«كورون ــــــا» :حال ــــــة وف ــــــاة
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 12صفحة

«يــــو ال ض ـــ » النقابــــي يشــــل لبنــــان ...ان ـــ ار مــــن بــــري لعهــــد عــــون عبــــر النقابــــات

صحيح ان االوضاع املعيشــية والحياتية للمواطنني
اللبنانيــني تخطت الخط االحمر يف انحدارها ويف جوع
املواطنــني واحوالهــم عىل جميع االصعــدة من ادوية
واستشفاء وغالء املواد املعيشية واالستهالكية ،وحدث
وال حــرج عن كل الحقوق املدنيــة التي فقدها املواطن
اللبناين والتي بالطبع تتطلب غضبا شعبيا.
اال ان فتيل التحرك هذه املرة جاء من الرئيس نبيه بري
الذي قرر مواجهة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
بطريقة غري مبارشة عرب النقابات.
رئيس اتحــادات ونقابات قطاع النقل الربي بســام
طليس هو رجل يدخــل يف نفوذ بري مبارشة واالتحاد
العاميل ايضا بشخص رئيسه بشارة االسمر.

هكذا ســيكون اليوم الخميس «يوم الغضب» النقايب
ولن يقف عند هذا الحد بل ســيتعداه اىل غضب شــعبي
كبري عــرب اغالق كل الطرقات يف كل لبنان من الجنوب
اىل الشامل اىل البقاع وصوال اىل جبل لبنان وبريوت من
الخامسة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر.
فخامــة رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون لن
يتحــرك اال باعطاء توجيهاته للجيش اللبناين واالجهزة
االمنية لحفظ االمن.
لكنه ســيبقى يف بعبدا ينظر اىل التظاهرات واالقفال
واالرضاب منتظرا الخطوة املقبلة لرئيس مجلس النواب
نبيه بري وما هو املطلوب.
هل نحن ذاهبون النتخابات رئاســية مبكرة؟ ام نحن

ذاهبــون اىل انتخابات نيابية تســيطر عليها النقابات
شعبيا وستكون هذه النقابات املتحالفة مع الرئيس بري
هي املسيطرة عىل االنتخابات النيابية؟
عندها ســيضعف خط التغيري نحــو املجتمع املدين
ويضعــف ايضا التغيري املطلوب عىل مســتوى املجلس
النيايب لتغيري االكرثية النيابية الحالية عرب االنتخابات
ويكــون الرئيس بري قد اســتطاع تأمني اكرثية نيابية
جديدة برئاســته تضم اكرث مــن قوى كربى والحلف
االسايس فيها هو حلف بري ـ جنبالط ـ الحريري اضافة
اىل تحالفات يف املناطق بـ «املف ّرق».
مثالً ان يحصل تحالف مع التيار الوطني الح ّر او «القوات
اللبنانية»،معالعلماناالحزاباطلقتماكيناتهااالنتخابية.

«يوم الغضب» النقايب اليوم ،سيعطي اشارات شعبية
مــن خالل الشــعارات التي ســيحملها املتظاهرون او
الكلامت التي ســتلقى ،وعندها يظهر املنحى السيايس
لتحرك النقابــات ،ومدى دخول بري عىل الخط مبارشة
يف الكالم السيايس الذي سيقال.
لن تهز التظاهرات موقع الرئيس العامد ميشال عون،
الن من طباعه البقاء حتى آخر لحظة عىل موقفه ،وكذلك
لن تضعف الرئيس بري ،بل ســتعطيه قوة اضافية ،الن
مساحة قوته ستزداد من خالل امتداد جمهور النقابات
اللبنانية.
الواسع عىل مدى االرا
الوضع خطري وخطري وخطري....

«الديار»

تقاطـــــع االحصـــــا ات االنتخابي ــــة :تق ــــد لح ــــزب اللـــــه واملجتمـــــع املدنـــــي والقـــــوات وتراجـــــع ل خريـــــن
صـ ـ ـ ــراع عـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ــري الـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــارع در ...وق ـ ـ ـ ــاع النقـ ـ ـ ــل يقفـ ـ ـ ــل ال رقـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي كل لبنـ ـ ـ ــان
رضوان الذيب
«الجــوع كافر» والبالد نحو الهاوية او االنفجار الكبري ،يف
ظل اســوأ ازمة غري مســبوقة طالت كل اللبنانيني الالهثني
وراء «لقمة الحالل «» وحبة الدواء» وابسط مقومات الحياة
الكرمية املفقودة يف هذه الدولة املحكومة من تجار السياسة
والديــن واالخالق ،الذين رشعوا لبنــان عىل كل االحتامالت
«املــرة» ،جراء مامرســاتهم املحصورة بالتفتيش عن حفنة
من الدوالرات ...طبقة سياســية ال تعرف الرحمة والشفقة،
تتعاطــى مع الناس «كقطعان ماشــية والدفع عىل الرأس»
و»االنىك ان كل ما يرتكبونه مغلف بسياســات «فرق تســد»
و»حامية طوائفهم» ونسوا ان معاناة ابناء بريوت واالرشفية
والــدورة وبرج حمود وطرابلــس وجونية وكروان وجبيل
وعكار والكورة وصيدا وصور والنبطية وبعلبك وزحلة وراشيا
وشــتورا وعالية والشــويفات والدامور وزغرتا وبرشي وكل
املناطق اللبنانية واحدة يف الفقر والعوز واالذالل ،وان «اللرية»
ليست مسيحية او اســالمية او درزية ،والتاجر و»السمسار
والحرامي» العالقة له باالديان الساموية الرشيفة ،بل هؤالء
جميعا شــلة واحدة يف النهب ونقل البالد من ازمة اىل ازمة
ومن حرب اىل حرب اكرب ،وال خالص للبنانيني اال باســقاط

هذه «الشــلة» بكل الوســائل املرشوعة ،رغم ان املستقبل ال
يبرش بالخري مطلقا ،و»البدائل املطروحة» تحوم حولها مئات
االسئلة بغض النظر عن النوايا.

رسائل بري لعون واقفال البلد اليوم

وبالعودة اىل التفاصيل السياســية ،فان املصادر السياسية
العليمة ،تؤكد ان االيام القادمة تحمل معها «غيوما ســوداء»
جراء انتقال حرب «داحس والغرباء» ب عون وبري وباســيل
اىل الشــارع ،وترجم اليوم بقطع شــامل للطرقات الدولية
واقفــال مداخل العاصمة بــريوت واملناطق من قبل قطاعات
النقل الربي التي يقودها القيادي يف حركة امل بسام طليس،
ورغم احقية مطالب السائقني ومعاناتهم وفقرهم وعذاباتهم
ومرشوعية تحركاتهم لكنها لن تخرج عن الكباش الســيايس
يف البالد بني عون وبري املفتوح عىل كل الســيناريوات ،وهنا
تســال املصادر السياســية القوى التي تهاجــم الدولة؟ من
الدولة اليوم؟ ومن رموزها منذ الطائف حتى االن؟ ومن اوصل
الدولة اىل هذا الحضيض ،ومن افلســها معظمهم من فريق
ســيايس ادار الدولة مع رشكائه منذ التسعينات؟ ومل ينفذوا

(تتمة املانشيت ص)12

احت ا ا و
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را

ال را

ُ
اإلحيتاطــي الفيديرالــي يرفــع فوائــده فــي ار املقبــل و ـ ه ي التداعيــات على لبنان
ال خــروج مــن أ مــة الــدوالر مــن دون إص حــات علــى رأســها إعــادة يكلــة اإلقتصــاد

جاسم عجاقة

اإلنتظــام املــايل ألي دولة هو عنرص جوهــري يف اإلدارة
املالية للدولة حيث تعترب اإلســراتيجيات املالية اإلقتصادية
يتم
أهم العنارص التي ّ
املوضوعــة يف املوازنات الحكومية من ّ
عىل أساسها قياس ف ّعالية املوازنات .وإذا كان عجز املوازنة هو
هم يف تقييم األداء املايل للحكومات ،إال أنه ليس املقياس
عامل م ّ
الوحيد ل نتظام املايل بحكم أن هذا األخري يتأثر بأعباء الديون
حكام يف خدمة الدين
املوروثة يف األعوام املاضية مام ينعكس
ً

العــام كام بالدورة اإلقتصاديــة .وهو ما ميكن مالحظته من
خالل تســجيل عجز يف املوازنة مبعزل عن الخيارات الهيكلية
للحكومة يف املوازنة العامة عنيت بذلك مســتوى الرضائب
ومستوى اإلنفاق.
دراســة اإلنضباط املــايل للدولة مت ّر إلزام ًيــا عرب القيود
املفروضة عىل ميزانية الدولة لناحية أن متويل اإلنفاق مي ّر من
ً
عمال باملعادلة
خالل الرضائب أو إصدار ســندات الخزينة وذلك
التالية :إصدارات ســندات خزينــة جديدة (أي زيادة يف الدين
خدمة الدين العام اإلنفاق
العام) اإليرادات الرضيبية
العام .وبالتايل فإن نســبة الدين العام تزيد لســبب من إثنني:

()1تســجيل عجز أ ّويل أو ( )2زيادة الفجوة بني سعر الفائدة
الحقيقــي ومعدل النمو .هذا األمــر يعني أن هناك رضورة أن
يكــون هناك فائض يف امليزان األ ّويل يفوق خدمة الدين العام
بهــدف تحقيق اإلنتظام املــايل تحت طائلة اإلفالس (وهذا ما
وصل إليه لبنان!).
اإلنتظــام املايل هو رضورة يف املالية العامة ألنه يؤدّي إىل
توازن يف الحسابات العامة ويف ميزان املدفوعات ،ويزيد الثقة

فلس ين تشهد جريمة مروعة :استشهاد ُم ّ
سن بعد تنكيل جنود االحت ل به
استشهد فجر أمس األربعاء ،املسن عمر عبد املجيد أسعد
( 0عاماً) يف قريه جلجليا شــامل مدينة رام الله ،وسط
الضفة الغربيــة املحتلة ،وذلك بعد احتجازه من قبل جنود
االحتــالل ،وتقييده وتعصيب عينيه ،والتنكيل به واالعتداء
عليــه ،وتركه ملقى عىل األرض حتى فارق الحياة.
وقــال رئيس املجلــس البلدي يف قريــة جلجليا ،فؤاد
فطّوم ،إنّ «املســن أسعد ،استشــهد إثر احتجازه واالعتداء
عليــه من قبــل جيش االحتالل اإلرسائيــيل التي اقتحمت
القريــة ،واحتجزت املســن عقب االعتــداء عليه بالرضب،
وتقييد يديه».
وأوضح أنّ «القوات اإلرسائيلية انســحبت ،وتركت املسن
أسعد ملقى عىل األرض داخل منزل قيد اإلنشاء ،حيث فارق
الحياة» ،مشــرياً إىل أنّ أهايل القرية نقلوا املســن للعالج
يف مجمــع فلســطني الطبي برام اللــه ،غري أنه وصل إىل

الت ي ال ي ر

يقولــون انها كلها قانونيــة ولكنها بدأًت مبذكرة جلب
بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومذكرات توقيف
وجلــب بحق  4وزراء ،ورغم ما يقــال عنها يف القانون،
لكنها خارجة عن املألوف يف الحياة السياســية اللبنانية،
دون ان ننــ من وقت آلخر مذكرات القاضية غادة عون
بحق حاكم مرصف لبنان رياض سالمة مبنعه من السفر
وغريها وعدم تجاوب النيابة التمييزية واالجهزة االمنية
مع طلبات عون.
هذا وانطالقاً من الواقع املرير ،نناشــد الثنايئ الشــيعي
الوطنــي اعادة تفعيل الحكومة ألن املطلوب الكثري يف هذه
املرحلة الصعبة ،أما بشأن املذكرات التي ذكرناها سابقاً فيجب
ايجاد حل عقالين واقعي يأخذ بعني االعتبار األمر الواقع عىل
االرض وان هذه القرارات غري مألوفة.

«الديار»

محاد ات روسيا مع الـ «ناتو» :نتائ غير حاسمة
واتهامات روســـــية لل رب بتهديد مصالحها

(التتمة ص)12

ل ال هي ع ر عب ا ي

ف ــرن ــس ــا :بـــــ مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا يـــهـــدد ال ــت ــوص ــل التـ ــفـ ــاق نـ ــووي
ايــــران :بــاريــس لعبت دور الــشــرطــي الــســيــى فــي املــحــاد ــات سابقا
اعتــرب وزيــر الخارجية
الفرنيس جان إيف لودريان
أن مفاوضــات فيينــا حول
إحيــاء االتفــاق الخــاص
بربنامج إيران النووي تجري
بشــكل بطيء للغاية الفتا
أمام الجمعية الوطنية اىل أن
«ذلك يهدد إمكانية التوصل
إىل اتفــاق حول نووي إيران
يستجيب ملصالح كل األطراف
يف إطــار زمنــي واقعي» .لود ان
واضاف»:ال نزال بعيدين عن
إبرام صفقة».
ويف وقت سابق ،أعلن وزير الخارجية اإليراين،
حســني أمري عبد اللهيــان ،أن بالده «ســتواصل
املفاوضات مبنطق قوي» ،مؤكداً أنها «قدّ مت حلوالً

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

ً

عب ال هيان
لألطراف اآلخرين».
ورأى عبــد اللهيان ،أن «فرنســا كانت تلعب دور
الرشطي الســي يف مفاوضات فيينا ،بينام باتت
تترصف بطريقة معقولة مؤخّراً.

ونفى الوفــد االيراين يف حديــث إىل امليادين،
األخبــار التي تحدثت عن البدء بصوغ اتفاق مؤقت

(التتمة ص)12

ب م اد ا

و يا وال ا و

عقــدت الواليــات املتحــدة وحلفاؤها
األوروبيــون محادثات مع موســكو أمس
األربعــاء يف مقــ ّر حلف شــامل األطليس
(ناتو) يف بروكسل ،ملحاولة تجنيب املنطقة
ما تعدّ واشــنطن تهديدا روســيا باجتياح
أوكرانيا ،غري أن موســكو مل تبد أي عالمات
تهدئة يف هذه املرحلة.
ووافقت موسكو عىل إعادة إحياء مجلس
«ناتو-روســيا» وهــو هيئة استشــارية
أنشــئت عام  2002وعلّقت أعاملها يف متوز
.201
واســتقبل ينس ســتولتنربغ األمني العام
لحلف شــامل األطليس ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الرويس يف مقر الحلف
ملحاولة نزع فتيل أســوأ التوترات بني الرشق
والغرب منذ الحرب الباردة ،والتي اشــتعلت
رشارتها بسبب املواجهة حول أوكرانيا ،التي
تقول الواليات املتحدة إن روســيا تســتعد

لغزوها.
وترفض موسكو هذه االتهامات ،رغم أنها
تحشد قواتها بالقرب من الحدود األوكرانية.
وشارك يف محادثات مجلس ناتو-روسيا
ســفراء ووزراء حلف األطليس ووفد رويس
بقيادة غروشــكو .وهذه أرفع محاولة تتم
يف حلف األطليس لتحويل الرصاع العسكري
املحتمل بســبب أوكرانيا إىل عملية سياسية
ودبلوماسية.
وأكــد األمني العام لحلف الناتو أن اجتامع
مجلس الحلف وروســيا كان مفيدا ،معرفا
بوجود اختالفات كبرية مع روســيا ،وأعلن
أن أعضــاء الحلف اتفقوا عىل عقد لقاء آخر
مع روسيا.
ووصف غروشــكو االجتامع بأنه «لحظة
الحقيقة» يف العالقات بني روســيا وحلف
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ايفانكا رئيسة للواليات املتحدة

نبيه الربجي

هل يتجرأ جــو بايدن
عىل وضع دونالد ترامب
وراء القضبان؟ السيناتور
اليزابت وارن سألت «ماذا
يفــرض أن يكون عقاب
من خطــط لتفجري حرب
أهلية يف بلدنا؟ بطبيعة
الحــال انــه ...الكريس
الكهربايئ»!
يف الذكــرى األوىل
لواقعة  6كانون الثاين ،عاصفة مــن التعليقات حول
الرجل الذي رفع شــعار «أمريكا العظمى» فاذا به «يقلد
القردة يف ادارة األمرباطورية».
مل يكن احتالل الكونغرس بالحدث العادي .هنا هيكل
الدميوقراطيــة يف أمريكا ،حتى اذا ما ســقط يف يد
الغوغاء ،وكام قالت توماس فريدمان ،تفككت الدولة،
وانتقلت عدوى جمهوريات املوز اىل شامل القارة.
آخذ عىل قادة الحزب الجمهوري الذي أنتج رجاالً مثل
دوايــت ايزنهاور (بطل النورمانــدي) ،ورونالد ريغان
(داعيــة حرب النجــوم) ،وجورج بــوش األب (قطب
النظــام العاملــي الجديد) ،تحويل الحــزب اىل ظاهرة
قبلية يف دولة تعدّ لالنتقال اىل كوكب آخر.
بايدن الذي قال فيه الجمهوريــون أنه عندما يقرع
الطبول كمن ينقر عىل الدفوف ،تكلم بأعىل صوته يف
الذكــرى .رفع اصبعه ،وقال «لن نســمح ألي كان بأن
يغرز الخنجــر يف عنق أمريكا» .االصبــع كان موجهاً
بالذات اىل الرئيس السابق...
مؤرشات كثــرية عىل أن ترامب هو مــن كان وراء
عملية االقتحام .يف ذلك الوقت كان ال يزال يف منصبه.
عىل مدى ســاعات ،وكان يتابع املشــهد عرب الشاشة،
مل يصدر عنه أي موقف« .كان ينتظر فرار املشــرعني
مثل لصوص الشــوارع» ومنع خلفه من أداء القســم
الدستوري.
الــكل يف املؤسســات السياســية ،والعســكرية،
والقضائية ,يدركون أن مثة جرمية دستورية قد وقعت
أمــام املأل .ولكن ال أحد يجــرؤ أن يذهب بالقضية اىل
النهاية خشــية أي تداعيات كارثية .هيالري كلينتون،
ومنذ أيام ،وصفته باألفاك الذي اذا أنتخب ثانية ،وهذا
ما يعمل له ،لقاد الكرة األرضية اىل الخراب...
باحثــون ،ومعلقون بــارزون يــرون أن غيابه عن
املــرح «رضورة وجوديــة» بقدر ما يشــكل بقاؤه
«اشــكالية وجودية» .اذا تم القبــض عليه ،يف الحال
ســتظهر املتاريس (والبنادق) يف شــوارع واشنطن،
ونيويورك ،ولــوس انجلس ،بــل يف كل أنحاء البالد.
واذا ما أتيح له خــوض انتخابات عام  ،2024ال بد أن
يتزعزع النسيج السوســيولوجي يف الواليات املتحدة،
دون أن يكون بوسع أحد التكهن بعواقب ذلك.
الباحث يف «الفلسفة السياسية» جون غولدسميث
الحــظ أن صمويــل هانتنغتون الــذي كان يرمي ،من
خالل نظريتــه حول صــدام الحضــارات ،اطالق يد
الواليات املتحدة يف اعادة تشكيل العامل بتفكيك الدول،
وبتفكيك املجتمعــات ،مل يكن يتصــور البتة ،أن هذه
النظرية امنا تفيض ،وبالدرجــة األوىل ،اىل تقويض
الدولة (الفسيفســائية) واملجتمع (الفســيفايئ) يف
أمريكا.
املشــكلة أن هانتنغتون أتبع تلــك النظرية بكتابه
«من نحن»؟ ليزيــد يف احتدام التوتر «األنروبولوجي
«يف «الطنجــرة األمريكية» .البيض شــعروا بأنهم قد
يتحولون ،بــني ليلة وضحاها ،اىل هنود حمر .امللونون
انتابهم الهلع من أن يتعرضوا ،وعىل غرار الهنود الحمر
لالبــادة ،ويف ظل الشــعار الذي أطلقــه الطهرانيون
(البيوريتانز) بتنفيذ رغبة السيد املسيح.
أكرث من مفكر سيايس ارتأى تشكيل حزب ثالث يك
ال يبقى الناخــب رهني «جدارين متقابلــني» ،بطبيعة
الحــال ،برؤية تأخــذ باالعتبار أن التنــوع االتني هو
األساس الجوهري لـ»العبقرية األمريكية».
الجمر تحــت الرماد .تحذيــرات متالحقة من زلزال
داخيل اال اذا تشــكلت جامعة ضاغطــة داخل الحزب
الجمهوري ترغــم دونالد ترامب اما عــىل العودة اىل
الس فيغاس (حيث مداه الحيوي) أو أن مييض سنواته
األخرية يف منتجعه الفاخر عىل ضفاف الكاريبي ،كون
اللعبــة األمرباطورية تختلف كلياً ،عــن لعبة الغولف،
هوايته املفضلة.
البعض عىل مواقــع التواصل تســاءلوا ما اذا كان
يزمع ترشــيح ابنته ايفانكا للدخول اىل البيت األبيض.
الحاجة ماسة اىل مثل هذه املرأة الفاتنة العادة توحيد
األمريكيني .مارلني مونرو مل تعد هناك..

ً
أبرق معزيا بوفاة رئيــــــس البرملان االوروبي

بــــــري عــــــرض األوضــــــــــاع مـــــع غ ــري ــو

بري مستقبالً السفرية الفرنسية

(حسن ابراهيم)

عرض رئيــس محلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانية يف عني التينة ،األوضاع العامة وآخر املستجدات خالل
إســتقباله السفرية الفرنسية يف لبنان آن غريو ،التي غادرت
دون االدالء بترصيح .
عىل صعيد آخــر ،أبرق رئيــس مجلس النواب لرئيســة
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين ولرئيسة الربملان
االورويب روبرتــا ميتســوال ،معزيا بوفاة رئيــس الربملان
األورويب اإليطايل ديفيد ساسويل.

ً
الـــحـــريـــري  :شـــكـــرا دولـــــة اإلمــــــارات

غرد الرئيس ســعد الحريري عرب حســابه عىل «توير»:
«شــكرا دولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة وشــعبا .شكرا
ســمو الشــيخ محمد بن زايد ،ليس فقط عىل التربع بإنشاء
مركز الشــيخ محمد بن زايد اإلمارايت  -اللبناين االستشفايئ
ملعالجة مــرىض كورونا عند واجهة بريوت البحرية ،بل عىل
الوقوف الدائم إىل جانب لبنان وشعبه يف كل االستحقاقات
واملحطات».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
تـــحـــولـــه لـــــ «شـــيـــخ ص ــل ــح فــــاشــــل» ب ــي ــن بـــــري وعــــــون !
مــيــقــاتــي يــشــكــو
ُ
ال الـ ــريـ ــاض مــهــتــمــة وال طـــهـــران مــعــنـ ّـيــة  :لــبــنــان خـــــارج جـــــدول االع ــم ــال
الــــحــــوار «مــضــيــعــة لـــلـــوقـــت» وال تـــســـويـــات جـــديـــة ق ــب ــل الـــخـــريـــف املــقــبــل
ابراهيم نارصالدين
تدرك كل االطــراف اللبنانية انها
خــارج نطاق الخدمــة يف الوقت
الراهن ،النها ببساطة ليست عىل
جــدول اعامل احد ،ســواء الدول
االقليمية او القوى الدولية ،لبنان
مل يعــد ذات اهمية اســراتيجية
الحد ،ولن يكــون ،طاملا ان جبهة
الجنوب هادئة وقواعد االشــتباك
بــني حــزب اللــه و»ارسائيــل»
محرمة مــن قبل الطرفني ،هذا ما
ابلغه ديبلومايس غريب الحد كبار
املســؤولني اللبنانيني الذي حاول
استمزاج رأيه حيال الحوار الوطني
الــذي يحاول رئيــس الجمهورية
ميشال عون عقده يف قرص بعبدا
عىل بعد اشــهر من نهاية واليته.
ومل تتوان تلك املصادر عــىل التأكيد بانه «مضيعة للوقت»
ومج ّرد ملء للفراغ الخارجي الذي يتحكم مبســألتني اثنني
من بنود الحــوار :االوىل االســراتيجية الدفاعية التي ال
ميكــن فصلها عن التطــورات يف املنطقة والعامل ،وخطة
التعايف االقتصادي املرتبطة بشــكل مبارش بنوايا الخارج
يف مســاعدة لبنان عىل الخروج من ازمته ،وهو امر غري
متــاح اقله يف املــدى املنظور قبل االســتحقاقني النيايب
والرئايس.
امــا التفاهم عىل تطويــر نظام الالمركزيــة االدارية
واملالية فيحتاج اوال واخريا اىل ثقــة داخلية مفقودة بني
القوى السياســية الرئيسية وبينها وبني رئيس الجمهورية
وفريقه الســيايس ،ولن يصل الحوار يف هذا البند اىل اي
نتيجة بل سيكون حوار «طرشان» يف الوقت الضائع.
وللداللــة عىل فقــدان الثقة بني رجلني اساســيني يف
املعادلة الداخلية رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس
املجلس النيــايب نبيه بري ،ينقل مصــدر نيايب عن رئيس
الحكومة نجيــب ميقــايت تاكيده انه يعاين بشــدة يف
محاوالتــه املتكررة «لــرأب الصدع» بينهــام ،ولكن دون
اي جــدوى ،حتى وصلت به االمــور اىل «فربكة» خربيات
واخراع «نيات» غــري موجودة ،وهو يــروي قصة جمع
الرئيسني يف ســيارة الرئاســة االوىل بعد االحتفال بعيد
االســتقالل ،حيث عمل عىل االيحاء لهام بــان كل منهام
ال ميانــع لقاء اآلخر «لكر الجليــد» ،وقد اقرح ميقايت
بنفسه ان يحصل اللقاء الثاليث يف السيارة ،اال انه فوجىء
خالل مدة الرحلة القصرية نســبيا ،ان كال من عون وبري
مل يتكلام ســويا ،بل عمدا اىل النظــر كل من جهته خارج
الســيارة ،وحتى عندما حاول تلطيف االجواء «بخربيات»
تصل اىل حــد «التنكيت» مل يتجاوبــا ،وارصا عىل االبقاء
عىل الوجوم بينهام ،وهكــذا انتهى كل يشء دون حصول
تقدم .وهو امر تكرر مؤخرا عندما تط ّو ع ميقايت من بعبدا
لالتصال بربي وجمعه عــىل الهاتف مع الرئيس عون عىل
امل انتهاء «الجفاء» وحل مســألة عــدم انعقاد الحكومة

مــن «بوابة» املوازنة ،ومع ان الرجلــني اوحيا بااليجابية،
اال انه مل يتغري يشء عــىل ارض الواقع ،بل «االنىك» من
ذلك ،عمل وزير املال ،املحســوب عىل بري ،لتريب فحوى
التواصل مع رئيس الحكومة قبيل صعود االخري اىل بعبدا،
واشار اىل انه ابلغه بان املوازنة غري جاهزة اصال وتحتاج
ملزيد من الوقت الذي قد يطول بســبب ارتفاع سعر الدوالر،
وقد فهم ميقــايت حينها ان تدخله «غري مرغوب» به ،وانه
ال يوجد «امل»!.
ولهذا ينشــغل رئيــس الحكومــة اآلن مبتابعة موقفي
واشــنطن وباريس من حكومته ،بعدما اقفل السعوديون
«االبواب» يف وجهــه ،ومل مينحوه اي موقف تقديري عىل
الرغــم من بيانه العايل البنربة اتجــاه مواقف االمني العام
لحزب الله الســيد حســن نرصالله االخــرية ،وهو مل يكن
ليبقى عــىل رأس الحكومة حتى اآلن ،لــوال تدخل باريس
وواشــنطن ،لكن لهــذه التغطية امثان ،وهــو بات برأي
اوســاط مطلعة ،حارســا امينا لبعض املصالح السياسية
واالقتصادية ذات الصلــة بالداخل والخارج ،ويف مقدمتها
ملف الرســيم البحري ،وملف حاكم مرصف لبنان رياض
سالمة ،ومع تراجع الفرنســيني عن التدخل اليومي ،لبدء
االنشــغال باالنتخابات الرئاســية يف الربيع املقبل ،تبقى
الســفارة االمريكية االكرث نشــاطا عىل الصعيد الداخيل،
ولهذا تدخــل رئيس الحكومــة «بقوة» خالل الســاعات
القليلــة املاضية لوقف اندفاعة القضــاء اللبناين يف ملف
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة ،وجاء نفيه خالل حفل
إطالق «التقرير املحدث لواقــع البيئة يف لبنان» باالمس،
مبثابة اقرار بالتدخل ،حني شــدد عــىل انه مل يكن يتدخل
«للدفاع عن أشــخاص بل الحفاظ عىل املؤسسات ،واتباع
بأي أمر قضايئ»!
أي مسألة تتعلق ّ
األصول يف التعاطي مع ّ
هذا االنســداد الداخيل ،وتقزيم مهــام رئيس الحكومة
وتح ّوله اىل «شــيخ صلح» بني الرئاستني االوىل والثانية،
وحارسا امينا ملنظومة محمية من قوى محلية وخارجية،
ليس اال انعكاســا لتهميش امللف اللبناين عن جدول االعامل

االيــراين  -الســعودي ،ما انعكس
رفعا يف وترية الرصاع بني الرياض
وحزب الله يف وقت تسري محادثات
فيينا عــىل نحو ايجايب وان ببطء،
فافتتح امللك سلامن بن عبد العزيز
املوجــة الجديــدة مــن املواجهة
االعالمية يف خطابه السنوي امام
مجلس الشورى ووصف الحزب بـ
«اإلرهايب» ،فرد عليه الســيد نرص
الله بخطــاب «نــاري» يف وقت
يجري التحضري للقاء ســعودي -
إيراين خامس مرتقب يف العراق...
ويف مقابل اطالق تجمع «مشبوه»
لتحرير لبنان من االحتالل االيراين،
اســتضاف حــزب اللــه مؤمتــرا
للمعارضة يف الجزيرة العربية يف
ذكرى استشهاد الشيخ منر النمر.
هــذا التصعيــد املمنهــج ،غري
مستغرب بحسب مصادر ديبلوماسية ،النه انعكاس مبارش
لعــدم ادراج امللف اللبناين عىل جــدول اعامل املفاوضات
االيرانية  -الســعودية ،فطهران ال ترغب يف البحث مبلف
يبقى مســؤولية حزب الله ،فيام مل تبد املمكلة اي اهتامم
بالبحث باالزمة اللبنانيــة ،ومل تقارب موضوع حزب الله
اال مــن زاوية دوره املفــرض يف اليمن ،وهــذا يعني ان
البــالد مروكة ملــــصريها املزري ماليا ،واقتــــصاديا،
وســــياسيا حتى مــا بعد االســتحقاقني االنتخابيني يف
الربيع والخريــف املقبلني .واذا كانت الســعودية مهتمة
بالوصــول اىل مخرج «مرشف» لورطتهــا يف اليمن ،فان
طهــران ال تبدو معنية بفتح النقــاش الجدي حول اي من
ملفات املنطقة ومنهــا لبنان ،قبل التوصل اىل اتفاق جديد
يف فيينا سيســمح لهــا بالعودة بقــوة وبتأثري اكرب يف
اي عملية تفــاوض ،بعدما تكون اســتعادت مكانتها يف
املجتمع الدويل سياسيا ،وتحررت اقتصاديا من العقوبات،
عندها ســتكون الحســابات مختلفة ورشوط التفاهامت
متيل ملصلحتها.
وبناء عىل هــذه املعطيات ،ال نور يف نهاية النفق قريبا،
اال اذا حصل تغيــري مفاجىء ورسيــع يف االقليم ،وترية
التصعيد بني مختلف القوى السياســية ســتبقى مرتفعة
وستتصاعد مع اقراب االســتحقاق النيايب ،وال تسويات
جدية قبل االســتحقاق الرئايس يف الخريف ،والن الجميع
يدركــون ان احدا غري قادر عىل الغــاء اآلخر ،يبقى الهدف
الرئييس ملعارك «طواحني الهواء» الفارغة من اي مضمون
وطنــي جدي وحقيقــي ،هو حجز مــكان يف «الركيبة»
السياســية التي ستتقاســم املصالح بعد انتهاء «فلكلور»
االنتخابات ،وكل يســعى لحجم مينحه القدرة عىل تحصيل
حجم اكرب مــن «الكعكة» ،اما القضايــا الكربى املرتبطة
بدور لبنان االســراتيجي يف املنطقــة ،فاملعني به حزب
الله حرصا ،وهو ملــف يبحث بني «الكبــار» يف الخارج،
ولن يكون عىل «طاولة» البحــث اال الحزب ،بصفته القوة
الوحيدة القادرة عىل التأثري االقليمي.

