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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  0إصابة
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وافدة» ،مشرية اىل انه «تم تسجيل  13حالة وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجايل للوفيات .» 33
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اتح ـــادات ب ـــر العمالي ـــة نف ــ ت «ي ـــوم غض ـــب» :مطال ـــب محق ـــة ورس ـــالة سياس ـــية «مضبوط ـــة»
عام ـــات اس ـــتفهام فرنس ـــية ح ـــول غي ـــاب الدول ـــة :ه ـــل م ـــن يري ـــد فوض ـــى تل ـــي االس ـــتحقاقات؟
ّ
ّ
هو ش ـــتاين ال ـــى بي ـــروت وترق ـــب ح ــ ر ل ـــرد اس ـــرائيل عل ـــى «التن ـــازالت» ف ـــي مل ـــف الترس ـــي !

ص ي ا رق

ابراهيم نارصالدين

يف ا

ا

يف بلد منهار ومروك من قبل ســلطة» سياسية مستنفرة
عىل»خطوط متاس» وهمية لحاية مصالحها ،ليس مستغربا
ان ينتهي ما سمي بـ «يوم الغضب» اىل ما انتهى اليه من مشهد
«كاريكاتوري» عىل الرغم من احقية املطالب املعيشية املرفوعة
كعنــوان «للغضب» الخجول الذي مل يعم البلد .فقد انتهى نهار
امــس ومل يعرف اللبنانيون ماذا عن اليوم التايل؟ اتحاد النقل
ري يف لبنان ،الذي القى دعم االتحاد العايل العام ،املحسوبني
ال ّ
سياســيا عىل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،املشارك «بقوة»
يف حكومــة رئيس الحكومة نجيــب ميقايت ،نفذا تحركا يف
الشارع اعراضا عىل عدم الوفاء بوعوده السابقة ،مع العلم انه
يتحجج بغياب التمويل وعدم انعقاد جلسات الحكومة ،املعطلة

قطع الطرق

ا ا

بسبب غياب «الثنايئ الشيعي» املعرض عىل عدم معالجة ملف
طارق البيطار ...طبعا هكذا مشــهد «ســوريايل» ال
القا
ميكن ان يحصل اال يف لبنان املروك شــعبه لفلتان اقتصادي
ومــايل قل نظريه حيث تغيب املعالجات واالجراءات الحكومية
لوقف االنهيار وسط رصاعات خفية تدور يف الرس والعلن بني
اطراف سياســية تتحرض النتخابات نيابية ورئاسية عىل وقع
تجــدد مخاوف خارجية عرت عنها باريس من خطة ممنهجة
يتواطأ عليها اكرث من طــرف الغراق البالد بازمات اجتاعية
تؤدي اىل انفجار يرر تاجيل االســتحقاق الترشيعي كمقدمة
لتطيري االنتخابات الرئاسية!.
وفيا تنتظر بريوت عودة «الوســيط» االمرييك لرســيم
الحدود البحرية اموس هوكشــتاين ملعرفة الردود االرسائيلية
عــىل التنازالت اللبنانية ،ط ن وزير الداخلية بســام املولوي

رئيــس الجمهورية اىل متانة الوضــع االمني ،دون تقديم اي
ضانات او تفسري لهذا «الهدوء» ،لكن مصادر سياسية لفتت
اىل ان الوزير «مبسوط» الن الناس ال تقتل بعضها يف الشوارع،
وهي متوت بصمت بعدما وصلت االزمة االقتصادية اىل مرحلة
ال تطاق ،لكنه يدرك ايضا ان الشــارع له مفاتيحه وال مصلحة
سياســية لدى من ميلكونــه لتحريكه االن ،وهذا يعني انه قد
يتحرك امنيا يف «الوقت املناســب» .يف هذا الوقت وفيا البالد
مهددة بالعتمة الشــاملة خالل  4ساعة ،بعد تهديد اصحاب
املولــدات بالتوقف عن العمل ،تجــدد «الكباش» القضايئ بني
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة والقاضية غادة عون ،فيا
ال يزال الرئيس ميشال عون متمسكا بالحوار الوطني ولهذا ابقى
عــىل دعوته مفتوحة منتقدا رافضيه ،فاتحا فصال جديدا من
املواجهــة مع «خصومه» الذين اتهموه مبحاولة انقاذ عهده و

النوو االيراني ...خا بين طهران ووا نطن على طبيعة االتفا  :مؤق أم دائ ؟

م ا

يف يي

تزايــدت الترصيحات غــري املتفائلة حول
إمكانية التوصل إىل اتفاق قريب يف مفاوضات
فيينا بشأن النووي اإليراين ،ويف حني اتهمت
الواليات املتحدة إيــران باالفتقار إىل الجدية
ترفض طهران مبدأ إبرام اتفاق مؤقت بشــأن
ملفها النووي وتطالب بضانات دولية.
وبعد جوالت من املحادثات ،ال تزال النقاط
الشــائكة تتمحور حول رسعة رفع العقوبات
عن طهران ونطاقها ،مبا يف ذلك مطالبة إيران
بضان أمرييك بعدم اتخاذ املزيد من الخطوات
العقابية ،وكيف ومتى تتم استعادة القيود عىل
أنشطة إيران النووية.
وقالت املتحدثة باســم البيت األبيض جني
ســايك إن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن
تشعر باإلحباط بسبب ما وصفته بعدم جدية
اإليرانيني يف مفاوضات فيينا.
وخالل لقائها الدوري مع وســائل اإلعالم،
أضافت ســايك أن انسحاب اإلدارة األمريكية

أزمة أو رانيا تتفاق « :أوروبا تقترب من الحرب» وروسيا تهدد
قــال املبعــوث األمرييك
لدى منظمة األمن والتعاون
يف أوروبــا مايكل كاربنر،
بعــد محادثات مع روســيا
يف فيينــا أمــس الخميس،
إن عــىل الغرب االســتعداد
الحتــال حدوث تصعيد يف
التوتر مع روســيا ،يف حني
جددت األخــرية انتقاداتها
للغرب مؤكدة أنها تنتظر ردا
كتابيا عىل مقرحاتها بشأن
الضانات األمنية.
كاربنــر،
وأضــاف
للصحفيــني يف مؤمتر عر
الهاتــف ،أن بــالده لن تقبل

ا

الر ي ا م ي

(التتمة ص)12

املـــحـــكـــمـــة االتـــــحـــــاديـــــة الــــعــــراقــــيــــة تـــعـــلـــ عــمــل
ً
هـ ــي ـ ـ ـ ــة رئــــــاســــــة الـــــبـــــرملـــــان املـــنـــتـــ ـــبـــة مـ ــؤقـ ــتـ ــا

أصدرت املحكمة االتحادية
العليا يف العــراق امس أمراً
والئياً بإيقــاف عمل هيئة
رئاســة الرملــان املنتخبة
مؤقتاً اىل حني حسم الدعوى
التي تقدم بها نائبان عراقيان
ها باســم خشان ومحمود
داود ســلان ،عىل خلفية
ما شاب الجلســة النيابية
مــن مخالفات دســتورية،

(التتمة ص)12

«صهره» ال انقاذ البلد.

«غضب» دون املستوى؟

فتحت شــعار «يــوم الغضب» كان التحرك دون املســتوى
املأمول ،وتقطعت اوصال مختلف املناطق اللبنانية ،بعدما قطع
محتجون اغلبهم من اتحاد النقل الري الطرقات بالشّ ــاحنات
السيارات
والســيارات والحجارة وحاويات ال ّنفايات وإطارات ّ
املؤسسات الرسمية والجامعات
املشــتعلة ،فيا أغلقت جميع
ّ
والخاصة واملصارف أبوابها .وقد
واملدارس واملعاهد الرســمية
ّ
مرت هذه «التنفيسة» باقل االرضار املمكنة لكن دون اي نتائج
عمليــة ،فالوعود الحكومية ال تــزال حرا عىل ورق ،ورئيس

(تتمة املانشيت ص)12

رحل سمر الحا املناضلة

الســابقة مــن االتفاق ،أســهم يف ترسيع
الرنامــج اإليراين النووي ،وزاد من تدخالتها
يف املنطقة ،مبا يف ذلك االعتداء عىل القوات
األمريكية يف العراق.
من جهته ،قال املتحدث باسم وزارة الخارجية
األمريكية نيد برايــس إن وضع تاريخ محدد
للمفاوضات مع إيران أمر مســتحيل .وأضاف
«لقد قلنا ســابقا إن املسار يضيق جدا ،ونحن
ال نتحدث عن فرة طويلة متبقية .نتحدث عن
أسابيع وليس أشهر».
بدورها ،قالــت الخارجيــة األمريكية إن
الواليات املتحدة تتشــاور عىل نحو مســتمر
مع حلفائها يف دول الخليج بشأن التقدم يف
املحادثات النووية مع إيران.
وأكدت الخارجية يف تغريدة عىل توير

(التفاصيل ص )4

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
مطالــب العاملني يف قطــاع النقل الري محقة ،لتمرير رســائل ،وبهدف الضغط لتحقيق مكاســب
كا جميع مطالب فئات الشعب اللبناين التي تعاين سياســية يضعف هذه املطالب املحقــة ويفقدها
من االنهيار االقتصادي وتوابعه ،غري أن اســتعال مرشوعيتها.
«الديار»
بعــض الجهات السياســية والهيئات لهذه املطالب

و ــالــة االدويـــــة االوروبـــيـــة تــح ـ ر مــن الــجــرعــات املــعــززة
من سكان العال
الصحة العاملية :ال نزال بعيدين عن تطعي
حــذت وكالــة األدوية
األوروبيــة حــذو منظمة
الصحة العاملية يف التحذير
من اتخــاذ الجرعات املعززة
للقاح فــريوس كوفيد 1
وســيلة ملكافحة الجائحة،
وذلك يف الوقت الذي يتف
فيه املتحور أوميكرون بوترية
مل يسبق لها مثيل.
وقالــت وكالــة األدوية
األوروبيــة إن الجرعــات
املعــززة املتكــررة للقــاح
كوفيد  1قــد تضعف جهاز
املناعة وال تحقق جدواها.
وأوضحت الوكالة أن تكرار
تلك الجرعات كل  4أشهر قد
ينهك املحصنــني يف نهاية
املطاف .وتأيت هذه النصيحة
يف الوقت الــذي تبحث فيه
بعض الــدول إمكانيــة إعطاء
جرعات معززة إضافيــة لتوفري مزيد من الحاية مع ارتفاع
معدل اإلصابات باملتحور أوميكرون.
وكان خراء منظمة الصحة العاملية قد حذروا منذ يومني من

أن االكتفاء بإعطاء جرعات معززة ال يشكل إسراتيجية قابلة
لالستمرار يف مواجهة املتحورات الناشئة ،ودعوا إىل لقاحات

(التتمة ص)12
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هتلر لبناني النقاذ الجمهورية
نبيه الرجي
ألننــا أمــام
مأزق وجودي،
الـــبقـــاء أو
الالبقــاء ،وألن
ا ال نتخا بــا ت
النيابية ليست
ســوى ملهاة
ثقيلــة الظل،
وال تليــق حتى
باملاعــز ،بعدما
تحول الدستور
اىل حطام لغــوي ،وتحول الرعايــا اىل حطام
برشي ،مــاذا يعني أن يكــون ،أو ال يكون هناك
رئيس لـ  ...جمهورية جهنم ؟
حتاً ،نحن مــع أن يكون الرئيــس مارونياً،
ألن املوارنة وراء قيــام «دولة لبنان الكبري وألن
املســيحيني ،بوجه عام ،هم من صنعوا الحداثة
واالشعاع ،يف لبنان.
بقاء لبنان ،اذا كان مــن امكانية لهذا البقاء،
رهن ببقاء املسيحيني ،وان اهتز ،أو تزعزع دورهم
لزبائنية ،ونرجسية ،بعض القيادات التي بعضها
يلعب لعبة خطرية وأكر منه بكثري .انتبهوا!!...
وحتــى ان تحولــت الرئاســة اىل طربوش
فارغ .املســألة تتعلق بالركيبة السيكولوجية،
والتاريخية ،للموارنــة ،كا بالنظرة الدولية اىل
لبنان ،مع أن لغة العرص مل تعد لغة القيم ،وامنا
لغة األسواق.
هــذا ال مينعنا مــن القــول أن الطائفية آفة
لبنان ،وهــي األداة الذهبية يف أيدي أولياء أمرنا.
ال املناصفة هي الحــل وال املثالثة .الدولة املدنية
طريقنــا اىل الخالص ،وبعمليــة جراحية تعيد
ترتيب هياكلنا العظمية.
هذا قرن يقول بانســان ما بعد االنسان ،بزمن
ما بعد الزمن ،ومبفاهيــم ايديولوجية تتخطى
الهذيان العبثي بــني جاذبية الغيــب وجاذبية
الغيبوبة .القرن الذي يــدق عىل ظهورنا ،وعىل
صدورنــا :اخرجوا مــن هذه القوقعــة ،ودعوا
التاريخ يسريح .الله يسريح...
ال مكان لألنظمة الثيوقراطية ،وال لألنظمة
املركبــة ،طوائفيــاً .أول ما قالــه املؤرخون
«االرسائيليون» الجدد ان تحويل «ارسائيل» اىل
دولــة يهودية يفيض اىل موت هــذه الدولة.
البقــاء داخل األســالك الشــائكة ،يف حقبة
األبــواب ،واآلفاق ،املرشعة يعني الجوراســيك
بارك .حديقــة الديناصورات التــي ال تلبث أن
تنقرض.
نعلم أننــا معلقون (عالقون)عىل الخشــبة
بانتظار ما ينتج عن مفاوضات فيينا بتداعياتها
املتعددة األبعاد .أيضــاً ،بانتظار نتائج املحادثات
بني السعودية وايران (غداً املحادثات السورية ـ
السعودية).
لبنان ،وبالرغم من كل الضجيج الديبلومايس،
باق كمرسح للدمى املتحركة .من تراه مل يلعب بنا
؟ هرني كيسنجر رأى فينا الفائض الجغرايف الذي
ميكن اســتعاله لتفكيك أزمات املنطقة .تحديداً
أزمة «ارسائيل» ما دام الوجود الفلسطيني يطبق
عىل عنقها.
لسنا بحاجة اىل فؤاد شهاب آخر ،أو اىل الياس
رسكيس آخــر ،كا يطرح الفرنســيون كرئيس
مقبل .مفكر عــريب قال لنا « قد تكونون ،لعالج
حالتكم ،بحاجة اىل ستالني آخر ،أو اىل هتلر آخر.
الطبقة السياسية عندكم تعود ما قبل التاريخ».
أما وقد توقفت النســاء عن انجاب مثل هؤالء
الرجال ،ال خيار أمامنا ســوى أن نرك لآلخرين،
وبايديهم الغليظة ،أن يديروا رؤوسنا ،ورؤساءنا،
كيفا يشاؤون...

