اإلكراه «مستحيلة
متاماً» ،موضحا أن «هذا يعني التعارض مع مصالحنا
الخاصة ومصالحنا األمنية».
ووفق نائب وزير خارجية روســيا ف ن «روسيا
تتوجــه إىل جنيــف ليــس للطلب وإ ــا مبهمة
واضحــة يجب تنفيذها بنــاء عىل رشوطها» ،وأن
«الواليــات املتحدة والناتو يجب أال تشــكان بجدية
موسكو خالل املشاورات بـــشأن ضـامن األمن يف
جنيــف».

} زاخاروفا }

أكدت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية
ماريا زاخاروفا ،أن الوفد الرو إىل املفاوضات مع
الواليات املتحدة حــول الضامنات األمنية يف جنيف
يحمــل معه أفكاراً عملية بخصوص هذه الضامنات.
وقالت زاخاروفا يف ترصيحات :وصل دبلوماسيو
وعســكريو روســيا إىل جنيف ،ومــن املخطط أن
يجروا مساء اليوم الجولة األوىل من املفاوضات مع
األمريكيني عىل نطــاق ضيق حول القضايا األمنية.
وهذا العمل سيســتمر اليوم بشكل موسع ،وبالتايل
سيكرس يوما الـ  9والـ  10من كانون الثاين الحايل
للمفاوضات بشكل أك عمقاً.

ّ
حكوميـــــة الثالثـــــاء املقبـــــل ...وتشـــــكيل لجنـــــة إلزالـــــة آثـــــار أعمـــــال الشـــــغب
كازاخســـــتان :تغييـــــرات
قائ ــد ق ــوات حف ـ الس ــالم :لتحقي ــق االس ــتقرار ...مجل ــس منظم ــة معاه ــدة األم ــن الجماع ــي :لعق ــد جلس ــة

قال مسؤولون يف مدينة أملا آتا إن املدينة تشهد استقرارا لكن
ال تزال هنالك بعض الجامعات املســلحة التي تقاوم ب اســة
وتشتبك مع قوات األمن املنت ة بأرجاء املدينة ملكافحة اإلرهاب.
وقال نائب عمــدة املدينة يرزان باباكومــاروف ،وفق قناة
خرب 24التلفزيونية« :هناك استقرار ...ورغم ذلك ال تزال هناك
اشتباكات رشسة من قبل املسلحني الذين ما زالوا يقاومون».
وأطلقت السلطات تحذيرات للسكان يف املدينة برضورة أخذ
الحيطة أثناء سري العملية األمنية.
من جانبها ،قالت مصادر محلية مسؤولة إن طفلة تبلغ من
العمر أربع ســنوات لقيت حتفها نتيجة االشتباكات الدائرة يف
املدينة أمس االول ،إذ تعرضت سيارة تقل أربعة أطفال إىل إطالق
نار من مجهولني ،ما أدى إىل إصابة الفتاة وموتها يف الحال.
وتشــهد أملا آتا ،أكرب مدن كازاخســتان ،نقصا يف اإلمدادات
ال ذائية ،يف حني تعمل السلطات عىل حل هذه املشكلة وتأمني
ال ذاء والدواء واملستلزمات األساسية للمواطنني.

} قوات األمن الكازاخستانية
تعلن القضاء عىل  16مسلحاً }

يف ســياق متصل وعىل ضوء العملية األمنية لتطهري البالد
من اإلرهابيني ،أعلنت وزارة الداخلية يف كازاخستان ،أن قواتها
متكنت من القضاء عىل  16مســلحاً والقبض عىل أك من 6
آالف من مثريي أعامل الش ب يف البالد خالل األيام املاضية.
ونقــل عن الوزارة قولها يف بيان« :أثناء الحفاظ عىل النظام
العام وحامية النظام الدستوري للبالد تم القضاء عىل  16مجرماً
واعتقال نحو  6000شــخص ممن شــاركوا يف أعامل الش ب
والنهب واالشــتباكات املســلحة بينهم أجانب ورعايا من دول
مجاورة» ،مشــرية «إىل أن أك من  1300من ضباط ال طة
وأفــراد من الحرس الوطنــي ووزارة الدفاع فضالً عن األجهزة
الخاصة أصيبوا خالل هذه األحداث.
وأشــارت الوزارة «إىل أنه تم أمس االول اعتقال  850مسلحاً

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

} قائد قوات حف السالم يف كازاخستان }

شــاركوا يف االشــتباكات
املســلحة وعمليــات النهب
والرتهيب يف مدينة أملاتا أكرب
مدن كازاخســتان موضحة
أن مســلحني حاولوا الهجوم
خــالل األيــام املاضية عىل
مركــزي رشطة يف مدينتني
كازاخســتانية كــام جرت
محاوالت متكررة يف مدينتي
تاراز وتالديكورغان للهجوم
واالستيالء عىل مراكز حجز
املجرمني واملوقوفني التابعة
لل طة ولكــن قوات األمن
تصدت لهذه املحاوالت».