ّ
كـــــيـــــف وايـــــــــــن ســـــــيـــــــرد «جــــــــنــــــــرال بـــــعـــــبـــــدا»؟
حــــــوار القصــــــر ...انتقامــــــات بالجملــــــة مــــــن العهــــــد
ميشال نرص
هو حوار «الطرشان» بامتياز ،لو قدر له ان يبرص النور،
او يف احســن حاالته «جوقة قوالة ورديــدة» ،فانعقاده
مــن عدمه نتيجته واحــدة ،قيادة البلد عن ســابق ارصار
وتصميــم بالتكافل والتضامن نحو «مــا بعد بعد بعد كعب
جهنم» ورمبــا ابعد ،يف لعبة «عض االصابع» ،التي «حبلها
عالجــرار» ما دامت البالد «ماشــية عىل مــا يقدر الله»،
وحكامهــا «رايحني عالحج والناس راجعــة» ،مع انقالب
السحر عىل الســاحر ،دون مربر ،ســامح الله «مني جاب
الدب عا كرم بعبدا» ناصحا ببنود وطاولة حوار.
فرئيس الجمهورية ،الرافض لــرك القدر املحتوم يتحكم
باقراحه الحــواري ذاهبا حتى النهاية ،يــدرك متاما ،منذ
اللحظة االوىل ،ان ايا من القوى السياسية  ،سواء الحليفة
ام الخصمة ،لن تقدم هدايا مجانية للعهد ،هي التي حاربته
منذ انطالقته ،فارضة عزال داخليا وخارجيا ،تخطى الخليج
ليصل اىل فرنســا التي بلغــت «فرحة العونيــة قرعتهم»
يوم زار رئيســها بعبدا فاكا الحصــار الدويل املفروض ،اال
ان «الحزينــة التي اجت لتفرح ما لقيــت الها مطرح» ،مع
االنقالبة املاكرونية بعد لقائه ويل العهد السعودي.
الشيخ سعد الذي مل «يبلع» حتى الساعة الفرحة العونية
«بقبعه» من السلطة ،اخرج عمليا الحوار عن أهدافه ودفنه
يف مهده ،خصوصــا بعدما ج ّر رئيــس الحكومة «مكرها
ال بطل» إىل ما رســمه ،من منطلق الحســابات الســنية
الداخليــة ،ليالقيه «بيــك» املختارة محتجــا باوميكرون
وجســمه «اللبيس» ،كيف ال والعونيون قد رفعوا يف وجهه
بطاقة التحالف مع الوزير الســابق وئــام وهاب ،رمبا «
للزكزكة مش اكر» ،رغم قناعته بعدم تضييع الوقت ،فطاملا
ســيجتمع اهل البيت الواحد إىل طاولة الحوار فليخترصوا
الطريــق وليجتمع مجلــس الوزراء ،امــا «حكيم» معراب
فلحســاباته طعم آخر ،هو الذي «نفض ايدو» بالكامل من

العهــد ،بعدمــا قطع االخري
الحبل «بخ ّيــه بنص البري»،
«يضحــك بعبو» للنكســات
املتتالية املســجلة يف كتاب
تاريخ العهد وســيده ،فيام
الشيخ ســامي «من األساس
مش راكبة معــو» متقمصا
معارضة العميد رميون اده.
عىل املقلــب االخر ،داخل
البيت الواحد ،نجح حزب الله
يف تسهيل «طلعة بيك زغرتا»
إىل بعبدا ،ليفش خلقه «من عون مستقبالً بقرادونيان
فــوق»« ،عالجامعــي مش
جايي» ،فســليامن مش من
جامعة «املونولــوغ» و»حافظ الخربيــة» ،فهو قلبه عىل
الصهر كيــف «ممكن يقعد مع فاســد» .وحــده يف هذه
املعمعة االتحادي الشــيعي «عم يضحك بعبو»« ،استيذ عني
التينة» قصتــه باتت معروفة «متل املنشــار عالطالع اكل
والنازل قاشــش من عمر العهد» ،فال ضري اذا» ساير» هذه
املرة وشــارك بالحوار .ويكتمل املوزاييك املامنع ،سيحرض
الطاشناق ،وكذلك «مري خلدة» ،والقومي ،إذ «املتوفر اليوم
ميكــن ما يتوفر بكرا مني بيعــرف»« ،فمش كل مرة بركب
كتلة» .أما الرباعي التشاور فمع الحوار بشدة ،وإن كان مل
يحســم قراره بعد« ،يا هيك يا بال» رغم انه مل يحسم قرار
املشاركة «ليصري فول الدعوة مبكيال الكتلة».
هكذا بات الحوار لزوم ما ال يلزم ،بني أبناء الصف الواحد،
حيث «مكتوبهــم منقرا من عنوانو» ،حيــث تؤكد مصادر
متابعة ،ان حوار االقطاب «سيفسد يف الود قضية» بعدما
اثبتت التجارب الســابقة ان مقررات هكذا جلســات تنتهي
«ببلها ورشب ميتهــا» ،لذلك عىل جرنال بعبــدا ان يواجه
الواقع ،بعدما ثبت بالوجــه الرشعي ،وفقا ملرصد «الصهر»

(دااليت ونهرا)
ان ال مونة عىل حارة حريك ،ان يفتح حوارا مبارشا مع «ابو
مصطفى» فيوفرالوقــت املكلف اجتامعيا واقتصاديا وماليا
وســياديا ،فيفك ارس مجلس الوزراء ،القضية التي تتقدم
عىل ما عداها ،فاملطلوب اسراتيجية «الشباع البطون» ،ما
دامت االســراتيجية الدفاعية يف علم الغيب ،واال فالذهاب
اىل جلســة للحكومة مبن حرض تنجز املوازنة وتنهي خطة
التفاوض مع الصنــدوق والتحضريات لالنتخابات النيابية،
اال يف حال ارص «ســيد الراي» عىل «نغمــة امليثاقية»،
فليســتقل حينها الثلث الرئايس املعطل «بحبة مســكه»،
حفاظا عىل ما تبقى من العهد والبلد.
فهل دعــس العهد دعســته الناقصة تلــك ،مبكيدة من
أحدهم او عــن قرص نظر أحدهم اآلخر؟ وهل ميكن ان يلجأ
الرئيس عون اىل الخيار البديل هذا؟
انه وقت الرضب عىل الطاولة وفعل ما يجب فعله يف مثل
هذا الوضع الكاريث  ،فيوضع املعطلون امام مسؤولياتهم،
واال فان موال «االشــهر العرشة الباقية» سيبقى «شاكيا
متباكيا» عــىل قاعدة «ما خلونا ييل مــا بطعمي خبز وال
برحم» ....نعم هو التحريض بعينه «صار الوقت».

ً
دعــمــوش  :اســتــهــداف ح ــزب الــلــه يــزيــده إصـــــرارا عــلــى املــضــي فــي طــريــق املــقــاومــة
قال نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشيخ عيل
دعموش خالل احتفال يف ذكرى قاسم سليامين يف عرمون:
«نحن يف حزب الله متمســكون بحقنا يف املقاومة لتحرير
أرضنا وحامية بلدنا وتحقيق مصالح شعبنا ،وال يشء ميكن
ان يجعلنا نتخىل عن هــذا الحق ،ال الحصار وال العقوبات وال
الحمالت االعالمية وال االفراءات واالتهامات وال األحقاد التي
نسمعها من هنا وهناك».
وقــال« :أهلنا االوفياء هم معنــا واىل جانبنا يعربون عن
وفائهــم ألمانة الشــهداء من خالل حضورهــم يف امليدان
ومتســكهم باملقاومة ،عــىل الرغم مــن كل اآلالم واملعاناة
وسياســة الحصار والتجويع والتشويه التي يعتمدها االعداء
إلبعاد اللبنانيني عن املقاومة» ،مؤكدا أن «االستهداف املتواصل

من االدارة االمريكية واململكة السعودية وادواتهام يف الداخل
لحزب الله لــن يغري يف قناعات اهلنــا وال يف مواقفهم من
املقاومة ،ولن يزيد املقاومــة اال ارصارا عىل امليض يف هذه
الطريق».
واعترب أن «استغالل االزمة املعيشية واملالية وتوظيفها يف
املعركة االنتخابية من اجل الضغط عىل اللبنانيني يف خياراتهم
السياسية هو عمل دينء وانتهازي ،بل جرمية موصوفة يف
حق الشعب اللبناين ،وهذه الجرمية ترتكبها االدارة االمريكية
والســعودية وبعــض الســفارات الذين يعمقــون االزمات
ويتدخلون يف االســتحقاق االنتخايب لتعديل موازين القوى
وتغيري املعادلــة الداخلية ،وهم يديــرون املعركة االنتخابية
بالتمويل وفرض الرشيحات والتحالفات والحمالت االعالمية

املدفوعة الثمن».
ورأى انهم «إذا كانوا يعتقدون انهم يستطيعون بهذه الطريقة
تغيري هوية لبنان املقاوم ،وتعديــل موازين القوى ،وتحويل
املجلس النيايب اىل منصة الســتهداف املقاومــة ،بالتأكيد
هــم واهمون ومخطئون» ،الفتا إىل أنــه «مبعزل عن االقلية
واالكرثية النيابية ،لن يســتطيع أحد أن يغري من موقع لبنان
املقاوم ومن الثوابت الوطنية ويعيد لبنان اىل الوراء».
وختم «حزب الله يعمل مع كل الذين يريدون فعال مصلحة
لبنان ليكــون املجلس النيايب املقبل رهــن ارداة اللبنانيني ال
مرتهنا الرادة الخارج ،ومؤسســة تحفظ هوية لبنان املقاوم
وتعمل عــىل تحقيق مصالح الشــعب اللبنــاين ال املصالح
االمريكية واالرسائيلية».

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

ُ
االنتخابات «خرطوشــــــة» الحكومة الباقية الستمرار ا ..و فاق عودة اجتماعها مسدودة
ّ
فرنســــــية من السياسيين اللبنانيين
واشــــــن ن ترا ن على انق ب املوا ين ..وخيبة
محمد بلوط
تتــرصف الحكومة اليوم عــىل قاعدة «قدّ
بســاطك مدّ جريــك» ،فهــي مل تتمكن من
معالجة الحدّ االد من امللفات الشــائكة التي
ورثتهــا من تداعيات االزمة التي رضبت البالد
منــذ العام  ،201ومل تف بوعودها اكان عىل
صعيد فرملــة االنهيار االقتصــادي واملايل،
ام عــىل صعيد التفــاوض الجدي مع صندوق
النقد الــدويل ،او تأمني الحد االد من التيار
الكهربــايئ للمواطنني الذيــن يرزحون تحت
وطأة العتمة وفواتري املولدات الكهربائية التي
قصمت ظهورهم واكلت ثالثة ارباع مداخيلهم.
وبعد اســتفحال ازمة مســار التحقيق يف
انفجــار املرفــأ ومقاطعة الثنايئ الشــيعي
لجلســاتها ،تحولت الحكومــة اىل حكومة
ترصيف اعامل ،وصارت محكومة باجتامعات
غب الطلب التي مل تنجح يف تسجيل اي تحسن
او تقــدم ،ال ســيام عــىل صعيد وقف ارتفاع ســعر الدوالر
الصاروخــي وانهيار اللرية وارتفاع االســعار وكلفة الحياة
الجنوين.
وحاول الرئيس ميقايت بعد اســتنفاد محاوالت حل عقدة
اجتــامع مجلس الوزراء ايجاد مخــرج عرب املوازنة الجتامع
الحكومــة لكنــه مل يتمكن حتى اآلن مــن تحقيقه ،مكتفيا
بالرهــان عىل احداث مفاجأة ايجابية عىل هذا الصعيد.
ومع اشتداد االزمة وقفزة الدوالر الجنونية ،يواصل ميقايت
سياسة االعتامد عىل فذلكات حاكم مرصف لبنان وتعميامته
التي تحولت مؤخرا اىل املصارف ،يف اطار الرهان عىل تعاونها
لتحويل ســعر منصة املركزي اىل الســعر الســائد بديال عن
ســعر السوق السوداء او سعر املنصات االلكرونية الداخلية
والخارجية املتحكمة باحوال العملة الصعبة.
ووفقــا للمعلومات املتوافرة حتــى اآلن ،فان الطريق اىل
انعقاد مجلس الوزراء مقفلة حتى اشــعار آخر يف ظل عدم
تسجيل اي تطور ايجايب عل صعيد حل ازمة التحقيقات بشأن
انفجــار املرفأ ،وال يبدو ان هنــاك مخرجا قريبا لهذه االزمة
بســبب فشل كل الصي التي نوقشت ،اكان عن طريق الجسم
القضايئ او عن طريق املجلس النيايب.
ويخ مصدر ســيايس بارز من ان تبقى الحكومة عىل
هذا الحال طويال ،وال يستبعد ان تستمر االزمة اىل االنتخابات
النيابيــة ،ويلفت اىل ان الثنــايئ «امل» وحزب الله يرفضان

تحميله مسؤولية ما انتهت اليه الحكومة حتى اآلن ،ويتهامن
جهــات اخرى بتفشــيل كل املحاوالت التــي بذلت ملعالجة
طارق بيطار
لتصحيح املســار القضايئ لتحقيقات القا
الــذي يتهامنه بانه خرج عن االطار الدســتوري والقانوين
وخلق هذه االزمة.
ويشري املصدر ايضا ،اىل ان فكرة عودة الحكومة لالجتامع
من اجل مناقشــة واقراراملوازنة مل تبحث وتناقش مع الثنايئ
ر ع ميقــايت يف االعالن عن هذا التوجه
الشــيعي ،ورمبا ت ّ
ويف استنتاجه وتوقعه نجاحها  .وبرأي املصدر انه ال يستطيع
الجــزم ان محاولة عودة التئام الحكومة عرب ممر املوازنة قد
فشــلت ،لكنه ليس متفائال تجاه هذا املوضوع ،خصوصا يف
ضــوء تأخر انجاز املوازنة يف وزارة املال ،بعد ان كان ميقايت
اعلن منذ اكرث من اســبوع عن جهوزها خالل يومني.
ويخ املصدر ان يستمر البحث مع صندوق النقد الدويل
يف حلقة مفرغة يف االجتامع املرتقب معه يف االسبوع االخري
من هذا الشــهر ،بســبب عدم جهوز خطة الحكومة للتعايف
املــايل واالقتصادي ،وكذلك عدم انجاز املوازنة ووضعها عىل
سكة االقرار يف الحد االد .
ووفقا لالجواء واملعطيات السائدة تستبعد االوساط املراقبة
ان تحقق الحكومــة انجازا جديا يف التفاوض مع الصندوق
الدويل قبل موعد االنتخابات النيابية اذا ما اســتمرت االحوال
عىل هذا املنوال ،الفتة اىل انه اعتبارا من الشهر املقبل يصبح
االستحقاق االنتخايب محور االهتامم الخارجي والداخيل.

ويف هــذا االطار ايضا ،يتوقع مصدر مطلع
يف الشــؤون الديبلوماســية والخارجية ان
تركز اهتاممات الدول الخارجية عىل الشــأن
االنتخــايب اكرث من الشــأن املتصل بتفاصيل
االزمة املعيشية واملالية واالقتصادية ،ويشري
اىل ان باريــس مل تهمل يومــا امللف اللبناين،
لكنها بعــد ان اصطدمت بتعقيدات الرصاعات
الداخلية اللبنانية اصيبت بنوع من خيبة االمل،
وتح ّولت جهودها مؤخرا اىل تأكيدات ونصائح
متكررة للمسؤولني وللحكومة بوجوب عودة
اجتامعاتهــا وتريع املفاوضات مع صندوق
النقد.
واىل جانب هذا االســلوب من التعاطي مع
تطورات الوضع اللبناين ،يشار اىل ان القيادة
الفرنســية تحرص عــىل متابعة نتائج جولة
الرئيس ماكرون الخليجية االخرية يف الشــق
املتعلق بلبنان ،ال سيام انشاء صندوق فرنيس
سعودي ،انضمت االمارات لهام ايضا كام اعلن
وزيــر الخارجية الفرنيس ،لدعم الشــعب اللبناين ،اي تقديم
الدعم خارج اطار قنوات الدولة ومؤسساتها.
ومام ال شــك فيه ان باريــس مهتمة ،بل تعمل وتدعو اىل
اجــراء االنتخابات النيابيــة يف موعدها ،معولة عىل احداث
تغيري يعكس تطلعات الشعب اللبناين كام عرب يف  1ترشين.
اما االدارة االمريكية فتكاد تحرص اهتاممها اليوم مبوضوع
االنتخابات النيابيــة ،متطلعة اىل احداث تغيري وانقالب يف
موازيــن القــوى ملصلحة الفريق املناهــض لحزب الله الذي
تدعمه بقوة وتســعى اىل تنظيم وتوحيد صفوفه.
ويف اعتقاد املصدر املطلع عىل الشؤون الخارجية ،ان اجراء
االنتخابــات النيابية يف ايار املقبل والضغط بهذا االتجاه هو
عىل رأس جدول اهتاممات الخارج ،ال سيام واشنطن وباريس
واالتحاد االورويب عموما.
ويف ظل هذا الواقع الداخيل والخارجي ،صار شبه مؤكد ان
احد ابرز اهداف واسباب بقاء حكومة ميقايت واستمراره يف
رئاســة الحكومة هو اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها
كام تعهد للداخل والخارج ،ال سيام لفرنسا والواليات املتحدة .
وكام يعرب مصدر سيايس بارز ،فان االستحقاق االنتخايب
يبــدو انه الهدف الوحيــد الباقي عمليا عىل جدول الحكومة،
والعنرص االسايس لبقائها واستمرارها ،مع االشارة ايضا اىل
رغبة رئيسها يف تحسني وضع الكهرباء بالحد االد وايقاف
انهيار اللرية.

عىل تأمني حاجيات عائلته اليومية واملعيشــية ،وينتظر مرساة
النجاة من الغرق.
أ ّمــا الذرائع التــي أعطيت لعدم تلبية هــذه الدعوة من قبل
املعرضني عىل التوقيت والربنامج ،فتطال أيضاً الن ّية غري املعلنة
من عقد الحوار ،من وجهة نظرهم ،والتي يعلّلونها بتعويم العهد
والصهر سياسياً وانتخابياً يف االشهر املقبلة ،رغم تأكيد الرئيس
عون عىل أنّ هذا األمر غري صحيح ،وأنّ الحوار يهدف اىل تعويم
لبنان واســتعادة ثقة الشــعب بالدولة ،كام املجتمع الدويل به،
ولهذا رفضوا تلبية الدعوة كونهم ال يريدون منحه جوائز مجانية
جريها لصهره أو لحزب «الت ّيار
يف نهايته قد يســتخدمها أو قد ي ّ
الوطني الح ّر»،عىل ما يقولون ،ســيام وأنّ البالد عىل مشــارف
اإلنتخابــات النيابية املقبلة .غري أنّه كان باإلمكان تلبية الدعوة
من أجل إراحــة البالد ،ورشح مواقفهم عىل الطاولة من خالل
املصارحة واملناقشة والتحاور.
مــن هنا ،ال تتوقّع املصادر عينهــا أن يعدل الرئيس عون عن
الدعــوة اىل عقد الطاولة ،بعد جوجلة املواقف واملالحظات التي
اطلع عليها من قبل القوى السياسية التي التقاها ،أو التي أبلغته
رمبا يتخذ
ردّها هاتفياً ،أو عرب وســائل التواصل اإلجتامعي ،بل ّ
اليوم القرار بالدعوة اىل مؤمتر الحوار «مبن حرض» ،ال ســيام
وأنّ البلد بحاجة اىل اجتامع املسؤولني واىل إيجاد الحلول لألزمة
اإلقتصادية واملالية عىل وجه الرعة .وميكن القول عىل ضوء
الردود عىل الدعوة بأنّ امليثاقية الســن ّية مؤ ّمنة مبشاركة رئيس
الحكومة نجيب ميقايت ،وكذلك امليثاقية الشيعية بتلبية الثنايئ
الشيعي للدعوة ،ال سيام رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري ،كام أنّ
امليثاقية املســيحية ،وإن كانت ناقصة ،غري أنّها موجودة كون
رئيــس «تك ّتل لبنان القوي» النائب جربان باســيل ال يزال ميثّل
األكرثية املســيحية يف الربملان حتى اآلن رغم استقالة عدد من
ن ّوابه .فيام عدم مشاركة رئيس «ت ّيار املردة» سليامن فرنجية لعدم
جــدوى الحوار بني الفريق الواحد ،عىل ما أعلن ،أعقبها بتأكيده
كل ما سيصدر عن املجتمعني حول الطاولة،فضالً
املوافقة عىل ّ
عن مشــاركة األرمن ممثلني بالطاشــناق ،والقومي ،و «اللقاء
التشاوري» الذي فهم منه أنّه يحرض متى متّت الدعوة للحوار.
وذكــرت املصادر عينها بأنّ املعتذرين من األحزاب ،ال ســيام
«املســتقبل» و «الق ّوات» و «الكتائب» و «اإلشرايك» و «املردة»،
كام «اللقاء التشــاوري» الذي أبدى بعض التحفّظ ،و «القومي»

رص عىل مناقشة بند خطة
الذي أ ّ
التعــايف اإلقتصادي يف الوقت
الراهن دون سواها من العناوين
املقرحة أي الالمركزية اإلدارية
واالسراتيجية الدفاعية ،أعلنوا
كل
أنّهم مع «إنقاذ البالد» .غري أنّ ّ
من هذه األحزاب ،يريد إنقاذ البلد
وفق وجهــة نظره ومرشوعه
السيايس ،من دون تلبية الدعوة
للحوار الوطني ل ال يظهر يف
نهاية األمر أنّ الرئيس عون قام
بعمليــة اإلنقاذ هذه مبفرده أو
حتى بادر إليها .وهذا يعني بأنّ
املصالح السياسية والشخصية عون مستقبالً بقرادونيان ال
ال تــزال تتحكّم مبواقف غالبية
القوى السياسية ،ال سيام منها
املعرضة عىل طاولة الحــوار ،وليس املصلحة الوطنية التي ال
بــدّ وأن تعلو عىل جميع املصالــح ،عىل ما نصحت دول الخارج
املسؤولني اللبنانيني إلخراج بلدهم من أزمته الضخمة .علامً بأنّ
لبنان وصل اىل هذا اإلنهيار غري املسبوق عىل جميع الصعد بسبب
عدم تعاون القوى السياسية فيام بينها إلخراجه من النفق املظلم،
إمنّ ا بسبب املناكفات واملشاحنات وسط األزمات ،ورمي اإلتهامات
املتبادلة.
وفيام يتعلّق بخطّة التعايف اإلقتصادي التي تعترب أولوية حال ّياً
لعقد لبنان اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ،تجد املصادر أنّه ال بدّ
من مناقشتها يف مجلس الوزراء يف أرسع وقت ممكن ،وأفادت
بأنّ الصندوق مل يرســل موفديه املق ّررين اىل لبنان ،إمنّ ا ممثلني
عنهم ،وذلك بهدف إعطاء املســؤولني املزيــد من الوقت إلجراء
الحســابات وإقرار املوازنة العا ّمة العا ّمة لعامي  2021و.2022
وأوضحت املصادر أنّ خطوتهم هذه ،مل تأت بهدف وقف التفاوض
مع لبنان ،إمنّ ا ألنّهم يتابعون التفاصيل السياسية ،وهم عىل علم
بأنّ الحكومة ال تجتمع منذ منتصف ترشين األول املا  .علامً
تتوصل
بأنّ اللجنة املختصة تعمل عىل هذه الخطة ،غري أنّها مل
ّ
بعد اىل إعطاء أرقام الخســائر النهائية كون األمور ال تزال غري
التوصل اىل صيغة
شفّافة بني الدولة واملصارف ،األمر الذي يعيق
ّ
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كــــنــــعــــان  :رفــــــــ ًدعــــــــــوة عــــون
للحــــــوار ــــــو عمليــــــا منــــــع ل نقــــــا
غرد النائب ابراهيم كنعان عرب حسابه عىل «توير»« :رفض
دعوة الرئيس للحوار والجتامع الحكومة وتفعيل عمل املجلس
النيــايب ،هو عمليا منع اإلنقاذ الذي يرجوه الشــعب اللبناين
برمته .فهنيئا لكم بهذا االنجاز».

ف ــرون ــت ــس ــك ــا  :لــتــفــعــيــل املـــ ســـســـات
للتخفيــــــف مــــــن ت يــــــر أ مــــــة لبنان
أشــارت املنســقة الخاصة لألمم املتحــدة يف لبنان يوانا
فرونتســكا ،يف ترصيح عىل مواقع التواصل اإلجتامعي ،اىل
أن «هناك أمثلة أليمة حــول القاء األزمة االقتصادية واملالية
املتفاقمــة يف لبنان بثقلها عىل حياة الناس .ال بد من قرارات
فورية تتعلق بالسياسات ،وإىل تفعيل املؤسسات للتخفيف من
تأثري األزمة وتوجيه البالد نحو مســار االستقرار االقتصادي
والتعايف».

قائــــــد الجيــــــ اســــــتقبل الرجــــــوب
والبحــــــ تنــــــاول أوضــــــاع ال ج يــــــن

ا ال ي مستقبال و

ت

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الــريزة ،أمني رس اللجنة املركزيــة لحركة فتح الفريق جربيل
الرجوب ووفد من اللجنة ،يرافقهم ســفري فلسطني يف لبنان
أرشف دبور ،وتناول البحث شــؤونا مختلفة وأوضاع الالجئني
واملخيامت الفلسطينية يف لبنان.

ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
اإلعتــــــ ارات املتتالية فشــــــلت رغبة عون بجمــــــع كل القــــــو  ...وقد يقرر اليــــــو عقد امل تمر «بمــــــن حضر»!!!
ّ
املعترضون تقاعســــــوا عــــــن تحمل مســــــ ولية «إنقا البــــــ د ...والصندوق يُع ي املســــــ ولين املزيــــــد من الوقت

دوليل بشعالين
نجح املعرقلون للعهد يف إفشــال مؤمتر الحوار الوطني الذي
كل األطراف
أراد منه رئيس الجمهورية العامد ميشال عون جمع ّ
السياسية إىل طاولة حوار يف قرص بعبدا ملناقشة ثالثة عناوين
خالفية بهدف إيجاد الحلول املناسبة لها وإلنقاذ البلد من األزمة
اإلقتصادية واملالية غري املســبوقة التي يتخ ّبط بها ،غري أنّهم قد
يكونوا فشلوا يف ثني الرئيس عون عن امليض يف الدعوة اىل عقد
هذه الطاولة «مبن حرض» ،كون امليثاقية الطائفية مؤ ّمنة فيها،
كل مــن الحريري وجعجع وجنبالط وفرنجية
وإن كان اعتــذار ّ
عن املشاركة فيها ،باستثناء أنّ رئيس «ت ّيار املردة» أعلن موافقته
كل ما يصدر عنها من قبل فريقه ،متمنياً له التوفيق ،يعترب
عن ّ
نقصاً كبرياً يف مبدأ جمع جميع القوى السياســية ،ال ســيام
املتخاصمــني واملختلفني يف وجهات النظر عن بعضهم البعض.
فهل يتخذ الرئيس عون اليوم القرار النهايئ حول دعوة الراغبني
بالحــوار اىل الطاولة ،أو يعدّ ل عن هذه املبادرة بعد اطالعه عىل
مواقف األطراف كافة ،والخشية من ّأال يؤدّي الحوار اىل النتيجة
املرج ّوة منه؟!
تقولمصادرسياسيةمواكبةبأنّ محاولةتعطيلطاولةالحوار
من قبل القوى التي رفضت تلبية دعوة رئيس الجمهورية،والتي
كان مج ّرد انعقادها بحضور الجميع ســيؤدّي فوراً اىل هبوط
ســعر الدوالر األمرييك يف الســوق السوداء ،ما ينعكس إيجاباً
عىل حيــاة املواطن اللبناين ،أظهر أنّــه ليس من رجاالت دولة
فعليني يف البلد ،مع األســف ،يتح ّملون مسؤولية ما وصل إليه
البلد ج ّراء السياسات الحكومية املتعاقبة .علامً بأنّ اإلنهيار الذي
يعيشــه لبنان،ال سيام مع اإلرتفاع الجنوين لسعر رصف الدوالر
األمرييك برعة قياســية مقابل انهيار القيمة الرشائية للرية
اللبنانية وانعكاس ذلك عىل ارتفاع أســعار املحروقات وجميع
الســلع والحاجيات اليومية ،من دون وجود أي مخرج له ،حتى
الساعة ،يســتدعي انعقاد الحوار بني املسؤولني املختلفني فيام
بينهم ،سياسياً وانتخابياً .وعىل هذا الحوار أن ال يعقد مل ّرة واحدة
فقــط أو لجوالت معدودة إمنّ ا يجب أن يبقى قا اً ومفتوحاً من
أجــل إيجاد الحلول الناجعة لألزمات التي يتخ ّبط بها املواطنون.
فهؤالء ينتمون اىل جميع الطوائف واألحزاب واإلنتامءات وليس
من خيمة فوق رأس أحد ،والجميع افتقر يف لبنان وبات غري قادر

م او ا ل ق

اولة ال وا

(دااليت ونهرا)

نهائية لهذه الخطّة التي ينتظرها الصندوق..
ورأت املصــادر بأنّ اإلنهيــار الذي وصلت اليه البالد ،ال بدّ وأن
يدفع الشعب اللبناين اىل اإلستنكار واىل العودة اىل الشارع ،أو
اىل اتخاذ قرار محاسبة املسؤولني يف اإلنتخابات النيابية املقبلة،
وفق شــعار «كلّن يعني كلّن» من دون اســتثناء أي حزب أو اي
جهة ،ال سيام تلك التي تحاول دمج نفسها مع «القوى التغيريية»
يف البلد ،وكأنّها مل تكن مشــاركة يف الحكم منذ ما بعد اتفاق
الطائــف (يف العــام  )1وحتى يومنا هذا ،ومل يكن لديها أي
عالقة بالفســاد وهدر أموال الشعب .وكان ح ّذر النائب هاكوب
بقرادونيــان بعد لقائه الرئيس عون أنّه «إ ّما الحوار أو اإلقتتال»،
ما يعني بأنّ الحوار يستطيع منع تفاقم األمور ووصولها اىل حدّ
اإلنفالت والفتنة ،كام من شأنه التمهيد لعودة مجلس الوزراء اىل
اإلجتامع ،عىل ما يطالب صندوق النقد.
وتقول املصادر نفســها بأنّ عدم انعقاد مجلس الوزراء يعرقل
إقرار الخطة اإلقتصادية ،ولهذا يسعى ميقايت اىل إقناع الثنايئ
الشــيعي برضورة العودة اىل اجتامعات الحكومة خصوصاً وأنّ
إقرار املوازنة هي رشط أسايس ل تفاق مع صندوق النقد .وكلّام
متكّن من إعادة الجميع اىل الجلســات الحكومية ،كلّام أصبح
اإلتفاق مع الصندوق أرسع ،وال بدّ من حصول هذا األمر قبل موعد
اإلنتخابات النيابية املقبلة.

رئـــيـــس ال ــج ــم ــه ــوريّ ــة اســتــكــمــل لـــقـــا اتـــه الـــتـــشـــاوريّـــة الـــهـــادفـــة النـــعـــقـــاد حــــــوار وطــنــي

اســتكمل رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل ظهر
امس يف قرص بعبدا ،لقاءاته التشاورية مع القيادات ورؤساء
الكتل النيابية ،والهادفة اىل التحضري النعقاد طاولة الحوار.

«اللقاء التشاوري»

ويف هــذا االطار ،التقى الرئيس عون أعضــاء كتلة اللقاء
التشاوري النيابية للنواب السنة املستقلني ،النواب :عبد الرحيم
مراد ،فيصل كرامي ،الوليد سكرية وعدنان طرابليس.
وبعد اللقاء ،تحدث النائب كرامي باســم اللقاء ،فقال« :نحن
كلقاء تشــاوري ال ميكن اال ان نكون مع الحوار خصوصاً يف
ظل هذه الظروف التي متر بها البالد .لذلك عندما يدعو فخامته
لطاولة الحوار ،ســنلتقي كلقاء تشاوري ونأخذ القرار املناسب
بشأن هذه الدعوة مبا يتناسب مع املصلحة الوطنية».