جــنــبــاط  :أفــرجــوا عــن املــفــاوضــات
ودعـــــــــــوا الــــحــــكــــومــــة تــجــتــمــع
كتب رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط
عر «توير»« :أفرجوا عن املفاوضات مع الهيئات الدولية
ودعــوا الحكومة تجتمع بعيدا عن الحســابات الضيقة
الفئوية ،واتركوا القضاء بعيداً عن حســاباتكم الضيقة
يك يخرج األمل من وسط االنفجار .اليونان م ّر بظروف
اصعب لكن ادارة  Tsiprasانقذته».

فضـــــــــــــــل اللـــــــــــــــه  :ال يُمكـــــــــــــــن
لسياس ــــــــة الع ــــــــزل أن تنج ــــــــح

اعتر العالمة الســيد عيل فضل الله خالل استقباله
رئيــس بلدية بعبدا أنطــوان الياس الحلــو ،أن «القيمة
الحقيقية للبنان تتمثل يف التنوع بني اطيافه» ،مشــددا
عــىل «رضورة تعزيز لغة الحــوار واملحبة يف وجه كل
جدران الحقد والتقوقع والتعصب ومشــاريع التقسيم
والفدرلة».
وطالــب فضل الله القــوى السياســية «برضورة أن
تخفف مــن لهجة خطاباتها املوترة وأســقفها املرتفعة
وعدم اســتخدام املفردات املسيئة بحق هذا الطرف أو ذاك
والتي تزيد التشــنجات والعصبيات بني اللبنانيني» ،داعيا
إياها إىل «اعتاد لغة العقل واســتخدام الخطاب الهادئ
وإىل مقاربة واقعيــة وموضوعيــة للقضايا املختلف
عليها ،واالخذ يف االعتبار مصلحة الوطن وإنسانه الذي
يعيش معاناة حادة ومأساوية عىل املستويني االقتصادي
والحيايت».
ودعا إىل «االحرام املتبــادل بني هذه املكونات والعمل
عىل إزالة الهواجــس واملخاوف التي قــد تطرحها هذه
الطائفة او تلك» ،مشريا إىل أن «التجارب أثبتت أن لبنان ال
يبنى إال من خالل التوازن والتكاتف والتضامن بني أبنائه
وأنه ال ميكن لسياسة العزل والتهميش أن تنجح او تحقق
مبتغاها».
وختم بالقــول« :لدينا القدرة عــىل أن نقدم النموذج
الرسايل يف التعايش والتفاعل بني األديان واملذاهب وعىل
قدرتهــا عىل التالقي» ،داعيا «الجميع إىل عدم تشــويه
الصورة الجميلة والناصعة لهذا الوطن».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ُ
ال حوار بمن حضر ...مصادر بارزة « :ما حدا رح يعطي الرئيس مكافأة بآخر ايام العهد» !
بعبدا ُم ّ
تيقنة من ان املواجهة ستكبر ...فهل تنتقل الى البرملان من باب الصاحيات ؟
جويل بويونس
عىل عكس مــا كان يتوقعه البعض ،مل
يراجــع رئيس الجمهورية ميشــال عون
عن دعوته للحوار ،فحســم موقفه ببيان
اصــدره مكتبه االعالمي امــس ،يعلن فيه
ان الدعــوة للحوار ســتبقى مفتوحة كا
امليض يف اتخــاذ كل مبادرة أو قرار يهدف
اىل حايــة لبنــان واللبنانيــني ،محمال
الرافضني واملقاطعني مســؤولية ما يرتب
عىل اســتمرار التعطيل الشامل للسلطات،
ومعترا ان تعطيل جلسات مجلس الوزراء
يعتر تعطيال متع ّمــدا لخطة التعايف التي
من دونها ال مساعدات وال إصالحات ،وهذا
بحــد ذاته جرمية ال تغتفر بحق الشــعب،
بحســب بيــان املكتب االعالمي لرئاســة
الجمهورية.
اال ان كالم الرئيــس عون وارصاره عــىل الحوار مل يبدل
من مواقف االطراف املقاطعــة او الرافضة ،ويف مقدمهم
«املســتقبل» و «القوات» ،بعدمــا كان الرئيس الحريري قد
اعتذر عن املشــاركة ،وســمري جعجع مل يبلغ رســميا اي
موقف اال عر االعالم  .فكيــف قرأت مختلف االطراف بيان
بعبدا؟
مصادر موثوقة يف «القوات» اكدت ان ال تبديل باملوقف،
الن الحوار لــن يقدم ولــن يؤخر يف االزمة السياســية
والوطنية واملالية ،كا ان العناويــن التي يطرحها الرئيس
اليــوم كان يفرض به طرحها مبطلع واليته الرئاســية ال
يف نهايتها ،علا انه لن يســتطيع تحقيق اي يشء منها،
واكدت املصادر ان الرهان االســاس هو عــىل اعادة انتاج
ســلطة جديدة من خالل صناديق االقــراع تكون مخ ّولة
ادارة الحوار الوطني.
عىل خط «القوات» ســار «املستقبل» ،لكن بهجوم عنيف
قاده املستشــار االعالمــي للحريري حســني الوجه الذي
كان غرد عر «توير» قائال « :محزن جداً ان تصل رئاســة
الجمهوريــة ومكتبها االعالمي اىل حــدود اإلنكار الكامل
ملسار التخبط الذي وضعت فيه البالد.
ويتضاعف الحزن مع حالــة البارانويا التي يعانيها العهد
والحزب الحاكم .حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة
بخصوص الحوار الوطني واملعرضني عىل انعقاده يف هذا
الظرف» ،اضــاف الوجه« :تنىس رئاســة الجمهورية انها
متثل االب الروحي والســيايس لثقافة تعطيل املؤسســات
وتعطيل الحوارات ،وينىس فخامة الرئاسة انه مسؤول عن
تعطيل رئاســة الجمهورية الكرث من سنتني ونصف السنة،
وان حزب الرئاســة الحالية مســؤول عن تعطيل الحكومة
لسنوات وسنوات ،وينىس ان خطة التعايف جرى اسقاطها
عىل ابواب بعبدا».
كالم الوجه اضافت اليه اوساط بارزة يف «تيار املستقبل»

بالقول انها مل تســتغرب ما صدر عن بعبدا «املأزومة» بعد
املواقــف املقاطعة والرافضة للحــوار يف املرحلة الراهنة،
وتابعت االوساط انها ال ترى جدوى للحوار يف ظل مواقف
العهد عىل مدى الســنوات املاضية ويف ظل االسراتيجية
الدفاعية ،وختمت بالقول« :جربنا حزب الله سنوات»!
ويف هذا الســياق ،كشــفت مصادر مقربة من الحريري
ان عودة االخري اىل لبنان حتمية ،لكن توقيتها بيده وحده،
من دون ان تســتبعد ان يكون يف بريوت قبل نهاية الشهر
الحايل معلنا موقفه االنتخايب.
ومن بيت الوســط اىل املختارة ،حيــث حرصت مصادر
بارزة مقربــة من رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد
جنبالط عىل التشــديد ان االشــرايك ليــس من رافيض
الحوار ،وســألت :هل يحل الحوار ازمــة مجلس الوزراء؟
اذا كان االمر كذلك فنحن اول املســتعدين .وختمت املصادر
االشــراكية تعقيبا عــىل تحميل بيــان مكتب االعالم يف
رئاســة الجمهوريــة الرافضني واملقاطعني مســؤولية ما
يرتب عن استمرار تعطيل املؤسسات سائلة :هل هؤالء هم
من يعطلون مجلس الوزراء اليوم؟
اما «تيار املردة» الذي رفض رئيســه ســليان فرنجية
الحوار ال زيارة بعبــدا ،فجددت مصادره التأكيد بان املوقف
مل يتبدل.
هذا عــىل خط الرافضني للحوار ،اما عىل خط املرحبني او
بتعبــري ادق ،الغري مانعني للحوار ،كـ «حركة امل» وحزب
الله ،فاشــارت مصادر يف الثنايئ الشيعي اىل ان الطرفني
اعلناها رصاحة انها مع الحوار.
اما يف ما خص تعطيل جلســات الحكومة التي وصفها
بيان الرئاســة بالجرمية بحق الشــعب فعلقــت املصادر
بالقول« :هناك جرمية اكر هي تسييس وتزوير القضاء».
وعا قيل عن عدم حاســة الرئيس بري للحوار ما ترجم
بعدم زيارتــه بعبدا يف اطــار اللقــاءات الثنائية ،اكتفت

اوساط مطلعة عىل جو عني التينة بالقول:
جه الرئيس دعوة رســمية للحوار
«هــل و ّ
وما القانا»؟
حبــون والداعمون حتى لحوار
يبقى املر ّ
مبن حــرض ،اي تكتل لبنــان القوي الذي
عر رئيســه جران باسيل رصاحة عن
كان ّ
موقفه من بعبــدا ،فاكتفت مصادر نيابية
بارزة فيه بالقــول« :باآلخر بدنا نقعد عىل
طاولة الحوار ،والحلول ســتأيت عاجال او
آجال عــر هذه الطاولــة ،فلنقرر مصرينا
بيدنا افضل من ان نذهــب مرغمني لحوار
من نوع آخر».
وباالنتظــار صحيح ان الرئيس عون قال
ان الدعوة للحوار ســتبقى مفتوحة ،لكن
القــول يشء والفعل يشء اخــر ،فمجرد
عزم رئيس الجمهورية وارادته عىل امليض
بالحوار ال يكفي الن تنعقد طاولة الحوار،
كا تقول اوساط سياسية بارزة ،فالحوار
فشــل ،وكان من االنســب ان يعمد رئيس الجمهورية اىل
اجراء اتصاالت من تحت الطاولــة باالفرقاء املعنيني لجس
نبضهم والتأكد ما اذا كان الجو واملناخ مؤات لحوار تطرح
عىل طاولته يف بعبدا مســائل اساســية كاالسراتيجية
الدفاعيــة والالمركزية االدارية واملاليــة وخطة التعايف
املايل واالقتصادي ،ال ان يعقد لقاءات ثنائية عىل املأل.
وختمت االوســاط البارزة واملطلعة عىل جو االتصاالت
واللقاءات التي حصلت بالقول:
«ما حدا رح يعطي الرئيس مكافاة بآخر ايام العهد»!
وعليه ،هل يوجــه رئيس الجمهورية دعوات رســمية
لحــوار مبن حرض او ان الحوار ســيبقى دعــوات كالمية
وحرا عــىل ورق بظل رفض الغالبيــة للتحاور يف بعبدا؟
عىل هذا الســؤال تجزم مصادر مطلعة عىل جو بعبدا عر
الديــار بالقول :ال دعوات رســمية راهنا لحوار مبن حرض
والبيان الذي صدر سمى االشياء باسائها.
اما ملن يعتقد بان الحوار فشــل فنقــول ان الحوار نجح
بيشء واحد وهو انه فضح املتورطــني بتعطيل الدولة بكل
مؤسساتها وســلطاتها والرئيس لن يتواىن عن االستمرار
بطرح كل ما من شأنه تطوير النظام!
ولعــل االبــرز يف ما قالتــه املصادر املطلعــة عىل جو
بعبدا ومفاده :رئيس الجمهورية سيســتمر بسعيه للحوار
وقــد نضطر ملواجهة اكــر ،مع اننا نتمنــى اال نصل لهذه
املواجهة ،عر اقــراح الحلول التي من شــأنها ان تحقق
االنقاذ واضافت« :انشــالله ما تبدا املواجهة بالرملان عر
التشــكيك بصالحيات الرئيس تجاه الســلطة الترشيعية،
مبقتىض املادة  33من الدســتور الن الخطر عندها يصبح
عىل الطائف ونحن من حاة الدستور بحسب املصادر التي
ختمت بالقول« :صحيــح ان املواجهة مفتوحة ولكن هناك
رئيس جمهورية مسؤول ال مغامر»!

ّ
بــــيــــان رئـــــاســـــي يُــــحــــمــــل «الــــثــــنــــائــــي» مـــســـؤولـــيـــة االزمـــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة
ً
ً
ّ
غــــضــــب الــــــشــــــارع «مـــــــا حـــــــدن قـــبـــضـــو جـــــــــد» ال ســــيــــاســــيــــا وال امـــنـــيـــا
ميشال نرص
مشــهدان غريبان عجيبان .مســاء االربعــاء مجموعات
«حزبية بغطاء حرايك» تهاجم مرصف لبنان ،وصباحا «حفلة
تسكري طرقات وشل للبلد تكفل بها بضع مئات،رسبوا ظهرا
اىل «بيوتهم» «مبسوطني» بانخفاض سعر الدوالر،عىل وقع
بيان رئايس اكمل ما بدأه رئيــس التيار الوطني الحر ،ووزير
خارجية يبرش بالغــاز املرصي وعودة املفــاوض االمرييك
قريبا،وكأن «الدين بالف خري من الله».
هذا الجو خلق وضعــاً ضاغطاً ،تُرجم تحذيرات من «غضب
الشــارع»»،ما حدن قبضو جدّ » ،ال سياســياً وال أمنياً .ففي
منطق السياســة واملصالح،يشــكل ما حصل عالمة فارقة،
بالنســبة للصف املؤيــد لرئيس الجمهورية،كــا للمراقبني
املحايدين،خصوصا عند وصف ما حدث برسالة من «االستيذ»
«للجرنال» ،مل تفهم معانيها عمليا ،ذلك انه سبق له منذ يومني
ان ســدد هدفا «اقوى بكتري» يف شباك بعبدا ،يوم امتنع عن
حضور املشاورات الثنائية ،مبديا ترحيبه بالجلوس اىل طاولة
الحوار الجاعية»،مطريا» الحوار من اساسه.
اذا مثة قطبة مخفية يف ما حصل باالمس ،اكيدها الوحيد
ان الحراك بــكل مكوناته كان خارج املشــهد واللعبة ،حيث
كانت السلطة تالعب السلطة ،حيث جرى ترسيب معلومات
عن خطة مالية موضوعة هدفها تحرير سعر رصف الدوالر،
بالتكافــل والتضامن بني اركان الدولة السياســيني واملاليني،
والتي بالتأكيد تصب يف خدمة رئيس الحكومة« ،املحشــور»
يف تقديم ورقة ما لوفد الصندوق الدويل ،يف ظل انكشــاف
«خدعــة املوازنة» ،العالقــة عند النقطة األبــرز واالصعب
الخاضعة للدرس يف الوقت الراهن ،وهي سعر رصف الدوالر
الذي ســيتم اعتاده يف إعدادها ،بحسب املصادر،واستمرار
تعطيل مجلــس الوزراء،وما قد ينجم نتيجة «وجهات النظر»
حول الجــدل القانوين املتعلق مبواضيع الدورة االســتثنائية
ملجلس النواب.
عزز هذه النظرية ترصيح رئيس التيــار الوطني الحر من

القرص الجمهــوري امس،
حيــث فتح نريانــه يف كل
االتجاهــات ،مصوبــا عىل
الحــزب «الذي مــا منمون
عليه»،وعىل رئيس الحكومة
الرشيك بالتعطيــل ،مطلقا
كلمة الرس» بني حكومة ما
بتجتمع وبال حكومة افضل
بالهــا» .كالم «الصهر» اكد
عليه بيــان املكتب االعالمي
للرئاسة الذي اتهم معرقيل
عجلة العمل الحكومي ،بان
هدفهم عرقلة خطة التعايف
االقتصــادي واملعالجــات
الواجــب اقرارهــا لتنفيس
االحتقــان الشــعبي،اي
«باملشــرح» مــا معناه ان
الثنايئ يتحمل مســؤولية قطع الطريق يف صيدا امس
مــا آلــت اليــه االوضاع
االقتصادية،من منع إليجاد حلول لألمور املعيشية واالرتفاع
الجنوين للدوالر،وهو ما عرت عنه تغريدة النائب زياد اسود
حني قال»:ان غضب التعطيل وغضب التشــبيح توأم روحي
ابدي»،علا ان الرتقاليني يؤكدون ان مســألة «قبع البيطار
صارت ورانا» وحارة حريك تدرك تلك الحقيقة متاما.
ولكن ،هل سيسكت عون و»يبلع املوس»؟ أم ينام عىل ورقة
ســيلعبها عندما تحني اللحظة؟ وهــل كانت الدعوة محاولة
للحصول عىل تغطية سياسية غري مبارشة لقرارات قد تُ ّتخذ
يف املجلس األعىل للدفاع بعدما شُ لّت الحكومة و ُعطّلت؟
أحدٌ ال ميكنه التك ّهن بخطوة رئيس الجمهورية التالية ،إالّ
أن فريقه وضع أكرث من سيناريو للتعامل مع املستجدات وفقاً
للمقتىض ،وإن كان مثة من يرى أن املكتوب يُقرأ من عنوانه،
ترحيب دويل مل
وبالتــايل ،ال داعي «للعذاب» ،خصوصاً أن أي
ٍ
يصدر عن أية جهة.