} رئيس كازاخستان
{

اليات سكرية م روقة يف شوار كا اخستان

من جهتــه ،أعلن املتحدث
باسمالرئاسةالكازاخستانية،
بريك أوايل ،أنَّ «الرئيس قاسم جومارت توكاييف بصدد اإلعالن
عن تشــكيلة الحكومة الجديدة يوم الثالثاء املقبل» ،وذلك بعد
ٍ
إقاالت عىل خلفية االحتجاجات العنيفة التي تشهدها البالد.
وأوضح أوايل ،يف بيانٍ بثّته قناة «خرب  »24الكازاخستانية،
أنَّه «ســتكون هناك ت يريات يف  11كانون الثاين» ،يف إشار ٍة
إىل التعديل الحكومي.
وكان أمر رئيس كازاخستان ،قاسم جومارت توكايف ،بتشكيل
لجنة حكوميــة إلزالة آثار وتداعيات أعامل الشــ ب والعمل
برسعةعىل ترميم املنشــآت واملرافق العامة املترضرة ،حسبام
ذكره املكتب الرئا .
وجاء يف البيان الرئا « :خالل االجتامع ،صدرت تعليامت

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

من رئيس الدولة بتشكيل لجنة حكومية إلزالة العواقب الناجمة
عن االضطرابات يف مناطق معينة».
وقال توكايف من خالل البيان ،إن قوات األمن ستتخذ جميع
اإلجراءات الالزمة الســتعادة النظام العام واألمن بشكل كامل
يف البالد.
كام أمر الرئيــس توكايف ببدء العمل عىل وجه الرسعة يف
ترميم املنشآت التي دمرت نتيجة االضطرابات يف البالد.
من ناحية أخرى ،قدم املسؤولون األمنيون تفاصيل عن الوضع
يف البــالد ،مؤكدين أن عملية «تطهري» وإعادة األمن للمناطق
ومدن كازاخستان مستمر ،وتجري عمليات اعتقال اإلرهابيني،
والتحقيقات وجمع األدلة.

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

بدوره ،أعلن قائد قوات حف الســالم ملنظمة معاهدة األمن
الجامعي آندريه ســريديوكوف ،أن هذه القوات بدأت انتشارها
وتنفيذ مهامها يف كازاخستان.
ونقل عن سريديوكوف قوله خالل إحاطة إعالمية مع نائب
وزير الدفاع الكازاخســتاين سلطان جاملدينوف :تنفيذ مهام
قوات حف السالم الجامعية سيتواصل حتى االستقرار الكامل
للوضع يف البالد.وأعلنت دول منظمة معاهدة األمن الجامعي،
إرسال قوات حف سالم إىل كازاخستان بعد طلب من رئيسها
قاسم جومارت توكاييف ملساعدة بالده يف الت لب عىل ما وصفه
«بالتهديد اإلرهايب».
ويف ســياق متصل ،بدأت وحدات من القوات الروسية ضمن
قوات حف السالم التابعة ملنظمة معاهدة األمن الجامعي يف
مطار أملا آتا بأعامل تدريبية.
وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروســية يف بيان
لها ،بأن «وحدات فرعية من القوات الروســية ضمن قوة حف
الســالم يف كازاخســتان بارشت تدريبات خاصة مبنع وقوع
الحاالت الطارئة».

} مجلس منظمة معاهدة األمن الجامعي }

اىل ذلك ،أعلنت الرئاسة الروسية أن مجلس منظمة معاهدة
األمن الجامعي ،ســيعقد جلســة اليوم ملناقشــة الوضع يف
كازاخستان.
وجاء يف بيان للخدمة الصحفية للرئاســة صادر امس ،أن
الرئيس الرو فالدميري بوتني سيشارك يف جلسة استثنائية
ملجلــس األمن يف منظمة معاهدة األمــن الجامعي اليوم وأن
الجلســة ستناقش موضوع الوضع يف جمهورية كازاخستان
وتدابري تطبيعه.
يذكر أن عقد الجلسة سيكون عن طريق تقنية الفيديو برئاسة
جمهورية أرمينيا.

املـدير املايل عــامد معـلوف
ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار هشام زين الدين
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