«القومي»

ثم اســتقبل رئيس الجمهورية رئيس كتلة «الحزب القومي»
النائب اســعد حردان الذي قال بعد اللقاء « :لب ّينا دعوة الرئيس
للتشــاور يف بعض املواضيع ومنها ما يتعلق مبوضوع املبادرة
التــي طرحها ،اي الدعوة اىل طاولة الحوار وجدول اعامل هذه
الطاولة .ونحن نؤكد أننا دا اً من دعاة الحوار .ونعترب أنه حتى
لو اجتمــع فريق واحد ناجح ،فالحوار يضيف نضجاً وفاعلية
خصوصاً يف ظل مجتمع مم ّزق».

«نواب األرمن»

ثم اســتقبل الرئيس عون رئيس كتلة «نواب االرمن» النائب

عون م ت اً م و

ال قا الت او ي

هاغــوب بقرادونيان الذي رصح بعد اللقــاء ،فقال« :علمتنا
التجارب املاضية ان السبيل الوحيد لحل املشاكل يف الداخل هو
الحوار ،وكنا دا ا وال نزال من الداعني والداعمني للحوار أيا كان
شــكله .نحن نعيش أياما كارثية وقد اصبحنا يف قعر الهاوية
ونلجأ اىل الخارج ملساعدتنا ودعمنا واليجاد حلول النقاذنا .ال بد
لنا نحن يف الداخل ان نجلس ونناقش األمور ونتحاور بعيدا عن
الخطاب الســيايس وعن حسابات انتخابية .ومن هذا املنطلق،
يف حــال تلقينا الدعوة ســنلبيها ونعمل عىل إنجاح الحوار»،
مضيفا «اننا نرى انــه بغياب مجلس الوزراء واالنتظام العام،
فإن الحوار هو الســبيل إلنقاذ ما تبقــى من البلد ،ولذا نقول:

ومستقبال با ي
لنتجنب أي فتنة او اقتتال علينا الجلوس قبل حدوث ما نسعى
اىل تجنبه .ليس لدينــا الوقت الن ننتظر حتى االنتخابات يك
نعود ونجلس حول طاولة الحوار».

«لبنان القوي»

واختتم الرئيس عون مشــاوراته بلقاء عقده مع رئيس تكتل
رصح بعد اللقاء اىل
«لبنان القوي» النائب جربان باســيل الذي ّ
الصحافيــني ،فقال« :لبينا دعوة فخامــة الرئيس اىل اللقاء،
ومهام كانت املشــاكل ،فعندما يتحارب الناس وتنتهي الحرب،
يذهــب الجميــع اىل الحوار .هذا من ناحيــة املبدأ .أما يف ما

(دااليت ونهرا)
يتعلق بطبيعة املواضيع التي ســيتناولها الحوار التي طرحها
الرئيس عون فهي مهمة جدا وأولها الالمركزية االدارية واملالية
املوســعة ،أما البند الثاين فهو االســراتيجية الدفاعية التي
اصبحت مناقشتها اليوم أكرث إلحاحاً».
ثم أوضح باسيل أن موضوع خطة التعايف املايل واالقتصادي،
ميس بعمل الحكومة».
ملح .ورأى أن ذلك ال
له االولوية ألنه ّ
ّ
وختم «ان رفض الحوار يؤدي اىل النتائج الكارثية نفســها،
ويتحمل مسؤوليتها من يرفض املشاركة فيه .حمى الله لبنان
من هذه النتائج الكارثية ،ونحن ســنظل مرصين عىل الحوار،
ومستعدون لتلبيته يف أي وقت».
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ك ا يُمكن أن ينجح تعمي املصرف املركزي الجديد بتخفي
محمد علوش
بعــد أن وصل ســعر رصف الدوالر إىل
مســتويات قياســية بلغــت  33ألف لرية
أمس األول ،التقــى رئيس الحكومة نجيب
ميقــايت بوزير املال يوســف خليل وحاكم
املــرصف املركزي رياض ســالمة للتباحث
يف كيفية الســيطرة عىل السعر ،فكان بعد
االجتــامع أن صدر التعميم الجديد للمرصف
املركزي الذي يقول انه «إضاف ًة إىل املفاعيل
يحق للمصارف،
األساســ ّية لل ّتعميم ،161
ّ
يحق لها شــهرياً،
زيادة عــن الكوتا ا لّتي
ّ
ســحبها باللرية اللبنانية وأصبحت تأخذها
منصة صريفة،
بالــدوالر األمرييك عــىل
ّ
أن تشــري الدوالر األمــرييك الورقي من
مرصف لبنــان مقابل اللريات اللبنانية ا لّتي
بحوزتها أو لدى عمالئها ،عىل سعر منصة
صريفة من دون سقف محدد».
أثار هــذا التعميم اســتغراب اللبنانيني،
فالتعميم يشــري اىل أنه بإمكان أي كان من
عمالء املصارف اللبنانية أن يحمل أمواله باللرية ليشــري
من املرصف دوالرات ورقية عىل أســاس سعر املنصة ،فام
هي خلفيات هذا التعميم؟
تكشــف مصادر مالية أن ســالمة عندما أصدر التعميم
 1لدفــع الودائع بالدوالر واللــرية ،والتعميم  161لدفع
الرواتب واألجــور بالدوالر ،وأمس هــذا التعميم الجديد،
كان يهــدف اىل تقليص حجم الكتلــة النقدية باللرية من

األسواق ،الستعادة زمام السيطرة عىل سعر رصف الدوالر.
يف التعميم الجديد يبدو ،بحســب املصادر ،أن الدوالرات
ستأيت من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد
الدويل ،إذ كان ســالمة يعمل عــىل إنجاز صفقة بيع هذه
الحقوق مقابل الدوالرات النقدية ،مشــرية اىل أن التعميم
الجديــد لن ينجــح يف تحقيق اهدافه ،ألن العجز يف لبنان
أكرب بكثري من أن يتمكن مرصف لبنان من ســدّ .
الخطــوة االوىل لنجــاح هذا التعميم هي اقراب ســعر

سعر صرف الدوالر

املنصة من ســعر الســوق السوداء ،ومن
ثم يع ّول ســالمة عىل قيام اللبنانيني ببيع
لرياتهــم للمصارف ،ســواء تلك املكدســة
يف منازلهم او الناتجــة من عملية بيعهم
للــدوالر اىل الرصافني لــرشاء اللرية ،ومن
ثم أخذ الدوالرات من املصارف عىل ســعر
املنصة إلعادة بيعها يف الســوق السوداء،
عىل أن يتســ ّبب التكــرار يف هذه العملية
بنقصــان اللريات من املنــازل والرصافني،
وعندئذ يصبح بإمكان ســالمة أن يتحكم
بعرض اللرية وطلب الدوالر وســعر الرصف
عىل منصة «صريفة».
وتعتــرب املصادر املاليــة أن تطبيق هذه
األفــكار لن يكون ســهالً يف بلد مثل لبنان،
وبالتــايل من الناحية النظرية ،فإن التعميم
يبدو مفيداً ،ولكن من الناحية التطبيقية فإن
عراقيل كثرية قد تقــف أمامه ،منها الحجم
الكبري للكتلــة النقدية من اللرية حيث تصل
اىل حــدود  0ألــف مليار لــرية ،فهل ميلك
املرصف املركزي الدوالرات الكافية ألجل رشاء
كل هذه اللريات ،ولو كان ميلك الدوالرات ملاذا مل يســتعملها
قبل من خالل ضخ الدوالر يف الســوق عرب املصارف؟
وتــرى املصادر أن كل هذه التعاميم التي تســبق الخطة
املتكاملــة والربنامج املتكامل ل نقاذ اإلقتصادي لن تؤدي
اىل نتائــج إيجابيــة ألنهــا تطبق يف فضــاء مفتوح من
الفــوىض املالية ،وهي بأفضل أحوالها قــد تؤخر الفلتان
الكامل والشامل لسعر رصف الدوالر.

عــ م ــة :طــرحــنــا مــجــمــوعــة أفــكــار
تـــســـاعـــد عـــلـــى دعـــــ امل ـــواطـ ــن

غرد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب فادي عالمة عرب
حسابه عىل «توير» :مع تزايد األزمة االقتصادية واالجتامعية
طرحنــا مع وزير العمل خالل اجتامع لجنة الصحة مجموعة
من األفكار التي تساعد عىل دعم املواطن اللبناين  :إقرار زيادة
بدل النقل رســميا وبدء تطبيقها ،دفع مســاعدة إجتامعية
شهرية بشكل دوري ،التشديد عىل مراقبة اإلجراءات املتعلقة
بالعاملــة األجنبية حامية للعامــل اللبناين ،تأمني دعم مايل
لفرع املرض واألمومة يف الضامن االجتامعي ودعم موضوع
االستشــفاء للمضمونني ،البحث يف إمكان اقتطاع مبل من
الحصــة املالية التي حصلت عليهــا الدولة من صندوق النقد
الدويل عىل ان تخصص لدعم الضامن االجتامعي» .

البزري  :نعي مرحلة االنهيار الشامل
والــــــنــــــا مــــتــــروكــــة ملــصــيــر ــا
إعترب الدكتور عبد الرحمن البزري يف بيان أننا «نعيش مرحلة
التفكك واالنهيار الشــامل يف مختلف املؤسسات والسلطات
التي تتشكل منها الدولة».
وقال« :القــوى واألجهزة األمنيــة ال تتفاعل مع القضاء،
والدواء غــري موجود أو بعيد من متنــاول املواطنني ،ووزارة
االقتصــاد غائبة عن الغش والغــالء ،واللرية تخر قيمتها،
والعام الدرايس مهدد بالرواتب والخوف من الكورونا» ،مشريا
إىل أن « رئاسة الحكومة تربط مصريها باملافيا املالية ،والناس
مروكــة ملصريها يف ظل ارتفاع منســوب الخطاب املذهبي
والطائفي الذي يسبق التموضع اإلنتخايب».

خـــ فـــات األحــــــزاب تــقــف حــجــر عــ ــرة أمـــــا الــتــحــالــفــات االن ــت ــخ ــاب ـ ّـي ــة ...واملــصــيــبــة ســتــجــمــعــهـ الحــقــا
ُ
ف ــرص ــة امـــــا مــجــمــوعــات «الــــ ــــورة» والــــحــــرا املـــدنـــي لــلــوحــدة وتــحــقــيــق الــتــ ّ
ــيــيــر ...ـــل تــســتـ ــمــر؟

ً

صونيا رزق
بعد فتح باب الرشيحات لالنتخابات النيابية ،ميكن القول
بأنّ املعركة إنطلقت ،لكن وبحســب املشهد االنتخايب السائد،
فالصمت ال يزال مســيطراً وكأنّ الكل ينتظر الكل ،لريى كيف
ســتكون تحالفاته ولوائحه ،لذا يبدو االنتظار ســ ّيد املوقف،
خصوصاً انّ االحزاب املوالية املعارضة تتخ ّبط يف ما بينها ،فال
احــد يتكلم مع اآلخر ،فالحلفاء باتوا خصوماً والخصوم باتوا
حلفا ًء ،وال احد يعرف ماذا يخب له املستقبل االنتخايب القريب،
النّ خلط االوراق ســيكون عامراً يف الساحة االنتخابية ،ويف
معظم املناطق اللبنانية بحسب ما تشري املعلومات ،التي تؤكد
بــأنّ االحصاءات التي تجري من قبل االحزاب والشــخصيات
تبرش
السياسية املرشحة ،تلفت اىل اختالط الحابل بالنابل ،وال ّ
بالخري ،النّ نسبة االقراع لن تكون كام يطمح املرشحون.
ستصب ضمن خانة الناخبني
وتؤكد املعلومات ان االصوات
ّ
الناقمني عىل معظم السياســيني ،خصوصاً املرشحني منهم،
مــام يعني انّ وصول هؤالء اىل الندوة الربملانية من جديد ،النّ
معظمهم من النواب الحاليني التواقني للبقاء عىل كراســيهم
النيابية ،ســيحتاج اىل سياســة خاصة قا ة عىل دراسة
التحالفــات ونتائجها ،يك يفــوزوا باملقاعد ،االمر الذي يبدو
صعباً لغاية اليوم ،النّ الوســاطات قا ــة عىل نار حامية
لكن بصعوبة ،لجمع االضداد يف هذا االســتحقاق املصريي،
للحــؤول دون وصــول مجموعات «الثــورة» والحراك املدين
وتوابعهــم اىل املجلس النيايب ،وتحقيق التغ ّيري بعد عقود من

الزمن إستمر خاللها النواب
يف اماكنهــم ،مــن دون ان
يستطيع احد الحلول مكانهم
بإســتثناء القليل ،النّ االيام
االخــرية التي كانت تســبق
موعــد االنتخابــات ،كانت
تجســد مقولــة « جمعتهم
ّ
املصيبة» ضمن التحالفات،
نتيجــة دخــول العديد من
املعطيات الجديدة عىل خط
هــذا االســتحقاق ،فكيف
اليوم ومع دخول مجموعات
«الثــورة» التــي ظهرت يف
 1ترشيــن األول من العام
 ،201وشــكّلت حينها قوة
ال يستهان بها ،اىل ان خفت
صوتهــا بعد دخول الطوابري
الخامسة عليها ،التي ادت اىل تراجعها بشكل كبري ،وترافق ذلك
مع ظروف معيشــية واقتصادية ومالية صعبة جداً ساهمت
يف دحرها عن مهامها.
وتقول مصادر سياســية ان بعض اللبنانيني يراهنون عىل
مرشــحي تلــك املجموعات يف حال توحيدهــم ضمن لوائح
ّ
محدّ دة ،ورسمهم الخطط املستقبلية ،التي تعمل عىل إستيعاب
الناخبــني الت ّواقني اىل التغ ّيري الفعيل واملنتج ،ال الصوري الذي

وفــد مــن «الــوطــنــي الــحــر» ار الــســفــارة السورية
وت كيد على تعزيز الع قات وتوسيع مجال التعاون
ار نائب رئيس «التيار الوطني الحر» للعمل
الوطني الوزير الســابق طارق الخطيب عىل
رأس وفد من التيار ،مقر الســفارة السورية
يف بريوت ،والتقى الســفري عيل عبد الكريم
عيل ،مقدما له التهنئة بحلول العام الجديد.
وأمل الخطيب يف «أن يســود اإلستقرار
واألمان لبنان وســوريا والــدول العربية
يف هــذا العام « ،متمنيا «خروج الشــعبني
اللبناين والســوري من األزمتني املعيشــية
واإلقتصادية اللتني يرزحان تحت وطأتهام،
جراء الحصــار اإلقتصادي الجائر املفروض
عليهام «.

وشــدد عــىل «رضورة تعزيــز العالقات
الثنائيــة بني البلدين ،ملا يف ذلك من مصلحة
مشركة للشــعبني والدولتني « ،مجددا تأكيد
موقف «التيــار» «الداعي اىل تعزيز اإلنفتاح
اللبناين الرســمي عىل دمشــق ،وتوســيع
مجاالت التعاون معها «.
بدوره ،متنى الســفري عيل «أن يشهد هذا
العام إســتقرار لبنان وتعافيه اإلقتصادي «.
وأمــل يف «أن ينجز هذا البلد إســتحقاقاته
الدســتورية بنجاح « ،مؤكدا «حرص دمشق
عىل إســتقرار الجار األقــرب ،وصون وحدة
الشعب اللبناين «.

الخ ي  :لنب الــخـ ــاب العصبي وال ائفي
واملــــ ــــبــــي وت ــع ــم ــيــ ال ــت ــض ــام ــن الــوطــنــي

ّ
ب ــو حــبــي ـ تــســل ـ أوراق اعــتــمــاد
ســفــيــر ك ــوري ــا الــجــديــد لـــد لبنان
تسلم وزير الخارجية واملغربني عبدالله بو حبيب نسخة من
أوراق اعتامد ســفري كوريا الجديد لدى لبنان ايل بارك ،متهيدا
لتقدميها الحقا اىل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون.

ســــــلــــــيــــــمــــــان دعـــــــــــــا عـــــــون
الــــــى مــــصــــارحــــة حــــــزب ال ــل ــه
سأل الرئيس العامد ميشــال سليامن يف بيان« :ملاذا اإلمعان
يف معاكســة إرادة الشعب اللبناين ومصالحه عرب اإلرصار عىل
مهاجمة دول الخليج واســتعداء اململكة العربية السعودية؟ أال
تســتحق املصلحة الوطنية العليا تجاوز العواطف الشخصية؟
« ،مضيفــا «اال يتوجب عىل الجميع ويف مقدمتهم رئيس البالد
مصارحة حزب الله بوجوب التوقف عن اإلســاءة إىل عالقاتنا
الخارجية واإلقالع عن سياسة عزل لبنان عن محيطه والعامل؟ «.
وختم «هل هكذا تجري التهيئة للحوار الوطني؟».

سعد استقبل «لجنة ساحة القد »

وو

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســالمي
الشيعي األعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب،
وفدا من «رابطة شباب البقاع الغريب وراشيا»
برئاســة خالد محمد أحمد ،ضــم ،املحامي
جورج عبود واملهندس خالد العسكر ،واطلعه
عىل نشــاطات الرابطة وعملها وأهدافها يف
تنمية الشباب اإلجتامعية والثقافية والبيئية
يف البقــاع الغريي ،فضال عن مشــاريعها
املستقبلية.
وبارك الخطيب «كل عمل اجتامعي يسهم
يف مســاعدة املواطنني ،ال ســيام يف هذه

الظروف املعيشــية الصعبة» ،مثنيا عىل «كل
جهد ثقايف وتوجيهي يعزز االنصهار الوطني
ويقرب بني اللبنانيــني ،خصوصا أننا نحتاج
اىل تحصني الوحدة الوطنية من خالل تالقي
اللبنانيني وتعاونهــم ملا فيه مصلحة الوطن
واملواطنني».
وشــدد عىل «رضورة نبذ كل خطاب يثري
العصبيــات الطائفية واملذهبيــة» ،مطالبا
املسؤولني بـ «تعميم ثقافة التضامن الوطني
املرتكــزة عىل تالقي اللبنانيني وتكافلهم عىل
مستوى كل املكونات الوطنية».

ال ينفع حني يســتعني بالشعارات الرنانة والكالم املعسول ،مع
االشارة اىل ان تلك املجموعات تواجه احزاباً قوية قادرة «عىل
اللعب عىل الحبلني» ،واالســتعانة بكل االساليب للوصول اىل
غاياتها ،مام يعني انّ االحزاب املتخاصمة ستتحالف مهام كانت
خالفاتها ،اذا شــعرت بأنّ اماكنها متأرجحة ،وعندها ستقف
باملرصاد امام كل من يحاول االســتيالء عىل اي مقعد تعتربه
ملكاً لها ،لذا ستسعى بكل جهودها لعدم حصول اخراقات ،من
جانب لوائح املجتمع املدين املتح ّمس بقوة إليصال مرشــحيه،

ل ة احة الق

استقبل األمني العام للتنظيم الشعبي النارصي النائب أسامة
سعد ،يف مكتبه يف صيدا« ،لجنة ساحة القدس» التي أطلعته
عىل «عملها ملســاعدة األهايل يف ظل الظروف الصعبة التي
يعانيها املواطنون بسبب االنهيارات عىل مختلف الصعد».
وشدد سعد خالل اللقاء عىل «أهمية التضامن والتكافل بني
األهايل يف األحياء ،بخاصة ان الظروف املعيشية اصبحت أكرث
من خانقة ويف ظل الغياب التام للدولة ومؤسساتها» ،مؤكدا
«أهمية التحرك من اجل اســرجاع الحقوق والدفاع عن لقمة
العيش».
وأبرز «أهمية بناء لجان شــعبية يف ســائر األحياء تهتم
مبتابعــة االوضــاع االجتامعية والخدماتية لســكان الحي
وتتحــرك معهم يف مواجهة االحتكارات وسياســات االفقار
والتجويع التي تعتمدها السلطة».

لكن من املفرض ان يدرس خطواته جيداً يك يستطيع تحقيق
تلك االخراقات الصعبة.
وعــىل صعيد التحالفات الحزبيــة التي بدأت تظهر مبدئياً،
جل لقاءات بني مســؤولني من حزب الله و «حركة امل»،
يســ ّ
لبحث التحالف يف مناطق الجنوب والبقاع وبعبدا ،تحت عنوان
تكريس الوحدة الشــيعية ،كام يتــم التداول يف كيفية جمع
«حركة امل» مع التيــار الوطني الحر ،بعد محاولة حزب الله
رأب الصدع بينهــام وتخفيف حدّ ة الخالفات قبل االنتخابات،
بهــدف جمع الثــاليث يف لوائح ضمن املناطق املذكورة  ،منعاً
مرشحي « التيار» والحفاظ عىل حليفه املسيحي ،فيام
لرسوب
ّ
ناخبي « الوطني الحر» النّ فوز
ال تحتــاج « امل» اىل اصوات
ّ
مرشحيها مضمون ،كذلك االمر بالنسبة اىل حزب الله.
وعىل صعيد «تيار املســتقبل» ،فاالمر مبهم وغري معروف
حتــى اليوم ،من قبل نوابــه الذين يك ّررون جملة « كل يشء
ســيعلن مع مجيء الرئيس ســعد الحريري « ،فيام تحالفهم
سيغيب مع حزب «القوات اللبنانية « ،لكن مع الحزب التقدمي
االشــرايك فوارد جداً ،كذلك تحالف االخري مع «القوات « يف
الشــوف ،إال اذا ظهرت بوادر انقالبية يستعني بها عادة النائب
السابق وليد جنبالط .
يف الختــام يبقى الرهان عىل إجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها ،وهذا هو املهم يف ظل ما تنقله الكواليس عن عملية
تأجيل ،بسبب االوضاع املعيشية واالقتصادية واملالية الصعبة
تردي الوضع االمني قبل
واالنهيارات املتتالية ،مع مخاوف من
ّ
فرة وجيزة من شهر ايار املقبل.

مــولــوي أوعــــز الـــى قـــو األمــــن اتــخــا تــدابــيــر
لت ا رة اتــحــادات ونــقــابــات النقل الــبــري اليو

أوعــز وزير الداخليــة والبلديات القا
بسام مولوي إىل املديرية العامة لقوى األمن
الداخيل «اتخاذ تدابري أمنية مواكبة لتظاهرة
اتحــادات ونقابات قطــاع النقل الربي اليوم
الخميس».
وشــدد مولوي عىل «القــوى األمنية منع

حصــول أي إخالل باألمــن أو تعديات عىل
حريات الغري وممتلكاتهم ،وذلك حفاظا عىل
األمن والحريات العامة ،وانطالقا من حرص
الوزارة عىل تأمني االستقرار واملحافظة عىل
أمن وســالمة كل من املتظاهرين واملواطنني
وعدم اإلخالل بالقوانني».

جــعــجــع  :الـــدعـــوة الــــى الـــحـــوار ــي مــلــهــاة
ً
ً
وعـــــــــون يُ
ّ
ـــــضـــــيـــــع وقــــــتــــــا ــــمــــيــــنــــا جــــــدا
أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع ،إىل «أنّها فعالً ملهاة مأساة أن يرى
الشــعب اللبناين رئيس بــالده يض ّيع وقتاً
مثينــاً جداً والشــعب يف قعر جه ّنم يكتوي
يومياً بنار األزمات املتناســخة .فمن يصدّ ق
خضم
أنّ رئيــس البالد قد دعا اىل حوار يف
ّ
هذه األزمات املعيشية واالقتصادية واملالية
والداين
كلها ،حول مواضيع يعرف القا
متت اىل واقع اللبنانيني الحايل بأي
أنّهــا ال ّ
صلة ،وبأنّه من رابع املســتحيالت التفاهم
حولها يف األيام الطبيعية ،فكم بالحري يف
املناخات الحالية التي يعيشها اللبنانيون؟».
وأوضــح يف بيــان ،أنــه «لقــد خاض
اللبنانيــون منــذ العــام  200وحتى هذه
اللحظــة عرشات جلســات الحــوار والتي
اســتهلكت آالف الســاعات ،فــامذا كانت
النتيجــة؟ كانت النتيجة الواقع الذي نعيش

ً

حاليــاً» ،الفتاً إىل أنه «وآخر ما نتذكّره عىل
هذا الصعيد ،جلسات الحوار التي عقدت يف
بعبدا أواخر والية الرئيس ميشــال سليامن
حيث متخّضت بعــد جهد جهيد عن «إعالن
التنصل
بعبــدا» ،والذي فور االتفاق عليه تم
ّ
منــه وما زال التنصل قا ا حتى اليوم».
وأكــد جعجع ،أن «الدعوة اىل الحوار يف
الوقت الحايل هي ملهاة فعلية لك ّنها قاسية
مبكية لنا كلبنانيني ألنّ الوقت ليس وقت لهو
وعبث» ،مشــدداً عىل أنه «وقبل التفكري يف
جلســات حوار عقيمة اعتدناها مع الفريق
الحاكــم ،فليلتئم مجلس الــوزراء ولي ّتخذ
القــرارات التي ينبغي اتخاذها للتخفيف ولو
قليالً عن الشــعب اللبنــاين ريثام نكون قد
وصلنا اىل االنتخابات النيابية وتاليا التغيري
الجدي ،وهو وحــده الكفيل بإطالق عملية
إنقاذ حقيقية».

رحــمــه  :إيــجــابــيــة فــرنــجــيــه تــنــدرج فــي سياق
ــوابــتــه الــقــائــمــة عــلــى احــتــرا مــوقــع الــرئــاســة
علق النائب الســابق اميل رحمه عىل تلبية
رئيــس تيار «املرده» النائب والوزير الســابق
ســليامن فرنجيه دعوة رئيس الجمهورية له
للقائــه يف قرص بعبدا ،فقــال« :لقد اراحني
هذا املشــهد ،كام أراح الكثريين من املخلصني

اللبنانيني واملســيحيني بشــكل خاص .وأن
إيجابيــة فرنجيه تندرج يف ســياق ثوابته
السياسية القا ة عىل احرام موقع رئاسة
الجمهوريــة والرئيس وعــدم خلط املبديئ
باالعتبارات السياسية».
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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
ال ارتبــــــا في املضمــــــون بين «لقــــــا املجتبى» و«مجلــــــس أحمد فتفت»
ّ
ّ
حزب الله يُدافع عن نفسه ضد تصعيد السعودية ...والرياض تحيد اللبنانيين؟
عيل ضاحي
قد يربط البعض يف الشكل
بني االعالن عن إنشاء «املجلس
الوطني لرفع االحتالل اإليراين
عــن لبنان» برئاســة النائب
الســابق أحمــد فتفت وبني
«لقاء املعارضــة يف الجزيرة
العربية» ،الــذي انعقد امس
يف قاعــة مجمع املجتبى يف
الضاحية الجنوبية مبناسبة
الذكرى الســنوية السادسة
إلعدام الشيخ منر باقر النمر.
امــا يف املضمون فال رابط
بني املناسبتني ،ولو كان االول
م
محاولــة لنيــل رىض النيل ال ال ف
الســعودي ،والثاين لتأكيد ان
حــزب الله ماض يف مواجهة
السعودية حتى النهاية.
وتؤكد اوســاط مطلعة عىل اجــواء حزب الله
وشاركت يف «لقاء املجتبى» امس ،ان مساندة حزب
الله للمعارضة يف البحرين والسعودية ليست وليدة
اللحظــة ،وهي موقف انســاين ووطني وعرويب
واخالقي ،ويشــبه الوقفة املرشفة مع اهل اليمن
واالطفال والنساء فيه ،وبالتايل ال يصفّي حزب الله
اي حساب مع الرياض ،بل هي من تقوم باستهدافه
بكل الوســائل من حرب متوز  2006وحتى اليوم،
اكان عــرب االنتخابات او التكفرييــني او املجالس
السياســية والتجمعات االعالمية ووسائل االعالم
التي مت ّولها وال تزال الرياض.
وتؤكد االوســاط ان وسم السعودية لحزب الله
ومقاومتــه باالرهاب ،هو اخطــر ما ميكن قوله،
وتبني الخطاب االمــرييك و»االرسائييل» املعادي
للمقاومــة ،وشــيطنة كل حــركات املقاومة يف
املنطقــة واتهامها يف االرهاب ،مبا فيها حزب الله

االما ا تب ام
والجهاد االسالمي وحامس اي كل من يقاوم العدو
ويسقط مخطط التطبيع وتهويد القدس.
وتشــري االوســاط اىل ان خطاب رئيس املجلس
التنفيذي يف حزب الله الســيد هاشم صفي الدين
واضح ورصيح وال يحتاج اىل تفسري ،وهو ان حزب
الله سيواجه التصعيد السعودي باملثل ،ولن يوفر اي
اتهــام او موقف ولن يرد عليه ،حتى تعدل الرياض
عن ســلوكها العدواين ،وبعد تقييم املوقف يدرس
حزب الله موقفه ،ويحدد خيارته وفق عالقات ندية
واالحرام املتبادل للسيادة الوطنية.
وتلفت االوساط اىل ان املعارضة السعودية ويف
الجزيرة العربية تتجه اىل املأسســة لتكون حركة
تحررية سياســية مقاومة ،وستقوم بالدفاع عن
قضيتها بدعم ومســاندة من حزب الله ،كام تعمل
املعارضــة البحرانية وفق اجنداتها الوطنية وبدعم
من حزب الله ،وهي مســتمرة اعالمياً وسياســياً
يف النشــاط داخل لبنان ،مهام بل حجم «الهوبرة»
واالنبطاح االعالمي والسيايس من رئيس الحكومة

ووزراء يف حكومته.
اما عن مجلس احمد فتفت،
فتؤكد االوساط ان له رسالتني:
 االوىل :داخليــة للتأكيــدان انعدام التوازن الســني بعد
إطباق السعودية عىل الرئيس
ســعد الحريــري ومنعه من
العمل السيايس بحرية ،وعدم
تبني الرياض الي شخصية او
مرجعية سنية حالياً.
 الثانيــة» تقديــم اعتامدللســعودية لتبنيــه ومتويله
ولتأدية دور سيايس وانتخايب
قبل اشهر من االستحقاق يف
 1ايار.
وتنفي االوســاط اي ارتباط
بني مواجهة حزب الله للرياض
والدفاع عن نفســه بالعالقة
بني ايران والسعودية ،ولكون امللفات التي يعالجها
الطرفان ليســت مرتبطة بامللفــات التي يعالجها
ويتابعها حزب الله ولو كان حليفاً اليران.
يف املقابل ،تؤكد اوســاط سنية لبنانية مقربة
مــن الرياض ،ان حزب اللــه وامينه العام يص ّعدان
لتنفيذ اجندة ايرانيــة ،ولكون حزب الله هو الذراع
الفتاكة اليران ويستعمالن لبنان ساحة و»حديقة
خلفية» ،الدارة معارك ايران ضد الرياض وشــعوب
املنطقة .وتقول االوساط ان الرد السعودي سيكون
ديبلوماســياً وسياســياً واعالميــاً ،والرياض لن
متس بأي لبناين فيها ودول الخليج ســتحافظ عىل
اللبنانيني ،وهي تفصل بني مامرســات ايران وحزب
الله والشعب اللبناين.
كام تصف االوســاط «مجلس فتفت» بالصوت
اللبناين املعارض لحزب الله وســالحه و»الهمينة
االيرانية» عىل لبنان ،وهو «رسالة لبنانية اىل حزب
الله انه ليس مرغوباً به وال بايران»!