فالسياســة يف لبنان «ما عاد إلها طعم»« ،فكلّو معطّل»،
حتى عمل شــيوخ الصلح «واقف» ،هم الذين يعيشون عاد ًة
«عاألزمــات» .فالدوالر «طلــوع نزول فاتح عا حســابو»،
«مشــنغل» معه الدواء واملحروقات والطعام و»قد ما بِتطّال
إيدك تطّــال» ،فيا وحده الحدّ األدىن إىل نزول ،وبإذنه تعاىل
لنحتل املركز األول
ّ
يف غضون أيام ،ســنكرس رقم الصومال،
« ِمن تحت» ،فأبرشوا خرياً يف جه ّنم ّ
«اليل ناطرتكن».
يف انتظار ما قد تحمله الســاعات ورمبــا االيام القليلة
املقبلة من مفاجأت ،انتهى يوم امس اىل صفر نتيجة ،واىل
مشاركة هزيلة ،مل «تستفز» حتى القوى االمنية لتنفيذ عملية
انتشار او تضطرها للتدخل ،كذلك اىل نكسة جديدة للعهد ،مع
اعالن بعبدا ارجاء حوارها ،بعد ســاعات من تأكيد «صهرها»
انه سيعقد يف موعده .فا الذي طرأ خالل الساعات املاضية
ونسف كل ما كان يحرض ميدانيا وسياسيا،ليعاد خلط االوراق
من جديد؟

مكت ـ ــب الرئاس ـ ــة  :دع ـ ــوة ع ـ ــون س ـ ــتبقى مفتوح ـ ــة وعل ـ ــى الرافضي ـ ــن واملقاطعي ـ ــن وق ـ ــف املكاب ـ ــرة
صدر عن مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية البيان اآليت:
«عىل أثر املشــاورات التي أجراها رئيــس الجمهورية العاد
ميشــال عون مع رئييس مجلس النواب والحكومة ورؤساء
الكتل النيابية بشــأن الدعوة اىل الحوار ،تبني أن عدداً منهم
تراوحت مواقفهم بني رفض التشــاور ورفــض الحوار مبا
يح ّملهم مسؤولية ما يرتب عىل اســتمرار التعطيل الشامل
للسلطات ،حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا.
إن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ســتبقى مفتوحة ،واذ
يأمل أن يغلــب الحس الوطني للمقاطعــني عىل أي مصالح
أخرى ،يدعوهم اىل وقف املكابرة والنظر اىل ما يعانيه الشعب
اللبنــاين واملوافقة يف اقرب وقت عىل اجــراء حوار رصيح
لنقرر مســتقبلنا بأيدينا اســتنادا اىل ارادة وطنية وليك ال
يفرض علينا مستقبال نقيض ما نتمناه لوطننا.

ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة
التعايف املايل واالقتصادي التــي من دونها ال مفاوضات مع
صندوق النقد الدويل وال مع غريه ،وبالتايل ،ال مساعدات وال
اصالحات ،بــل مزيد من االهراء للدولــة وتعميق لالنهيار،
وهذا بحد ذاته جرمية ال تغتفر بحق شعب يعاين كل يوم اكرث
فاكرث من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد
للمسؤولني عن املعالجات الناجعة.
ان املعطلــني للحوار والرافضني له يعرفون انفســهم جيدا
ويعرفهم اللبنانيون ،ويتحملون مســؤولية خســارة الناس
أموالهم وخســارة الدولة مواردها ،كا يتحملون مسؤولية
عجز كل مواطــن ومواطنة عن تأمني لقمة العيش والحاية
الصحية وضان الشيخوخة وتوفري التعليم.
ان رئيس الجمهورية اذ يشــكر من حــرض ومن تجاوب،

يعلن أنه ماض يف دعوته للحوار من دون تردد ويف اتخاذ كل
مبادرة أو قرار يهــدف اىل حاية لبنان واللبنانيني ،خصوصا
وأن الحوار يتمحور حول خطة التعــايف املايل واالقتصادي
للبنان وقضايا متعلقة باصالح النظام من خالل الالمركزية
اإلدارية واملالية املوسعة ،وباالسراتيجية الدفاعية والتعايف
املايل واالقتصادي للبنان.
ان هذا االلتزام هو يف صلب قســم الرئيــس عىل احرام
الدستور والقوانني وحفظ استقالل الوطن وسالمة اراضيه،
فال الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يراجع امام التحديات.
ان رئيس الجمهورية لن يألو جهدا يف ســبيل معاودة الحوار
واالعداد الدارته بحسب جدول املواضيع التي حددها ،وال يزال
يأمل ان يتحىل الجميع باملســؤولية الوطنية املطلوبة النقاذ
لبنان وشعبه».

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

ّ
السياســية واالنت ّ
ّ
الحزبيــة
ابيــة بيــن القــو
فوضــى تعــ ّ التحالفــات
حــزب اللــه يعمــل علــى ترتيــب العاقــات داخــل محــور املقاومــة
كال ذبيان
مل يكــن مىض عىل انقســام
اللبنانيــني بني ســاحتي رياض
الصلحوالشهداءيفوسطبريوت،
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
وظهور محورين سياسيني ،بني
و 14آذار ،حيــث خرج يف التاريخ
االول من آذار  ،200من يشــكر
ســوريا عىل ما قدمتــه للبنان،
لريد عليه فريق يدعو النسحابها،
يف  14آذار من العام نفســه ،فان
الساحتني والتاريخني ،طمسها
تحالــف رباعــي يف االنتخابات
النيابية التي جرت يف ذلك العام،
بــني «حركة امل» و حزب الله من
جهة ،و «تيار املستقبل» والحزب
التقدمي االشــرايك من جهة ثانية ،فالتقى ما كان
يُعرف «بلقاء عني التينة» و «لقاء الريستول» ،بحيث
ظهر هذا التحالف اسالميا ،كان خارجه العاد ميشال
عون وحالته الشعبية ،ما اعطاه دفعا مسيحياً ،فربح
غالبية املقاعد النيابية املسيحية ،واعرف به البطريرك
املاروين الراحل نرصالله صفري ،بانه املمثل االقوى لدى
املوارنة خصوصا واملسيحيني عموماً ،وهذا ما شجع
حزب الله ان يتقدم باتجاه عون ،ويقيم معه تفاهاً،
وقّعه مع االمني العام للحزب الســيد حسن نرصالله،
فخرج عون من العزلة التي ســعى التحالف الرباعي
وضعه فيها ،كا ان حزب الله ا ّمن حليفاً مسيحياً.
فــا حصل يف العام  ،200من تبدالت يف املواقع
والتحالفــات ،تكرر يف العــام  200معززاً ،بعودة
العالقة الســعودية ـ الســورية ،فتعززت العالقات
بني املحورين السياسيني املتصارعني ،فكان اليجابية
«السني ـ السني» ،ان اعادت وليد جنبالط اىل سوريا،
بعد رفعه العداء لقيادتها ،وسعد الحريري لزيارتها بعد
ان كان يوجــه االتهامات لنظامها بتدبري قتل والده،

وهذا ما قلب املعادالت الداخلية ،بعد احداث ايار 200
واتفاق الدوحة ،حيث تبني مصادر سياسية عىل هذه
الوقائع ،لتؤكد بان الشعار املرفوع دا اً واملعمول به،
وهو ان ال صداقات دا ة يف السياسة وال عداوات ،بل
مصالح ،وهو ما يُعمل به يف لبنان ،بني اركان الطبقة
السياســية الحاكمة ،فحصلت «التسوية الرئاسية»
بني «تيار املستقبل» و «التيار الوطني الحر» ،ورافقها
«اتفــاق معراب» بني «التيار الوطني الحر» و»القوات
اللبنانية»،وسبقهمحاوالتمنبكريكلجمعاالطراف
الحزبية املسيحية االربع االساسية عىل عناوين تؤكد
عىل وحدة املوقف املسيحي.
وتشــري املصادر ،اىل انــه ويف خالل الـ  1عاماً
املنرصمة ،فان لبنان م ّر مبراحل من الرصاع والتحالف،
مبــا ال ميكن للعقل الســيايس ،ان يقرأها اال بلعبة
املصالــح التي تتقدم عىل مصلحــة الوطن والدولة
وحقــوق املواطنني ،بحيــث ادت املناكفات الداخلية
واالشتباكات السياسية التي كانت تتحول اىل امنية
وعســكرية ،ان تدخل عىل خطهــا دول لها مصالح
يف لبنان ،كنفــوذ وهيمنة وجذبه اىل هذا املحور او

ذاك ،وهذا هو تاريخ لبنان القريب
والبعيد ،اذ مل تغب الدول عن احتالله
واستعاره والوصاية عليه.
الخالقة التي تسود
فالفو
الســاحة الداخلية ،هو ما ال ميكن
معرفــة التحالفات السياســية
واالنتخابية ،اذ الخالفات بني «أبناء
املحــور» الواحد ال تعد وال تح ،
بحيــث باتــت قضيــة املقاومة
ثانوية ،عنــد مطالب حلفائها ،ال
ســيا التيار الوطني الحر ،الذي
رفع رئيســه الصوت عالياً بوجه
حزب الله محمالً اياه مســؤولية
تعطيل مجلس الــوزراء ،اضافة
اىل مؤسســات اخرى ،وانه فضل
وحدة الطائفة الشيعية بتحالفه
مع «حركة أمل» والســكوت عىل
مارسات الرئيس نبيه بري عىل حساب بناء الدولة،
وهو بند أسايس يف تفاهم مار مخايل ،ما ع ّمق الهوة
بني الطرفني ،تقول املصادر ،التي تكشف ان حزب الله ال
بد بأنه سيعمل عىل ترميم العالقة مع «التيار الوطني
الحر» وتج ّنب الخسائر التي ميكن ان تحصل اذا ابتعد
الطرفان عن بعضها ،واللذان يسعيان اىل ان ال يصال
اىل الفراق ،حيث يبحث حزب الله عن صيغة تبقي عىل
تفاهم مار مخايل ،كا عىل تحالفه مع «حركة أمل»،
اضافة اىل ترتيب العالقة بني «تيار املردة» و «الوطني
الحــر» وعنوانها رئاســة الجمهورية التي يعترها
سليان فرنجية انها من حقه ،ويرك للظروف ان تقرر
مصريها ،كا حصل يف العام  ،201عندما كانت له،
ووصلت اىل عون بتشبث حزب الله معه ،يف وقت يريد
باســيل جواباً من حزب الله حول ما اذا كان سيخلف
عمه يف الرئاسة األوىل.
فالضبابية السياسية هي ما تسود لدى كل االطراف،
وما الخالف العلني بني «تيار املســتقبل» و «القوات
اللبنانية» إال تظهري ملشهد لبناين بائس.

االنقســــــام املســــــيحي يُطل العنان للهجــــــرة وال لــــــل الديموغرافي...
ّ
طرح املؤتمر التأسيسي واملثالثة ل فترة ينطل من «ضعف املسيحيين»!!