لقا «املعارضة في الجزيرة العربية ..لنصرة املســــــتضعفين من حكا ل ســــــعود»
ّ
صفي الدين  :على السعودية وقف التدخل بلبنان ..فنحن أ ل كرامة وأخضعنا أسيادك
نظمت«املعارضةيفالجزيرة
العربية«حفالًمبناسبةالذكرى
السنوية السادسة الستشهاد
الشيخ منر باقر النمر يف مجمع
اإلمام املجتبى يف محلة السان
تريز ببريوت ،ولقد أكد الخطباء
الوقــوف اىل جانب املظلومني
مــن قبل نظام آل ســعود يف
السعودية واليمن وكافة أنحاء
الجزيــرة العربية و إىل جانب
حركات التحرر يف املنطقة من
االحتالل األمرييك واألورويب
والدفاع عن املســتضعفني يف
العــامل يف وجه االســتكبار ،ال و ال ال ف
متوجهني بالشــكر للمقاومة
عرب اســتخباراته وإعالمه وأدواته الناعمة إضافة
عىل ما قدّ مته من تضحيات من أجل نرصة اإلسالم .لقيادته مرشوع التطبيع».
وأطلق اللقــاء القيادي يف «لقــاء املعارضة يف
أما ممثل حركة «أنصار الله» اليمنية عامر الحمزي،
الجزيــرة العربية « عباس الصــادق ،واعترب «أنه مل لفت اىل أن الشــهيد الشــيخ النمــر وقف يف وجه
يكــن وليد اللحظة وجاءت املناســبة الطالق رؤيته غطرسة النظام السعودي بجرأة وصالبة».
السياســية ،فهو تحالف ســيايس بهوية إسالمية
بدوره ،رأى القيادي يف لقاء املعارضة يف الجزيرة
ويضع مصلحة شــعبنا عىل رأس أولياتنا ،وقضيتنا العربية فؤاد ابراهيم «أن الشعب معني بالتغيري فهو
األســاس هي القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع من سيقف أمام مسبب األزمة أي النظام السعودي «.
ونعتربه خيان ًة .وأننا نقف إىل جانب الشــعب اليمني
من جهته ،أكد رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله
الذي وقف يف وجه عدوان آل ســعود وحصاره وما هاشــم صفي الدين ،أنه «ال ميكن ألي قوة يف العامل
يواجهــه من حرب كونية» ،داعيــا «العامل لصحوة سواء باملال أو بالهيمنة أو أمريكا نفسها أن توقف هذا
ضمري لرفع العدوان ومحاسبة املعتدين».
الصوت الذي يقف إىل جانب املستضعفني».
أما القيادي يف اللقاء حمزة الحســن ،فقال« :نحن
وشــدد عىل أن «املطلــوب أن ترتفع األصوات وأن
ً
وتدخال وتدمريًا وأذي ًة
منفتحون عىل كافة التوجهات السياســية وعىل أي يقال آلل ســعود كفي هيمنة
مباردات تستهدف توحيد جهود املعارضة ،معتربًا أن لشــعوب وأوطان هذه املنطقة» ،مضيفا «نقول ملن
الرد الوحيد عىل النظام السعودي هو بتوحيد الجهود» .تعالت أصواتهم يف اآلونة األخرية أن عىل السعودية
ورأى القيادي يف اللقاء الشيخ جاسم املحمد عيل ،وقــف الهيمنة عىل اللبنانيني ،ووقف التدخل وفرض
«أن املرحلة تستدعي أصحاب الضامئر الحية الستنقاذ اآلراء والتهديــد فهــذا تدخل ســافر وال عالقة لها
وطنهم من براثن النظام « ،مضيفًا أن العهد السلامين بتصنيــف اللبنانيني ،وإن كنتــم تتعاطون مع دول
بات يصدر الوباء األخالقي ويشوه الصورة اإلسالمية وجهــات وأحزاب يف لبنان واملنطقة والعامل مبنطق

أعلــــــن إقفال املــــــدار وامل سســــــات التربويــــــة اليو

الحلبــــــي تفقد مديريــــــة التعلي املهنــــــي والتقني :
ّ
الوطنية
العا الدراســــــي فــــــي رأ األولويــــــات
أعلن وزير الربيــة والتعليم العايل عباس
الحلبــي يف بيان« ،إقفال املدارس والثانويات
واملهنيات واملؤسســات الربوية الرســمية
والخاصة كافة والجامعات ،اليوم ،وذلك بعدما
تلقى اتصاالت من املراجع األمنية وضعته يف
أجواء التحضري إلقفال الطرق والتظاهر».
من جهة ثانية ،تفقد وزير الربية املديرية
العامة للتعليم املهنــي والتقني يف الدكوانة
حيث التقى املديرة العامة هنادي بري ورؤساء
املصالح :هشــام ســكرية ،جوزيف يونس،
منري خوري ،غســان شــعيتو وطوين راشد.
واطلع من املديرة العامة عىل شــؤون القطاع
وشجونه وحاجاته امللحة ،وهواجس اإلدارة
لجهة رضورة تأمني املوازنات الالزمة لتمكني
املديرية من إجراء اإلمتحانات الرسمية املهنية
يف ظــل نقص كبــري يف املوازنات .وعرضت
أوضــاع املعاهــد واملدارس املهنيــة والفنية
وحاجاتهــا إىل املحروقــات لتأمني الكهرباء
وإىل التمويل لتوفري لوازم التشــغيل ل دارات
واملصانع واملختربات والفندقيات .كام عرضت
موضــوع تأمني الحوافز للهيئــة التعليمية
لتتمكن من الحضور.
وأكد الحلبي اهتاممه بالقطاع املهني مكررا
موقفــه الذي عرب عنه منذ اليوم األول لتوليه
املســؤولية بـ «أن التعليم املهني هو الرافعة
اإلقتصادية للبالد ويتوجب دعمه ل ينعكس
األمر إيجابا عىل إيجاد فرص العمل وتأسيس
املؤسســات الصغرى واملتوســطة ألصحاب

املهارات من خريجي التعليم املهني» ،مشــددا
عىل العمــل لـ «وضع اســراتيجية جديدة
للقطاع تلحظ التطور املتسارع يف سوق العمل
ورضورة مواكبتــه بالتخصصــات الحديثة
واملناهج املطورة «.
ووعد الوزيــر مبتابعة املطالب والحاجات
مع املعنيــني يف الداخل والخارج ،معتربا «ان
الحاجات ضاغطــة وكلها محقة  ،وأن العام
الدرايس يستوجب وضعه يف رأس األولويات
الوطنية ل ننقذه من الضياع».
ثم جال الحلبي وبري واملجتمعون عىل مركز
وضع أســئلة اإلمتحانات والتصحيح وإصدار
النتائــج ،وتفقد أيضا مباين املديرية ومكاتب
املصالح واإلدارات.
نعمل عىل التحقيق مبلف شهادات الطالب
العراقيني
الربيــة «أنّنا ال نزال
اىل ذلــك ،أكّــد وزير ّ
نعمل عىل ال ّتحقيق مبلف الشّ هادات املمنوحة
ّ
لطالب عراق ّيني من قبل جامعات لبنان ّية ،ولن
نصــدر القرارات ال ّنهائ ّية ّإال بعد انتهاء اللّجنة
املكلّفة ال ّنظر وال ّتدقيق يف الشّ هادات».

متديد مهلة قبول
موازنات املدارس الخاصة

عــىل صعيد اخــر ،أصدر وزيــر الربية
قــرارا يتعلــق بتمديد مهلة قبــول املوازنات
للمدارس الخاصة غري املجانية للعام الدرايس
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سلب الكرامة ألجل املال فإننا هنا
يف لبنان أهل كرامة وأخضعنا
أسيادكم «.
وتابــع «إننــا نقــول
للواليات املتحدة والســعودية
ولـ»صيصانهم « يف لبنان أنكم
مل تعرفوا قوة هذه املقاومة فهي
قادرة عىل إنجاز وطن سيد حر
مستقل دون أي ارتهان للخارج
وهذا هو عنوان املرحلة ،مؤكداً
أننــا «يف حزب اللــه يهمنا أن
يعرف العامل أن الذي يستهدفنا
بكلمة يجب أن يســمع الجواب
أيًا كان ولن نسمح بتسميتنا بـ
«اإلرهاب» ونسكت فهذا عداون

علينا».
أمــا رئيس الجبهة العربية التقدمية نجاح واكيم،
فقال« :ملن يقول كفوا عن السعودية نقول لهم كفوا
عداون الســعودية عن لبنان» ،مضيفًا أن الســلطة
الســعودية ســلطت أزالمها علينا لتدمري املجتمع
وأغرقونــا بهذا الدين إضافة للحصار الذي يفرضونه
عىل شعبنا» ،مشريًا «اىل من يقول أن أبناءنا يعملون
يف اململكة نقول لهــم أن أبناءنا يعملون عىل البناء
هناك عكس ما تقوم به الســعودية هنا ،وكشف أن
الســعودية أخذت من لبنان أكرث من  4مليار دوالر
عىل شكل فوائد وأعطتنا مليار دوالر فقط كوديعة».
مــن جانبه ،أكد رئيــس مجلس األمناء يف تجمع
العلامء املســلمني الشــيخ غازي حنينة ،أن الشهيد
الشــيخ النمر جسد منهج رســول الله ،الف ًتا اىل أن
العلامء الذين مل ينبطحوا أمام التهديدات التي وجهت
لهــم صاروا منارات لألمــة ،أما من انبطع صار من
املنســيني ،مضيفا «ملن يقول أننا نتدخل يف شؤون
الدول العربية نقول لوزير الداخلية هذا األداء ال يؤهلك
للوزارة بل يؤهلك لنادي رؤساء الحكومة».

وفـــــد ن ــم ــس ــاوي جـــــال ع ــل ــى املــســ ولــيــن

عــــــون  :إرادة ّ
طيبة لنجا املفاوضات مع صندوق النقد
شــــــالنبر  :ســــــنواصل وقوفنا الى جانبلبنان وشعبه

عون والو ال ساوي بر ا ة الب
اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون وزير خارجية النمسا الكسندر شالنربغ،
يرافقه ســفري النمســا رينيه بــول امري،
مستشارة وزير الخارجية اندريا بارشورئيس
قسم الرشق األوسط جريولد فوليمري .
يف مســتهل اللقاء ،شكر شالنربغ الرئيس
عون عىل اســتقباله ،ولفــت اىل انه يحمل
«رسالة صداقة للبنان « ،وأوضح شالنربغ انه
قام خالل زيارته بتفقد الوحدة النمساوية يف
قــوات الطوارىء الدولية العاملة يف الجنوب
«اليونيفيــل « ومخيــامت الالجئني ،واجراء
محادثات سياســية انطالقا من رغبة بالده
يف متابعة التطورات املقلقة التي تحصل يف
لبنان.
وإذ لفت اىل ما قدمته بالده من «مساعدات
مالية يف اطار املســاعدات اإلنسانية خالل
ازمة الالجئــني « ،اعرب عن تطلعه بأن يأيت
يوما اىل لبنان «ملناقشــة التعاون االقتصادي
والتجاري وتطوير االعامل « ،وقال« :ستواصل
النمسا هذا العام تقديم املساعدات اإلنسانية
كام فعلت يف الســابق ،كام سنواصل وقوفنا
اىل جانبالشــعب اللبناين ،عىل امل ان يكون
املســتقبل اكــرث ارشاقــا يف مكافحة ازمة
كورونا واالزمة االقتصادية «.
وإذ توجــه اىل الرئيس عون بالقول« :انتم
تلعبون دورا مفصليا يســاهم يف املحافظة
عىل اســتقرار البالد وتشــكلون شخصية
بارزة ومحورية يف الدفع باتجاه اإلصالحات
الرضورية من اجل تخطــي املأزق الحايل «،
شــدد عىل «أهمية إقرار القوانني الرضورية
من اجل إمتــام املفاوضات مع صندوق النقد
الدويل ورسم السياسات املالية واالقتصادية
« ،ولفــت اىل ان «االتحاد األورويب مســتعد

(دااليت ونهرا)
وجاهز لتقديم املســاعدات فور التوصل اىل
اتفاق مع الصندوق «.
ورد الرئيــس عــون متمنيا عــىل الوزير
النمساوي نقل تحياته اىل نظريه الكسندر فان
ديــر بيلني ،وإذ لفت اىل «الوضع الصعب الذي
مير به لبنان « ،واشار اىل «توايل االزمات عليه
بدءا من وضع املديونية التي يعاين منها البلد،
مرورا باالزمة الســورية وانعكاساتها عليه،
وعىل رأســها موضوع النزوح السوري ،فيام
مل يحظ لبنان بنسبة املساعدات التي حظيت
بها ســائر الدول التي تســتضيف الالجئني،
فضال عام شهده من مظاهرات ومن انعكاس
جائحــة «كورونا « وانفجار مرفأ بريوت عىل
اقتصاده « ،وقال« :بدأنا التفاوض مع صندوق
النقــد الدويل ونتمنى ان تنجح يف ظل اإلرادة
الطيبة لدينا ولدى الصندوق عىل حد سواء «.

يف عني التينة

وإســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة ،وزير
خارجية النمســا والوفد املرافق ،حيث جرى
بحث لألوضاع العامة والعالقات الثنائية بني
البلدين.

الراي

كام التقى الوفد النمســاوي رئيس مجلس
الوزراء نجيب ميقايت يف الراي الحكومي،
وجــرى خالل االجتامع البحث يف العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل دعم النمسا للبنان.

يف الخارجية

اىل ذلك ،استقبل وزير الخارجية واملغربني
عبداللــه بوحبيــب وزير خارجية النمســا
عــىل رأس وفد ،وجــرى البحث يف االوضاع
والتطورات عىل الساحتني الداخلية واالقليمية
وكيفية دعم لبنان.

ُ
حفل إطــــــ ق التقرير املحــــــد لواقع البي ــــــة في لبنان

ميقاتي  :أسعى ل سراع في عودة الحكومة ل جتماع
أكد رئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت،
خالل رعايته حفل إطــالق «التقرير املحدث
لواقــع البيئــة يف لبنــان» ،يف الــراي
الحكومــي« ،طاملا أننا عىل مشــارف إنجاز
املهامت االساسية التي نعمل لتحقيقها فاننا
مســتمرون يف املهمة التي قبلنا املسؤولية
عىل اساسها ،وندعو الجميع اىل التعاون معنا
النجاح هذه املهمة مبا يعيد العافية اىل لبنان
واللبنانيني» .وجدد تأكيده «السعي اىل عودة
الحكومة رسيعــا اىل االجتامع حتى تنتظم
أمور البلد والناس ونتابع مســرية اإلنقاذ قبل
ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا».
وقــال« :ال بد أيضا من توضيح ما اســتجد
من امور لها عالقة القضاء ،ويف هذه السياق
اقول ليس صحيحا أننا تدخلنا يف عمل القضاء
او يف شــأن اي قرار يتخذه القضاء ،وجل ما
شــددنا عليه ،ليس الدفاع عن أشــخاص بل
الحفاظ عىل املؤسســات ،واتباع االصول يف
التعاطي مع اي مسألة تتعلق بأي أمر قضايئ،
ومنها ما يتعلــق بواقع املصارف انطالقا من

اولوية الحفاظ عــىل حقوق املودعني ،ويف
الوقت نفسه عدم رضب ما تبقى من مقومات
اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا عىل
قدميه بالحد االد ».
بداية ،ألقــت املمثلة املقيمة لربنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ســيلني مويــرو كلمة جاء
فيها« :بالنسبة للبنان ،تظل معالجة القضايا
املتعلقــة باإلصالح البيئــي والعمل املناخي
أولوية «.
ثــم قال وزير البيئة نارص ياســني «تناول
التقرير موضــوع الضامنات البيئية والتقدّ م
امللحــوظ الذي جــرى يف العقد األخري لج ّهة
إقرار األنظمة ذات الصلة .والتوصيات امل ّتصلة
بكل فصل من فصــول التقرير املحدّ ث لواقع
البيئة يف لبنان ،هي التي نعمل عليها يف وزارة
البيئة ،ضمن محــاور العمل ،وهي:الحوكمة
البيئية ،املوارد املائيــة ،نوعية الهواء ،النظم
االيكولوجيــة ،مــوارد االرا  ،االمتــداد
العمراين العشــوايئ ،النفايات الصلبة ،تغري
املنا  ،وادارة املواد الكيامئية».

م ارنــــــة الــــــرو الكا وليــــــ  :لبنــــــان ال ائــــــ
عن املفاوضات والتســــــويات يحتاج الــــــى رجال دولة

ســــــفير أرمينيا التقــــــى املرتضى وجعجع

ال اال ت

ار

مستقبال السفري اال مي

محمد وســام املرت يف
اســتقبل وزير الثقافة القا
مكتبه يف قرص األونيســكو ،سفري الجمهورية األرمينية يف
لبنان فاهاكن اتابكيان ،وجرى البحث يف التعاون الثنايئ بني
البلدين لدى جميــع املنظامت ويف مختلف املجاالت الثقافية
ذات االهتامم املشــرك ،ومنها مــا هو متصل بالفرنكوفونية
واليونيســكو وســبل حامية املوروث الثقايف لألقليات يف
املنطقة.
كام التقى ســفري أرمينيا رئيس حــزب «القوات اللبنانية»
سمري جعجع ،يف املقر العام للحزب يف معراب ،وتناول البحث
آخر التطورات السياسية واالقتصادية يف لبنان واملنطقة.

الـ ــلـ ــجـ ــنـ ــة الـــتـــنـــفـــيـــ يـــة لــــلــــقــــا :
ّ
ت ــس ــج ــي ــل األطـــــفـــــال عـــلـــى امل ــن ــص ــة

أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح  1 -Covidيف بيان ،أنه «بات
حا تسجيل األطفال بني أعامر خمس سنوات وإحدى عرشة
متا ً
:
.
سنة عىل املنصة الرســمية للقاح (.
 ) .الستهدافهم بالتلقيح يف
مرحلة الحقة».

ترأّس بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم
امللكيــني الكاثوليك يوســف العبيس اجتامع
أســاقفة لبنان والرؤساء العا ّمني والرئيسات
وتم البحث يف الشــأنني
العا ّمــات يف الربوةّ .
الكنــيس والوطني .ويف ختام االجتامع صدر
بيان تاله امني رس املجلس املطران ادوارد ضاهر
قال فيه« :إنّ الشعب اللبناين ليس بحاجة إىل
مساعدة اجتامعية وصحية ومعيشية فقط،
بل هــو بحاجة اىل قــادة حقيقيني وزعامء
يحملــون ضمريا واعيــا ،ويتمتعون بالحس
االنساين ،واىل مســؤولني يطبقون القوانني
وال يجعلون من الدستور مط ّية ألهوائهم .فلو
طبقت القوانني ملا كانت اموال الناس محجوز ًة
يف املصــارف التي نطالب بتحريرها ،وال كانت
العملة الوطنية قد سقطت بهذا الشكل املريع
وال كان الوضــع االقتصادي عىل هذا الشــكل
من الردّي واالنهيار .ولو طبق الدســتور ،لام
ك ّنا نعاين من ازمة فصل السلطات وال من شل
القضاء ،ومجلس الوزراء ،واالدارة بشكل عام».
توقف املجتمعون عند االستمرار يف تعطيل
انعقــاد مجلس الوزراء وتداعياته عىل الوضع
العام فاملطلوب اليوم وقبل فوات االوان صحوة
ضمري توقف االنهيــارات املتتالية ،وتحدّ من

مفاعيل االنفجار االجتامعي واملجتمعي ،وهذا
ما لن يحصل اال إذا ترفع الجميع عن مصالحه
الشــخصية والحزبية وعاد اىل ما ميليه عليه
ضمــريه وحســه الوطني .كام إنّ اســتمرار
التعطيــل يف التحقيق املتعلــق بتفجري مرفأ
بريوت ال يبرش بالخري.
اضــاف «إن الوضــع االقتصادي واملعي
تخطى خطوط الحمــر كلها ،كام تخطى كل
منطق ،وبات يشكل خطرا عىل القطاعات كافة
وبخاصة الصحي والغذايئ واألمني ،فالدوالر
يتحكم بيوميات املواطن الحياتية ولقمة عيشه
ودوائه وتنقالته ،وبكل تفصيل من معيشته.
وندعو يف هذا الســياق اىل معالجة االسباب
وليــس النتائــج ،ونرى أنّ االســباب هي يف
االشتباك السيايس املستمر منذ سنوات ،ويف
الفساد املســترشي يف كل مرافق الدولة ،يف
املناكفات ،ويف غياب الضمري .ومثن مجلسنا،
الدعوات اىل حوار وطني لطاملا دعا اليه بلسان
البطريرك يوســف العبيس ،وهو الذي قال يف
أكرث من مناســبة ان االوضــاع يف لبنان لن
تستقيم اال بحوار صادق وبكر جدار االحادية
يف الحكم .فال ســبيل ألي حل ســوى بحوار
صادق بني مكوناته السياسية واالجتامعية».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
ـــل ي ــت ــص ــدر «يـــــو الــ ــضــ » الـ ــحـ ــوار وامل ــش ــه ــد ال ــداخ ــل ــي؟
هيام عيد
توازيــاً مــع الحديث عن
الحــوار ،وبرصف النظر عن
احتامالت حصول جلســة
حــوار وطني يف قرص بعبدا
يف األيــام املقبلة ،يســتعد
الشــارع اليــوم ليعود إىل
صــدارة املشــهد الداخيل،
مع اإلســتعدادات امليدانية
يف الســاعات املاضيــة
إلطالق تح ّرك شــعبي واسع
عنوانــه إرضاب اتحاد النقل
والســائقني ،والذي يأيت يف
ســياق التعبري عن الغضب
الذي يســود املواطنني الذين
بدأوا أيضاً بالعــودة مجدّ داً
إىل إقفــال الطرقات وإحراق
األقل حتى
الدواليــب ولو بطريقة عفوية ،عــىل ّ
الساعة.
وبينام تستمر اللقاءات واملشاورات الثنائية يف
قــرص بعبدا بني رئيس الجمهورية ميشــال عون
وقيادات األحزاب والكتل النيابية ،لتحديد أو تأجيل
جلســة الحوار الوطني ،التي كان دعا إليها رئيس
الجمهورية ميشال عون ،قبيل نهاية العام املا ،
فإن مصادر سياســية واســعة اإلطــالع ،تتوقّع
مفاج ت عىل هذا الصعيد ،وهي ترتكز إىل خالصة
اإلنطباعات التــي توافرت لدى رئيس الجمهورية،
حول املواقف الفعليــة للقيادات التي التقاها عىل
مدى يومــني متتاليني ،وبنتيجتهــا ،فإن املواقف
املؤيّدة لحصول هذا الحوار ،قد شــملت غالبية هذه

القوى،ولكن التأييد ال يعنــي بالرضورة املوافقة،
أو أن الحامس متوفر للمشــاركة وتحقيق األهداف
املرسومة لهذا الحوار.
وعليه ،تكشف األوساط نفسها ،أن زمام املبادرة
«الحواريــة» هو يف قرص بعبدا اليوم ولدى رئيس
الجمهورية ،الذي يواصل دراسة املعطيات املعلنة،
وتلــك التي قد بلغته بالتواتر وعرب اإلعالم ،من قبل
املعارضني ملثل هذه الخطوة ،بحيث أنه سوف يأخذ
القرار املناســب بعد إنجــاز كل اإلتصاالت الالزمة
والرضورية لتحديد اإلتجاهات املقبلة للوضع العام.
وتوضح هذه األوســاط املطلعة ،أنه من شأن هذه
املعطيات ،أن تضع رئيس الجمهورية أمام خيارين
ال ثالث لهام :األول هو تأجيل ترجمة طرحه الحواري
يتم اإلتفاق عليه الحقاً ،والثاين هو
اىل موعــد آخر ّ

رســائــل ديبلوماسية تــح ـ

ّ
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فادي عيد
يف مقاربتها لتفاصيل التطورات
عىل املحور الحكومي ،فإن مصادر
ديبلوماســية مطّلعة ،تتحدّ ث عن
جل يف الوقت
مراوحة الفتة تســ ّ
الراهن ،يف ظــل غياب أي معطى
إيجــايب ،لجهة معالجة أســباب
يتمســك بها
املقاطعة التي ما زال
ّ
وزراء حــزب اللــه و «حركة أمل»
لجلسات الحكومة ،عىل الرغم من
الظروف الضاغطــة يف أكرث من
مجال إجتامعي وسيايس ،وأيضاً
أمني ،مع تزايد النقمة يف صفوف
املواطنني عىل مختلف انتامءاتهم،
وبدء الحديث يف األوساط النقابية عن أن التحركات
اإلحتجاجيــة التي تنطلق اليوم قد تســتم ّر ،ولن
تنتهي بتوجيه رسالة إىل املسؤولني برضورة لجم
كل الخالفات والســجاالت السياســية ،واإللتفات
والركيز عىل املعالجات اإلنقاذية قبل فوات األوان،
وانتشار الفوىض املجتمعية ،والتي سبق وأن ح ّذر
منها أكرث مــن مرجع أمني عىل متاس مع الحراك
الذي حصل يف محطات سابقة ،وأدّى إىل اإلطاحة
بكل املعادالت الداخلية.
وبحســب هذه املصادر ،فــإن رئيس الحكومة
نجيب ميقايت ،مل يتوقف عن مســاعيه واتصاالته
عــىل الصعيدين الداخيل ،كــام الخارجي ،من أجل
استئناف الحكومة لجلســاتها ،ويف أقرب فرصة
ممكنة ،من أجل اســتغالل الفــرة الفاصلة عن
اإلنتخابــات النيابية ،ومن أجل تأمني كل مق ّومات
املؤسســات الدســتورية كافة،
انتظام العمل يف
ّ

رصف النظر بشكل نهايئ عن
هذا الطــرح ،وبالتايل ،إلغاء
فكرة طاولة الحوار الوطني
قبــل اإلنتخابــات النيابية
بشكل نهايئ.
وعليه ،فإن موعد حسم هذا
األمر ،وفق األوساط نفسها،
لن يكــون رسيعــاً ،ورمبا
يكون بعد نهايــة اللقاءات
يف قــرص بعبدا ،وبعد نهاية
«يوم الغضب» املرتقب اليوم
يف الشــارع من أجل إطالق
رصخة شعبية بوجه الغالء
الفاحش ،والــذي بات يهدّ د
ســعر الخبز بعدما طال كل
السلع األساسية يف البالد.
وبالتايل ،فإن التطورات يف
الســاعات القليلــة املقبلة،
ســتحمل معطيــات جديدة عىل أكــرث من صعيد
حكومي وسيايس ،وحتى ميداين ،وبنتيجتها ،فإن
مام قد
خلــط األوراق وارد وبقــوة يف هذا املجالّ ،
يســتدعي مواصلة النقاش بفكرة الحوار الوطني
ولو بعد تأجيلها ،خصوصــاً وأن مواقف خارجية
قد وصلــت إىل بريوت ،وهي تشــجع عىل عودة
التواصــل واعتــامد لغة الحوار بــني كل األطراف
السياســية اللبنانية ،ولكن برشط أن يشمل الحوار
كل اإلتجاهات السياســية عىل الساحة الداخلية،
والتي متثّلها األحزاب والتيارات والقوى املســتقلة
واملعارضة ،ومن ضمنها مجموعات متثّل الشــارع
واملجتمع املدين ،وذلك ،يك يأيت الحوار وطنياً بكل
معنى.
ما للكلمة من
ً

بعدما وصلت األمــور إىل الخطوط الحمراء لجهة
تأمني سري الخدمات الحيوية عىل كل املستويات.
ويف هذا املجال ،تكشــف املصادر نفســها ،أن
التحــركات التي يقوم بها رئيــس الحكومة عىل
مســتوى املنطقة ،من خالل التواصل مع الجهات
العربية الداعمة لحكومتــه ،يتزامن مع اتصاالت
يجريها مع باريس بشكل خاص من أجل التأكيد عىل
استمرار الدعم للحكومة يف املرحلة الراهنة ،وتأمني
املنا القــادر عىل تفكيك العقد التي ال تزال تعرقل
مسار عملها وإنتاجيتها .لكن نتائج هذا التواصل مل
ت ّتضح بعد ،بحسب املصادر ذاتها ،نظراً النشغاالت
الخلية الفرنســية التي تتابع الوضع اللبناين عن
قــرب ،بالواقع الفرنيس الداخيل لجهة اإلنتخابات
الرئاســية وجائحة كورونا ،يف ضوء قناعة باتت
ثابتــة لديها ،بأن اللحظة اللبنانية الداخلية تتطلّب
مقاربة إقتصادية واجتامعية أكرث مام تســتدعي

ّ
عــز الــديــن اتصلت بــو يــر الــداخــلــيــة طالبة حل
ّ
قضية تسلي ســرايــا صــيــدا لسجلين عدليين

أجرت رئيســة لجنة املرأة والطفل النيابية
النائــب عناية عز الدين ،اســتكامال ملتابعتها
قضية تسليم رسايا صيدا لسجلني عدليني فقط
يوميا ملخاتري الجنوب ،اتصاال بوزير الداخلية
بسام املولوي وعرضت معه لهذه املشكلة.
وشــددت عز الدين عىل «رضورة ايجاد حل
رسيــع لهذه املســألة التي تــؤدي اىل ارباك

املواطنني واىل تأخــر يف اجراء التصحيحات
الالزمة يف لوائح الشطب اضافة اىل تشكيلها
عبئــا كبريا عىل املخاتري نظــرا الرتفاع كلفة
التنقل».
وقد نقلت عز الدين عن وزير الداخلية تأكيده
اتخاذ االجراءات الالزمة ملعالجة القضية ويف
أرسع وقت ممكن».

أعلنت املديريــة العامة لقوى االمن
الداخيل شــعبة العالقات العامة ،يف
بالغ لها انه« :بتاريخ  ،2021-1-6أقدم
شخص مجهول يضع قبعة عىل رأسه
ويرتدي كاممة وقفازات عىل تســليم
طردألحداملواطننيأماممنزلهيفمحلة
األرشفية،بعدهاورداتصالللمستلممن
قبل شخص مجهول أعلمه يف خالله
أن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة سيتم
تفجريها إذا مل يتم دفع مبل / 0،000
دوالر أمرييك.
عىل أثر ذلك ،أقدم املواطن املذكور عىل
رمي الطرد يف مبنى مهجور قرب مكان ســكنه
دون أن يفتحــه ،وأبل القوى األمنية بالحادثة.
وبنتيجة الكشف عليه ،تبني أنه عبارة عن عبوة
وهمية خالية من أي مواد متفجرة.
عىل الفور كلفت شــعبة املعلومات يف قوى
األمن الداخــيل قطعاتها املختصة للعمل عىل
كشفهويةالفاعلنيوتوقيفهم.وبنتيجةاملتابعة
امليدانية التي قامت بها ،متكنت من تحديد هوية
الفاعلــني وهام:ج .أ .ح( .من مواليد عام ،1 6
لبناين) ،م .ع( .من مواليد عام  ،1لبناين).
أعطيت األوامر للعمل عىل تحديد مكان تواجد
املذكورين وتوقيفهام مبا أمكن من الرعة.
بتاريخــي 2022/01/6وبعــد عملية رصد
ومراقبة دقيقة ،تم توقيفهام يف مدينة بريوت.

بالتحقيق معهام ،اعرف األول أنه الرأس املدبر
لعملية ارسال العبوة الوهمية إىل أحد املواطنني
يف محلة االرشفية وذلك بهدف ابتزازه ماديا ،وأن
هذهالفكرةاقتبسهامنأحداألفالمالتيشاهدها
سابقا وتأثر بها ،وعىل أساس فكرة الفيلم وضع
خطة محكمة البتزاز الشخص الذي تعرف عليه
خالل عمله يف تنظيــف منزله من الركام بعد
انفجار مرفأ بريوت يف محلة االرشفية .وخالل
تلكالفرةعلمأنصاحباملنزلمنأصحابالرثوة
املالية،وأضافأنهعرضالفكرةعىلالثاينفوافق
عليها وقاما بتنفيذ العملية بحرفية عالية يك ال
يكشفأمرهام.وبالتحقيقمعالثاين،اعرفمبا
نسبإليه.
أجــري املقت القانــوين بحقهام وأودعا
املرجع املختص بناء عىل إشارة القضاء».

ّ
ــمــيــة
ت ــوق ــي ــف شــخــصــيــن أرســــــ عـــبـــوة و
ُ
الـ ــى مـــواطـــن ف ــي األش ــرف ــي ــة ب ـ ــيــة اب ــت ــزا ه

وساطة سياسية ،ولهذه األسباب،
فإن املجتمــع الدويل ،وليس فقط
اإلدارة الفرنســية ،يعترب أن الرهان
األســايس يف لبنــان ،وتحديداً
لدى الحكومة ،كــام لدى املجلس
النيايب ،يجب أن يكون عىل تحقيق
تقدّ م ملموس يف عملية التفاوض
الجارية مع صندوق النقد الدويل،
والتــي وصلت إىل مرحلة متقدّ مة
ومصرييــة ،لجهــة الدخول يف
التفاصيــل حــول الربنامج الذي
ســيتم اإلتفاق عليه بني الحكومة
والصندوق.
وبالتــايل ،فــإن هــذا الرهان
ســيتع ّرض للخطر يف حال استم ّر
اإلرباك الســيايس ،كــام تضيف
املصــادر ،ومــن هنا ،تأيت عمليــة تحريك الركود
الحكومي ،وإمكانات دخول أطراف وعواصم عربية
وغربية عىل خط املســاعي التــي يبذلها الرئيس
ميقايت من أجل وضع حل عاجل لتعليق جلســات
الحكومة.
وعىل الرغم من أن هذه املساعي مل تسلك طريقها
نحو النجاح ،فإن املصادر الديبلوماســية نفسها،
تؤكد عىل وجوب اســتمرارها نتيجــة التداعيات
جل عــىل صعيد امللفات
الخطــرية التي بدأت تســ ّ
الداخلية امل ّتصلــة باملفاوضات مع صندوق النقد،
وهــو إقرار موازنة العام الحايل ،كونها تكتســب
أهمية إســتثنائية هذا العام ،ألنها ســوف تحمل
اإلشــارات األكيدة من قبل الســلطة إىل املجتمع
الدويل حول جدّ ية الحكومة بالتزام سياسة مالية
جديدة ،واعتامد إجراءات إصالحية حقيقية.