صونيا رزق
عىل الرغم من املســاعي التي
قــام بها قبل ســنوات البطريرك
املــاروين الراحل نرصالله صفري،
لجمع االقطاب املسيحيني وإزالة
العداوات يف ما بينهم ،تحت شعار
مصلحة لبنان فــوق كل اعتبار،
الن املصالــح الخاصة تزول امام
مصلحة الوطن ،إال انها بقيت حراً
عىل ورق ،النه مل يفلح يف تحقيق
تلك املهمة الشاقة ،وتبعه وسطاء
آخرون مل ينجحــوا ايضاً ،اىل ان
عــاود املهمة البطريرك بشــارة
الراعي ،فعمل «عــىل القطعة»
ونجــح مــن خــالل مصالحة
«القوات» و «املردة» وجمع سمري
جعحع بسليان فرنجية ،لكنه مل يستطع حتى اليوم
جمــع االقطاب ،الن ال احد منهم تنازل يف أي مرة عن
مصالحه ،خصوصاً انّ االقطــاب املوارنة طامحون
دا اً اىل الكريس الرئايس ،لذا ال مجال لذلك ،فالفشل
سيكون دا اً يف املرصاد.
اىل ذلك ،ويف ظل هذا التناحر املســيحي املستمر
منذ عقود ،خصوصاً بني الحزبني االبرز عىل الساحة
املســيحية ،أي «التيــار الوطني الحــر» و «القوات
وتتســع
اللبنانية» ،تبدو مفاعيل ذلك التناحر كبرية
ّ
كل يوم ،بحســب مصادر مسيحية ،من دون مراعاة
وإستشعار االخطار التي تحدّق باملسيحيني ،وتطوقهم
حد من مواقفهم وقراراتهم يف الدولة ،ج ّراء تراجع
وت ّ
قوتهم السياســية ،االمر الذي ادى اىل نسبة هجرة
كبــرية يف صفوفهم ،تحتل املركز االول بني نســب
الهجرة اللبنانية ،مــا ادى اىل خلل دميوغرايف يهدّد

املسيحيني اليوم وبقوة ،اذ باتوا يشكلون نسبة ضئيلة،
بسبب الحروب التي عايشوها خصوصاً حرب االخوة
التي اضعفتهــم وكادت ان تقيض عليهم ،االمر الذي
يخيف املرجعيات الدينية ،ويطرح اســئلة عن الحلول
املطلوبة ازاء ما يجري؟ فيا تبقى غائبة لتساهم كل
فرة يف طروحات من قبل الطامحني بتغيري النظام،
وبعقد مؤمتر تأسييس يوصل اىل املثالثة التي تخيف
املسيحيني ومرجعيتهم يف بكريك ،التي اكدت رفضها
مس بالدستور هو
أي ّ
لهذا الطرح وبشكل قاطع ،الن ّ
تغيري هوية لبنان من خالل
قفز ٌة يف املجهول ،رافضة
ّ
تغيري امليثاق الوطني ،وشددّت عىل رضورة االصالح
اوالً ،مذكّرة بأنه ســبق للبطريرك الراعي ان حذر من
محاولة البعض التســويق لهكذا مؤمتر ،النه يؤمن
بالعيش املشرك والرشكة بني اللبنانيني عىل مختلف
طوائفهم.
هذاوترىمصادربكريكبأنّ املؤمترالتأسييسيؤدي

مبني
اىل خلل داخــيل ،الن لبنان
ّ
عىل االلتزام بامليثاق ،لكن ما يجري
اعطى حجة للبعــض لطرح هذا
املؤمتر،بعدانطرحمنذفرةوجرى
ســحبه من التداول بسبب رفضه
من اكرثية االفرقاء السياســيني.
لكن كل فرة يعاد طرحه من جديد
وألي ســبب؟ فالظروف ال تسمح
مبؤمتر تأسييس يرضب الصيغة
التــي توافق عليها السياســيون
يف مؤمتر الطائــف ،ما يعطي
الفوز للبعض عىل حساب الفئات
األخرى،فينتجمنذلكإلغاءتعددّية
املجتمع اللبنــاين ،مؤكدة وجود
هواجــس لدى بكريك من تعطيل
االستحقاقات الدستورية وأبرزها
تعطيــل االنتخابات النيابية ،فيا
املطلوب دعم املؤسســات وإجراء االستحقاقات ،لذا
والتمســك
علينا التيقظ ورفض كل ما يحاك لهذا البلد
ّ
باملناصفة والعيش املشــرك .ورأت املصادر نفسها
أن التعدديــة اللبنانية يشء ايجايب ،لكن يف املقابل
يجب ان تعرف القوى السياسية ببعضها ،ففي لبنان
شعب واحد وتاريخ واحد ،لذا ال نحتاج اىل تأسيس لكن
عليهم ان يعرفوا بالتعددية الن االختالف غنى ،مذكّرة
بالءات البطريرك الراعي وهي :ال للمثالثة ،ال للمؤمتر
التأسييس وال لنقض الدستور.
وختمت مصادر بكريك بأنّ الوحدة املسيحية قوة
ويف حال تحققت ستقيض بالتأكيد عىل أي طرح من
هذا النوع ،النّ الســاعني اليها ينطلقون من خالفات
القيادات املسيحية ،التي تشكل ضعفاً سياسياً كبرياً
يف صفوفهم ،يســاعد هؤالء عــىل تلك الطروحات
املرفوضة.

ً

فــــرنــــســــا غــــائــــبــــة عـــــن لـــــبـــــنـــــان ...وقـــــــد تــــعــــود قــــريــــبــــا ؟!

هيام عيد

تغيــب املواقف السياســية
الدوليــة عــن لبنان قياســاً ملا
كانت عليــه يف الفرة املاضية،
وتحديداً املوقف الفرنيس ،بعدما
كانــت باريس من أبــرز الدول
التــي وقفت إىل جانب لبنان ،ما
متثّل بزيارتني للرئيس إميانويل
ماكــرون إىل لبنان ،وصوالً إىل
مبادرات ولقاءات وزيارات وكل
ما ي ّتصل بالشأن اللبناين ،بحيث
كانت يف الســنتني األخريتني،
تح ّركات فرنســية متقدّ مة ،يف
ضــوء تفويــض دويل للرئيس
الفرنيس مــن قبل الدول املعنية
بالشــأن اللبنــاين ،مبا يف ذلك
واشنطن وموسكو.
اآلن ،مثة تســاؤالت حول غياب الفرنســيني ،أو
أقلّه هــذا «التقنني» يف الحراك تجاه لبنان من قبل
الرئيــس ماكرون عىل وجــه التحديد ،إضافة إىل
غياب املوفدين الفرنســيني عن الساحة الداخلية،
عىل الرغم مــن التطورات املتالحقة يف لبنان بدءاً
مــن تعطيل مجلس الوزراء إىل اإلنهيار اإلقتصادي
الكبري ،إىل سائر األزمات التي يجتازها البلد.
هنا ،تشري مصادر نيابية متابعة للدور الفرنيس
عن قرب ،إىل أن الوضع القائم بالنســبة للسياسة
الفرنسية قد تبدّ ل عا كان عليه قبل جولة الرئيس
إميانويــل ماكرون الخليجيــة ،وصوالً إىل إعالن
جــدّ ة ،بحيث أضحى هذا املوقف يتاهى مع محو ٍر
معــني ،إمنا ذلك مل يقطع حبــل اإلتصاالت القائم
ّ

بشكل مســتمر ،وبعيداً عن األضواء واإلعالم ،من
قبل اإليليزيه مــع رئيس الحكومة نجيب ميقايت،
ومرجعيات سياســية أخرى ،كاشف ًة بأن ماكرون،
وبعــد تفاقم أزمة تعطيل الحكومة وتنامي الرصاع
السيايس ،مت ّنى عىل رئيس الحكومة اللبناين ،عدم
اإلقدام عىل تقديم اإلســتقالة ،ولهذه الغاية جرت
اتصاالت من قبل مستشــاري الرئيس الفرنيس مع
بعض الــدول املعنية بامللف اللبناين،بهدف الحفا
مؤسســات دستورية،
عىل ما تبقّى يف لبنان من
ّ
ومن املفرض ،وفق املصادرنفسها ،أن تكون هناك
زيارة للرئيس األســبق ســعد الحريري إىل باريس
ولقاء الرئيس ماكرون قبل عودته إىل لبنان ،وكذلك
فمــن غري املســتبعد ،أن يزور ميقــايت العاصمة
الفرنســية أيضاً من أجل تدخّل العاصمة الفرنسية
عــىل خط العالقات مع الــدول الغربية واإلقليمية

املعنية بامللف اللبناين.
وتضيــف هذه املصــادر ،أن
الســفرية الفرنســية آن غريو،
التي كانت لها مؤخراً سلســلة
لقاءات مع مرجعيات سياســية
وحزبية ،قد ابتعدت عن إثارة أي
ملف ســيايس محيل ،وتحديداً
ملف تعطيل الحكومة امليقاتية،
وينقــل عنها ،أنها ولدى زيارتها
إحدى املناطق اللبنانية ،أحجمت
خــالل اجتاعات مــع مرجع
سيايس وبعض الوزراء والنواب
السابقني والحاليني،عن الدخول
يف أي نقاش سيايس داخيل ،ما
يؤكّد عــىل امتعاض بالدها من
الوضع اللبناين ،الذي بات يشكل
عبئاً كبرياً عىل فرنسا.
ولكن هذا الواقع لن يدوم ،إذ تتوقّع املصادر ذاتها،
وخالل وقت ليس ببعيد ،أن يُصار إىل إعادة تحريك
الدور الفرنيس خوفاً من أي تصعيد سيايس نتيجة
اإلنفجار اإلجتاعي ،خصوصاً وأن الرئيس الفرنيس،
وخالل جولته األخرية يف الخليج ،ردّد أمام أكرث من
ّ
التخيل
مســؤول عريب وخليجي عىل رضورة عدم
عن لبنان وتركه وحيداً يف هذه املرحلة من دون أي
مساعدة ،ولذا ،فإن بيانات فرنسية مرتقبة يف األيام
القليلة املقبلة ،ســوف تحدّ د طبيعة ومسار الحراك
جه واضح،
الفرنيس تجــاه لبنان ،مع العلم أن التو ّ
وفق املصادر نفسها ،والتي لفتت إىل أن فرنسا تركّز
عىل رضورة حصول اإلنتخابات النيابية يف موعدها
الدســتوري ،وتع ّول عليه وتعتره من األولويات يف
هذه املرحلة.

الجمعة  14كانون الثاين 2022

ًّ
ســــــامة ردا على غــــــادة عون  :ال يُمكــــــن للقاضي
ً
ً
أن يكــــــون خصمــــــا وحكمــــــا فــــــي ن واحــــــد

أشار حاكم مرصف لبنان رياض سالمة ،إىل
أنه «لقد تلقيــت دعوة من حرضة النائب العام
االســتئنايف يف جبل لبنان غادة عون لحضور
جلسة استجواب امامها بتاريخ 13كانون الثاين
 ،2022بنــا ًء عليه ،تقدّمت يف  12كانون الثاين
 2022بطلب الر ّد اىل حرضتها وقد ســجل لدى
محكمة االســتئناف يف جبل لبنان تحت رقم
.«2022/1
وأوضح يف بيــان أنه «كا انني وجهت اىل
القاضية عون كتاباً يف  13كانون الثاين 2022
مع صورة طبق االصل عن طلب الردّ ،وقد استلمها
مكتبها يف صباح هذا التاريخ حيث طلبت ،وبناء
عىل املادة  12مــن قانون املحاكات املدنية،
جب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر
نــه يتو ّ
يف القضيــة اىل ان يفصل القضاء املختص يف
هذا الطلب» ،مشــدداً عىل «أنني أحرم القانون
والقضاء ،وقد أظهرت ذلك يف املرحلة السابقة
من خالل مثــويل تكراراً أمــام القضاة ،رغم
اقتناعي بعدم أحقيــة الدعاوى املقامة ضدي
بهدف واحد وهو استغاللها اعالمياً من ضمن
عمليةممنهجةلتشويهصوريتامامالرأيالعام
يف لبنان والخارج».
ولفت ســالمة ،إىل أنه «وعىل سبيل املثال،
ومبــا يخص القاضية غــادة عون فهي غ ّردت
مراراً وتكراراً ،وبشــكل عدايئ عىل حســابها
بعبارة
عىل توير متناولة شخ
الشخ
ســلبية ،مطلق ًة االحــكام «التويريّة» ضدي
ومستبق ًة االحكام القضائية .وحني تأيت هذه
االحكام مناقض ًة ألهدافها ،تهاجم ايضاً القضاة
الذين يصدرون هــذه االحكام» ،مؤكداً أنه «بل
ذهبــت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن
اســتعدادها ،وهذا مدون لــدى القضاء خطياً
يف الليشتينشــتاين ،ليك متثل وتشهد ضدّي.
ومثة مســتند قانوين لدى السلطات القضائية

يف ليشتينشتاين حيث تقدمت سوكان بإخبار
ضدي ،وهي مقيمة يف ســويرسا ،وذكرت فيه
انها تعتمد يف اإلخبار عىل اســتعداد القاضية
عــون واملحامي وديع عقل ،اللذين ينتميان إىل
خط ســيايس واحد ،للمثول وابداء شهادتها
لدى املحاكم يف هذا البلد».
وإعتــر أنه «يضاف اىل ذلك مراســالت من
القاضية عون من خــارج االصول إىل القضاء
الفرنيس تســتهدفني ،وبحسب أبسط القواعد
أن يكون خصاً
القانونية ،ال ميكــن للقا
وحكاً يف آن واحد ،وبات واضحاً أن وراء كل هذه
الدعاوى التي يتقدّم بها االشخاص ذاتهم ،أسباباً
سياسية» ،مشرياً إىل أنه «لقد انطلق التحضري
لهذه الحملة التي ارادت اســتغالل القضاء منذ
العام  201وقد بنيت عىل بيانات مالية مزورة.
لقد تقدّمت بدعوى قضاية يف فرنسا حيث تقدم
شاهد بفضح أساء املتورطني يف هذا التزوير،
وسوف نكشف عن أسائهم قريباً ونبني كيف
ز ّوروا مستندات ل يحاء بأنني اختلست ملياري
د.ا .من مرصف لبنان ،وجاء يف هذا التقرير املزور
بأن لدي حسابات يف ليشتينشتاين».
وأكد ســالمة أنه «أود أيضاً أن أذكّر القاضية
عــون انني أوكلت اىل رشكة تدقيق من الدرجة
االوىل التدقيــق يف كل الحســابات العائدة يل
والتــي اثري كثري من الجدل حولها ،وأعلنت اىل
الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي
اظهر انــه ال توجد يف كل هذه العمليات أموال
من مرصف لبنان كا قيل .كا أعلنت ايضاً انني
ال املك يف حســابايت الشخصية لدى مرصف
لبنان اي دخل أو اي افادة منه .وقد سلّمت نتائج
هــذا التقرير يف حينه ،اىل دولة رئيس مجلس
الوزراء كا واىل القضاء اللبناين الذي يحقق يف
القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق
بها ،وكذلك اىل القضاء خارج لبنان حيثا يجب».

شدّدت املدّعية العا ّمة يف جبل لبنان القاضية
غــادة عون ،ردا عــىل بيان حاكم مرصف لبنان
رياض سالمة ،عىل ّ
«أين آسف ملا ورد عىل لسان
سالمة من مغالطات واقع ّية ،الهدف منها فقط
عدم املثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه ،يف
حني أنّ من هو واثق براءته ليس بحاجة للتذ ّرع
بكل هذه الدفوع الّتي أوردها يف مذكّرته».
ّ
ولفتــت يف بيان ،إىل أنّ «يف مطلق األحوال،
ال بــدّ وردا عىل ما جاء عىل لســانه ،أن أوضح
ما ييل :أنا مل أتناول عىل «التويت» أيّة مســائل
تتعلّــق بوقائع املالحقات الجارية أمامي إن يف
حا
الوقت الحارض أو سابقًاّ ،
وكل ما قلته توضي ً
لل ّرأي العام هو تعداد للدّعاوى املالحق بها سالمة
والّتي ادّعيت بها سابقًا» .وذكرت أنّه «مع العلم
ّ
اين كســلطة ادّعاء ،فأنا أ ّو ًال فريق وخصم يف
حــق ال ّرأي العام أن يعرف
الدّعــوى .كا أنّ من
ّ
املالحقات الجارية يف القضايا امله ّمة ،وهو ما
كل ال ّنيابات العا ّمة يف الدّولة املتط ّورة
تقوم به ّ
الّتي تحرم القانون وسلطة القضاء».
وأشــارت عــون إىل أن «ســالمة ال يعرف
مضمون الوقائع الّتي كنت سأســأله عنها يف
الدّعوى ال ّراهنة ،فكيف اســتنتج إ ًذا ّ
أين أعطيت
رأيًا مســبقًا» .وركّزت عىل أنّ «بال ّنسبة لقوله
ّ
الســلطات يف اللينشنشتاين،
إين تواصلت مع ّ
فأنــا أتحدّاه أن يثبت ذلك ،فأنا مل أزر هذه الدّولة
بحيايت وال عالقة يل بتاتًا مبا تقوم به الســ ّيدة

سنكري الّتي ذكرها يف بيانه ،والّتي تقيم بصورة
دا ة يف سويرسا».
وأوضحــت ّ
«اين عندما تواصلت مع الخارج،
تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية،
مع اإلشارة إىل أنّ ال يشء مينع النيابة العامة من
أيمرجعسواءيفالخارج
استيقاءاملعلوماتمن ّ
وتوصال لكشــف الحقيقة وميكنه
أو الدّاخل،
ّ
لهذه الجهة مراجعة املادّة  2أصول محاكات
تنص عــىل أنّ للنيابة العامة أن
جزائيــة ،الّتي ّ
أي وسيلة مرشوعة ،تتيح
تستقي املعلومات من ّ
لها الحصول عىل معلومات بالنســبة لجرمية
معينــة» .وختمت« :لذلك ،فأنا أنصح ســالمة
بالخضوعللقانون،طاملاهومقتنعبراءته.لذلك
اقتىض التوضيح».
وكان قد أفاد ســالمة ،يف وقت ســابق ،بأنّ
«القاضية عون غ ّردت مراراً وتكراراً ،وبشــكل
عدايئ عىل حســابها الشــخ عىل توير،
متناولة شخ بعبارة سلبية ،مطلق ًة االحكام
«التويريّة»ضديومستبق ًةاالحكامالقضائية.
وحــني تأيت هذه االحــكام مناقض ًة ألهدافها،
تهاجــم ايضــاً القضاة الذين يصــدرون هذه
االحكام» ،مشريًا إىل أنّ «بحسب أبسط القواعد
أن يكون خصاً
القانونية ،ال ميكــن للقا
وحكاً يف آن واحــد ،وبات واضحاً أن وراء كل
هذه الدعاوى التي يتقدّم بها االشخاص ذاتهم،
أسباباًسياسية».

ّ
 ..وغــــــــــــــادة عــــــــــون تـــــــرد

ميقاتي اطلع من بو كيان على نتائ زيارته للعرا
واصل رئيس مجلس الوزراء
نجيــب ميقــايت اجتاعاته
ولقاءاتــه يف الــرساي
الحكومــي ،واجتمع يف هذا
الســياق ،مع وزير الصناعة
جورج بوشكيان ،واطلع منه
عىل نتائج زيارته للعراق.
بعد االجتاع ،قال بوشكيان:
«لقد اطلعــت لرئيس ميقايت
م
عــىل نتائج زيــاريت العراق مي
واملحادثات املثمرة التي عقدتها
مــع وزير الصناعة منهــل الخباز ومع وزير
االقتصــاد بهدف تعزيز التعــاون بني البلدين
وتفعيل عمل اللجنة العاليا املشركة».
وقــد وقعت مع الخباز خالل الزيارة مذكرة

ي

ا

را

تفاهم لتبادل املنتجات الصناعية ،وطلب دولته
تفعيــل التعاون بني الــوزارات واالدارات يف
البلديــن يف كل القطاعات واملجاالت مبا يفيد
االســواق يف البلدين ،وهو سيعقد اجتاعاً
وزارياً لهذه الغاية االثنني املقبل».

ُ
بو حبيب  :لبنان مســــــتثنى من العقوبات الســــــتجرار
ال ــــــاز والكهربا من مصــــــر وا ردن عبر ســــــوريا

أطلعوزيرالخارجيةواملغربني
عبد الله بو حبيب ،خالل زيارته
قــرص بعبــدا ولقائــه رئيس
الجمهورية العاد ميشال عون،
عىل نتائــج زيارته اىل الواليات
املتحدةاألمريكية،واللقاءاتالتي
عقدها مععدد من املسؤولني يف
مجلس االمن القومي األمرييك
ووزارة الخارجية والتي تناولت
العالقات بني لبنــان والواليات
م
املتحدةاألمريكية.
وأشــار بو حبيــب «اىل انه
ملس خالل املحادثات التي اجراها« ،دعا امريكيا
واضحا لدور صنــدوق النقد الدويل املرتقب يف
مســاعدة لبنان عىل تجاوز ظروفه االقتصادية
الصعبة ،من خــالل اإلرساع يف خطة التعايف
التي تضعها الحكومة اللبنانية ،وايضا رضورة
انجازاإلصالحاتالرضوريةالتييحتاجهالبنان،
إضافة اىل تشــجيع املسؤولني االمريكيني عىل
اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها».
ولفت اىل ان «املســؤولني االمريكيني جددوا
تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء اىل لبنان
من مرص واألردن عر سوريا لتعزيز انتاج الطاقة
الكهربائية،واستثناءلبنانمنالقيودالتييضعها
«قانــون قيرص» ،وان هــذا االمر تم ابالغه اىل
املسؤولنياملرصيني».
وأوضح ان «املســؤولني االمريكيني يشجعون

ي

ا

را

املــيض يف عملية ترســيم الحــدود البحرية
الجنوبية ،وان املوفد األمرييك املكلف هذه املهمة
اموسهوكشتاينسيحرضاىللبنانخاللاأليام
القليلة املقبلة الستئناف مساعيه بهدف تحريك
هذا امللف».
واكد بــو حبيب ان «البحث مع املســؤولني
االمريكيني تناول مســألة املساعدات األمريكية
للجيشاللبناينوفقخطةالدعماملوضوعةلهذه
الغايةبنيالقيادتنياللبنانيةواألمريكية»،مشريا
اىل ان «البحــث تطــرق ايضا اىل عالقات لبنان
مع دول الخليج واألوضاع يف ســوريا ومسألة
النازحني السوريني ،حيث الحظ تفها من اإلدارة
األمريكية للموقف اللبناين من هذا امللف اكرث من
املا ».
والتقى وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقايت يف الرسايا الحكومية.
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تعطيل ال ــح ــوار مــن قــبــل املــعــتــرضــيــن هـ ــدر لــفــر ــة نــقــاذيــة جــديــدة
ّ
تــــســــتــــمــــر مــــــا بــــعــــد ا نــــتــــ ــــابــــات
يُــــمــــكــــن لــــلــــطــــاولــــة أن
لــلــتــواف ـ عــلــى «الــعــقــد الــجــديــد» طــاملــا الــعــهــد بــــا حــتــى تشرين
دوليل بشعالين
يتــم تعطيل
ال يجــوز أن
ّ
الحوار بني القوى السياسية،
ٍ
ماض نحو املزيد من
فيا البلد
اإلنهيــار ،ونحو الغضب يف
الشــارع الذي بدأه الخميس
الســائقون العموميــون
العايل
مدعومني من اإلتحاد
ّ
العام ،والذين قطعوا الطرق
يف غالبية املناطق اللبنانية.
فتصاعد الغضب واستمراره
خالل األيام املقبلة ،ال سيا
مع وصــول ســعر رصف
الدوالر األمرييك اىل نحو 34
ألف ل.ل .ثم انخفاضه قليالً،
شل الحركة يف
قد يؤدّي اىل ّ
البلد ،التي تتزامن مع الجمود
السيايس وتعطيل املؤسسات الدستورية ،يف الوقت
الذي يجوع فيه الشــعب اللبناين ويفتقر ،وال يجد
الدواء ومل يعد قادراً عــىل رشاء حاجياته اليومية
ودفع فواتريه املســتحقّة .واملؤســف بقاء الوضع
اإلقتصادي واملــايل املتدهور ،عىل ما هو عليه ،مع
التوقّع بذهابــه نحو املزيد من اإلنهيار ،حتى موعد
اإلنتخابــات النيابية املقبلة يف أيّــار املقبل ،ما قد
يؤدّي اىل لفظ الشعب ألنفاســه األخرية مع عدم
قدرته عىل الصمود أمام اإلنخفاض غري املســبوق
للقيمة الرشائية للــرية اللبنانية التي يقبض راتبه
عىل أساسها.
وتؤكّد مصادر سياســية مطّلعــة بأنّ مؤمتر
الحــوار الوطني الــذي أراد رئيــس الجمهورية
ميشــال عون دعــوة جميع األطــراف اليه ،كان
الهدف منه رســم الخطوط العريضــة للعناوين
املطروحة عىل جدول أعالــه ،وهي الالمركزية
اإلدارية واالســراتيجية الدفاعية وخطّة التعايف
اإلقتصادي ،عىل أن تكون جميع القوى مشــاركة
يف عملية بناء الدولة ،ال سيا «العقد الجديد» الذي
تُطالب به دول الخارج ويف مقدّ متها فرنســا ،وإن
يجد البعض منها بأنّ هذه الدعوة جاءت متأخّرة يف
نهاية العهد ،يف الوقت الذي أوضحت فيه املصادر
أنّ الطاولة كان يُفرض أن تُعقد هذا الشهر أي يف
كانون الثاين الجاري ،وان تُســتكمل عىل جلسات
عدّ ة خالل األشهر املقبلة ،وال ريب إن استم ّرت ما
للتوصل اىل اتفاق حولها،
بعد اإلنتخابات النيابية
ّ
ســيا وأنّ العهد باقٍ بعد إجراء هذه األخرية حتى
ترشين األول املقبل.
وإن كان الوقت متأخّــراً ،عىل ما يزعم البعض،
غري أنّه ،بحســب رأي املصادر ،كان ال يزال سانحاً،
فيا لو أرادت ســائر القوى تح ّمل مسؤولية إنقاذ
البالد من أزمته الخانقة ،وانتشــاله من اإلنهيار
املستمر يف مختلف القطاعات .ومن املؤسف أنّ من
يُعارض الرئيس عون اليوم ،هي القوى نفسها التي

أيّدته سابقاً ،وساهمت يف وصوله رئيساً اىل قرص
بعبدا ،مثل رئيس «ت ّيار املســتقبل» سعد الحريري،
ولعل
ّ
ورئيس «الق ّوات اللبنانية» ســمري جعجح.
الســبب يف ذلك هو اختالف املصالح السياسية،
وبدء املعارك اإلنتخابية منــذ اآلن ،وطغيانها عىل
ما عداها من املواضيع وامللفــات مبا فيها األزمة
اإلقتصادية واملالية غري املســبوقة ووجع الناس
املاســة اىل معالجتهــا قبل أي أمر آخر،
والحاجة
ّ
وترفــض هذه القــوى بالتايل مشــاركة الرئيس
عون يف القيام بخطــوة ج ّيدة يف نهاية عهده قد
يستخدمها يف اإلنتخابات النيابية املقبلة لصالحه
ولصالح «حزبه» ،ويف اإلنتخابات الرئاسية الحقاً.
وتقول املصادر نفســها بأنّ الالمركزية اإلدارية
املوســعة التي ترفض قوى عدّة مناقشتها
واملالية
ّ
ثم
نص عليهــا «اتفاق الطائف» ،ومن ّ
حال ّياً ،والتي ّ
الدستور ،كانت مناقشتها ال بدّ وأن تفتح الباب عىل
بنود أخرى من «وثيقــة الوفاق الوطني» مل تُط ّبق،
مثل إلغاء الطائفية السياســية ومجلس الشيوخ.
كذلك فإنّ وجود جميع القوى حول الطاولة للتحاور،
كان من شــأنه اقراح عناوين أخرى ترغب البحث
والتوصل اىل اتفاق حولها ،كا أنّ الالمركزية
فيها
ّ
املوسعة ال تهدف اىل نزع يدّ السلطة
اإلدارية واملالية
ّ
املركزية عن بقية املناطــق ،كونها تتم ّتع بهامش
إداري ومايل لتسيري شؤونها ،إمنّ ا متكّن الدولة من
نص عليه «الطائف»
تحقيق اإلمناء املتوازن الــذي ّ
وهو بند أســايس فيه ،وتُطالب املناطق البعيدة عن
العاصمة واملحرومة بتنفيــذه منذ عقود .وتتح ّمل
الحكومات املتعاقبــة منذ الطائف وحتى يومنا هذا
كل املناطــق اللبنانية
عدم تطبيقــه وعدم إعطاء ّ
الحقوق نفسها لتطالبها بعد ذلك بالقيام بالواجبات
جبة عليها تجاه الدولة..
املتو ّ
أ ّما االسراتيجية الدفاعية التي يعرض املعتذرون
عن تلبية الدعوة اىل الحوار ،عىل مناقشــتها يف
املرحلــة الراهنة كونها طُرحت يف الســابق عىل
طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس مجلس الن ّواب

نبيه بــ ّري يف العام ،201
وجــرى البحــث فيها يف
اجتاعات ومؤمترات أخرى،
التوصــل اىل أي
يتــم
ومل
ّ
ّ
اتفاق بشأنها ،ف ُتشكّل ،عىل
ما أضافت املصادر نفسها،
مهــاً يف التوقيت
بنــداً
ّ
بالذات .فحــزب الله املعني
بها بشكل أسايس ،والذي مل
يسبق له أن منع أو اعرض
عىل مناقشــتها ،هو اليوم
موافق عىل هــذا األمر ،ما
كان يُفســح يف املجال أمام
القوى الرافضة للحوار والتي
تُنــادي بنزع ســالحه يف
كل مناسبة ،أن تُناقش هذا
ّ
املوضــوع يف حضوره عىل
الطاولة .كذلك فإنّ التوافق
عىل وضع اإلسراتيجية الدفاعية للبنان رضوري
كل ساعة ،ال ســيا وأنّه يواجه بشكل
وملح يف ّ
ّ
يومي مخاطر اإلعتداءات اإلرسائيلية عىل سيادته
ب ّراً وبحراً وج ّواً ،كا عىل ثروته البحرية والنفطية
مع تعليق املفاوضات غري املبارشة لرسيم الحدود.
فيا مناقشــة خطّة التعــايف اإلقتصادي من
قبل جميع األطراف السياســية يف البالد ،كان من
شأنه متهيد الطريق ،عىل ما أشارت املصادر ،أمام
إقرارها رسيعاً يف أول جلسة تُعقد ملجلس الوزراء،
ميكن
وال تــؤدّي مطلقاً اىل عرقلــة إقرارها ،وال ُ
بالتــايل أن تختزل طاولة الحــوار دور الحكومة،
تحل مكانها كونها مؤسســة دستورية لها
وال أن ّ
ينص عليها الدستور.
مهامها وصالحياتها التي
ّ
وذكّرت املصادر بأنّ طاوالت حوار عدّ ة ُعقدت يف
الســابق ،بعضها مل ينتج عنه أي اتفاق ،وبعضها
اآلخر خــرج بورقة ،غري أنّ مــا ورد فيها مل يُنفذ
تغري العهد ،كا أنّه سبق للرئيس عون وأن
بســبب ّ
عقد طاولــة حوار إقتصادية يف قرص بعبدا خالل
عهده ،وقاطعتها قوى سياسية عدّ ة ،وبقيت بلون
واحد ،ومل تُســتكمل .علاً بأنّ أي حوار ال يذهب
غالباً اىل الفشــل ّإال يف حال عدم استمراره،ولهذا
رمبا مل تتح ّمس بعــض القوى لتلبية دعوة رئيس
ّ
الجمهورية اىل الحــوار ،كون قــرارات الطاولة
تتطلّب اإلجاع عليها ،وهــي بالتايل غري ُملزمة،
خالفاً ملا هو قائم يف املؤسسات الدستورية ،األمر
الذي جعلها تعترها «مضيعة للوقت».
تبقى إشكالية تناولتها املصادر عينها ،وهي أنّه
يف حال ق ّرر الرئيس عــون امليض يف الدعوة اىل
التوصل اىل
طاولة الحوار «مبن حــرض» ،وجرى
ّ
معني حــول العناوين املطروحة عىل جدول
توافق
ّ
أعالها ،فإنّ ما يُق ّر نتيجة املناقشــات ،لن يُوافق
عليه الرافضــون للحوار ،بل قد يلجأون اىل إطالق
النار عليه ووضع العراقيل أمام تطبيقه.فالعرة ال
تكمن فقط يف النتيجة ،إمنّ ا أيضاً يف التنفيذ.