عــــــســــــيــــــران :عـــــلـــــى الـــجـــمـــيـــع
ّ
امل ــش ــارك ــة مـــع كــــل دعـــــوة لــلــحــوار
اعترب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عيل عســريان
يف ترصيــح له ،ان «كل دعوة للحوار وجب ان يشــارك فيها
الجميع ،خصوصا انها تايت ملصلحة البالد».
ورأى ان «تحمل املسؤولية يوجب الحوار مع االخرين النتاج
رؤية ومســار ملصلحة الشعب املصلوب والجائع» ،مؤكدا انه
«حــان الوقت لنتنازل جميعــا ملصلحة الوطن ،ويبقى القرص
الجمهوري مقصد الجميع يف حل مشاكل البالد».

ّ
املحررين نعت فيصل قوا
نقابة

أعلنــت نقابــة محــرري
الصحافــة اللبنانيــة أن
«الصحافة اللبنانية والعربية
فقــدت وجها مــن وجوهها
املحببة ،الــذي يذكرنا بالزمن
الجميل لهذه املهنة التي رفدت
الوطن بخرية رجاالته الذين مل
يبخلوا بالعرق والدم ،وقاســوا
املعانــاة  ،لصون تراث الحرية
فيه .انه فيصل قواص املحبب
والدمث العف اللسان ،صاحب
الكلمة السواء يكرز بها».

ّ
تسل مــن سفيرة الــدنــمــار

ّ
كمية مــن لقاحات «مــوديــرنــا»

األبـــــيـــــ  :ت ــع ــدي ــل فـــتـــرة ال ــح ــج ــر بـــــــ أيــــا
لــلــمــصــاب الـــــ ي ال يُ ــع ــان ــي مـــن أيّـــــة عــــوارض
أصدر وزير الصحة العامة
فراس األبيض مذكرة تتعلق
بتعديل فــرة العزل والحجر
املتعلقة ب  1 -Covidوذلك
وفق التايل:
« -تحدد فرة العزل للحالة
اإليجابيــة التي ال تعاين من
أي أعراض ملــدة عرشة أيام
حيث يعــاود املصاب حياته
الطبيعيــة دون الحاجــة
لفحص «.»PCR
للحالة
العزل
تحدد فــرة
ا بي والسفرية ال ا ية
اإليجابيــة التــي تعاين من
أعراض عىل األقل ملدة عرشة
لبنــان ،حيث يبل حاليا عــدد الجرعات التي
والعرشين
األربع
أيام عىل أن تكون الساعات
يتم إعطاؤها أســبوعيا قرابة مئة وخمسني
يف
كبري
تحسن
مع
األخرية خالية من الحرارة
ألــف جرعة بعدما بل قبل ذلك نحو ســبعني
باقي األعراض.
ألفــا .والحظ أننا نشــهد يف الفرة الحالية
تلقوا
الذين
للمخالطني
الحجر
ـ تحدد فرة
ارتفا ًعا يف اإلصابات بفريوس كورونا ونحن
أيام
ســبعة
ملدة
اللقاح
من
جرعتني
عىل األقل
يف ســباق لرفع نسبة املناعة املجتمعية وقد
لفحص
الحاجة
دون
مــن
أعراض
دون
مــن
نجحت حمالت التلقيح يف إبقاء عدد املرىض
«»PCR
فحص
مع
أيــام
خمســة
أو
«»PCR
الذي يدخل إىل املستشفيات تحت السيطرة».
سلبي يف اليوم الخامس.
وردا عىل سؤال حول لقاح موديرنا ،أوضح
مل
الذين
للمخالطني
الحجــر
ـ تحــدد فرة
االبيض أن «مواصفات هذا اللقاح هي نفسها
عرشة
ملدة
واحدة
جرعة
تلقوا
يتلقوا اللقاح أو
مواصفــات لقاح بفايــزر وهو ميتاز بكونه
لفحص
الحاجة
دون
من
أعراض
أيام من دون
يؤمــن نســبة حامية ممتازة مــن املتحور
«»PCR
فحص
مــع
أيام
ســبعة
« »PCRأو
أوميكرون» .وذكر بأن اللجنة الوطنية للقاح
سلبي.
قد «ســمحت باملزج بــني اللقاحات حيث إن
الكادر
من
امللقحني
املخالطني
إىل
بالنسبة
التوصيــات املتعلقة مبوديرنا هي نفســها
الطبــي والتمرييض الذيــن ال يعانون من أي توصيات بفايزر».
أعراض بإمكانهم متابعة عملهم رشط اإللتزام
وأعلن أن «وزارة الصحة فتحت باب التسجيل
التام بالتدابري الوقائية.
للفئة العمرية بني خمس واثنتي عرشة ســنة
من
الصحة
وزير
تســلم
مــن جهة ثانية،
إســتباقًا لتأمني اللقاح لهــذه الفئة العمرية
جول
مرييتي
لبنــان
يف
الدمنــارك
ســفرية
خصوصا يف ظل العودة املدرسية».
وحاميتها
ً
جرعة
ألــف
وعرشين
وتســعة
أربعمئــة
بدورها ،أبدت السفرية الدمناركية سعادتها
) )42 000مــن لقاح مودرنــا لدعم حملة لـــ «تأمني أكرث مــن أربعمئة ألف جرعة من
التلقيح ضــد  1 -Covidيف لبنان ،وذلك يف لقاح موديرنا من الدمنارك للشــعب اللبناين.
مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي.
وأكدت أن حكومة بالدها ســعيدة ملســاعدة
ستمرار
وقال« :هذه الهبة تشــكل دعام ل
لبنان وشعبه يف املعركة ضد  1 -Covidيف
يف
التلقيح
بالزخــم الذي تتواصل فيه حملة
ظل الظروف الصعبة الراهنة».

املـــ ـــران ابــرا ــيــ تــفــقــد مــســتــشــفــى ت ــل شيحا:
الســـــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــه بــــالــــشــــكــــل املـــ ـــلـــوب

ابراهيم بر قة د و

ال ولة التفق ة

زار رئيس أســاقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للروم امللكيني الكاثوليك املطران ابراهيم مخايل
ابراهيم ،مستشــفى تل شيحا ،للمرة األوىل
منذ توليه مهامه األســقفية ،يرافقه املطران
عصام يوحنا درويش ،وكان يف اســتقباله
املديرة اإلدارية سنا نرصالله ورؤساء األقسام
واألطباء ،وعقد سلســلة اجتامع مع رؤساء
األقســام واألطباء اطلع فيها عىل اوضاعهم
واستمع اىل حاجاتهم بشكل مفصل.
ونــوه املطــران ابراهيم بـــ «تضحيات
األطبــاء واملمرضني واملمرضــات والعاملني
يف املستشــفى ،يف ظل الظرف الصعب الذي
منر فيه اليوم» ،وشــدد عىل «رضورة توحيد
الجهود وتقديــم املزيد من التضحيات اذا لزم
األمر يف ســبيل تأمني استمرار هذه الرسالة
اإلنســانية التي ال تفرق بني منطقة أو دين أو
مذهب ،هدفها خدمة اإلنسان املحتاج للعناية

الطبية».
وقال« :ننظر اىل تل شيحا ليس كمؤسسة
فقط ،امنا اىل ذاكرة شعبية زحلية يرتبط بها
كل زحيل او مقيم يف املنطقة ،فالجميع لديه
أقارب ولدوا ،أو تلقوا العالج أو أجروا عمليات
يف املستشفى ،من هنا رابط الحنني الذي يشد
الزحليــني يف لبنان ودول االنتشــار اىل هذا
الرصح الطبي» ،وأكد أنه مع «انتخابه رئيسا
للجنة األســقفية لراعويــة الصحة والبيئة
املنبثقــة من مجلس البطاركة واألســاقفة
الكاثوليك يف لبنان ،سيبذل جهده مع الجهات
املعنية محليا ودوليا بهدف دعم املستشفيات
واملراكــز الصحية واملســتوصفات واملراكز
البيئية من كل النواحي لتأمني استمرار عملها
بالشكل املطلوب».
وختامــا ،جال ابراهيم ودرويش ونرصالله
يف أقسام املستشفى.

افتتا مــركــز الشيخ بــن اي ــد ملــرضــى «كــورونــا»
و يــــر الــصــحــة :الــكــلــفــة االســتــشــفــائــيــة ــيــدة

ُ
توقيف ُم ّ
روجي مخدرات في طرابلس
أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ـ شعبة العالقات
العامــة ،يف بالغ لها انه« :بتاريــخ  ،2022-1-ويف إطار
متابعــة عصابات ترويج املخدرات واإلتجار بها ،متكّن مكتب
مكافحــة املخدّ رات اإلقليمي  -طرابلــس يف وحدة الرشطة
القضائية ،من توقيف شــخصني يف محلة «إشارة املئتني» -
طرابلــس ،بجرم ترويج مخدرات ،وهام كل من:ح .ح( .مواليد
عام  ،1 4ســوري) بحقه خالصة حكــم بجرم إقامة غري
 ،1سوري) بحقه بالغ بحث
مرشوعة.و .ج( .مواليد عام
وتحر بجرم ترويج مخدّ رات.
ضبــط بحوزتهام 4:غ من مادة بــاز الكوكايني6 ،غ من
مادة الهريويني 1 ،غ من مادة «كريستال مث» املخدّ رة23 ،غ
من مادة الســالفيا املخدّ رة،مبل  ،2 ،000لرية لبنانية،
و  0دوالرا أمريكيا.
التحقيق جار بإرشاف القضاء املختص».

افتتــح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت،
صبــاح امس« ،مركز الشــيخ محمــد بن زايد
اإلمارايت -اللبناين االستشفايئ ملعالجة مرىض
كورونا» عند واجهة بريوت البحرية.
وجال ميقايت يف املركز الذي تربعت به دولة
اإلمارات العربيــة املتحدة يرافقه وزير الصحة
فراس األبيض ،والوزير الســابق غطاس خوري
والطاقم الطبي يف املستشــفى وعدد كبري من
االعالميني.
والقى ميقايت كلمة قال فيها« :من هذا املوقع
انظر إىل الخارج وأرى معامل النكبة الكبرية التي
أصابــت بريوت يف  4أب  ،2020ويف هذا املكان
نفتتحمركزالشيخمحمدبنزايدملعالجةأمراض

الكورونا .الشكر الكبري لدولة اإلمارات العربية
وللشيخ محمد بن زايد شخصيا عىل هذا العطاء،
وعىل اهتاممه الدائم بلبنان ،ولبنان ال ميكن ان
ين اناإلماراتتحسنالعطاءوتزرعاملحبةمن
دونأيمقابل.الشكرالكبريللشيخمحمدوطبعا
ال ميكن ان نن ان هذا املستشفى بالذات كان
مبسعى حميد وطيب من الرئيس سعد الحريري
الذيأوجهلهتحيةمنهذااملكان،وليتهكانمعنا،
ولكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا يف بريوت».
والقى األبيض كلمة قــال فيها« :ان الكلفة
االستشــفائية يف هذا املركز ســتكون زهيدة
وهذا ما سيساعد عىل تخفيف الحمل عن كاهل
املواطنني يف هذه الظروف».

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

الدوالر دخل معركــــــة االنتخابات النيابية وبات دون اي ســــــقف رغ تعامي مصرف لبنان
اين بت دوالرات التعامي واللبنانيين املنتشــــــرين في االعياد ومتى تتحر الحكومة؟؟
جوزف فرح
دخل الدوالر يف التجاذبات السياسية قبيل موعد االنتخابات
النيابيــة يف ايار املقبل حيث بات يســجل يوميا قفزات كبرية
رغــم التدابري التي يتخذها مرصف لبنان لضبطه والســيطرة
عىل جنوحه حتى ان احد السياسيني قال ان انتصار حزبه يف
االنتخابات ســيؤدي اىل ان انخفاض الدوالر وانتعاش اللرية .
اذن الدوالر اصبح عامل اسايس يف اللعبة االنتخابية وبالتايل
لــن يعد يعتمد عىل العرض والطلــب بل عىل محاوالت لرفعه
او انخفاضه تبعا ملســار هذه االنتخابات وهذا هو املرجح الن
مرصف لبنان اعتمد عىل تدابري جذرية ومستمر يف محاوالته
للجم تصاعد الدوالر ولعل اهمها توجيه انذارات اىل 1رصافا
رشعيــا يف الدرجة االوىل للترصيح عن عملياتهم عىل منصة
مــرصف لبنان بعــد ان الحظ ان عملياتهــم ال تتم بأغلبيتها
عــرب املنصة اضافة اىل ذلك فــأن التعاميم وخصوصا تعميم
161وتعميم 1 1وغريها مــن التعاميم تعطي املودع دوالرات
بعد ان كانت الســحوبات باللــرية اللبنانية وهذا ما يجب ان
يعطي بعض «النفس «للرية اللبنانية لكن بعض اللبنانيني الذين
يقبضون مثال مئة دوالر عىل منصة مرصف لبنان 24الف لرية
يبيعونه يف السوق املوازية عىل سعر 32الف لرية مام يعطيهم
ربحا يكاد يقرب من  00الف لرية .
كام يطرح عالمات اســتفهام حول اختفاء الدوالرات التي
ضخها اللبنانيون املنتــرشون يف فرة االعياد اثناء تواجدهم
قــي لبنان وتقدر بأكرث من 200مليون دوالر ،والدوالرات التي
رصفها السياح العراقيون واالردنيون واملرصيون خالل الفرة

ابري م

لب ان

ذاتهــا والتي تؤدي من الطبيعــي اىل انخفاض الدوالر بينام
بالعكس كان الدوالر مســتمر يف ارتفاعه حتى خالل العطلة
الرسمية وايام الويك اند وعىل التطبيقات الخارجية .
لذلك ميكن القول ان اللعبة مل تعد لعبة نقدية او اقتصادية
بل اصبحت لعبة سياســية بأمتياز وعــىل عينك يا تاجر الن
الدوالرات التي تختفي رغم ضخها اصبحت معروفة اتجاهاتها
:االنتخابــات النيابية  .ويقــول الخبري االقتصادي واملرصيف
نســيب غربيل ،لوكالة «ســبوتنيك»ان سعر رصف اللرية يف
السوق املوازي هو سعر رصف اصطناعي ألنه ال يخضع للعرض
والطلب ،وما يحرك الســوق أو الســعر هو الجمود السيايس
واملؤسســايت وعدم قدرة السلطة التنفيذية عىل امليض قدماً
باملوضــوع اإلصالحي أو اتخاذ أي إجراء لدعم الثقة وبالتايل
هذا األمر خلق فســحة للمضاربني والصيارفة غري الرشعيني

للتحكم بهذا السوق وتحديد السعر لجني األرباح إن كان صعوداً
أو انخفاضاً» ،كام يذكر أن الحل ليس باتخاذ إجراءات موضعية
للجم تدهور سعر رصف اللرية ،بل يجب أن توضع آلية لتوحيد
أســعار رصف الدوالر يف الســوق اللبناين وهو إجراء يتوقعه
صندوق النقد الدويل ،أن تقوم الســلطات اللبنانية بوضع آلية
لتوحيد أســعار رصف الدوالر وهذه اآللية تكون بند أســايس
مــن بنود خطة التعايف االقتصادي التي من املفرض أن تعمل
الحكومة عليها وتقدمها لصندوق النقد الدويل ويتم مناقشــة
والتفاوض عىل أولويات هذه الخطة بني الوفد اللبناين الرسمي
ووفد صندوق النقد الدويل وأن يتفقوا عىل تاريخ لتطبيق آلية
توحيد أسعار رصف الدوالر يف السوق اللبنانية».
صحيح ان ال ســقف لســعر الدوالر يف السوق املوازية التي
باتت تتحكم بها جملة اعتبارات وكلها بهدف جني االرباح يف
ظل غياب الحكومة التي تقف متفرجة وهي التي ادى تشكيلها
اىل تراجع الدوالر اىل  14ألف لرية اعتقادا من الناس انها اتت
لالنقاذ بينام ال تســتطيع اليوم حتى االجتامع واطالق خطة
التعايف املــايل واالصالحات واعادة الثقة اىل مختلف املرافق
واالدارات التي اصبحت يف مرحلة التحلل ومتابعة املفاوضات
مع صندوق النقد الدويل.
ويبــدو ان هــذه الحكومة بدال من ان تضــع نصب اعينها
معالجة ازمة الدوالر املنعكســة سلبا عىل مختلف القطاعات
تحــاول اليوم التفتيش عام تبقــى يف جيب املواطن اما عرب
دفع الرضائب عىل سعر يفوق السعر الرسمي وهو 1 00لرية
للدوالر او عــرب تطبيق الدوالر الجمريك واما الغاء الدعم كليا
دون ان يتم بدائل للمواطنني الذن يعانون فقرا وعجزا .

ال ــــــرق املق وعــــــة والتجمعــــــات فــــــي بيــــــروت ومختلــــــف املناطــــــق اللبنانيــــــة
ً
قـــــ ـــــاع الــــنــــقــــل الــــــبــــــري « :يــــــــــو غـــــضـــــ » مــــــن الــــخــــامــــســــة فــــجــــرا
ُ
األســــمــــر وطـــلـــيـــس  :ســتــلــيــه أيـــــــا أخـــــــر إ ا لــــ تـــنـــفـــ االتــــفــــاقــــات..
ك ّرر رئيس اتحــادات ونقابات قطاع النقل
الربي بســام طليــس أن غداً الخميس «بداية
غضــب قطاع النقل الــربي « ،داعياً «جميع
رضرين إىل املشاركة يف اإلرضاب
اللبنانيني املت ّ
من الخامسة فجراً حتى الخامسة مسا ًء عىل
اللبنانية «.
جميع األرا
وعقدت اتحــادات ونقابــات قطاع النقل
الــربي مؤمتراً صحافيــاً يف حضور رئيس
االتحاد العاميل العام بشارة األسمر ،طليس،
ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل الربي
يف املناطق اللبنانية كافة.

األسمر

بدءاً تحدث األسمر فأشار اىل أنّ «اتفاقات
كثرية جــرت مع املســؤولني منهــا املبال
املقطوعة للقطاع العام وبدالت النقل واالتفاق
مع اتحادات ونقابــات قطاع النقل الربي ،مل
ينفّذ منها يشء رغم موافقة رئيس الحكومة
عليها بحضور الوزراء املعنيني «.
واعترب أنّ «هذا االتفاق يج ّنب قســامً كبرياً
من اللبنانيني وال ســيام الطالب والعسكريني
واملوظفــني واملتقاعدين ،كلفــة النقل .هل
املطلوب ّ
الذل كام يحصل أمام املصارف يف ظل
تعاميم لنهب اللبنانيني وغرف ســوداء ترفع
الدوالر؟ هل املطلوب رفع الدعم عن املحروقات
والسلع االستهالكية والدواء وقريباً القمح؟
هل املطلوب موت الشعب اللبناين؟ إنّ االتحاد

العاميل العام يقول ال .واتحادات قطاع النقل
الربي هي جزء من االتحاد العاميل العام بدعم
من االتحاد ستتحرك غداً وسيكون يوم غضب
وتحذير وســتليها أيام أخرى ومشاركة أكرب
إذا مل يبادر املســؤولون اىل تنفيذ االتفاقات
خصوصــاً أنّ بعضها ميكــن تنفيذه بتطبيق
القوانني املوجودة «.

طليس

أمــا طليس فقال  :غداً (اليوم)الخميس هو
يغري أي يشء وما يحىك عرب
يوم غضب ولن ّ
يغري من مسرية اتحادات
وســائل التواصل لن ّ
ونقابــات قطاع النقل الــربي .إن عدم تنفيذ
االتفاق لغاية اليوم هو مشكلة مع الحكومة
التي وافقت عىل االتفاق ومل ينفّذ.
وأكّد أنّ «خالصة الجمعيات العمومية التي
انعقدت يف جميع املناطــق اللبنانية طالبت
بتحرك شــامل وكامل خصوصاً أنّ الســائق
العمومي هو لبناين ومواطن عليه واجبات وله
حقوق» .واعترب أنّ التحركات الســابقة كانت
رمزية وخجولة واليــوم تح ّركنا جاء نتيجة
قرار صارم من القاعدة وهو فعالً يوم غضب.
وأعلــن اليوم «بداية غضــب قطاع النقل
الــربي ،داعياً جميع اللبنانيني املترضرين إىل
املشــاركة من الساعة الخامسة صباحاً حتى
اللبنانية،
الخامسة مسا ًء عىل جميع األرا
وفقاً للربنامج التايل ومواقع التج ّمع:

بريوت الكربى :مستديرة الدورة
فوق الجر وتحته (جميع االتجاهات)
الطريق البحرية
تقاطع كالريي سمعان
تقاطع كنيسة مار مخايل
تقاطع املرشفية
مستديرة الكفاءات
مثلث خلدة
مفرق بشامون عرمون
مفرق الريجي الحدث
تقاطع الحدث الكفاءات
طريق املطار القدمية  -مثلث الكوكودي
املدينة الرياضية
جر الرببري
نفق الرببري
تقاطع بشارة الخوري
نفق بشارة الخوري
طريق املزرعة  -تقاطع محمصة الرفاعي
والكوال
مثلث االونيسكو
مستديرة املكلس
انطلياس الفوار
مثلث نهر املوت
مثلــث االوزاعي  -الجناح  -مســتديرة
رياض الصلح
جبل لبنان:
مستديرة عاليه

مثلث بحمدون
مستديرة بعقلني
جونية  -جر السولديني
جر الدامور  -بيت الدين
اوتســراد ضبية الذوق مفرق يسوع

امللك
الجنوب والنبطية:
مدخل صيدا الشاميل
جر االويل فوق الجر وعىل الخطني
البقاع:
ضهر البيدر -مفرق فالوغا
طريق ترشيش -مفرق التويتي
مثلث الحمرا  -بالزا
مثلث راشيا ضهر االحمر
بعلبك الهرمل:
مدخل بعلبك الجنويب  -دورس
مدخل الهرمل الجنويب  -جر العا
الشامل عكار:
مدخل طرابلس الجنويب الباملا (الخطني)
طريق الضنية كفر حبو
نفق شكا الخطني
الطريق البحرية  -الهري
مستديرة العبدة
جر البرون
ساحة اميون
طرابلس التل ساحة عبد النارص
دير عامر املنية الطريق الدولية

ّ
ُ
ــــل الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة م ــت ــح ــم ــس ــة مل ــن ــاق ــص ــة م ــحــ ــة الــــحــــاويــــات ؟
ً
ُ
خــــــور  :ل ــي ــس م ــس ــتــ ــرب ــا فــــي االوضــــــــاع عـــــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــو را

مدّ د وزير األشــغال العامة والنقــل عيل حم ّيه فرة تقديم
العــروض يف املناقصة إلدارة وتشــغيل محطة الحاويات يف
مرفأ بريوت ،إىل  31كانون الثاين الجاري بسبب تقديم عرضني
فقط للمشــاركة يف املناقصة هام رشكــة «غالفتينري» التي
يرأس مجلس إدارتها أنطوان عامطوري ،والثانية رشكة CMA
 CGMالتي يرأس محلس إدارتها رودولف ســعاده ،ضمن املهلة
القانونيــة التي انتهت يف الثانية عرشة والنصف بعد ظهر يوم
تنص رشوط املناقصة عىل أال
أمــس االول الثالثــاء ،يف حني ّ
يقل عدد العروض عن ثالثة.
لكن الســؤال املطروح بديهياً هل األوضاع الراهنة يف لبنان
جع الرشكات العاملية عىل املشاركة يف املناقصة؟
تش ّ
رئيــس غرفة املالحة الدولية إيــيل زخور يعترب أن «إطالق
املناقصة العاملية إلدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات يف
مرفأ بريوت يف هذه األوضاع املأسوية واألزمات املتفاقمة يف
البالد ،باإلضافة إىل عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ مدة طويلة،
مل يعد مستغرباً أن تشارك رشكتان فقط يف املناقصة ،وأن يتم
متديد فرة تقديم العروض».
ويقــول  :بعد  1ترشين األول من العام  201تاريخ اندالع
املظاهرات واالحتجاجات ،تدهورت األوضاع املالية واالقتصادية
واملعيشــة يف لبنان وبدأت حركة الحاويات يف مرفأ بريوت
تشهد تراجعاً دراماتيكياً نتيجة اإلجراءات املرصفبة التي متنع
تحويل العمالت الصعبة اىل الخارج والســحب النقدي بالدوالر
األمرييك وتحديد سقف للسحب النقدي حتى باللرية اللبنانية،
باإلضافة إىل التشــدد يف فتح االعتامدات الســترياد البضائع
من الخارج.
ويضيف :متثلت الرضبة شــبه القاضية التي كادت أن تطيح
مرفــأ بريوت ،يف انفجار  4آب من العام  2020الذي د ّمر مرفأ

م

ة ال او ا

بــريوت القديم الــذي يتعامل مع البواخــر العادية والحبوب
والحديد ،يف حــني ان العناية اإللهية أنقذت محطة الحاويات
التي أصيبت بأرضار صغرية متكنت رشكة  BCTCمن تصليحها
وإعادة تشغيل سفن الحاويات بعد أسبوع واحد عىل االنفجار...
يف الســياق ،يذكّر زخور بأن «محطــة الحاويات يف مرفأ
بريوت بدأت بتقديم خدماتها يف آذار من العام  200بعدما فاز
يف املناقصة التي أجريت يف نهاية العام  2004كونســورتيوم
مؤلــف من ثالث رشكات األوىل بريطانيــة والثانية أمريكية
والثالثة لبنانية هي Beirut Container Terminal consortium
)) التي ال تزال تتوىل إدارة وتشغيل املحطة حتى اليوم».
ويضيــف :اعتــربت املناقصة ناجحة وج ّيــدة ألنها جاءت
ملصلحة إدارة مرفأ بريوت ولخزينة الدولة اللبنانية التي بلغت
حصتها أكرث من  60من السعر الفائز يف املناقصة ،بينام كانت
حصة الكونرتيوم أقل من  . 40مع اإلشــارة إىل أن املناقصة
أجريت عندما توىل الرئيس نجيب ميقايت حقيبة وزارة األشغال
العامة والنقل.

ً

و ارة االقــــــتــــــصــــــاد  :نــــــبــــــ ل جـــــــهـــــــدا اســــتــــ ــــنــــائــــيــــا
البـــــــقـــــــا الـــــخـــــبـــــز االبـــــــيـــــــ فـــــــي مــــــتــــــنــــــاول الـــجـــمـــيـــع
صــدر عن وزارة اإلقتصاد والتجــارة البيان اآليت« :مل توفر
وزارة اإلقتصــاد والتجارة جهدا ل بقــاء عىل الخبز األبيض
يف متناول الجميع ،وهي ســلعة إسراتيجية ومن املكونات
الرئيسة لألمن الغذايئ للبنانيني.
لهذا الغرض عملت الوزارة ،بتوجيه من الوزير أمني سالم،
عىل إعتامد معالجات اســتثنائية حسابية ورقمية وإجرائية
تفصيليــة ،أتاحت إبقاء ســعر الربطة مــن ضمن الهامش
املقبول ،مبا يتوافق مع األوضاع اإلقتصادية الضاغطة والقدرة
الرشائية املنخفضة.
وال يخفــى أن تحديد ســعر الخبــز األبيض يرتبط حكام
بالعوامــل اإلقتصادية واملالية التي تتأثر بها كل القطاعات من
دون إســتثناء .فالتفلت الحاصل يف ســوق الرصف ،اإلرتفاع

ً

الكبري يف أســعار املكونات التــي تدخل يف صناعة الرغيف،
وخصوصــا الطحني واملحروقات ،اىل جانب رفع مرصف لبنان
الدعم عن ماديت الســكر والخمرية ،وارتفاع سعر القمح عامليا
وتكاليف النقل واإلنقطاع املستمر يف التيار الكهربايئ وزيادة
اإلعتامد عىل املولدات الخاصة ،كلّها عوامل ال ميكن إال أخذها
يف اإلعتبار عند تحديد سعر الخبز األبيض.
وســبق للوزارة أن اســتحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل
عىل املستهلك.
تأسيســا عىل هذه الوقائع ،حدد الوزير سالم سعرا جديدا
لربطة الخبــز األبيض بأحجامها الثالثة 34 :غراما بـ6000
لــرية 3 ،غراما بـــ 10000لــرية ،و 1,0 0غراما (الربطة
العائلية) بـ 12000لرية.

ويــرشح أن «املحطة قد حققت حركة جيدة يف فرة زمنية
قصرية منذ املبارشة بتشغيلها ،إذ ارتفعت حركة الحاويات يف
مرفــأ بــريوت من  3 0ألف حاوية منطية يف العام  2004إىل
ألفــاً يف العــام  ،200وإىل  1,30مليون حاوية منطية
يف العام  ،201من بينها  41ألفاً لرسم املسافنة نحو مراف
البلدان املجاورة :سوريا ،تركيا ،مرص ،اليونا ،وقربص».
ويوضح أنه «كان من املفرض إجراء مناقصة إلدارة وتشغيل
محطــة الحاويات يف مرفأ بــريوت يف آذار  2020بعد انتهاء
عقد إدارتها وتشغيلها من قبل رشكة  ،BCTCلكن وزير األشغال
العامة والنقل الســابق ميشال نجار أعلن تأجيلها وأحال دفر
رشوطها إىل دائرة املناقصات لدرســه وإبداء املالحظات عىل
مضمونه».
وطرح زخور الســؤال هل االوضاع الحالية تشجع الرشكات
العاملية عىل املشــاركة يف املناقصة ؟بعد  1ترشين االول من
العام  201تدهورت االوضاع املالية واالقتصادية واملعيشــية
يف لبنان بدات حركة الحاويات يف مرفأ بريوت تشــهد تراجعا
دراماتيكيا نتيجة االجراءات املرصفية التي متنع تحويل العمالت
الصعبة اىل الخارج وتحديد سقف للسحب النقدي حتى باللرية
اللبنانية باالضافة اىل التشــدد يف فتح االعتامدات الســترياد
البضائع من الخــارج ومتثلت الرضبة القاضية التي كادت ان
تطيــح مرفــاء بريوت بانفجــار  4اب  2020الذي دمر املرفاء
القديــم يف حني ان العناية االلهية انقــذت محطة الحاويات
التي اصيبت بارضار صغرية متكنت ارسكة بعد اســبوع واحد
من اعادة تشــغيلها واعترب زخور انه ليس مســتغربا من ان
تشارك رشكتان فقط يف املناقصة الحالية يف ظل هذه االوضاع
املاسوية واالزمات املتفاقمة يف البالد باالضافة اىل عدم متكن
مجلس الوزراء من االجتامع منذ فرة طويلة.

وقد أصدر ســالم اليوم قرارين :األول يقيض بتحديد وزن
وسعر الخبز اللبناين األبيض ،والثاين يتعلق بتحديد سعر مبيع
النخالة ودقيق القمح من فئة و zeroو  extraوsuper extra
وكل الفئات األخرى».

الخميس  13كانون الثاين 2022

ّ
بــوشــكــيــان  :ت ـ ــلــعــاتــنــا مـــع ال ــع ــراق
أكــــ ــــر مـــــن عـــــ قـــــات بـــيـــن دول ــت ــي ــن

بو

يان

السفا ة ال ب انية

ب اد

اقام الســفري اللبناين يف العــراق الدكتور عيل الحبحاب
حفل اســتقبال عىل رشف وزير الصناعة جورج بوشكيان يف
الســفارة اللبنانية يف بغداد .فتح ّول املق ّر مببادرة الســفري،
بكل أطيافهم ،املقيمني يف
ملتقى جامعــاً وحاضناً للبنان ّيني ّ
ً
العراق واملشاركني يف مؤمتر األعامل العراقي اللبناين الثاين،
إضافة إىل حضور ديبلومايس عراقي متثّل مبشــاركة رئيس
القســم العريب يف وزارة الخارجية العراقية اســامة غانم،
الســفري العراقــي يف بريوت حيدر الرباك ،الســفري العراقي
السابق يف بريوت عيل العامري ،امللحق التجاري يف السفارة
العراقية يف بريوت مرشق اســامعيل محمد .كام شارك املدير
العام لوزارة الصناعة داين جدعون ،ســفري الفاو يف العراق
صالح الحاج حســن ،مديرة برنامج األمم امل ّتحدة االمنايئ يف
بغداد ،قنصل لبنان العام يف العراق وسام كالكش.
حــرض أيضاً رجــال األعامل والصناعيــني اللبنانيني الذين
شــاركوا يف املؤمتر الذي نظّمته مؤسسة نوفلتي للدراسات
واالستشارات اللبنانية برئاسة بالل محي الدين.
وألقى السفري الحبحاب كلمة ترحيب ّية ،ووضع جهد السفارة
وعقــد املؤمترات واقامة املعارض يف اطار دعم الرشاكة بني
القطــاع الخاص اللبناين واألخوة يف العراق .ونحن مدعوون
إىل التكامل يف ما بيننا وتجســيد عالقات متينة وثابتة بني
لبنــان والعراق .واملنتج اللبناين مجبول بالذكاء ،ومطلوب جداً
يف العــراق لجودتــه ونوعيته .نحن بحاحــة اىل احياء هذا
املوضــوع والعمل بهذا االتّجاه ،أي اعــادة بناء الثقة .ونحن
نهيء
كســلك ديبلومايس وكوزارة صناعــة وادارات معنيةّ ،
الترشيع وندعم ونسدّ د الخطى يف خدمة هذه الرشاكة .ع
ان تنبت االيام القادمة سنبلة خصبة».
كذلك تحدث الســفري الرباك عن الجهــود املبذولة من قبل
العراقيني لتقوية العالقات مع لبنان ومســاعدته ودعمه يف
كافة املجاالت ،وهذا املوقف م ّتخذ عىل أعىل املستويات ويرجم
املحبة واألخوة والصداقة بني شعبينا.
وألقى بوشــكيان كلمة »:كان العراق بادرة خري عىل صعيد
اعاميل الخاصة قبل تسلّمي الوزارة .وأ ّول لقاء يل عند تسلّمي
حقيبة الصناعة كان مع الســفري العراقي يف بريوت .وملست
لديه االندفاع للعمل الفاعل وتأسيس عالقة متينة بني العراق
ولبنــان .وانطلقنا يف التحضــري للمؤمتر الذي أعتربه ناجحاً
وأ ّمــن لقاءات ثنائ ّية بني رجال األعامل من كال البلدين .يعني
العراق للشعب اللبناين الكثري .وعرب التاريخ مل نر إال الخري من
دولة العراق .وتطلّعاتنا مع العراق اكرث من عالقات طبيع ّية».

ح ــم ـ ّـي ــه عـــــرض مــــع ســفــيــر ال ــي ــاب ــان
تـــحـــديـــ مــــراقــــبــــة مــــ ــــار بـــيـــروت

بحث وزير األشــغال العامــة والنقل عيل حم ّيه يف مكتبه
امس مع ســفري اليابان لدى لبنان تاكي أوكوب يف زيارة
بروتوكولية ،يف املستجدات االقتصادية واالجتامعية واملالية
يف البالد ،كام عرضا املســاعدات املقدّ مة من الدولة اليابانية
إىل لبنان عىل مختلف الصعد ،وإمكانية اســتفادة لبنان من
الخربات التقنية يف عدد من املشــاريع التي تعنى بها الوزارة
عىل صعيد املطار واملرفأ بعد كارثة  4آب ،مبدياً السفري اهتامم
الرشكات اليابانية بإعادة إعامر املرفأ.
وأكد حم ّيه «رضورة التعاون بني البلدين ال سيام التي تعنى
بشؤون الوزارة عىل صعيد املرفأ واملطار ،وامكانية املساعدة يف
تقديم الدعم لتجديد وتحديث التجهيزات واآلليات اإللكرونية
املعنية بربج املراقبة يف مطار رفيق الحريري الدويل ،ملا تتمتع
بها اليابان من خربات واســعة يف مجال التقنيات ،مشــيداً
باأليادي البيضاء لليابان وخصوصاً لناحية الدعم اإلنســاين
واالجتامعي واالقتصادي.
بدوره شــدد السفري الياباين اوكوبو عىل «رضورة استمرار
التواصل مع الدولة اللبنانية» ،مشــرياً اىل انه ســريفع اىل
الجهــات املختصة يف بالده كل ما تناوله مع الوزير حم ّيه ال
سيام ما يتعلق بتجهيزات املطار ،مؤكداً أنه سيتم إبالغ الوزير
فور تلقيه القرار يف هذا الشــأن ،الفتــاً اىل ان «اليابان دأبت
عىل تقديم مســاعدات مالية منذ عرشين عاماً وما زالت حتى
اآلن أكان عرب املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية».

«اإلنــــــتــــــرنــــــت» فــــــي خــ ــر
شـــبـــكـــة ُ
ّ
 ...فـــهـــل تــــــعــــــدل الــــتــــعــــرفــــات ؟

أوضح املدير العــام لهيئة «أوجريو» عامد كريدية ملوقع»
ســكاي نيوز عربية» ،أن «أوجريو» تحتاج يومياً إىل ما بني
 60طناً من املازوت و 0لتشــغيل املولدات الخاصة بشــبكة
االتصاالت وإيصالها إىل  303ســنراالت متلكها الهيئة عىل
اللبنانية .يف وقت يراوح ســعر طن املازوت
كامــل األرا
بني  60دوالراً و 610دوالرات .وهو رقم مرشح لالرتفاع مع
ارتفاع أسعار النفط عاملياً.
ولفــت إىل أن «أوجريو» تحتــاج إىل مبل يراوح بني 1 2
مليار لرية و  1مليار لرية لتشــغيل املولدات .وتدفع مبل 6
ماليني دوالر ســنوياً الستجرار اإلنرنت من أوروبا وأمريكا،
كتكاليف لخدمة  00ألف مشــرك بالهاتف الثابت و 4 0ألف
مشرك بخدمة اإلنرنت.
وبحســب كريدية ،فإن االستمرار يف تحصيل الفواتري عىل
ســعر رصف  1 0لرية مقابل الدوالر الواحد ،مل يعد منطقياً
يف وقت تخطى ســعر الرصف يف الســوق املوازية الـ 30ألفاً
للدوالر ،وهو السعر الذي يعتمد لرشاء املحروقات وقطع الغيار
واســتجرار اإلنرنت .ولضامن استمرارية القطاع ،بات لزاماً
زيادة التعرفة ،ألن هذا األمر يحتاج إىل موافقة مجلس الوزراء.
ويرى يف هذا اإلطار ،أنه بنا ًء للمحاكاة التي جرت بني هيئة
«أوجريو» ووزارة االتصاالت يك تؤمن الهيئة مصاريفها ،فإن
احتســاب الدوالر يقدر عىل أساس سعر رصف بني  4و آالف
لرية.بدوره ،يعلل رئيس تجمع رشكات مقدمي خدمة اإلنرنت
روبري صعب ملوقع «ســكاي نيوز عربية» ،قرار التجمع رفع
تعرفة اشراك اإلنرنت لألفراد إىل  300ألف لرية «قابلة للتغيري
بحسب ســعر الرصف الذي سيعتمد الحقا» ،وللرشكات حيث
ستقســم التعرفة بني ما نسبته  2يف املئة بالدوالر النقدي
و يف املئة عىل أساس سعر رصف  000لرية ،بأن رشكات
مقدمي خدمة اإلنرنت تضطر إىل سداد كل التكاليف واألعباء
بالدوالر ،ســواء لرشاء املازوت لتشغيل املولدات بتكلفة زادتها
بنسبة  00يف املئة ،أو للقيام بأعامل الصيانة ونظام الحامية
من الهجوم السيرباين التي تدفع أيضا» بالدوالر.
ومل ينكر صعب بأن الرشكات تشــري السعات الدولية من
وزارة االتصاالت عىل ســعر الرصف الرســمي أي  1 00لرية
للدوالر ،إال أنه قال إن الرشكات مل تعد قادرة عىل تحمل أعباء
تغري ســعر الرصف .وتوقع أن يراجع عدد املشــركني الذين
يصلــون إىل  00ألف مشــرك لــدى رشكات مقدمي خدمة
اإلنرنت الـ 120عند رفع التعرفة.
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ان ــت ــح ــار

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ً
ً
ج ــن ــدي ــا «إســـرائـــيـــلـــيـــا» الـــعـــا املــاضــي

كشــف جيــش االحتالل
اإلرسائيــيل عــن أن  11من
جنــوده انتحروا خالل العام
املا  ،يف حني لقي آخرون
مرصعهم ألسباب مختلفة.
جــاء ذلك وفــق بيانات
أصدرتهــا مديريــة القوى
العاملة بالجيش مللخص عام
 ،2021ونرشتهــا صحيفة
«إرسائيل اليوم».
وإجامال ،شهد العام املا
مــرصع  31جنديا بالجيش
اإلرسائييل ألسباب مختلفة،
مبا يف ذلك النشاط العمليايت
والحوادث واالنتحار واملرض،
وفق املصدر ذاته.
ولقي  10جنود مرصعهم
يف حــوادث طــرق أثنــاء
وجودهم خارج قواعد الجيش ،وتويف  6جنود بســبب املرض،
ولقي جنديان مرصعهام يف حوادث أخرى مل تتضح مالبساتها،
وفق املصدر ذاته.
وقتل جندي إرسائيــيل ،بعدما أطلق زميل له النار عليه عن
طريق الخطأ ،يف حني ســقط آخر بصــارو مضاد للدبابات
أطلق عليه من قطاع غزة خالل العملية العسكرية التي شنتها
إرسائيل عىل القطاع يف أيار املا .
وبحســب املعطيات ،ســقط العدد األكرب من قتىل الجيش
اإلرسائيــيل خالل  2021نتيجــة االنتحار ،بواقع  11جنديا3 ،

منهم من أبناء الجالية اإلثيوبية.
ويف عام  ،2020لقي  2جنديا إرسائيليا مرصعهم ألسباب
مختلفــة من بينهم أقدموا عىل االنتحار .ويف وقت ســابق
من العام الجاري ،أظهرت إحصاءات رسمية ملركز األبحاث يف
الكنيســت أن إرسائيل تســجل  00حالة انتحار سنويا ،منها
 100حالة تسجل يف صفوف جيل الشباب من  1إىل  24عاما.
ويعترب االنتحار ســبب الوفاة الثاين لــدى الفئة العمرية
حتى منتصف العرشينيــات ،التي تنخرط يف جيش االحتالل
اإلرسائييل ،سواء من فرة التأهيل بالتعليم الثانوي للتجنيد أو
خالل الخدمة العسكرية اإللزامية وحتى يف خدمة االحتياط.

الــســيــســي يُ ـ ــال ـ بــســرعــة االنــتــهــا م ــن إع ــم ــار غــزة

اعتــدت قــوات االحتالل
مجــدداً عــىل األهايل يف
النقــب ،ونفــ ّذت حملــة
اعتقــاالت جديدة ،يف وقت
أفيد فيه أن عدد املعتقلني بل
اكرث من  30معتقالً.
وجرح جنديان إرسائيليان
يف النقب ،خالل مواجهات
مــع الفلســطينيني ،لدى
تصدّ ي األهــايل العتداءات
االحتالل ويف إطار خطوات
تصعيديــة أقروها احتجاجاً
عــىل االعتداء عــىل قرية
األطرش.
وأحرق محتجون إطارات
مطاطيــة وحاولــوا إغالق
تقاطعــات طرق رئيســية
يف النقــب ،وذلك للمطالبة
بإطالق رساح املعتقلني واحتجاجاً عىل االعتداءات التي تع ّرض
لها املعتصمون ضد خطوات االحتالل يف قرية سعوة األطرش.
وأصدرت رشطة االحتالل بياناً قالت فيه إنّها ستتعامل «بيد
من حديد» مع أي محاولة للتظاهر أو إغالق شوارع يف النقب.
وأفيد أنّ النائب يف الكنيســت اإلرسائييل املتطرف ايتامر بن
غفــري وصل إىل النقب ،ملواكبة عمل قوات االحتالل يف جرف
الفلسطينيني.
أرا
وقــر ّرت لجنة التوجيه العليا ألبناء النقب تصعيد الخطوات
نقع ب
النضالية ر ّداً عىل اســتمرار جرائم التجريف ألرا
السبع واالعتداءات اإلجرامية واالعتقاالت التعسفية.
ودعت اللجنة أبناء النقب للتوجه إىل أرض نقع ب الســبع
صباح اليوم واملشــاركة يف التظاهرة الجامهريية الحاشــدة

املقررة الخميس.
وأعلــن املجلس اإلقليمي للقرى غــري املعرف بها اإلرضاب
الشــامل ،عىل نحو يشــمل جميع املــدارس يف هذه القرى
واملجالــس اإلقليمية يف النقب ،وذلك «تضامناً مع األهل الذين
تصادر أرضهم ويعتدى عليهم».
ويف هــذا الســياق ،دعا الناطق باســم حركة «حامس»،
الفلسطينيني ألن ال يركوا «أهلنا يف النقب يواجهون االحتالل
وحدهــم ،بــل يجب أن ينتفــض معهم كل أهلنــا يف الداخل
الفلســطيني املحتل ،حتى يحسب االحتالل ألف حساب ملجرد
التفكري يف االعتداء عىل األرض واإلنسان واملقدسات».
وبالتزامن ،أطلق نشــطاء ومغــردون عىل مواقع التواصل
االجتامعي وسم أنقذوا النقب ،تعبرياً عن تضامنهم مع أهايل
النقب الذين يستهدفهم االحتالل اإلرسائييل.

الخصاونـــــــــــــــة  :لـــــــــــــــ أ ر دمشـــــــــــــــق ســـــــــــــــرا

أكد الرئيس عبد الفتاح السييس ،أن قطاع غزة يحتاج اىل أكر
مــن  00مليون دوالر إلعادة اإلعامر ،مطالبا برعة االنتهاء
من اإلعامر .وتابع« :كنا نتمنى نساهم بأكرث من كده» ،موجها
بإنهــاء مراحل إعادة إعامر القطــاع ،قائال« :أرجو إنهاء هذه
املراحل ،التي وعدنا بها يف أرسع وقت مكن من أجل أشــقائنا
يف قطاع غزة».
وأضــاف الرئيس الســييس ،خالل الجلســة النقاشــية:
«املســؤولية الدولية يف إعادة إعامر مناطق الرصاعات ضمن
فعاليات منتدى شــباب العامل»« :قلنا إنه داميا الناس تشــغل
املواطنني املوجودين هناك مش هنجيب عاملة يدخلوا القطاع
« ،موجهــا نــدا ًء اىل الدول املانحة لتقديــم دعم أكرب ملنظمة
االونروا حتى تستطيع القيام بدورها».

«داع » تســـــــــــــــتهدف الكوادر ال بية في الهول وريف دير الزور

تواصــل خاليــا تنظيم
«داعــش» تصعيدهــا يف
املناطق الخاضعة لســيطرة
قوات سورية الدميوقراطية
«قســد» من خالل استهداف
الكوادر الطبية والتمريضية،
ما يهدد العمل اإلغايث والطبي
يف تلك املناطق ،بالتزامن مع
ارتفاع معانــاة املدنيني يف
توفري احتياجاتهم الغذائية
والطبيــة ،نتيجــة إغالق
حكومــة إقليم كردســتان
العراق معرب ســياملكا غري
الرشعي مع مناطق سيطرة
«قسد».
وأكــدت مصادر من داخل
مخيم الهول ،أنّ «عدة أشخاص من قاطني املخيم قاموا باإلدعاء
بأنهــم مرىض ،وأثناء مراجعتهم للمســتوصف الطبي العائد
للهالل األحمر الكردي ،قاموا بإطالق النار عىل املمرض باســم
محمــد محمد ،مــا أدّى إىل وفاته عىل الفور».ولفتت املصادر
إىل أنّ الهالل األحمر الكردي قام بتعليق كافة أنشــطته داخل
املخيم مع ســحب جميع العنارص التابعني له من كوادر طبية
ومتريضية .وبالتــوازي ،تويف الطبيب عبدالله امليض العيل،
أثناء اســتهدافه من قبل مسلحني إثنني كانوا يستقلون دراجة
نارية بعدة طلقات نارية ،بالقرب من مشــفى الكندي يف بلدة
الطيانة بالريف الرشقي لدير الزور.
حاالت اغتيال
وكان مخيم الهول شهد خالل الشهر املا

بأدوات حادة أو مبسدس كاتم لألصوات ،مع توجيه االتهامات
لخاليا «داعش» داخل املخيم.ويجاهر عدد من النساء واألطفال
داخــل املخيم مبواالتهم للتنظيم مع رفع راياته وشــعاراته،
وتوعد عنارص «قسد» بالقتل.
وتوحــي تحركات خاليا التنظيــم يف مخيم الهول ،بوجود
تواصــل مبارش مع عنارص «داعش» املحتجزين يف ســجون
«قسد» ،والذين يستغلون نشاطات خالياهم يف املخيم للضعط
عىل «قسد» لتحسني ظروف اعتقالهم ،وتقدميهم للمحاكامت.
ويذكر أن «قسد» تحتجز يف عدد من السجون يف محافظة
الحســكة ،نحو  12ألف شــخص ينحدرون من  0دولة .فيام
يضم مخيم الهول  60ألف ،بينهم عدد كبري من زوجات مقاتيل
التنظيم وأطفالهم املعروفني باسم «أشبال الخالفة».

أعلن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية تنفيذ
 33عملية ضد حركة «أنصار الله» ( الحوثيني) يف شبوة ومأرب
خالل الساعات الـ 24املاضية.
وقال التحالف إنه نفذ «  1عملية اســتهداف ضد املليشــيا
الحوثية يف مأرب خالل الساعات الـ 24املاضية ،مام أدى إىل

تدمري  11آلية عسكرية».
وأضاف« :نفذنــا  16عملية اســتهداف ضد املليشــيا
يف مأرب خالل الســاعات الـ  24املاضية ،مام أدى إىل
تدمــري  10آليــة عســكرية ،والقضاء عىل أكرث من 0
عنرصا «.

أعلنت لجان املقاومة بوالية الخرطوم إلغاء
املظاهرات التــي كانت مزمعة أمس بالعاصمة
السودانية ،وذلك ألول مرة منذ بدء االحتجاجات،
يف حني دعت إىل تنظيمها الخميس ،للمطالبة
بحكم مدين.
وقالــت اللجان -يف بيــان« -نعلن لجموع
الشــعب الســوداين إلغاء مليونية  12كانون
الثاين املعلنة ،والخروج للشــوارع يف مليونية
الخميــس يف جولة أخرى من أجل إســقاط
االنقالب العسكري».
ويف سياق تربيرها لقرار اإللغاء ،قالت لجان
املقاومــة إن «الحرب خدعــة» .وتابع البيان
«الفعل الثــوري يتخذ أشــكاال عديدة تجتمع
كلها يف الهدف النهايئ ،وهو إسقاط االنقالب
العسكري وتصفية أركانه ،والحرب خدعة».
وأعلنت الســلطات الســودانية إغالق جرين بالعاصمة
الخرطوم عشية دعوة أطلقتها تنسيقيات لجان مقاومة مدينة
الخرطوم للمشــاركة يف مظاهرات مليونية .وأفيد بأن بعض
مناطق العاصمة الســودانية شهدت مظاهرات ليلية دعائية
الحتجاجات أمس األربعاء للمطالبة بالحكم املدين.
وتأيت هذه املظاهرات يف ظل مساع تبذلها الهيئة الحكومية
للتنمية بــرشق أفريقيا «إيغــاد» ( )IGADوتقدميها مبادرة
لتسهيل الحوار بني كافة األطراف إليجاد حل جذري لألزمة.
وجاءت مبــادرة إيغاد عقب إعالن رئيــس البعثة األممية
املتكاملة لدعم االنتقال يف السودان «يونيتامس» ()UNITAMS
فولكــر بريتس بدء مشــاورات أولية منفــردة مع األطراف
الســودانية كافة ،متهيدا ملشــاورات يشــارك فيها أصحاب
املصلحة الرئيسيني من املدنيني والعسكريني.
يف الســياق ذاته ،قال مصدر حكومي ســوداين مطلع إن

رئيس بعثة يونيتامس سيقدم إحاطة ملجلس األمن الدويل عن
تطورات األوضاع يف الســودان عقب استقالة رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك.
وشــدد املصدر عىل أنهم ال يتوقعون أي مفاجأة  ،خاصة أن
األمم املتحدة منخرطة يف جهود وساطة بني أطراف األزمة.
ومنذ  2ترشين األول املا  ،يشــهد السودان احتجاجات
ردا عــىل إجراءات اتخذها قائد الجيش عبــد الفتاح الربهان،
أبرزها فرض حالة الطوار  ،وحل مجليس الســيادة والوزراء
االنتقاليــني ،وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ،واعتقال
مســؤولني وسياســيني.ويف  21ترشين الثاين املا  ،وقع
الربهان وحمدوك اتفاقا سياســيا يضمن عودة األخري ملنصبه،
وتشكيل حكومة كفاءات ،وإطالق رساح املعتقلني السياسيني،
إال أن االتفاق لقي معارضة من قبل املحتجني.
ويف الثاين من كانون الثاين الجاري ،اســتقال حمدوك من
منصبه ،بعد ســاعات من سقوط  3قتىل خالل االحتجاجات
التي شهدتها الخرطوم.

«التحالف العربي»  :تنفي

ّ
حـــــرا ضــــد الــتــصــعــيــد «اإلســـرائـــيـــلـــي» فـــي الــنــق ـ

عملية في م رب والبيضا

ً
«لجان املقاومة» في السودان ت جل احتجاجاتها الى اليو

أكــد رئيس الــوزراء األردين ،برش الخصاونــة ،أن مهمة
حكومتــه مل تنته بعد ،قائال« :سأســتمر مقاتال يف امليدان
وأعمل كأنني باق إىل األبد».
وقــال الخصاونة يف حوار مع وكالــة «عمون» األردنية:
«مهمة حكومتي مل تنته بعد ،ومل يكن املؤمتر الصحفي الذي
عقدته يوم األحد خطبة الوداع ،وسأســتمر مقاتال يف امليدان
وأعمــل كأنني باق إىل األبــد ،إىل أن يطلب صاحب األمر غري
ذلك».
وتحــدث عن عالقة الحكومــة مبديرية املخابرات العامة،
مؤكــدا عدم وجــود أي خالفات بينهام ،مــع إمكان وجود
اختالفات يف الرأي.
وشدد عىل أن حكومته «ال تقدم وعودا فارغة ،ليست مبنية
عــىل مخصصات مالية مرصودة لهــا ،ولذلك كانت الخطط
املعلنة كافة من قبلها لها مخصصات يف املوازنة».
ونفــى الخصاونة وجود خالفــات مع وزراء يف حكومته،
ســواء وزير املالية محمد العســعس ،أو وزير الدولة لشؤون
رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي ،مشريا إىل أن «الحكومة تعمل
وسط تناغم وتوافق بني الفريق».
من جهة أخرى ،كشــف أنه مل يزر ســوريا رسا ،كام كشف
تفاصيــل أكرث عن فكرة املدينة الجديــدة .وقال« :تفاعلنا مع
سوريا إيجايب ،فنحن مل نتدخل يوما بالشأن السوري الداخيل،
ويهمنــا ما يعيد لهــا األمن واآلمان ،ولذلك التنســيق األمني
والعسكري مستمر دوما بني البلدين ،خاصة يف ظل وجود ما
يهدد بتهريب املخدرات واإلرهاب أحيانا».
وعــن عالقة األردن بدول الخليج ،قــال« :عالقتنا بالخليج
ومحيطــه ممتازة ومتميزة ،ويعود ذلك لعدم تدخل األردن يف
شؤون الغري ،وكذلك عدم السامح ألحد بالتدخل يف شؤونه».

ً

وأضاف« :أيضــا عالقتنا بدولة اإلمــارات العربية املتحدة
واململكــة العربية الســعودية والخليج بشــكل عام ممتازة
جــدا ،وتربط القيادات عالقات متميزة ،وكذلك عىل مســتوى
الحكومات».
ومبا يخص العالقة مع إرسائيل ،أكد الخصاونة أنه «تربطنا
بإرسائيل اتفاقية ســالم ،ولها ســفارة يف عامن ،وكذلك لنا
ســفارة هناك ،ونعمل وفق هــذه االتفاقية ونوظفها لحامية
ومراعاة املصالح األردنية ،ومن ضمنها قضية الالجئني».
وشــدد عــىل أن «األردن ثابت عىل مواقفــه برضورة أن
يعم الســالم يف ســياق حل الدولتني الذي يضمن قيام الدولة
الفلســطينية املستقلة ذات الســيادة الكاملة والناجزة عىل
خطــوط الرابع من حزيران للعــام  ،1 6وعاصمتها القدس
الرشقية ،استنادا إىل قرارات الرشعية الدولية والقانون الدويل
ومبادرة السالم العربية».

رســــــــالــــــــة مــــــــن تـــــــبـــــــون لــــلــــمــــلــــ ســــلــــمــــان
أعلنــت وزارة الخارجية
الجزائرية أن «الوزير رمطان
لعاممرة سلم رسالة خطية
من الرئيس عبد املجيد تبون
إىل امللك السعودي سلامن بن
عبد العزيز».
وقالت الوزارة يف بيان إن
«وزيــر الخارجية لعاممرة
ونظريه السعودي فيصل بن
فرحان تنــاوال يف لقائهام
رشوط نجاح القمة العربية
املقبلة».
وكان لعاممــرة إىل
الســعودية ،يف زيارة عمل
تهــدف إىل «توطيد التعاون
بني البلدين ،وتعزيز التشاور
والتنسيق حول القضايا ذات
االهتامم املشــرك ،خاصة
مســتجدات األوضاع عىل الساحة العربية وضامن التحضري
الجيد لالستحقاقات املقبلة للعمل العريب املشرك» ،وفق بيان
الخارجية.
ويف األول من شهر كانون الثاين الحايل ،زار وزير الداخلية

الســعودي األمري عبد العزيز بن ســعود بــن نايف ،الجزائر،
لـ»بحث لتعزيز العالقات وقضايا مشركة».
وقالت وسائل إعالم جزائرية يف حينها إن الزيارة «تأيت يف
إطار تعزيز العالقات بني البلدين وبحث القضايا ذات االهتامم
املشرك».

اتهــم وزير الري املرصي
محمــد عبد العاطي إثيوبيا
بـ»رفض» التوصل إىل آلية
للتنســيق يف إطار قانوين
عادل وملزم حول ملء سد
النهضــة ،للتكيف مع آثار
التغري املناخي.
وقال عبــد العاطي يف
كلمتــه عىل هامش منتدى
شــباب العامل إن «إنشــاء
سد ضخم مثل سد النهضة
(اإلثيويب) ،بدون تنســيق
بينــه وبني الســد العايل
(املرصي) هو ســابقة مل
تحــدث من قبل ،األمر الذي
يســتلزم وجود آلية تنسيق
واضحــة وملزمــة بــني
الســدين ،وهو األمر الذي
ترفضه إثيوبيا».
ولفــت إىل أن القاهرة عرضت عىل أديس أبابا العديد من
الســيناريوهات التي تضمن قدرة السد عىل توليد الكهرباء
حاالت الجفاف.
يف أق
بنســبة تصل إىل
وأكــد أن رضورة وجــود آلية تنســيقية يف إطار اتفاق
قانوين عادل وملزم يعــد ضمن إجراءات التكيف مع اآلثار

السلبية للتغريات املناخية.
وأشار إىل أن بالده وافقت عىل إنشاء العديد من السدود
بــدول حوض النيــل مثل خزان أوين بأوغنــدا الذي م ّولته
مرص ،باإلضافة للعديد من الســدود يف إثيوبيا مثل سدود
تكيزي وشاراشــارا وتانا بلــس التي مل تعرض مرص عىل
إنشائها.

م ــص ــر  :إ ــي ــوب ــي ــا تـــرفـــ

وجــــــود لـــيـــة لــلــتــنــســيــق

ً

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

باي ــــــــدن يدعــــــــ ت يي ــــــــرا ف ــــــــي قواع ــــــــد مجل ــــــــس الش ــــــــيو
دعا الرئيس األمرييك جو
بايدن إىل تغيري قواعد مجلس
الشــيو من أجل الســامح
بتمرير ترشيع بشأن حقوق
األقليــات يف التصويــت،
خاصــة يف الواليــات التي
يســيطر عليها مسؤولون
جمهوريون.
وشدد بايدن -يف خطاب
لــه يف مدينة أتالنتا بوالية
جورجيا -عىل رضورة إيجاد
طريقــة لتمريــر مرشوع
قانون لحامية حق التصويت
يف مجلس الشــيو  ،بعد أن
صوت عليه مجلس النواب .
وقال «منذ شــهرين ،وأنا
أجــري محادثــات رسية
مع أعضــاء الكونغرس ،لن
أصمت بعد اآلن « إزاء عرقلة
املعارضــة الجمهورية إقرار
مرشوعي قانونني أساسيني
يحميــان حــق األقليات يف
التصويت.
واختار بايدن ( عامــا) جورجيا -الوالية الجنوبية التي
كانت تعتمد العبودية وترمز إىل النضال من أجل الحقوق املدنية
يف السابق والخالفات السياسية  -للدفاع عن هذا اإلصالح.
وأضــاف أنه يعتقــد أن التهديد الذي يداهــم الدميقراطية
األمريكية خطري للغاية« ،وعلينا إيجاد طريقة لتمرير مرشوع
قانون حق التصويت ومناقشته ،ونجعل الدميقراطية تنترص».
ووصــف بايدن هذه املعركة الربملانيــة بأنها «منعطف يف
التاريخ األمرييك» ،مؤكدا أن «التاريخ ســيحكم عىل كل عضو
من أعضاء مجلس الشيو « إىل أي حزب انتمى.
اإلصالحات املطلوبةواإلصالح يتعلق بترشيع حول الرشوط
التــي يجب التمتع بها من أجل مامرســة حق التصويت ،بدءا
من التســجيل يف القوائم االنتخابية إىل فرز األصوات ،مرورا
بالتصويت بالربيد أو التحقق من هوية الناخبني.
وكانــت واليات جمهورية عديــدة يف الجنوب قد تعهدت
بتعديــل هذه الرشوط ،مام يعقد عمليا وصول األمريكيني من
أصول أفريقية واألقليات بشكل عام إىل صناديق االقراع.
ولاللتفــاف عىل هذه اإلجراءات ،يريد بايدن من الكونغرس
وضع إطار ترشيعي فدرايل ،ويؤكد أن ســ ّن قانوين «النهوض
بحقــوق التصويت لجون لويس « و»حرية التصويت « ،اللذين
يعود تاريخهام إىل ســتينيات القرن املا  ،ســيتيح حامية
منجزات النضال من أجل الحقوق املدنية وضد التمييز العنرصي.
وتنص القواعد الحالية ملجلس الشيو عىل رضورة الحصول

عىل  60صوتا من أجل مترير معظم الترشيعات ،وهو الحد الذي
ال ميكن أن يفي به الدميقراطيون ألنهم يتمتعون بأغلبية 0
عضوا مع كامــاال هاريس نائبة الرئيس التي تتمتع بالصوت
الفاصل.
وقال بايدن «لدينا  0عضوا دميقراطيا مقابل  0جمهوريا
يف مجلس الشــيو  ،وهذا يعني أن لدينا  1رئيسا ،تعتقدون
أنني أمــزح ،فحينام يكون هذا العدد تصعب املهمة ،وبإمكان
أي عضو تغيري النتيجة «.
لكــن بايدن أصبح اآلن يؤيــد أن يتجاوز الدميقراطيون هذا
التقليد ويقروا القوانني باألغلبية البسيطة.