ّ
ُ
ه ــكــ ا ســـيـــرد رئ ــي ــس الــجــمــهــوريــة عــلــى مــقــاطــعــي الــــحــــوار...
فادي عيد
يُتوقّع ،وبعد إرجاء انعقاد الجلسة الحوارية
بناء عىل دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون،
فإن املعلومات تشري إىل أن املواقف من جلسة
الحوار التي طارت بســبب رفض بعض القوى
السياســية ،وغياب امليثاقية ملــا ميثّلون من
أحجام يف طوائفهم وأحزابهم ،فإن اصطفافات
سياسية بدأت ترز معاملها من خالل أجواء عن
لقاءات ُعقدت بعيداً عن األضواء ،ال سيا بني
الحزب التقدمي اإلشرايك و»القوات اللبنانية»،
يف إطار التنســيق اإلنتخايب والسيايس ،يف
وقت علــم أن جبهات جديدة ســتبرص النور
يف وقت قريب ،حيث ســيدخل البلد يف إطار
اإلستعداد للمعارك اإلنتخابية.
ومثة معلومات يف هذا السياق ،عن أجواء
تــيش بلقاء قريب قد يجمع شــخصيات من
الصف األول كانت منضوية يف فريق  14آذار،
ليس إلعادة إحياء هــذا الفريق ،وإمنا من أجل
اإلبقاء عىل جسور الحوار والتواصل والتنسيق
قا ة حول اإلستحقاقات النيابية والرئاسية
املقبلة ،وبالتايل ،العمل عىل قضايا سياسية
اسراتيجية تتعلّق بالحفا عىل ثوابت وطنية
وسيادية وعربية عىل ضوء ما يجري حالياً من
عملية «شدّ حبال» بني هذا املحور وذاك ،ويف
ظل مخاوف من عــودة التفجريات األمنية ،أو
عارمة ربطاً باإلنهيار اإلقتصادي
التحضري لفو
واملعييش.
ولهذه الغاية ،تشري املعلومات اىل إن بعض هذه
املرجعيات تلقّت مؤخراً تحذيــرات لرضورة التن ّبه
واتخاذ اإلجراءات األمنية املشدّ دة ،باعتبار أن مثة
معطيات عــن انعكاس الخالفات يف املنطقة ،وما

املــــطــــران ابـــراهـــيـــ عـــــر

يجري من حروب ومفاوضــات وصفقات ورمبا
التحضري لتســويات ،فعندئ ٍذ قــد تحصل عمليات
إرهابية واغتياالت يف إطار تصفية الحســابات
بني القوى التي تشــهد رصاعات يف ما بينها يف
اإلقليم ،ودون إغفال ما ســتؤول إليه املفاوضات
اإليرانيــة ـ األمريكية نووياً ،ولهــذه الغاية ،فإن
لبنان لن يكون مبنأى عن تردّدات هذه األحداث ،ما
قد يعيد الوضــع الداخيل إىل الحقبات املاضية من

الثانينات إىل ما بعد العام  ،200سيرافق
مع تصعيد سيايس وانقسامات ،وصوالً إىل
ما ميكن أن يحصل عىل خط اإلســتحقاقات
النيابية والرئاسية.
وتــرى إحــدى املرجعيات السياســية أن
املشهدية السياســية الراهنة تيش بأن هناك
محاوالت من بعض األطراف لتطيري اإلنتخابات
النيابية ،وأكرث من إشــارة سياســية وأمنية
ظهرت يف األيام املاضيــةّ ،
تدل بوضوح عىل
أن اإلســتحقاق اإلنتخــايب يف خطر ،ورمبا
سينســحب ذلك عىل اإلنتخابات الرئاسية ،إذ
يعتقد وفق قراءتها للوضع الحايل ،بأن رئيس
الجمهورية قد ير ّد عىل عدم مشــاركة بعض
األطراف السياسية والحزبية يف جلسة الحوار
التي كان قد دعا إليها ،بإطالق مواقف يُستدل
من خاللها رغبته بالتمديد ،ورمبا الدخول يف
فراغ يف إطار تصفية الحسابات السياسية بني
املك ّونات األطراف الداخلية.
وأخــرياً ،فإن مجريات األوضــاع الحالية
بعد صعوبة انعقاد طاولــة الحوار وعودة
الحراك إىل الشــارع ،ومن ثم تعطيل مجلس
الوزراء واســتحالة التوافق عىل مخرج فيا
يتعلّق بجرميــة تفجري مرفأ بريوت ،وصوال
اىل اســتمرار اإلنهيار اإلقتصــادي وتدهور
العملة الوطنية ،فكل هذه العناوين تنب أن
األســابيع املقبلة دونها صعوبات ومخاوف
من بروز أكرث من تط ّور ســيايس وأمني ،واألكرث
قلقاً يكمن يف حصول انهيار إجتاعي سيؤدي إىل
عارمة ،وهذا ما تجزمه املرجعية املذكورة،
فو
باإلستناد إىل معطيات متصلة بالواقع املايل العام
مؤسســاتها ،خصوصاً قطاع
وانهيار الدولة بكل
ّ
الكهرباء والحقاً رمبا اإلتصاالت ،إىل أزمات أخرى
عىل الطريق.

ا وضــــــــاع مـ ــع خــلــيــل الـ ــهـ ــراو

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للروم امللكيــني الكاثوليك املطران ابراهيم مخايل
ابراهيــم النائب والوزير الســابق خليل الهراوي
يف زيــارة تهنئــة بالتولية واألعيــاد املباركة.
وكانت مناسبة لعرض األوضاع والتطورات عىل
الســاحتني اللبنانية والزحلية يف ظل أألوضاع
الصعبة التي متر بها البالد».
ونوه الهراوي اثر اللقاء ،بـ «جو التفاؤل واألمل
الذي اشــاعه قدوم املطــران ابراهيم اىل زحلة،
وبالكلات التي القاها يف مناســبات مختلفة
تدعو اىل التمسك بلبنان وعدم التخيل عنه ،فهو
قدم اىل لبنان «بعكس الســري» يف وقت يهاجر
فيه اللبنانيون ما يشكل بحد ذاته رسالة مهمة
اىل الجميع».
وشــكر املطران ابراهيم للهــراوي زيارته ،آمال يف

ال
«التعاون املستقبيل مع الجميع لتحقيق آمال الزحليني
واللبنانيني».

تقي الدين  :ملحاسبة الفاسدين
والسارقين ال ين أفقروا الشعب

غرد رئيس حزب «الوفاق الوطني»
بــالل تقي الدين عر حســابه عىل
«تويــر»« :نحن نعــاين من حصار
كبــري مــن املتأمريــن يف الداخل
اللبنــاين ومــن الخــارج ،ومنهم
الطبقــة السياســية التــي أمعنت
فســادا وتخريبا يف حياة اللبنانيني،
ودمرت عملتهم الوطنية وتســببت
بخســارتهم ألكــرث مــن  0من
ودائعهم .يجب محاســبة الفاسدين
والســارقني الذيــن أفلســوا البلد
وأفقروا الشعب».

املــوت ّ
غيب سمر الــحــا بعد ــراع مــع املــر
ُ
ُ
مناضلة مدافعة عن املقاومة وفلسطين وسوريا

غيب املــوت صباح امس
االعالمية سمر شلق الحاج
) 1 3ـــــ )2022بعــد
رصاع مريــر مع املرض منذ
ســنوات .وهي زوجة اللواء
عــيل الحاج.وقد صىل عىل
جثانها ،يف مسجد الرحمة
يف برجا ،ووريت الرثى يف
مدافن البلدة.
ســمر الحاج كانت وجهاً
معروفاً ملعظــم اللبنانيني،
حني حملــت لواء الدفاع عن
قضيــة الضبــاط األربعة
امل ّتهمني زوراً بإغتيال رئيس
الحكومــة الســابق رفيق
الحريــري (،)200 -1 44
من بينهم زوجها مدير جهاز
األمن الداخيل السابق اللواء
عيل الحاج.ويف تلك املعركة،
ك ّرســت ســمر خلفيتهــا
االعالمية للوقوف إىل جانب
قضيــة الضبــاط األربعة،
وجذبت إنتباه وسائل اإلعالم
بحنكتها التي كســبتها بعد
سنوات من العمل يف املجال.
سمر الحاج كانت مناضلة
شــجاعة ملتزمة ،وكانت بجرأتها املعهودة
ترفع الصوت دفاعاً عن املقاومة وفلسطني
وسوريا من اجل الخيار العرويب التحرري.
ســمر الحاج بــادرت اىل مقاومة العدوان
والظلم ورفع راية التحرر ،فكانت من املنظمني
لرحلة سفينة «مريم» اللبنانية إىل غزة بهدف
كرس الحصار االرسائييل املفروض عىل القطاع.
وفور انتشــار خر رحيلها ،راحت املواقع
االلكرونية تتذكر لحظات ومواقف أطلقتها
الحــاج التي عرفت شــهرة واســعة بجرأة
مواقفهــا الثابتة .وانتــرشت صورها عىل
الصفحات االفراضيــة ،ورافقتها التعليقات
الحزينة التي اعترت أنه برحيل سمر ،فقدت
الســاحة االعالمية والسياسية صوتاً عالياً
بوجه الظلم.

األسد قدم التعازي

اىل ذلك ،قدم سفري سوريا لدى لبنان عيل
عبد الكريم ،وبتكليف من الرئيس بشار األسد،
التعازي بوفاة اإلعالمية اللبنانية سمر شلق
الحاج بعد معاناة مع املرض.
وشــكر زوج اإلعالمية الراحلة اللواء عيل
الحاج املدير العام السابق لقوى األمن الداخيل
اللبنــاين وأهل الفقيدة األســد ،عىل «لفتته
الكرمية متمنني لــه دوام الصحة والعافية
ولســوريا النرص املؤزر يف الحرب اإلرهابية
التي تشن عليها».

بثينة شعبان نعتها

كانعتها املستشــارة الخاصــة للرئيس
الســوري الدكتورة بثينة شعبان ،وقالت يف
رسالة اىل عائلة الراحلة»:ببالغ اال واالمل
تلقينا خر وفاة املرحومة سمر الحاج ،التي
رهنت وقتها وفكرها وجهدها لنرصة سورية
ولبنان ضد كل الطامعني واملتواطئني.لقد كان
حضورها اللطيف والحازم يف الوقت نفســه
جزءا أساسيا من تاريخ الحرب عىل سورية،
فهي مل تهدأ ومل تلني ومل يساور الخوف قلبها
الطيب حتى يف اصعــب اللحظات وأحلكها،
بل كانت مؤمنة مجاهدة مســتعدة لبذل كل
ما متلكه يف ســبيل نرصة مــا أمنت به من
وحدة الحال واملصري بني الشــعبني اللبناين
والسوري ،وخالل هذا كله كانت ودودة محبة
حانية ومعطــاءة مؤمنة بان الحياة موقف،

واننــا جميعا موقتــون ،وان العمل الصالح
والذكر الحميد ها الخالدان.رحم الله االخت
والصديقة واملجاهدة ســمر الحاج وأسكنها
فســيح جناته ،وجزاها الله خريا عن كل ما
قدمته يف دأبها لنرصة املظلومني».

رصت
لحود :أ ّ
عىل كشف الحقيقة

وصدر عن الرئيس العاد اميل لحود بيان نعى
فيه االعالمية سمر الحاج ،وقال :خرس لبنان
برحيل الحاج إعالمية مل تكتف بنقل الخر بل
أرصت عىل كشف الحقيقة ،وكانت صوت الحق
يف فرة ارتفعت فيها أصوات الظلم» ،مضيفا
«قامــت الراحلة مبجهود ظــل عالمة فارقة
يف دعم نهج املقاومــة ،وكانت رمزا للنضال،
خصوصا حني تعرض زوجهــا الصديق اللواء
عيل الحاج للتوقيف الجائر لسنوات ،فواجهت
وسعت وقاومت ،حتى حرر من أرسه».
وتابع «ال ننىس أيضا مواقف الحاج املنددة
بالحــرب عىل ســوريا ،ووقوفها اىل جانب
القيادة والجيش والشــعب ،كا دفاعها عن
القضية الفلسطينية».

باسيل :ستبقى ذكراك
عرة للنضال

بدوره ،غرد رئيس «التيــار الوطني الحر»
النائــب جران باســيل عر حســابه عىل
«توير»« :كبرية كنــت يف مواجهة املعاناة،
كا يف اثبات الراءة ...وستبقى ذكراك عرة
لنضال كل ام وزوجة يف سبيل الحق .رحمة
الله عليك والعزاء لعائلتك ...اما نحن يا سمر،
سنفتقد جرأتك وابتسامتك».

أرسالن :خسارتك
خسارة لنا جميعا

كذلك ،غــرد رئيس الحــزب «الدميقراطي
اللبناين» النائب طالل ارسالن عر «توير»:
«خســارتك خســارة لنــا جميعــا لخطنا
ومقاومتنا ،لكل مناضــل رشيف مدافع عن
الحــق يف وجــه الباطل .واكبتك لســنوات
وســنوات صعاب ووجدت فيك املرأة الجبارة
الجريئة الصبورة والصامدة .الرحمة لروحك
يا سمر ،أســكنك الله فســيح جناته وألهم
محبيك الصر».