مجازفة خطرة

ويــرى مراقبون أن الرئيس األمرييك الذي يعاين من تراجع
كبري يف شــعبيته ،قرر املجازفة بكل رصيده السيايس لتمرير
هذا اإلصالح الواســع لـ»حقوق التصويــت « ،مواصال بذلك
حملته بعد خطاب مثري ألقاه من أجل الدميقراطية األســبوع
يف مبنى الكابيتول.
املا
وكان الرئيس اســتهل زيارته ألتالنتا بلقاء مع أوالد مارتن
لوثــر كين قبــل أن يزور قرب والدهم ،رمــز النضال من أجل
الحقوق املدنية.
وتوجه بايدن بعد ذلك مع نائبته كاماال هاريس إىل كنيسة
معمدانية كان مارتن لوثر كين مسؤوال عنها قبل اغتياله عام
.1 6
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عــــيــــ كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة يــــشــــرف عــــلــــى ت ــج ــرب ــة
ً
ُ
صــــــاروخــــــيــــــة لــــــبــــــ ده مـــــتـــــحـــــديـــــا مــــجــــلــــس األمــــــن

اختار زعيم كوريا الشاملية كيم جون أون توقيت
انعقاد اجتامع مغلق ملجلس األمن الدويل مخصص
ملناقشة برامج أســلحة بالده ،ليرشف «شخصيا»
عــىل إطالق صارو تفوق رسعته رسعة الصوت،
يف ثــاين اختبار من نوعــه تجريه بيون يان يف
أقل من أسبوع.
وأظهرت صور نرشتها صحيفة «رودون سينمون
« الناطقة باســم حزب العــامل الحاكم يف كوريا
الشاملية ،عىل موقعها اإللكروين ،الصارو وهو
ينطلــق من األرض ،يف حني يرشف الزعيم كيم عىل
إطالقه وقد أحاط به رجال يرتدون زيا عسكريا.
وذكــرت «وكالة أنباء كوريا الشــاملية املركزية
« الرســمية أن تجربة اإلطــالق «كانت تهدف إىل
التحقــق النهايئ من املواصفات الفنية الشــاملة
لنظام األسلحة التي تفوق رسعتها رسعة الصوت».
رأسا
وأوضحت الوكالة أن الصارو أطلق و»حمل ً
حربيا انزالقيا فرط صــويت أصاب هدفا يف البحر
يبعد ألف كيلومر «.
وأضافــت أنه «خالل اختبار إطالق النار النهايئ تم التحقق
بشــكل أدق من القدرة الفائقة عىل املنــاورة التي تتم ّتع بها
الوحدة القتالية الفرط صوتية».
وتحلّــق الصواريخ الفــرط صوتية برعة « ما « ،أي
أضعــاف رسعة الصوت أو أكرث ،وميكنها املناورة يف منتصف
الرحلــة ،وذلك يجعــل تعقبها واعراضها أكــرث صعوبة .و
ميكن لهذه الصواريخ أن تشــكل تحدّ يا حاسام ألنظمة الدفاع
الصاروخي بسبب رسعتها وقدرتها عىل املناورة.

زعزعة االستقرار

وأطلــق الصارو يف الوقت الــذي كان فيه مجلس األمن
الدويل يعقد اجتام ًعا مغلقًا بشــأن برامج أسلحة بيون يان .
وقال املتحدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكية نيد برايس
إن التجربة الصاروخيــة الجديدة «تنتهك قرارات عدة ملجلس
األمن».
وقالــت القيــادة األمريكية يف منطقــة املحيطني الهندي
والهــادي إن اإلطالق «ال يشــكل تهديدا مبــارشا لألفراد أو

األمريكية ،أو لحلفائنا» ،لكنها أكدت «التأثري املزعزع
األرا
لالستقرار» لربامج األسلحة الكورية الشاملية.
وجاء اإلطالق بعد  6أيام من إطالق كوريا الشاملية صاروخًا
باليســتيا يف البحر ،يف ما وصفته الحقا بأنه اختبار ناجح
لصارو تفوق رسعته رسعة الصوت.
من جانبها ،عدّ ت هيئة األركان املشــركة لكوريا الجنوبية
اإلطــالق «انتهاكا واضحا» لقرارات مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة.
وقال ليم يول-تشول ،أستاذ الدراسات الكورية الشاملية يف
جامعــة كيونغنام يف ســول ،إن وجود كيم جون أون خالل
االختبار «يشــري إىل أن الصارو الفرط صويت بل مســتوى
مرضيا من االكتامل».
ومنذ تويل كيم جون أون الســلطة قبل  10سنوات ،ط ّورت
بيون يان برعة تقنيتها العسكرية .وذكرت وسائل اإلعالم
أن الصواريخ «الفرط صوتية « هي من
الرسمية العام املا
بني «األولويات القصوى « لخطة كوريا الشــاملية الخمسية.
وميثل هذا السالح املتطور أحدث تقدم تكنولوجي يف ترسانة
كوريا الشاملية.
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اليو األول من السباقات الدولية في تزل العمق

ب اح السبا ا

الت

افتتح االتحاد اللبنــاين للتزلج عىل الثلج
أوىل ســباقاته الدولية ملوسم  2022بإقامة
ســباق يف تزلــج العمــق يف األرز لجميع
الفئات العمرية وقد شارك يف اليوم األول من
السباقات  2متزلج ومتزلجة من دول هي:
األرجنتني ،املكســيك ،تشييل ،املجر ،تشيكيا،
اليونان ،ترينيداد توباغو ولبنان.
وقد جاءت النتائج عىل الشكل التايل:
فئة رجال مسافة  10كلم
املركز األول :توماس كاليفودا (تشيكيا)
املركز الثاين :كريستوف الغلري(املجر)
املركــز الثالــث :ماتيــو لورنزو ســوما
(االرجنتني)
فئة السيدات مسافة كلم:
املركز األول :ساره بونيا (هنغاريا)
املركــز الثــاين :ريجينــا لورنــزو
مارتينيز(مكسيكو)
املركز الثالث :مارتينا فلور(شييل)
ذكور الناشئني شباب كلم:
املركز األول :جو طوق(لبنان)
املركز الثاين :سليم لظم (لبنان)
املركز الثالث :منصور جعجع (لبنان)
فئة األوالد الذكور مواليد ( :)200 -200
املركز األول :اييل طوق (لبنان)

املركز الثاين :رشبل طوق (لبنان)
فئة األوالد الذكور مواليد ( :) 2011-201
املركز األول:رشبل فخري (لبنان)
املركز الثاين:اليكس جبور(لبنان)
املركز الثالث :يوسف طوق (لبنان)
فئة األوالد اناث مواليد( :)200 -200
املركز األول:كارن سكر ( لبنان)
املركز الثاين :غلوري فخري (لبنان)
املركز الثالث :مريا كريوز (لبنان)
فئة األوالد اناث ( :)2010-200
املركز األول  :فريونيكا نهرا (لبنان)
املركز الثاين :نور حدشيتي (لبنان)
فئة األوالد اناث ( :)2011-201
املركز األول :سريينا لظم (لبنان)
ويتابــع االتحاد ســباقاته لأليام الثالثة
املتبقيــة يف األرز ثم ينتقل االتحاد اىل املزار
كفردبيان للبدء بسباقات التزلج االلب.
ارشف عىل الســباقات املنــدوب الدويل
الريك اوزكان كويونكــو ومن قبل االتحاد
اللبناين للتزلج رئيســة اللجنة الفنية زينة
دريان وممثل عن مدرســة التزلج يف الجيش
اللبناين واملدربــان املعتمدان من قبل االتحاد
اللبناين الــرصيب الكســندر ميلنكوفيتش
واألرجنتينية لورينا لوفيسولو.

ال ـ ــرانــد ماستر الــراحــل غـــارو كبابجيان
كــ
اللق ل ن وني بعبدا والصداقة عنجر وصيفه

با ال

و م الفا ن والفا ا

تخليدا لذكــرى مؤســس «أكادميية آبا»
الدوليــة للكون فو ومؤســس ونائب رئيس
االتحاد اللبناين للووشــو كونــ فو الغراند
ماسر الراحل غارو كبابجيان ،أقيمت بطولة
يف أســاليب القتال الوهمــي (التاولو) عىل
مالعب نــادي االنطوين -بعبدا تحت ارشاف
اتحاد الكون فو.
وحرض رئيس االتحاد الدكتور جورج نصري
ونائباه جاك طاغليان ونعوم ســعاده وأمينة
الصندوق ورئيســة لجنة التاولو باتريســيا
زيدان وأمني الر بســام نهراواعضاء الهيئة
االدارية ألكادميية «آبا».
وقبــل انطالق املســابقة ،ألقــى نائب
الرئيس نعوم ســعاده كلمــة الهيئة االدارية
شــارحاً الظروف التي مررنا فيها لتأســيس
االتحــاد وكيف كان للغراند ماســر الراحل
غارو كبابجيان الفضل الكبري يف تأســيس
واســتقاللية االتحاد وموضحا قرار االتحاد
اللبناين للووشو كون فو بادراج هذه املسابقة
عىل الروزنامة السنوية لالتحاد ليبقى ذكرى
الراحل حارضا «معنا اىل االبد».

بعدهــا ن ّو نائــب الرئيس جاك طاغليان
مبزايــا الراحــل «وكيــف كان األب الروحي
للجميــع وبفضله نحــن اآلن كام جمعنا يف
نقف مجتمعني لتخليد
بداية املشوار الريا
ذكراه مع اعضاء الهيئة التأسيسية ألكادميية
آبا التي بفضل الراحل غارو أصبحت منترشة
يف كل أنحاء العامل».
شــارك يف البطولة اكرث من خمسني العبا
من جميــع الفئات العمرية مثلــوا النوادي
التاليــة :اآلبا برج حمــود ،االنطوين بعبدا،
الصداقة عنجر ،سكوير فيت بعبدات ،الواكو
الكسليك ،بيل اوريزون ادما والشبيبة الشياح.
حل نادي االنطوين
ويف الرتيب العــامّ ،
بعبــدا باملركز االول بـ 0نقطة يليه الصداقة
عنجر بـ 3نقطة و «ســكوير فيت» باملركز
الثالث بـ نقطة.
ويف الختام وزعت الجوائز عىل الفائزين.
وتسلّم االتحاد درعاً تذكارياً من أعضاء الهيئة
التأسيســية ألكادميية «آبا» .كام سلّم امني
عام االتحاد بسام نهرا درعاً تقديرياً اىل اركان
األكادميية عربون محبة وتقدير.

ً
رسـ ــمـ ــيـ ــا ...بـــايـــرن مــيــونــيــخ ي ــربـ ـ مــهــنــد
دوري األبـــــ ـــــال الـــــســـــاد ب ــع ــق ــد ط ــوي ــل

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاين
تجديدعقدنجمهالفرنيسكينغسيل
كومان بطــل موقعة نهايئ دوري
أبطــال أوروبــا  2020بعقد طويل
األمد.
وســجل كينغسيل كومان هدف
تتويج بايرن ميونيخ بدوري أبطال
أوروبا  ،2020وهو اللقب السادس
للبافــاري يف تاريــخ البطولــة،
يف مرمــى باريس ســان جريمان
ي س
الفرنــيس ،ليقــود فريقه للعرش
القاري.
وقــال بايرن ميونيخ يف بيان عرب موقعه
الرســمي أمس األربعاء إن إدارة النادي مددت
عقد الالعب لـ 4ســنوات ،لينتهي عام ،202
حيث كان عقده القديم ينتهي يف صيف .2023
وكان كومــان انضم لبايرن ميونيخ قادماً
من يوفنتوس اإليطايل عىل سبيل اإلعارة عام
 ،201قبل أن يتحول العقد لرشاء دائم يف .201
وبحسب التقارير الواردة من فرنسا وتحديداً
صحيفة «ليكيب» فــإن العقد الجديد لالعب
الفرنيس سيجعله خلف مانويل نوير وروبرت
ليفاندوفس  ،كثالث أعىل أجر يف الفريق.
وأعرب الدويل الفرنيس عن سعادته بتمديد
عقده مع البافاري قائالً« :أنا يف غاية السعادة
ألن بايرن ميونخ أحد أفضل الفرق يف العامل ،وال
يزال لدينا العديد من الفرص واألهداف الكربى،

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مـــتـــفـــرقـــات كــــرويــــة  :كــيــلــيــنــي يــــزيــــل «قــــنــــاع رونــــــالــــــدو» مــــن يــوفــنــتــو
ريـــــال مـــدريـــد الـــســـبـــ ؟ ..ان ــت ــق ــاد فــرنــســي لــــ «ال ــس ــي ــاس ــي الــنــ ــيــف» مــبــابــي
قـــصـــة «تـــوقـــيـــع مـــنـــقـــو » أعـــــــاد كــــارلــــو أن ــش ــي ــل ــوت ــي إلـــــى ريـــــــال مـــدريـــد
تلقــى كيليان مبايب ،نجم
باريسسانجريمانالفرنيس،
انتقــادا بشــكل غري مبارش
بسبب رغبته يف االنتقال إىل
ريال مدريد اإلسباين.
وارتبط اسم مبايب باالنتقال
إىل ريال مدريــد خالل فرة
االنتقــاالت الصيفية املقبلة
يف صفقة انتقــال حر ،بعد
انتهاء تعاقده مع باريس سان
جريمانبنهايةاملوسمالحايل.
الفرنيسباتريسإيفرا،نجم
يي
مانشسر يونايتد اإلنكليزي
السابق والذي ولد يف منطقة
بوندي التي ولد بها مبايب ،أكد
أنالالعبالفرنيسيخفيشيئا
ما.
وقال إيفرا يف ترصيحات
لصحيفــة «لو باريســيان «
الفرنسية« :مبايب لديه تعليم
جيد ،أحب أن أرى له هفوة حني
يتحدث ،ولكني أجده منســقاً
للغاية«.
وأضاف« :أحب مبايب ،هو
نظيف للغايــة ولكنه يخفي
شيئاًما،حنياستمعإليهيتكلم مبا
أشعر وكأين أستمع إىل رجل
سيايس «.
وعــىل الرغم من أن إيفرا مل يرصح بأن ما يخفيه
مبايب هو رغبته يف االنتقال إىل ريال مدريد ،إال أن ذلك
بداواضحابعدماوجهلهبعضاالنتقاداتعىلمستوى
األداء.
وواصــل إيفرا حديثه« :أمتنى عىل أرض امللعب أن
يفكريفالفريقأكرثمنأهدافهالشخصية،مبايبنجم
وليس مجرد العب يف الفريق «.
يذكر أن الكثريين حملوا مبايب مســؤولية خروج
فرنســا املبكر من كأس أمم أوروبا «يورو  « 2020يف
الصيف املا  ،فشــله يف تســجيل أي هدف خالل
البطولة ،وإهدار ركلة الرجيح الحاسمة ضد سويرا
يف مثن النهايئ.

أنا هنا منذ  201وأشعر بأننا عائلة كبرية».
وأكمل« :كل يشء ممتاز هنا ،ال تزال أفضل
سنوات عمري الكروية أمامي ،أنا سعيد بقضاء
تلك السنوات يف بايرن ميونيخ ،وهديف األكرب
هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مجدداً ،لكن هذه
املرة أمتنى أن تكون وسط جامهرينا».
وكان تتويــج بايرن بلقــب دوري أبطال
أوروبا  2020قد تم بدون جامهري بســبب منع
حضور الجامهري لقاءات املراحل الحاسمة من
نسخة  2020من أبطال أوروبا ضمن اإلجراءات
االحرازية ملنع انتشار فريوس كورونا.
يذكر أن كومان توج ســت مرات مع بايرن
ميونيــخ بلقب الدوري املحيل «بوندســليغا»
وكأس أملانيا  3مرات والســوبر األملاين خمس
مرات ومرة دوري أبطال أوروبا ومثلها السوبر
األورويب وكأس العامل لألندية.

ن ي ويت
توقيت رحيل الالعب الربتغايل أثر عىل الفريق.
وقال كيليني يف وقت سابق« :رحيل رونالدو املتأخر
أثر سلبياً عىل نتائج اليويف مطلع املوسم «.
يفاملقابل،أكدليوناردوبونوت ،مدافعيوفنتوس
اآلخــر ،أن الفريق بات يلعب بشــكل أفضل بعد رحيل
كريستيانورونالدو.
وقالبونوت يفترصيحاتسابقة«:الفريقبات
يلعب بشكل جامعي بشكل أفضل بعد رحيل رونالدو،
لقد فقدنا تلك الخاصية يف وجوده «.
وأردف« :كنــا نحــاول وضعه يف أفضل وضعية
معتقدين أن ذلك ســيمنحنا الحل يف جميع املباريات،
ولكن مع رحيله نحاول استكشاف التواضع الحقيقي
الذي يخدمنا «.
علــامً بأن يوفنتوس عــا من بداية كارثية يف
السكودتو هذا املوسم ،متثلت يف تحقيق نقطتني يف
أول  4مباريات ،مام تسبب يف وضعية الفريق الحالية
باحتالل املركز الخامس بفارق 11نقطة خلف املتصدر
إنر ميالن.

كيليني يزيل قناع
رونالدو من يوفنتوس

حاول جورجيو كيليني ،مدافع يوفنتوس اإليطايل،
إزالة ما أســامه بـ «قناع كريستيانو رونالدو « ،زميله
السابق يف الفريق بعد رحيله عن صفوفه.
ورحل رونالدو عن يوفنتوس بعد انطالقة موسم
 2022-2021يف الــدوري اإليطايل ،لينضم لفريقه
األسبق مانشسر يونايتد اإلنكليزي الذي مثله من قبل
خالل الفرة من  2003إىل .200
وقال كيليني يف ترصيحات نرشها موقع «فوتبول
إيطاليا««:رونالدوتماستخدامهكقناعإلخفاءمشاكل
النادي «.
وواصــل قائد يوفنتوس حديثه« :لقد كان رونالدو
العباً مهامً ،وبوجود العب كبري مثله ،من األســهل أن
يكون القناع إلخفاء املشاكل «.
وأوضــح« :لقد توقعت موســامً صعباً بعد رحيل
رونالدو ،ولكننا تقريباً نفس فريق املوســم املا ،
ولكن بدون رونالدو ،مع إضافة مويس كني ومانويل
لوكاتييل«.
وضماليويفاإليطايلمويسكنييفالخطاألمامي
من إيفرتون خــالل مريكاتو صيف  ،2021باإلضافة
للتعاقد مع العب الوســط مانويل لوكاتييل قادما من
ساسولو.
وملتكنهذهاملرةاألوىلالتييتحدثفيهاكيلينيعن
رحيلكريستيانورونالدو،حيثاعتربيفوقتسابقأن

قصة «توقيع منقوص
« أعاد أنشيلويت إىل ريال

مل يكن اإليطايل كارلو أنشيلويت ،مدرب ريال مدريد
اإلسباين الحايل ،هو املرشح األول لقيادة الفريق خلفا
للفرنيس زين الدين زيدان.
وتوىل أنشــيلويت تدريب «املريينغي « قبل بداية
املوسم الحايل ،خلفا للفرنيس زين الدين زيدان ،الذي
قرر الرحيل عن ريال مدريد بســبب عدم تلقي الدعم
املطلوب من إدارة النادي.
جيوفاينبرانشيني،وكيلأعاملماسيمليانوأليغري
مــدرب يوفنتوس اإليطايل الحايل ،أكد أن موكله كان
قريبا للغاية من تدريب ريال مدريد.
وقال برانشــيني يف ترصيحات نقلتها صحيفة
«مونــدو ديبورتيفو « الكاتالونيــة إن أليغري توصل
بالفعل التفاق مع فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد،
عىل تويل قيادة الفريق.
وأوضــح« :املدرب كان عىل بعد خطوة واحدة من
أن يصبح مدرب ريال مدريد يف أيار ،وتم االتفاق عىل
كل يشء «.
واستدرك«:الصفقةكانتقدمتتومليتبقوقتهاإال

مــبــاراة مــصــر ونيجيريا تــلــو
قدّ م محمد صالح ،نجم ليفربول اإلنكليزي
ومنتخب مرص ،أداء باهتا ضد نيجرييا بكأس
أمم أفريقيا  ،2021كان مبثابة نقطة سوداء
يف موسمه املرشق.
وشــارك صالح أساســيا يف املباراة التي
خرهــا منتخب مرص بهــدف دون رد أمام
نيجرييا (الثالثاء) يف الجولة األوىل من دور
املجموعات لبطولة أمم افريقيا  -الكامريون
.»2021
وقال موقع « »Whoscoredاملتخصص يف
اإلحصائيات إن مباراة مرص ونيجرييا شهدت
تقديم محمد صالح أســوأ مســتوى له منذ
بداية املوسم الحايل ،حيث حصل عىل تقييم
من .10

ويف املركز الثاين
بني أسوأ مباريات صالح

ومان

ونال و

هذا املوسم جاء تعادل ليفربول مع توتنهام (-2
 )2يف الدوري اإلنكليزي ،حني حصل النجم املرصي
عىل تقييم .6 3
ويف املركــز الثالث تأيت خســارة الليفر ((3-2
أمام وست هام يونايتد يف الدوري اإلنكليزي ،والتي
شهدت تقديم صالح متريرة حاسمة.
وطبقــا إلحصائيــات «أوبتا» ،فإن صالح ملس
الكرة  3مــرة أمام نيجرييا 4 ،منها داخل منطقة
جزاء الخصم.
جديــر بالذكر أن صــالح (  2عاما) خاض 26
مباراة مع ليفربول هذا املوسم مبختلف املسابقات
سجل خاللها  23هدفا وصنع أهداف.
وعىل املدى الزمني للموســم الحايل (منذ صيف
 )2021لعــب صالح  6مباريــات بقميص منتخب
مرص ،صنع خاللها  3أهداف لكنه مل يسجل.

بعد الهزمية من نيجرييا..
إنفانتينو يهن محمد صالح

اىل ذلك ،حرص جياين إنفانتينو ،رئيس االتحاد
الدويل لكرة القدم (فيفا) ،عىل تهنئة صالح.
وجاءت التهنئة بعد وجود صالح ضمن املرشحني
النهائيني للفوز بجائزة أفضل العب عىل مســتوى
العامل يف .2021

مــوس ـ صــ

أن يضع أليغري توقيعه عىل العقد ،ولكن أليغري اختار
العودة إىل يوفنتوس يف النهاية «.
وعــاد أليغــري يف صيف  2021لتــويل تدريب
يوفنتوس الذي تركه يف عام  ،201بسبب خالفات مع
مجلس اإلدارة وقتها ،لتقرر إدارة ريال مدريد التعاقد مع
أنشيلويت.
يذكــر أن زيدان مل يعد إىل التدريب بعد رحيله عن
الريال ،بعدما قاد الفريق املل إىل تحقيق  11لقبا يف
واليتــني ،أبرزهام 3ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبان
لليغا.

السيتي يتفوق للمرة األوىل
يف التاريخ عىل اليونايتد

تجاوزت عائدات مانشسر سيتي ،املوسم املا ،
تلكالتيحققهاجارهاللدودمانشسريونايتد،ألولمرة
يف التاريخ ،بحسب تقرير كشفت عنه رشكة املراجعة
(يك يب إم جي).
وساهم حصد لقب الربميريلي وبلوغ نهايئ دوري
األبطال يف إنعاش خزائن السيتيزن بـ 644مليون يورو
املوســم املا  ،بزيادة  1مقارنة باملوســم الذي
سبقه.
من جانبه ،حقــق اليونايتد الذي طاملا هيمن
ماليــا عىل الربميريلي يف األعوام األخرية،
مليــون يورو يف نفــس العام متأثرا بخســارة
نهــايئ الدوري األورويب وعدم رفع درع الدوري
اإلنكليزي للعام الثامن عىل التوايل ،بينام فشــل
«الشــياطني الحمر» يف الفوز بــأي بطولة منذ
أربعة أعوام.
لكنهذهاألرقامتظهرأيضامدىتأثريجائحةكوفيد
التيأدتإلقامةجانبكبريمنمبارياتاملوسماملا
بدونجمهور.
ومع عودة املشــجعني إىل املالعب حدث انتعاش
اقتصادي مــن بيع املأكوالت واملرشوبــات يف أيام
املباريــات ،وكذلك حقوق البث التلفزيوين ،وهو ما قد
يعني اســتعادة اليونايتد للصدارة املالية يف كرة القدم
بإنكلرا.
ويعول قطب مانشســر األحمر عىل سعة ملعبه
أولد ترافورد الذي يحوي  20ألف مقعد إضايف مقارنة
مبلعب االتحاد معقل قطب املدينة األزرق.

وتهن ة مــن إنفانتينو رغــ الهزيمة

ال
وكان االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» قد أعلن
يف وقت ســابق القا ة النهائية للمرشحني الـ3
للفــوز بجائزة أفضل العب يف العامل ،والتي ضمت
إىل جوار صالح كال من األرجنتيني ليونيل مييس
نجم باريس ســان جريمان الفرنيس ،والبولندي
روبرت ليفاندوفســ مهاجم بايــرن ميونيخ
األملاين.
وذكــر االتحاد املرصي لكرة القدم عرب صفحته
الرسمية عىل موقع التواصل االجتامعي «فيسبوك»،
أمس األربعاء ،أن إنفانتينو أرســل خطابا رسميا
ملحمد صالح ونادي ليفربول ،لتهنئتهم برشــيح
الالعب للفوز بجائزة األفضل يف العامل.
وجاءت التهنئة بعد ســاعات من الهزمية التي
تعــرض لها منتخب مرص مــن نيجرييا ،الثالثاء،
بنتيجة  ،1-0يف أول مبــاراة للفراعنة بكأس أمم
أفريقيا.
يذكــر أن اإلعالن عن الفائز بجائزة األفضل يف
العامل ســيتم يوم  1كانون الثاين الحايل ،خالل
عرب اإلنرنت.
حفل افرا

كلوب يعلق عىل ترصيحات
محمد صالح عن التجديد

علــق األملاين يورغن كلوب ،املدير الفني لفريق
ليفربــول اإلنكليزي ،عىل ترصيحات محمد صالح
األخرية بخصوص تجديد تعاقده مع الفريق.
ويرتبــط صالح بعقد مــع نادي ليفربول حتى

صيــف عــام  ،2023ودخــل ليفربــول يف
مفاوضــات معه من أجل تجديد تعاقده لفرة
إضافية ،ال ســيام يف ظل املستويات القوية
التي يقدمها خالل الفرة األخرية.
وأدىل صــالح بترصيحات نرشتها مجلة
«جي كيو» األمريكية ،الثالثاء ،أكد فيها أنه مل
يطلب شيئا جنونيا للبقاء يف ليفربول ،مطالبا
إدارة النادي بتقديره وتلبية طلباته.
وســئل كلوب عن تلــك الترصيحات يف
املؤمتر الصحايف الســابق ملبــارة ليفربول
وأرســنال ،املقرر لها اليــوم الخميس ،عىل
ملعب أنفيلد ،ذهاب نصف نهايئ كأس رابطة
املحرفني اإلنكليزية.
وقــال املدرب األملاين« :نحن نعلم ،وأنا أعلم أن
محمــد صالح يريد أن يبقى ،ونحن نريده أن يبقى،
هذا هو املوقع الذي نحن فيه ،هذه األشــياء تأخذ
وقتا ،ال ميكنني تغيري ذلك».
وأضاف« :أنا متفائل للغاية بهذا األمر ،الجامهري
ليست متوترة مثلكم ،إنهم يعرفون النادي ويعرفون
األشخاص الذين يتعاملون مع األمور هنا ،ال ميكننا
قول أي يشء عن ذلك».
وأردف« :األمور تســتغرق وقتا ،وهناك الكثري
من األشياء يف املفاوضات ،وهناك طرف ثالث أيضا
وهو الوكيل».
وأتم« :ال داعي للقلق ،إنها عملية عادية ،نتحدث
دا ــا عن ذلك ،لكن ال يوجد يشء نقوله ،كل يشء
جيد ،نعم األمور مل تتم ،لكنها جارية».
وبحسب التقارير الواردة من إنكلرا ،فإن صالح
يريــد الحصول عىل راتب يراوح من  400إىل 00
ألف جنيه إسرليني أسبوعياً ،أكرث من ضعف راتبه
الحايل  200ألف أســبوعياً ،وهو األمر الذي ترفضه
إدارة ليفربول.
يذكــر أن صالح انضم لليفربول قادماً من روما
اإليطايل قبل سنوات ،ليقود الفريق للقب الدوري
اإلنكليزي املمتــاز يف  ،2020وقبلها ثالثية دوري
أبطــال أوروبا والســوبر األورويب وكأس العامل
لألندية يف .201
ومنــذ وصوله إىل ملعب أنفيلد ،ســجل محمد
صالح  14هدفاً وصنع  6يف  22مباراة مبختلف
املسابقات.

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

اعداد  :فيليب شامس

من و
من ي؟

الخميس  13كانون الثاني 2022

؟

أديــب ومؤلف إيطايل عــاش يف القرن الرابع عرش.
إشــتهر بقصصه القصرية .لــه كتاب ديكامريون الذي
يعني االيام العرشة ،وأحيانا يلقب بالكوميديا البرشية.
إسمه مؤلف من  14حرفا ،إذا جمعت:
 -6+11+ +3+12موسيقي بولوين عاش يف باريس.
 -11+13+6+2+10دولة افريقية.
 - + +14+1بلدة يف الجنوب.
 -6+13+10بطل مصارعة أمرييك.
 -13+4+مخلص.
 -6+14+مدينة أملانية.
 -1+4غري ناضج.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ دولــة كربى ،غالم،
رماح قصرية.
2ـ يذكــر النبــأ ،ذنب
البعري ،من أعضاء الجسم.
3ـ أذل وأهلــك ،أداة
استثناء ،ضمري.
4ـ أخــذت ال ء من،
نــوع مــن الســباع ،من
األحجار الكرمية.
قصــاب،
ـ عشــبّ ،
رجوعها.
6ـ خصب ،جاع ،شاعر
لبناين راحل ،مرتفع.
ـ قائد قرطاجي ،ممثل
أمرييك بريطاين راحل.
ـ س ّيدة ،عملتم ،نصعد

اىل.
ـ االســم الثاين ألديب
رويس راحــل ،رفيقــة
سكينة ،وتد.
10ـ ورك ،أصلح البناء،
يتخلّص من ،إســم لطابع
املعامالت.
11ـ ادخرت ،ولد النعام،
أقرع الجرس ،تق ّيا.
12ـ ساخن ،عرف ،يكسو
الجمل ،شاعر اندليس.
13ـ ماركة ســيارات،
والية أمريكيــة ،أبو زوج
املرأة.

الحل السابق
1ـ سليم الحص ،عيناب
2ـ واترلو ،بادن ،خ ّو
3ـ روميو وجوليات
4ـ يتس ،جاوه ،هربزي
ـ نسكنه ،رأل ،يانسون
ّ
العث ،بك ،بن
6ـ اوار ،نج،
ـ نديم سامل ،كامل حلو
ـ ميام ،التم ّرس
ـ االنتصار ،و ّر ،اتاترك

1ـ كاتــب وروايئ فرنيس
راحل ،ح ّر الظهرية.
2ـ االسم الثاين لالعب كرة
بريطاين ،من الطيور.
3ـ نشكّ باألمر ،غنى ،حيوان
معروف.
4ـ حاجز ،ابتداع واخراع.
ـ الدراهم النقدية ،يرتجف
ويضطرب.
6ـ األصل ،رص ،أكل الطعام.
ـ ســام ورتفع ،إضطرم،
جيش كثري.
ـ أرجع ال ء ،ممثل فنون
قتالية راحل.
ـ ممثل أمرييك راحل.
10ـ دولــة افريقية ،لفظة
هجاء ،شق.

افقيا:

عموديا:

10ـ ليل ،حسامها ،رس ،أأ
11ـ دانت ،شــهاب ،بكني،
عم
12ـ رســامون ،لهــب،
سنان ،بط
13ـ ك ّرســت ،تلّة ،لويس
كارول

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

من الصعب تحديد ما مير يف خاطرك .مردد

1ـ سورينام ،الدرك
2ـ الوتسو ،اليارس
3ـ يتمسكان ،الناس
مري ،نردين ،متّت
4ـ
ّ
ـ الوجه ،مي
6ـ لووا ،مناص ،شنت
ـ جورج سامحه
ـ ص ّبوها ،رسالة
ـ ال ،الال ،أبه

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)
حاول أن تتفهم بوضوح كل األمور املعروضة

بصدق ما تسمع .ارتياح يف محيط العائلة.

الرطان
) 22حزيران  23 -متوز)

احســب خطواتك بدقة قبل االقدام عىل أي
مــرشوع جديد كام هــي عادتك ،فتغيري هذه الذي تستفيد منه كثريا ،واستقل بعملك فأنت
العادة قد يجــدي نفعا .الثقة بالنفس مفتاح مؤهل للوصول اىل مراكز عديدة عالية.
النجاح.
اســتعمل ذكاءك الحا ّد وفطنتك يف املجال

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

ومحب ال يعرف التهاون.
أنت منتج غزيــر
ّ

حاول االبتعاد عن التشــنج والعصبية التي

األضواء حاليا موجهة عــىل احوالك املادية .متنعك من اعتامد الوسائل الحديثة الرضورية

ستتطور األمور اىل ما كنت تريد وترغب.

10ـ عدّ يه ،مللوم ،بل
11ـ ينابيع ،ترهب
12ـ تراثكم ،إكيس
ينس
13ـ أ  ،زن ،مراّ ،
14ـ بوريس باسرناك
1ـ وكل ،اس ،نا
16ـ ح ّنت
1ـ بل ،رامبو
طل
1ـ أنوشكاّ ،

اخترب معلوماتك
1ـ ما اسم الجزيرة اليونانية املشهورة بتمثال فينوس
الذي اكتشف العام 1 20؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــن هو الفرعون املرصي الذي أســس الســاللة
الرابعة ،وش ّيد هرم دهشور؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
أسس رهبانية
3ـ ما اســم القديس االســباين الذي ّ
الدومينيكان؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هو املمثــل الكوميدي املــرصي الذي ولد يف
الزقازيق الرشقية عام  . 1 24اسمه األصيل محمد أحمد
املرصي ،وتويف سنة 2003؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ كم عدد الفيلة تقريبا املتواجدة يف دولة رسي لنكا ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية دولة تويف املوسيقي االيطايل توسكانيني،
الذي لقّب بساحر النساء؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مــاذا يســ ّمى البحر الذي يقع بني شــواط كوبا
واملكسيك والواليات املتحدة؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ يف أية ســنة تأسست كلية الصيدلة يف الجامعة
االمريكية يف بريوت؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ طويل األنف.
2ـ شاعر فرنيس راحل.
3ـ بزر ،خاصم خصومة
شديدة.
4ـ االسم الثاين ملمثلة
فرنسية.
ـ مضطرب االحشاء.

1ـ من أسامء الذئب.
2ـ كاتب فرنيس راحل.
3ـ اناء كبري ،أرسع يف
امل .
4ـ أحد األنبياء.
متحري ومنذهل لام
ـ
ّ
رأى.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ بوسطن.

1ـ برامز.

2ـ رادار.

2ـ وابور.

3ـ اب ،رت.
4ـ موليه.
ـ زرياب.

3ـ سدّ  ،يل.
4ـ طاريّا ،نرتهب.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ليزر زامنهوف.
2ـ حمرة الشفاه.
3ـ سبعة ثقوب.
4ـ بينوكيو.
ـ هرني لونغفيلو.
6ـ جائزة شارملان.
ـ يف اليمن.
ـ يف الربتغال.

من خمسة حروف:

وحديثك مقتضب رمبا بســبب الظروف التي أمامك اليوم .عليــك باالصغاء ومن ثم تحقق
متر بها .تعامل مع الحياة بروح التفاؤل.

11ـ يقفل ،ضد أثقل ،العسل.
12ـ للتفســري ،مدينــة
بريطانية.
13ـ شــاعر زجــل لبناين
راحل ،آلة طرب.
14ـ تعب ،دولــة أوروبية،
منخفض باألجنبية.
1ـ يط ّربون يف الغناء.
يقل لحم
16ـ تجاوزت األمرّ ،
عجزه وفخذيه.
1ـ ضمــري متصل ،نازلهم
وضاربهم.
1ـ االســم االول ملمثلــة
لبنانيــة صاحبة الصورة ،نهر
آسيوي.

إبن بطالن

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

النجاح خطواتك .صداقة تتطور اىل حب.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

وضعك يف تحســن مستمر .ال تكن منغلقا

ال تهمل شخصا نسيبا يحاول التودّد والتقرب

عىل نفســك وحــاول االنطــالق واالتصال منك .يجب القضاء عىل كل املســائل الجانبية

باألصدقاء ومتضية األوقات املسلية برفقتهم .والوصول اىل املسائل الجوهرية املريحة.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

املواقف املســتجدة هذه اآلونة تجربك عىل

انظر اىل األمام وال تفكر بأية مسألة شائكة

الدلو
) 21ك 1 - 2شباط)

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

اعادة النظر يف وضعك العام .كن متن ّبها
وقوي يف الوقــت الحايل .عليــك االعراف بحقيقة
ّ
وعرب عن أحاسيسك الشخصية.
املالحظة،
مشاعرك فالطرف اآلخر يكن لك العاطفة ذاتها.
ّ

تحب.
أنت تبال كثــريا يف غريتك عىل من
تســتطيع أن تتجاوز بعض املخاوف ،مام
ّ
يعزز لديك التفكــري الواعي يف مجال الحب.
كرثة الصياح ال تثمر حال واملطلوب أن تتعامل
األمــور العمليــة يف ركود ،وتنتظــر الفرج
بتعقل مع مشاكلك التي أصبحت مربكة.
القريب.

عاصمة أوروبية
الفاتيكان
استعداد
اعالم
اذاعة
آراء
بنايات
براءة
بسمة
بند
بحبوحة
تكوين
تالحم
تكاتف
مثار
ثلة
جزاء
جنزير
حدائق
حصة
خريف
خريطة
خبز
ديروط
دمنهور
دانتي
داتسون
رجب
زمهرير
زق
سوط
رسدين
سلطة

S U D O K U

سورينام
شبارو
صواريخ
صنعاء
طبع

طروب
طقس
طواحني
عجب
عواطف

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

فريوز
فوج
كورونا
مرونة
مسقط.

الحل السابق

الحل السابق
صوفر
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

تقاطـــــع االحصـــــا ات االنتخابي ــــة :تق ــــد لح ــــزب اللـــــه واملجتمـــــع املدنـــــي والقـــــوات وتراجـــــع ل خريـــــن
صـ ـ ـ ــراع عـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ــري الـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــارع در ...وق ـ ـ ـ ــاع النقـ ـ ـ ــل يقفـ ـ ـ ــل ال رقـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي كل لبنـ ـ ـ ــان
(تتمة ص(1
خطة للنقــل العام؟ وهم من حولوا الدين من العملة اللبنانية
اىل الدوالر ،ووقعت الكارثة؟ وتؤكد املصادر السياســية ،ان
النــاس يريــدون حلوال «للقمة عيشــهم « بدال من خالفات
ومطــوالت املكاتب االعالمية لعون وبري وميقايت والحريري
وكل الجوقة ،وحرصهم ازمات البلد بخالفات عىل الدســاتري
والصالحيــات ومن هو رئيس الجمهورية القادم؟ ومن يتوىل
رئاسة املجلس النيايب بعد االنتخابات؟ وباتت اخر اهتامماتهم
الناس ،وعىل اركان الطبقة السياســية ان يدركوا ان صورهم
اهتزت ،وعروشــهم اكلها الصدأ الفكري واالخالقي والعميل،
ومــاذا ينتظرون؟ وهم يعرفون جيدا كيف جاءت نتائج مراكز
االحصــاءات االولية لالنتخابــات التي قامت بها احزاب من
و 14اذار واجمعت عىل تقدم املجتمع املدين والقوى املعارضة
لرمــوز الطبقة السياســية يف قلب مناطقهــم ،وتراجع كل
القيادات السياســية باســتثناء حزب اللــه الذي حافظ عىل
حضوره وقوتــه يف كل مناطقه مع تراجع كل حلفائه وهذا
االمر يري عىل  14آذار باستثناء القوات اللبنانية التي حافظت
عــىل حصتها يف كل الدوائر مع تقدم طفيف ومحدود ال يغري
شــيئا يف املعادالت اال اذا حصــل التحالف مع املجتمع املدين
والحــاالت االعراضية ،وعندها هناك احاديث اخرى يف البلد،
ومن هنا فان البالد قادمة عىل توترات متنقلة ،وقد شــهدت
العاصمة بريوت ليال موجة ارضابات وقطعا للطرقات وصلت

امــا عىل صعيد االتصاالت السياســية ،فان جهود املعاون
الســيايس لالمني العام لحزب الله الحاج حسني خليل والحاج
وفيق صفا مل تحدثا اي خرق جدي عىل جبهة بري ـ باســيل،
لساعات
وقد التقى الحاج وفيق صفا باسيل نهار االثنني املا
والتقى بعدها الوزير السابق عيل حسن خليل ،كام جرى تواصل
بني بري والحاج حســني خليل ،ويبدو حسب املصادر ،ان حزب
الله امامه مهمة صعبة لكن ليســت مستحيلة حتى االن ،ومل
يفقد االمل ،وهناك صي عديدة يجري البحث فيها لعقد جلسة
ترشيعية للمجلس النيايب ،لكن الحلول ما زالت تصطدم بااليت:
طــارق البيطار واقرار
1ـ ارصار بــري عــىل «قبع» القا
محاكمة الرؤســاء والنواب يف املجلس النيايب وتصويت نواب
التيار عىل هــذا «القبع» يك مير املرشوع يف املجلس النيايب
نتيجة رفض الحريري وجنبالط التصويت عىل ازاحة البيطار.
2ـ الوزير باسيل غري موافق عىل الطرح ،ويرفض التصويت
او تــرك الحرية لنوابه ويقــول للحلفاء «مجرد تصويت التيار
عىل» قبع» البيطار يعني املزيد من خسائر التيار مسيحيا ،ولن
اقدم عىل هكذا خطوة ،وانا مع اي حل ال يؤثر عىل صورة التيار.
3ـ يخ باسيل فعليا وكل حلفاء حزب الله مبا فيهم سليامن
فرنجية من النسبة املرتفعة الصوات املغرب يف دائرة البرون

وزغرتــا وكل الدوائر ،ولدى التيار الوطني معلومات بان جهات
رسمية اغرابية ومخابرات دول يف واشنطن واوروبية وصوال
اىل كندا واوســراليا باالضافة اىل دول الخليج بدات بالتواصل
مــع املغربني مبــارشة او عرب وســائل التواصل االجتامعي
وتحذرهــم من التصويت لحزب اللــه وحلفاء الحزب وتحديدا
التيــار الوطني ،وان التصويت لهؤالء ســيعرضهم الجراءات
قانونية والغاء «االقامات» كونكم ستصوتون لحزب موضوع
عــىل لوائح االرهاب ولرئيس تيار بحقه عقوبات دولية ،وهذا
مــا يقلق التيار ويتعاطى بــري مع االمر دون اكراث حتى ان
حزب الله مل يضغظ عىل بري الذي تدخل بكل قواه ملنع املجلس
الدســتوري من تعديل قانون االنتخابات ،وهذه مشكلة كبرية
مل تجد طريقها اىل الحل حتى االن ،ومن هنا يســال التيار ،هل
يريد الثنايئ الشيعي االكرثية النيابية فعليا؟
4ـ الرئيس بري مستاء من تقييد الدورة االستثنائية بربنامج
محدد ،ويعترب ذلك رســالة موجهة ضده ،وال تعرب عن حسن
نية من بعبدا وباســيل لترشيع الحلول لكل امللفات املطروحة،
ورمبا لن يدعو لجلســة عامة يف ظل هذه االجواء ولن يرشع
الدائرة الـ  16للمغربني والتصويت لـ  6نواب ميثلونهم؟ وهذا
مــا يفاقم الخالفات بني التيار والحركة ويشــل الدولة ،وهذه
مسالة مل تحل حتى االن ايضا؟
ـ الخالفات عىل موضوع التعينات وارصار العهد عىل اقالة
رياض ســالمة ورفض بري ،وبالتايل الخالفات عىل حالها،
وحزب الله مســتمر يف مساعيه اليجاد مخرج توافقي ير

امــا عىل الصعيد الحكومي فــان االمور ما زالت مقفلة مع
ترجيح املصادر السياســية ان ال تعقد جلســة للحكومة قبل
االنتخابات ،ويف آخر االتصاالت ،ان الثنايئ الشيعي وافق عىل
عقد جلســة للحكومة القــرار املوازنة مع اضافة بند يتضمن
سهيل عبود ،وهذا
اقالة رئيس مجلس القضاء االعىل القا
ما رفضه الرئيس ميقايت ،واالتصاالت متوقفة والحكومة اىل
الشــلل بعد رفض عون االستمرار يف توقيع املراسيم الجوالة
واملطالبة بجلسة للحكومة لن تعقد مهام كانت االسباب ،قبل
اقالــة عبود وازاحة طــارق البيطار عن قضية املرفأ وهذا امر
بال الصعوبة يف ظل التشــعبات املحلية واالقليمية .وعندها
يطرح السؤال ،كيف ســتجري االنتخابات النيابية؟ مع غياب
االستعدادات يف كل املناطق وعدم اطالق املاكينات االنتخابية
حتــى االن ،والريث باعالن التحالفات ،مع تاكيدات ان الرئيس
الحريري ســيعود اىل بريوت ولن يحسم ترشيحه بعد ،وابل
نوابه ان مرشــحيه معظمهم ســيكونون من الشــباب ،اما
تحالفاته مستبعدة كليا مع حركة امل النه ال يريد الخروج من
القرار السعودي الرافض الي تحالف انتخايب مع حزب الله وكل
حلفائــه حتى ولو كانــت مواقفهم معتدلة من الرياض ،وهذا
يري ايضا عىل ســليامن فرنجية رغم انه من املبكر الحديث
عن االستحقاق االنتخايب قبل حسم حصوله.

حة هذا األمر أو عــدم صحته) .هناك دين عىل
النظــر عن ص ّ
الدولــة اللبنانية منه  11مليار دوالر أمرييك ديون خارجية
والباقي داخيل ،وبالتايل نرى أن الســلوك الرســمي ي ّتجه إىل
إعتبــار أن هذا الدين هو داخــيل ويجب عىل القطاع املرصيف
تح ّمله باإلضافة إىل املودعني الذين إستفادوا من فوائد مرتفعة
(بحسب تصاريح بعض املسؤولني) .هذا األمر إن تم إذعاناً ،أي
فرض من قبل الطرف املدين دون قبول الدائن ،فســيؤدّي حتامً
إىل فقدان الدولة اللبنانية أي قدرة مســتقبلية عىل اإلقراض
ســواء داخل ًيا أو من خالل األســواق العامليــة وبالتايل هناك
رضورة إلظهــار بعض الجدّ ية يف تعاطي الدولة مع هذا الدين
تم عرب املوازنات
وتح ّمل مســؤولياتها
ً
خصوصا أن هذا اإلنفاق ّ
أي السياسات الحكومية املتعاقبة.
املعروف اقتصاديــاً أن دين اليوم هو رضائب الغد ،وبالتايل
إعــراف الدولة بديونها يعني أن املواطنني هم من ســيدفعون
هذا الدين من خالل الرضائب وهو أمر يشــكّل حقيقة عملية.
إال أن فــرض رضائب عىل املواطنني من خالل القوانني الحالية
جب
ودون تقدميــات مجدية هو أمر غــري عادل! وبالتايل يتو ّ
عىل الحكومة التي أعطاها الدستور واألعراف الدولية رشعية
لهذه األداة أي الرضائب أن تقوم بفرضها بشكل عادل وهو
ما يعني تعديال يف قانون الرضيبية وذلك إما من خالل جعلها
رضيبة تصاعدية مع التشدّ د يف الجباية والتحقق من سدّ كل
الثغرات التي قد يســتفيد منها بعض امليسورين النافذين ،وأما
من خالل توســيع القاعدة الرضيبية وذلك بفتح املجال لدخول
اســتثامرات جديدة وبرضائب منخفضة ملدة زمنية محددة ال
ميكن اللعب بها لكسب ثقة املستثمرين.
ومن اإلصالحات الجوهرية التي يجب أن تطال املالية العامة،
خصوصا أن الوقت
النظر يف شق اإلنفاق غري املثمر أو غري املربر
ً
مناسب ملعالجته من خالل الرشاكة بني القطاع العام والخاص
لنقــل العديد من موظفي الدولة إىل القطاع الخاص (من دون

املس بلقمة عيشهم) وإقفال العديد من املؤسسات غري املجدية
ّ
ومكننة معامالت الدولة بالكامل.
عىل الصعيد اإلقتصادي ،املشكلة الرئيسية هي بالحجم الذي
أصبحت الدولة تشكله يف اإلقتصاد! عىل هذا الصعيد ،من أهم
رشوط صندوق النقد الدويل إنسحاب الدولة بالكامل من املجال
اإلقتصــادي وهو ما يعني تخليها عــن الكهرباء واإلتصاالت
واملرافق العامة .وقد أظهرت التجارب فشــل القطاع العام يف
إدارة هــذه املؤسســات وهو ما يفــرض الرشاكة مع القطاع
ّ
التخيل عن ملكية هذه املرافق.
الخاص من دون
وعىل الصعيــد اإلقتصادي أيضاً ،هنــاك حاجة جوهرية
إلعــادة النمو اإلقتصادي إىل مســتويات يكون فيها الفائض
األ ّويل كافيا لتغطية خدمة الدين العام وهذا رشط أســايس
لصنــدوق النقد .أضف إىل ذلك إلزامية إعــادة هيكلة الناتج
ّ
خصوصا أننا نســتورد
لحل أزمة اإلســترياد
املحيل اإلجاميل ّ
ً
مام نســتهلك .وبالتايل فإن تشجيع الصناعات املحلية
(غذائيــة ،تحويلية ) هو ممــ ّر إلزامي ميكن أن يحصل من
خالل تخصيص البلديات لنســبة من أراضيها إلنشــاء مدن
ّ
تقل عن ! 0
املحيل بنسبة ال ّ
صناعية تســمح بتلبية الطلب
كذلك األمر بالنســبة للزراعة حيث من الرضوري إســتعادة
األمــالك النهرية املقدرة بأكرث من  2مليون مر مربع وذلك
بهدف اســتغاللها بنحو زرعها بالقمــح والذرة وغريها من
املنتوجات الزراعية التي يستوردها لبنان.
هذه املشــاريع اإلقتصادية تحتاج إىل إســتثامرات وهو ما
يتطلّب من الحكومة إعتامد إجراءات مالية قانونية قضائية
إدارية لجذب هذه اإلســتثامرات التي تعتمد بشــكل أسايس
عىل الثقة بالنظام اللبناين .مبعنى أخر ،يجب تفعيل إستقاللية
القضاء الحامي األول ل قتصاد وتسهيل املعامالت اإلدارية
ومكافحة الفساد وإقرار تحفيزات رضيبية وتحديث القوانني
املتعلّقة ببيئة األعامل.

أيضً ا من اإلصالحات املطلوبة ،تعديل السياســة النقدية من
ّ
جه أقلّه
خالل
التخيل عن تثبيت سعر الرصف لصالح تعويم مو ّ
يف العامــني القادمني لضامن الثبــات اإلجتامعي الذي يعتمد
بشكل أسايس عىل الثبات النقدي .هذا األمر نابع من إستحالة
تثبيت سعر الرصف بعد إستنزاف اإلحتياط ولكونه أيضً ا هو من
املطالب األساســية لصندوق النقد الدويل الذي يطالب بتحرير
ســعر الفائدة (آلجال أكرث من سنتني) وإستطرادًا سعر رصف
اللرية.
ومبا أن األزمة الحالية رفعت الفقر يف لبنان إىل مستويات
مرعبــة ،فيبقى من اإلجراءات الرضورية خلق شــبكة آمان
إجتامعــي عرب وجود قوي للدولة يف رقابة اللعبة اإلقتصادية
ومحاربــة االحتكار والتهريــب واملضاربة .عىل هذا الصعيد،
يعتــرب توقيع إتفاقات مــع البنك الدويل بالتوازي مع عمليات
إصالحية ،املم ّر الرضوري نظ ًرا إىل الديناميكية الخطرة للفقر
والتي تنذر بتجويع الشعب.
خصوصا مع ترصيح حاكم
املرحلــة املقبلة ال تبرش بالخري
ً
اإلحتياطــي الفديرايل األمرييك الذي وعــد برفع الفائدة يف
الواليات املتحدة األمريكية وهو أمر متوقّع يف شهر أذار املقبل
خصوصا أن التضخّم وصل إىل مستويات تاريخية يف الواليات
ً
املتحدة األمريكية مع (أعىل مســتوى منذ  40عا ًما!) .هذا
خصوصا عىل الدول الناشئة
اإلجراء سيكون له تداعيات عاملية
ً
التي ستشــهد هروبًا لرؤوس األموال منها إىل الواليات املتحدة
األمريكية ،وسيكون له تداعيات أيضاً عىل اللرية اللبنانية التي
ستشــهد ضغوطات كبرية مع إعتــامد اإلقتصاد اللبناين عىل
اإلسترياد (أي الدوالر) وهو ما يعني أن هناك إلزامية للتريع
يف عمليــة اإلصالحات ألن الوقــت ينفد وقد نصل إىل نقطة
الالعودة مع إعالن لبنان دولة فاشلة الذي ميكن ترجمته بعدم
قدرة لبنان عىل اإلســتدانة أو تلقي املساعدات املالية من الدول
األخرى.

اىل مختلف املناطق وستتصاعد خالل االيام القادمة مصحوبة
مبوجة جنونية من خطابات التحريض االنتخابية...

االتصاالت السياسية ووساطات حزب الله

الجميع.

ال جلسة للحكومة قبل االنتخابات

ُ
اإلحــيــتــاطــي الــفــيــديــرالــي ي ــرف ــع فـ ــوائـ ــده فـــي ار امل ــق ــب ــل و ـــــ ه ـــي ال ــت ــداع ــي ــات عــلــى لــبــنــان
ال خــــــروج مــــن أ مــــــة الــــــــدوالر مــــن دون إصــــ حــــات ع ــل ــى رأســــهــــا إعـــــــادة ــيــكــلــة اإلق ــت ــص ــاد

(تتمة ص(1
باإلقتصاد ويحفّز اإلســتثامرات الخارجية وإســتطرادًا يدعم
العملة الوطنية.
ّ
التعــرث الطوعي دون رؤيا
الدولــة اللبنانيــة التي اختارت
مســتقبلية ومن دون التحدث إىل الدائنني للخروج بحل ير
األطراف كافة شــكل خطوة متهورة خاطئة عزلت لبنان مالياً
بحيث أصبحت األوضاع العامة يف مرحلة مل تعد فيها اإلجراءات
الجزئيــة ممكنة أو ذات ف ّعالية .عمل ًيا ،كان من املمكن القيام
ّ
التعرث) بعدة إجراءات كانت لتســمح بإستعادة اإلنتظام
(قبل
ً
(مثال :التقشــف املايل ،رفع الرســوم الجمركية ،رفع
املــايل
الرضائب ،تحســني الجباية ) ،إال أن هذه األمور مل تعد كافية
اليــوم وهناك رضورة قصوى للقيام بعمليات إصالحية كبرية
عىل عدّ ة مستويات.
ويف ما ييل بعض النامذج من اإلصالحات واإلجراءات الواجب
القيام بها وذلك مبعزل عن نتائج املفاوضات مع صندوق الدويل
بحكم أنه هذه اإلصالحات واإلجراءات أمســت رضورة للخروج
من األزمة.
املشكلة الرئيسية الحالية هي يف مالية الدولة اللبنانية التي
ترزح تحت دين عام مليار دوالر أمرييك عىل ســعر رصف
ّ
التعرث
 1 00لرية لبنانية منها  0مليار دوالر أمرييك بالدوالر.
الذي قامت به الدولة يف أذار  ،2020عزل لبنان عن النظام املايل
واملرصيف العاملي وأصبح من شبه املستحيل للبنان اللجوء إىل
األسواق املالية العاملية (أو حتى املحلّية) لتمويل حاجاته املالية
خصوصا بالعملة الصعبة .وبالتايل هناك رضورة قصوى لبدء
ً
املفاوضــات مع املقرضني ملعرفــة مصري هذا الدين العام الذي
تعمدت الســلطة الحالية إىل مزجه مبشاكل القطاع املرصيف
(بغض
ّ
عــرب الحديــث عن فجوة مالية يف القطــاع املرصيف

فــلــس ـ ــيــن تــشــهــد ج ــري ــم ــة مـــــروعـــــة :اســتــشــهــاد
ّ
مـــــســـــن بــــعــــد تـــنـــكـــيـــل جـــــنـــــود االحـــــــتـــــــ ل بــه
(تتمة ص(1
املستشــفى جثة هامدة» ،بحسب األطباء.
وزارة الصحة الفلسطينية قالت من جانبها ،إنّ «املواطن
عمر عبد املجيد أســعد ( 0عاماً) من جلجيليا ،استشــهد
وبحســب رواية األهل فقد أوقفه جنــود االحتالل وقيدوا
يديــه واعتدوا عليه بالرضب ،ما أدى إلصابته بجلطة قلبية،
حيــث نقل إىل إحدى املراكــز الطبية القريبة من املكان ،ثم
إىل مجمع فلســطني الطبي ،ووصل متوفياً».
ودانــت حركة الجهاد اإلســالمي يف فلســطني جرمية
تعذيــب وإعدام املســن ،معتربة أنّ ما جرى «جرمية حرب،
بــكل ما تحملــه الكلمة ،مام يتوجب محاســبة االحتالل
املجــرم عليها ،تضاف إىل ســجل جرا ــه املتواصلة ،لن
ميكن أن متر من دون رد وعقاب يناســب حجم بشــاعتها
ووحشيتها».
بدورها ،رأت حركة حامس أن ارتقاء املســن الحاج عمر
عبد املجيد أســعد شــهيدً ا يف قرية جلجليا شامل رام الله
بعد االعتداء عليه والتنكيل به جرمية بشــعة تتطلب تصعيد
املواجهة بكل أشــكالها مع االحتالل املجرم يف كل مناطق
الضفة الغربية وأرجائها.
وتابع الناطق باســمها عبد اللطيف القانوع «إننا إذ ننعى
إىل شــعبنا الفلســطيني الشهيد عمر أسعد لنؤكد أن دماءه

الطاهرة لن تذهب سدى أو هد ًرا ،وسيدفع العدو الصهيوين
مثن جرا ه البشــعة بحق شعبنا الفلسطيني ،وستتصاعد
ثورة شــعبنا للدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته».
كذلك ،نعــت لجان املقاومــة الفلســطينية من جهتها
الشــهيد ،واعتربت أنّ «هذه الجرمية فاشية ترتقي لجرائم
الحرب ضد االنســانية وتواصل لالجرام الصهيوين بحق كل
مكونات الشعب الفلسطيني».
ورأت اللجان أنّ هذه الجرمية تســتدعي «وقف التنسيق
األمنــي املخــزي ومالحقة املقاومــني ،وتصعيد املقاومة
بكافة أشــكالها يف وجه العدو الصهيوين عىل كافة نقاط
االشتباك يف الضفة والقدس».
حركــة املجاهدين قالت من جهتها ،إنّ « ارتقاء الشــهيد
املســن إثر احتجازه واالعتداء عليه بوحشية من قبل جنود
االحتالل جرمية صهيونية جديدة تضاف إىل ســجل جرائم
العدو بحق شــعبنا التي لن متر مرور الكرام».
وإذ نعت الشهيد أسعد ،أكدت أن «الضفة برجالها وأبطالها
كانت وما زالت أيقونة للمقاومة ومخزون الثورة والجهاد».
ويف السياق ،أصيب ،اليوم شاب من بلدة برقني برصاصة
يف الساق خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف قرية ب
الباشا يف جنني.
كذلك قامت قوات االحتالل باعتقال  13مواطناً من أنحاء
متفرقــة من الضفة الغربية املحتلة.

فرنسا :بـ مفاوضات فيينا يهدد التوصل التفاق نووي
ً
ايران :باريس لعبت دور الشرطي السيى في املحاد ات سابقا
(تتمة ص(1
«التوصل إىل اتفاق دائم،
صالح لعامني ،مضيف ًة أنّ هدفها هو
ّ
والنقاشات مع مجموعة  1+4مستمرة حول هذا املوضوع».
وتجري املفاوضات رســمياً بني إيران من جهة وروســيا

شارل ايوب رئيس التحرير العا
نـائـــ رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا من جهة أخرى ،بينام تشارك
الواليــات املتحدة يف الحوار دون خوضها أي اتصاالت مبارشة
مع الطرف اإليراين .وترفض طهران التفاوض املبارش مع إدارة
الرئيس األمــرييك ،جو بايدن ،قبل رفع العقوبات ،بينام ترص
واشنطن عىل رضورة التقدم مببدأ خطوة مقابل خطوة.
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محاد ـــــات روســـــيا مـــــع الــــــ «ناتـــــو» :نتائ غير حاســـــمة
واتهامـــــات روســـــية لل ـــــرب بتهديـــــد مصالحهـــــا
(تتمة ص(1
شامل األطليس.
ومثّلت ويندي شــريمان نائبــة وزير الخارجية األمرييك
الواليات املتحدة ،يف حني أرسلت فرنسا فرانسوا دوالتر وهو
املدير العام لوزارة الخارجية الفرنسية.
وأعلمت شــريمان الثالثاء ممثيل الدول الثالثني األعضاء
يف حلف شامل األطليس بفحوى املفاوضات التي أجرتها يف
جنيف مع ســريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الرويس.
وقالت إنها أوضحت لروســيا أنها إذا قامت بغزو أوكرانيا
فإنه ســتكون هناك تكلفة كبرية ،موضحة أن االنضامم اىل
حلف الناتو حق ســيادي ألي دولة تقرر ذلك.
وذكرت أن «واشنطن تؤمن مع حلفائنا يف الناتو بأن هناك
مجاالت ميكن التعاون فيها مع روســيا».
وقال ممثل عن إحــدى الدول األوروبية لوكالة الصحافة
الفرنســية «ليس هناك سبب للتفاؤل ،إال أن الروس ملتزمون
جديا باملسار الدبلومايس».
ومل تكــن محادثات جنيف حاســمة ،حيــث بقي الروس
متمسكني مبواقفهم.
واألمريكيون
ّ
وكانت روســيا طالبت واشــنطن وحلفاءها بتطمينات
واسعة النطاق ،مبا يف ذلك ضامنات ملموسة بعدم انضامم
أوكرانيا إىل حلف شامل األطليس.
وأوضحت الســفرية األمريكية الجديدة يف حلف شــامل
األطليس جوليان ســميث أن الواليــات املتحدة مل تقدم أي
تنــازالت لكنها صاغت مقرحــات للحدّ من مخاطر الرصاع
والرشوع يف نزع األســلحة التقليدية والنووية.
وأكّــدت واشــنطن ملوســكو أنها ال تنوي نرش أســلحة
هجوميــة يف أوكرانيــا ،لكنها نفت أن تكون لديها ن ّية لنزع
الســالح يف أوروبا ،حسب ما أكّده الدبلومايس األورويب.
وقالت املتحدثة باســم البيت األبيض جني ســايك إنه «ال
يــزال من املبكر جدا لنقــول إذا كان الروس جدّ يني أم ال يف
املســار الدبلومايس ،أو إذا كانوا مستعدّ ين للتفاوض بشكل
جدّ ي».
وتابعت «إن عالقة حلف شــامل األطلــيس مع أوكرانيا
مســألة ال تعني إال أوكرانيا والحلفاء الثالثني ضمن الناتو،
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وال تعني الدول األخرى».
وسعت شريمان الثالثاء إىل تهدئة استياء األوروبيني إزاء
تركهم عىل الهامش ،وأكدت أنه لن مت ّر أي مســألة متعلّقة
باألمن يف أوروبا من دون مشــاركة األوروبيني ،حســب ما
أفاد به الدبلومايس األورويب.

تحذير أورويب

وح ّذر مسؤول السياســات الخارجية واألمن يف االتحاد
األورويب جوزيب بوريل -يف منشــور عىل مد ّونته -من أن
روسيا تريد «إعادة تشكيل الكتلة الجيوسياسية السوفياتية
يف أوروبــا ،وتحاول الفصل بــني الواليات املتحدة وأوروبا،
ومــن الواضح أن هذه األهداف غري مقبولة».
وأكّــد بوريــل أن دول االتحاد األورويب األعضاء يف حلف
شــامل األطليس يجب أن تكون لديها «مواقف واضحة» يف
املحادثات حول هندســة أمن أوروبا ،و»علينا أن نصوغ ردّنا
يف حال نفّذت روســيا تهديداتها ضد أوكرانيا».
منسقة» وخطوات أخرى غري
وأشار بوريل إىل «عقوبات
ّ
محدّ دة .وقال «نحن لســنا تحالفًا عسكريًا ،بل لدينا الوسائل
لتعزيــز مصالحنا األمنية ومصالح رشكائنا».

الكرملني مستاء

ويبدي الكرملني اســتياءه الشديد إزاء توسع الناتو رشقا
إىل دائــرة النفوذ الســوفيايت القديم ،ويرى أن أدوات الردع
العســكري للتحالف الذي تقوده واشــنطن تشــكل تهديدا
لروسيا.
ونفذت موســكو تدريبات بالذخرية الحية شــاركت فيها
قوات ودبابات قرب الحــدود األوكرانية الثالثاء ،يف الوقت
الذي أبدت فيه تشاؤمها إزاء مزيد من املحادثات مع الواليات
املتحدة.
وقال غروشكو إن بالده تريد تحايش املواجهة ،بينام قال
زميله ســريغي ريابكوف -الذي أجرى محادثات مع الواليات
املتحدة يف جنيف لكنه مل يتوجه إىل بروكســل -إنه ال ميكن
السامح بانضامم أوكرانيا لحلف األطليس.ز
وال توجــد خطط حالية لدى الحلــف لضم أوكرانيا ،لكنه
يقول إنه ال ميكن لروســيا أن متــيل عليه عالقاته مع دول
أخرى ذات سيادة.
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