«ا حـــــــــــــــرار» أعـــــلـــــن خـــــوضـــــه االنــــتــــ ــــابــــات:
ّ
الـــــتـــــحـــــر بــــوجــــه الـــفـــســـاد
عـ ــلـ ــى املــــــواطــــــن

عقد املجلس السيايس يف حزب الوطنيني
االحرار اجتاعه االســبوعي برئاسة كميل
دوري ،وأعلن املجلس يف بيان إثر االجتاع،
أن املجتمعني توقفوا «عنــد التفلت الحاصل
بسعر رصف الدوالر وانعكساته عىل اوضاع
الشــعب اللبنان املعيشــية واالستشفائية
والربوية»،وحضوا «الحكومة اللبنانية عىل
اعادة ترتيب االولويات واضعني نصب اعينهم
وقف االنهيــار االقتصــادي واملعييش الذي
سوف يقيض عىل ادىن مقومات العيش يف
لبنان».
وناقشوا اســتحقاق االنتخابات النيابية
ورأوا فيه «محطة طبيعية وإلزامية ملحاسبة
الســلطة بعيدا عن كل املناورات التي تسعى
اىل تفريــغ هذا االســتحقاق من مضمونه

االســايس» ،داعني «املواطــن اللبناين ألخذ
القريــب ومواجهة كل
العــر من املــا
محــاوالت رشاء الضائــر بهــدف مبايعة
منظومة السالح والفساد».
وأعلن «اميانا منا بقدسية العمل السيايس
والترشيعي الذي هو اساس وهدف كل حزب
يســعى وراء املصلحة العامة ال الخاصة ،لذا
قررنا خــوض االنتخابات النيابية يف الدوائر
التالية :زغرتا ،بعبدا ،الشــوف وعالية ،امل
زحلة وكرسوان جبيــل ،عىل ان نقوم الحقا
بتسمية املرشحني وتحديد التحالفات».
ودعا املجتمعون «املواطن اللبناين للتحرك
بوجه منظومة الفساد والسالح دون انتظار
قرارات االتحــادات والنقابات التي هي تحت
سيطرة قوى االمر الواقع».

اســتقبل نائب االمني العــام لـ «الجبهة
الدميوقراطيــة لتحريــر فلســطني» ،فهد
ســليان يف مكتب الجبهــة املركزي يف
لبنان ،وفــد اللجنة املركزيــة لحركة فتح
برئاســة أمني رس اللجنــة الفريق جريل
الرجوب .وضم الوفــد :روحي فتوح ،أحمد
حلس ،ســمري الرفاعي وعضــوي املجلس
الثوري السفري أرشف دبور وأمني رس حركة
«فتــح» وفصائل منظمــة التحرير فتحي
ابو العردات.وضم وفــد «الجبهة» عددا من
أعضاء املكتب الســيايس واللجنة املركزية:
عيل فيصل ،ابراهيم النمر ،عدنان يوســف
وجهاد سليان.
وأفاد بيان للجبهة «ان الجانبني ناقشــا
االوضاع الفلســطينية العامة وأكدا رفض
أي مرشوع ينتقص مــن الحقوق الوطنية
لشــعبنا الفلســطيني ،الذي يقف صامدا

يف مواجهــة املارســات االرسائيلية يف
الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه ،حيث
شــددا عىل رضورة تعزيز الوحدة الوطنية
الفلسطينية ملواجهة ارهاب جيش االحتالل
وقطعان مستوطنيه».
وأمل وفــد الجبهــة «ان يكــون العام
الجديد عام انهاء االنقسام واعادة االعتبار
لعنارص برنامجنا الوطني ولنضال شــعبنا
عىل امتــداد كل تجمعاته التي تقف صامدة
مدافعة عــن حقوقها يف مواجهة املرشوع
االمــرييك االرسائييل ،خاصــة االنتفاضة
واملقاومة يف الضفة الغربية وقطاع غزه،
اىل جانــب تجمعات الخارج التي تدافع عن
حق العودة ومكاناته وعــن حقها بالحياة
الكرمية ،والتي ما زالت تعاين من تداعيات
االنقســام عىل مختلف الصعد السياســية
واالمنية واالقتصادية».

ل ــق ــا بــيــن الـــرجـــوب وقـــيـــادة «ال ــدي ــم ــوق ــراط ـ ّـي ــة»:
ّ
الوطنية ملواجهة رهاب جي االحتال
لتعزيز الوحدة
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ُ
ّ
ســــــتمرة
وســــــاطة قرداحي لتن ي ال ــــــا بين فرنجية وباســــــيل م
ُ
عون يدعو الى الحوار منتصف االسبوع املقبل  :جلسة واحدة وبيان ختامي ؟
عيل ضاحي
حســم رئيس الجمهورية
العاد ميشــال عــون قراره
حول طاولــة الحوار برسعة،
ومل يدع املجال لكرثة التأويالت
واالجتهادات بخصوص االقدام
عىل الدعوة للحوار مها كان
عدد الحارضين او انه يراجع
خطــوة اىل الــوراء ويرصف
النظر عن الدعوة.
وتؤكد اوســاط واســعة
االطــالع يف تحالف «حركة
امــل» وحزب اللــه ،انه كان
متوقعــاً ان ميــيض الرئيس
عــون يف دعوته اىل الحوار،
خصوصاً ان شخصية الرئيس
ملــن يعرفه عن كثــب ال تقبل
الخســارة واالنكسار ،كا ان عون يعتر ان الحوار
مطلــب الجميع وهو حاجــة وطنية ولطاملا نادت
به االحزاب والقوى السياسية واملرجعيات الدينية
والسياسية كل اســبوع خالل لقاءاتها وبياناتها
االسبوعية ،فاذا «عدا ما بدا»؟
وتكشف االوســاط عن مروحة اتصاالت ثنائية
جــرت بني حزب الله وحلفائــه يف االيام املاضية،
وتناولت مشــاورات الرئيس عون ولقاءاته الثنائية
الثالثاء واالربعاء املاضيني ،ومتحورت حول الدعوة
للحــوار ،وتشــري االوســاط اىل ان البعض نصح
الرئيس عون ممن التقــوه بعدم الدعوة واالكتفاء
باملشــاورات رغم انهم وعدوه بتلبيته اذا ما دعا اىل
جلســة الحوار .كا سجل البعض ممن التقوا عون
مالحظــات عىل جدول االعال  ،خصوصاً ان هذه
البنود شــائكة وتحل بتطبيق ما مل يطبق يف اتفاق
الطائف وخاصة يف بند الغاء الطائفية السياسية.

وتكشــف االوســاط ،وعىل عكس ما اشيع ،مل
يتدخــل حزب الله يف الحوار وال بالدعوة عليه ،ومل
يطلــب من اي حليف اي امر متعلق بالحوار ،املعني
االول واالخــري هو رئيس الجمهورية وهو من اعلن
عن نيته جمع القوى االساسية عىل طاولة الحوار
وهو من تشاور معها .وتؤكد االوساط ان حزب الله
مل يطلب شــيئاً من حليفه النائب السابق سليان
فرنجية ،خصوصاً ما تــردد انه لبى دعوة الرئيس
عون اىل التشاور بعد متني حزب الله ،وانه زار بعبدا
لكرس الجليد بطلب من حارة حريك.
وتكشف االوســاط ان فرنجية زار بعبدا وكرس
قطيعــة اعوام من عدم زيارتــه بعبدا وفق ملبدأ
يعتمده فرنجية ،وهــو الحفا عىل كرامة موقع
الرئاسة ومن يشــغلها واحرام الشعور املاروين،
وتقــول ان فرنجيــة بزيارته بعبــدا ومقاطعته
الحوار ،أكد خصوصيته املســيحية والوطنية ،كا

عزز حضوره كمرشــح قوي
واسايس لرئاسة الجمهورية،
كا حدد ان خصمه السيايس
والرئايس حتى الســاعة هو
جران باسيل.
وتؤكد االوساط ان الوساطة
التي يقوم بها الوزير الســابق
جورج قرداحي بــني فرنجية
وباســيل قا ة ومبباركة من
حزب الله ،وعىل عكس ما اشيع
مل تصــل هذه الوســاطة اىل
حائط مسدود ،بل هي مستمرة
لتنظيــم الخالف والتهدئة بني
الطرفــني والوصول اىل رؤية
مشــركة او بالحد االدىن عدم
التصادم واالستمرار بالخالف.
وتشــري االوساط اىل ان ال احد
يتكهــن اىل اي مــدى ميكن
ان تصل هذه الوســاطة؟ وهل ســتتوج بلقاءات
مشــركة؟ او ما هو املدى الزمنية املطلوبة النجاز
«الصلحة» بينها؟
يف املقابل ،تؤكد اوســاط قياديــة يف «التيار
الوطنــي الحر» ان ارصار الرئيس عون عىل الدعوة
للحوار هــي لفضح املعرقلني ولوضع الجميع امام
مســؤولياتهم ،وانه مل يبــق متفرجاً عىل تعطيل
الحكومــة والبلد  ،ودعا الناس اىل الحوار للخروج
بحلول وصيغ حل .ورغم ذلك قاطع البعض الحوار
ويف تأكيــد عىل نية افشــال ما تبقــى من العهد
وحصاره.
وتكشف االوساط ان من املتوقع ان يدعو الرئيس
عون اىل الطاولة منتصف االســبوع املقبل ومبن
حرض ،وســيكون هناك قوى اساســية والبنود
نفسها ،وسيكون من جلسة واحدة وبيبان ختامي
يضع النقاط عىل الحروف.

أبــل ـ ر ـــد دعــ لبنان للنشاطات الــتــي تــقــوم بها من مات ا م ـ

عــــــــــــون هـــــــــالـــــــــي مـــــــوقـــــــوفـــــــي انـــــــفـــــــجـــــــار املـــــــــرفـــــــــأ :
أعــــــمــــــل حـــــــقـــــــا الــــــحــــــ ورفـــــــــــع الـــــ ـــــلـــــ عـــــــن ا بـــــــريـــــــا
اكــد رئيــس الجمهورية
العاد ميشال عون ،انه يشعر
مع معاناة أهــايل املوقوفني
والشــهداء يف قضية انفجار
مرفأ بريوت ،وانه يعمل كل ما
يف وسعه« ،وفق الصالحيات
والقوانني من اجل احقاق الحق
ورفع الظلم عن األبرياء».
مواقف الرئيس عون جاءت
خالل استقباله قبل ظهر امس
يف قرص بعبدا ،وفدا من أهايل
املوقوفــني يف قضية انفجار
مرفأ بريوت.
فارس
ســيف
ايليز
والقت
مق
مع
كلمة جــاء فيهــا« :فخامة
الرئيــس ،جئناكم اليوم نحمل
آالمنــا واوجاعنا .نحن أهايل املوقوفني ظلا منذ 4
آب  ،2020نرفع صوتنا عاليا ،علكم تدركون لوعتنا،
لكننــا مل نيأس لعلمنا بأن صاحب الحق ســلطان
وانــه آن األوان لرفع الظلم عــن أهلنا .لقد تحملنا
مع أهلنا يف ســجون دولتنا الظلم وما اشد وطأته
النه آت مــن أبناء وطننا .لقد عمل أهلنا املوقوفون
ظلا ،عىل مدى سنوات يف خدمة دولتهم ،وتحملوا
مسؤولياتهم عىل اتم وجه ،ادركوا املخاطر فسارعوا
اىل رفع الصــوت منذرين ومحذرين ،لكنهم خذلوا
وباتوا اليوم اضحيــة ملجرمني حقيقيني ال يزالون
ينعمون بكامل حريتهــم بالقرب من أوالدهم ،يف
حني حرم اخوتنا وازواجنــا من رؤية أوالدهم .لذا
فإننا نطلب منكم الوقوف اىل جانبنا لتحقيق العدالة
الكاملة باالفراج عنهم من دون قيد او رشط ،فنحن
لن ننتظر حتى تنتهي الرصاعات السياسية وتصفية
الحسابات».
ورد الرئيس عون ،معترا ان «معاناة أعضاء الوفد

يف ا

ار

حقيقية ومطالبهم محقة» ،وقال« :انا اتابع مراحل
التحقيق منذ اليوم األول وحتى نهايته .لكن الوضع
الحــايل صعب األمور اكرث فأكــرث ،فقد تم تعطيل
القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات
خطــرية عىل البلد ،ونعمل عىل معالجته ألننا ندرك
مدى تأثرياته السلبية» ،مضيفا «من حقكم االطالع
عىل األســباب التي أدت اىل توقيف اهلكم.وسوف
اتابــع املوضوع يك تعرف الحقيقة ناصعة وتتحدد
املسؤوليات ،من دون استنساب او تسييس او تعطيل
او اســتئخار من منطلــق ان كل عدالة متأخرة هي
عدالة مستنكفة او معطلة».
اىل ذلك ،ابلغ الرئيس عون نائبة املنســق الخاص
لالمني العام لألمم املتحدة يف لبنان واملنسقة املقيمة
النشطة األمم املتحدة ومنسقة الشؤون اإلنسانية
نجاة رشــدي ،خالل اســتقباله لها قبل الظهر ،ان
«لبنــان يدعم الجهود التــي تبذلها يف اعداد برامج
تأمني الحاجات اإلنســانية للبنانيني وتنفيذها ،ال
سيا يف مجاالت التعليم واملياه والكهرباء والدواء»،

طا «املجلس الوطني لرفع االحتال ا يراني عن لبنان»

ُ
ف ــت ــفــ  :ال مـــر ـــحـــيـــن لـــنـــا فــــي االنـــتـــ ـــابـــات

عقــد رئيس املجلس الوطني لرفع
االحتالل االيراين عــن لبنان الوزير
والنائب السابق أحمد فتفت ،مؤمترا
صحافيا عرض خالله لعملية إطالق
املجلــس الوطني لرفــع االحتالل
االيراين عن لبنان يوم االثنني املا
يف  10كانون الثاين الجاري ،وأوضح
حيثيــات االطالق ،وتــال بيانا ،قال
فيه»:ألن الدوالر تجاوز عتبة الـ 33
ألــف لرية ...وال حل ،ألن رئيس البالد
ي
حليف حزب الله غري قادر يف نهاية
عهــده إنجاز مــا كان يجب إنجازه
يف بدايــة عهده ...وال حــل ،ألن رئيس مجلس
النــواب بحاجة اىل دعم حــزب الله له من أجل
حل ،ألن رئيس
حســم معاركه مع خصومه ...وال ّ
الحكومــة غري قادر عىل ترتيــب حوار بناء مع
صنــدوق النقد وإطالق إصالحات رضورية وهو
عىل رأس حكومة محكومة بإرادة حزب الله وليس
بالدستور ...وال حل».
شارك يف الجلسة األوىل  200مشاركا توزعوا
بني مقيمني ومغربني ،وأتوىل رئاسة هذا املجلس
من أجل تحقيق األهداف التالية :
 1تفعيل الهيئة العامة والتعرف عليها فردا فردا
 2التحضري إلنتخابات داخلية تشمل :رئيس،
هيئة سياسية ،لجان ،أمانة عامة.
 3اإلرشاف والتنســيق مــع كافة املرجعيات
الروحية والوطنية من أجل تكوين تيار إستقاليل
عابر للطوائف ل»رفع اإلحتالل اإليراين».
 4تجتمع الهيئة السياسية املوقتة كل خمسة
عرش يوما».

مؤكدا ان «هذه الجهود تواكبها
الدولــة اللبنانية التي تعمل من
جهتها عىل تخفيف املعاناة عن
العائــالت اللبنانية ،خصوصا
بعد تنامي الحاجة اىل الخدمات
األساسية والرضورية».
وشددعىلان«الخطةالطارئة
التي اطلقتها رشدي ملدة ثالثة
اشهر لتوفري الوقود للمحافظة
عىل الرعاية الصحية وخدمات
امليــاه والرصف الصحي ،تركت
آثارا إيجابية» ،مرحبا بـ «القرار
الذي اتخــذ بتمديد العمل بهذه
را الخطة حتى شهر آذار املقبل».
ا
وكانت رشــدي عرضت عىل
الرئيس عــون «تقريرا بالعمل
الــذي تقوم بــه منظات األمم املتحــدة ملواجهة
األوضاع اإلنســانية امللحة يف لبنان» ،الفتة اىل ان
«األمم املتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم .وأكدت ان
ال رشوط من األمم املتحدة للمســاعدات اإلنسانية،
وليس هناك أي تأثري ســيايس عىل عمل املنظات
الدولية يف هذا املجال» ،معربة عن امتنانها «للدعم
الذي يقدمــه رئيس الجمهورية للمشــاريع التي
تقــوم بها منظات األمــم املتحدة يف لبنان والتي
تتناول ،خصوصا املســألة اإلنســانية والصحية
واالجتاعية».
واستقبل الرئيس عون عضو «تكتل لبنان القوي»
النائــب ادي معلوف ،وعرض معه األوضاع العامة
والتطورات السياســية األخرية واألوضاع األمنية،
فضال عن حاجات منطقة امل ».
ولفــت معلوف اىل انه طرح مــع الرئيس عون
«وضــع مكب النفايات يف الجديدة ورضورة إيجاد
حل له».

ســــــــعــــــــد اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل وفــــــــد
«الــــــــجــــــــهــــــــاد ا ســـــــــامـــــــــي»

ال
وقــال فتفــت« :يدافع املجلــس الوطني عن
الدســتور اللبناين بكل مندرجاته .ويعتر إجراء
اإلنتخابــات يف موعدها الدســتوري حق من
حقوق املواطنني ويطالب بإجرائها .ومع إرصاره
عىل اإلنتخابات وعىل رضورة مشــاركة الناس،
ال يؤمن املجلــس أن اإلنتخابات يف ظل موازين
القــوى الحالية هي محطة للتغيري الفعيل إذ أننا
اخترنا وضع صناديق اإلقراع يف وجه السالح
يف الـــ  200والـــ  200والـ  ،»201مضيفا
«ان ما ســيقوم به املجلس هو التايل :نحن لسنا
تجمعا إنتخابيــا وال منرا إنتخابيا ألي أحد ولن
يكون هناك أي مرشح باسم املجلس الوطني يف
االنتخابــات القادمة  .إمنــا نطرح هذه القضية
كل من يريد خوض
عــىل الرأي العام يك يحــدد ّ
االنتخابات موقفه مــن االحتالل اإليراين .كا
نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان
اإلنتخابات ،إما نخوضها أحرارا لبنانيني من أجل
«رفــع اإلحتالل اإليراين عــن لبنان» أو ال فائدة
منها».

اســتقبل األمني العــام للتنظيم الشــعبي النارصي
النائب أسامة سعد ،وفدا من «حركة الجهاد اإلسالمي»
يف فلسطني ضم مسؤول العالقات السياسية يف لبنان
يوســف مو  ،وعار حــوران ،يف حضور عضوي
القيــادة يف التنظيــم ناصيف عيــىس ومحمد مطيع
غبورة.
وقد مثن الوفد الفلســطيني موقف ســعد والتنظيم
الشــعبي النــارصي «يف دعم القضية الفلســطينية،
والحرص الدائم عىل وحدة املوقف الفلســطيني ملواجهة
التحديات التي يتعرض لها اإلخوة الفلسطينيون» .ونقل
تحيات عائلة األســري أبو هواش عــىل «املوقف الداعم
الطالق رساح األرسى يف سجون العدو االرسائييل».
بدوره ،اكد ســعد حرصه «الدائم عــىل وحدة املوقف
الفلســطيني» ،مشــددا عىل وقوفه اىل جانب الشعب
العريب الفلسطيني «يف كفاحه ضد االحتالل عىل كافة
املحتلة» .ودان «كل محاوالت التطبيع مع العدو
األرا
الصهيوين» ،مؤكدا «دعم املقاومة املســلحة وكل أشكال
النضال ضد االحتالل».
ودعا سعد «الســلطة اللبنانية إلعطاء الفلسطينيني
حقوقهم االجتاعية واالنسانية».

املــولــو أ ــد حــصــول االنــتـ ــابــات  :الــوضــع ا مني
ُ
ّ
للتحر ات
مــمــســو ...وا جــهــزة ا مــنـ ّـيــة مــوا ــبــة

لفت وزير الدّاخل ّية والبلديّات بسام املولوي،
بعد لقائــه رئيس الجمهوريّة ميشــال عون
يف قرص بعبــدا ،إىل «أنني وضعــت ال ّرئيس
عــون بأجواءال ّتقارير األمن ّية كافّة الّتي كانت
تــردين ،والحمدلله فإنّ الوضــع األمني ج ّيد
جــدا .لقد حصل قطــع للطرقات ،لكن الوضع
األمني ممســوك جدا واألجهزة األمنية مواكبة
للتحــ ّركات ،بنا ًء لل ّتكليف الّذي أعطيته لها بعد
ظهرأمس االول .وأكّد أنّ مواكبة التح ّركات كانت
ج ّيدة،وال ّتنسيقبنيمختلفاألجهزةاألمن ّيةكان
ج ّيدًا لحاية املواطنني وضان حرية التظاهر
بأمان واستقرار وحاية «.
وذكر «أنّني وضعت ال ّرئيس عون كذلك بأجواء
ال ّتحضريات املستم ّرة للعمل ّية االنتخاب ّية .وبعد
صدور مرســوم دعوة الهيئات الناخبة ،قمنا
بتحديد مهلة بداية الرشّ ــح الّتي انطلقت يف
 10من الشــ ّهر الحايل ،وبال ّتايل فإنّ العمل ّية
االنتخاب ّية ،وال ّتحضريات لها ،واإلجراءات الّتي
يجب عىل وزارة الداخليــة والبلديات اتّخاذها
وبكل شفاف ّية ،كا
ّ
تتم وفقًا للقانون
إلنجازهاّ ،
وأنّ األمور املطلوبة مــن دوائر وزارة الدّاخل ّية
نقوم بها».
وعن بعض املشادات الّتي حصلت امس وشهر
وعا اذا كان ممك ًنا القيام بتظاهرات
السالح،
ّ

من دون إقفال للطرقــات ،ركّز عىل «أنّنا ندعو
دا ًا إىل حايــة حرية التعبري ،وأن ال ترافق
مع إزعاج أو مضايقات للمواطنني .لقد م ّر هذا
اليوم بشــكل ج ّيد جدا ،والحادث املحصور الّذي
متّت اإلشارة إليه ،عرفنا به وتابعناه ،وعلينا أن
نتح ّمل املواطنني ،وقد دعونا األجهزة األمنية إىل
ذلك».
أ ّما عن ادّعاء البعض أنّ مرسوم دعوة الهيئات
ال ّناخبةيتض ّمنخطأًقانونيايخ معهالطعن
به وتطيري االنتخابات النيابية ،فشــدّد املولوي
عىل أنّهم «فليقولوا لنا أين الخطأ ،وما هو .عىل
أي حال ،إنّ ال ّتحضريات كاملة ،ومرسوم دعوة
ّ
أي مشكلة» ،معل ًنا أنّ
الهيئات ال ّناخبة ال يتض ّمن ّ
«العمل ّيةاالنتخاب ّيةقا ة،والأحدعليهأنيخاف
من عدم حصول االنتخابات .أنا كوزير للدّاخل ّية،
أؤكّد حصــول االنتخابات ،والعمل ّية االنتخاب ّية
قا ة وال شــكّ يف ذلــك ،فليطم ّ املواطنون
ويتحرضوا لها».
ّ
واملرشّ حون ،وليعملوا
وعن االنتخابات البلدية ،أوضح «أنّني سأطرح
هذا املوضوع عــىل مجلس الوزراء وأيضً ا عىل
مجلس النواب ،التّخاذ القرار املناسب».
واجتمــع وزير الداخليــة مع رئيس مجلس
الــوزراء نجيب ميقايت يف الرسايا الحكومية،
واطلعه عىل الوضع االمني يف البالد ايضا.

اعلــن اتحــاد املعلمني يف لبنــان يف بيان،
االعتصــام صباح اليوم ،امــام مكتب األونروا
اإلقليمي يف بريوت من اجل االستجابة ملطالبنا
أو العمل الجاد ملعالجتها».
وقال« :يبدو ان ساحات التصعيد النقايب يف
وجــه إدارة الوأنروا يف إقليم لبنان قد بدأت تدق
ناقوســها ،إذ إنه ،وبعد قيام اللجنة القطاعية
بتوجيه مراســالت رسمية عدة إلدارة األونروا
تدعوها فيهــا اىل االجتاع عىل وجه العجلة
ملعالجــة قضايا ملحة تخــص املوظفني ،ومل
يتم االســتجابة لدعوتنا حتى اللحظة .وهذا ما
نعتره تنصال من املسؤولية ،واستهتارا بكرامة
املوظفني ،واســتخفافا بحقوقهــم وأمنهم
الوظيفي» .ولعل من أهم هذه القضايا املطلبية:
ـ قضية بنك االعتاد اللبناين ،الذي يتعامل مع
املوظفني بطريقة مهينة ومؤذية وال مسؤولة،
ونذكر منها تأخري وعرقلة طلبات كشــوفات
الحساب التي تتطلب دقائق قليلة إىل أيام طويلة
ورمبا أســابيع .وتأخــري وعرقلة طلبات فتح
حسابات  freshإىل أيام طويلة تتجاوز الثالثة
أسابيع ،بينا هي ال تحتاج إال لدقائق معدودة.
قضية معلمي الدعم الدرايس التسعة الذين
تم إيقافهم عن العمل دون أي سابق إنذار وبشكل
مخالف ملا تم االتفاق عليه مع إدارة األونروا ،حيث
تم التفاهم عىل استكال برنامج الدعم الدرايس
لسنة إضافية أخرى يجري من خاللها تشغيل
جميع الكادر التعليمي املتبقي من برنامج الدعم
الحايل ،بعد االنتهاء من عملية التوظيف األخرية
عىل املوازنة العامة ،وذلك حتى نهاية الســنة
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قضية تثبيت املعلمــني املياومني من الدار
والروســرات ،وذلك وفقا ملــا تم االتفاق عليه
خالل نزاع العمل األخري بني املؤمتر العام التحاد
العاملني وإدارة األونروا يف الرئاســة العامة.
فــإدارة اإلقليم يف لبنان مازالت إىل اآلن متاطل
يف فتح هذا امللف وتفعيله مع االتحاد.
ـ تفعيــل قضيــة الكتبة واملرشــدين يف
املــدارس ،وأيضــا جميع العاملــني يف قطاع
العــال والخدمات ،الذين يحملون عقودا ثابتة
عــىل املرشوع ،وتحويلهم بخطة ممنهجة إىل
عقــود ثابتة عىل املوازنة العامة ،إما من خالل
سياسة النقل أو آلية التوظيف الداخيل .فنحن
لن نســمح بالتخيل عن خدماتهم.واخريا ملء
شــواغر الوظائف الرئيسية يف دائرة التعليم :
رئيــس الدائرة ونائبه فكيف يتم ادارة اهم دائرة
بتمييع تعيني الرئيس وعدم االعالن عن النائب
حتى تاريخه».
وقال»:بناء عىل القضايا املطلبية املستعجلة
املذكورة آنفا ،وبســبب تجاهل إدارة األونروا يف
إقليم لبنان لطلباتنا املتكررة لالجتاع والتواصل
ملعالجتها ،نجد أنفســنا مضطرين للتصعيد،
وسنطلق رصختنا االعراضية يف امليدان ،لعل
صداها يصل إىل آذان أصحاب القرار التي ال تزال
صاء عن ساع معاناة املوظفني وعىل جميع
املترضرين من هذه االدارة املشــاركة الفاعلة.
كا سنبقى العني الساهرة عىل مصالح املعلمني
وصون حقوقهم والحفا عىل مكتسباتهم يف
كل وقت وحني».

ّ
اعـــتـــصـــام لـــــ «اتـــــحـــــاد املـــعـــلـــمـــيـــن» الــــيــــوم :
ل ــاس ــت ــج ــاب ــة ملــطــالــبــنــا والـــعـــمـــل ملــعــالــجــتــهــا

ّ
راميللمعلمينفي«تيارالكرامة»:خيار انت ابا وادم

رام

دا

التقى رئيس «تيــار الكرامة» النائب فيصل
كرامي ،املعلمني واملعلات يف القطاع الربوي
يف التيار ،يف دارته يف طرابلس .وتطرق الحديث
اىل وضع املعلمني واألوضاع العامة يف لبنان يف
ضوء التطورات واملستجدات وارتفاع سعر رصف
الدوالر.
وقــال كرامي« :دعانا رئيس الجمهورية اىل
اجتاع ،ودعا كل الكتل النيابية اىل التشاور من
أجل عقد جلسة حوار تحت عناوين معينة ،طبعا
لبينا الزيارة بكل ود وانفتاح ونحن ليس لدينا أي
مشــكلة باللقاء .ولكن مثة حملة اليوم عىل
الحوار من شــقني ،الشق االول كيف تجتمعون
مع الرئيس ميشال عون وهو حليف حزب الله؟
ال ميكنكم إجراء حوار عند الرئيس ميشال عون.
وجوابنــا عىل هذا املوضوع واضح وبســيط،
الجميع مشارك يف الحكومة مع الرئيس ميشال
عون إال نحن .وبالرغم من اقتناعنا اننا مع الحوار
واي حــوار يف اي وقــت ،نحن قلنا ان موقفنا

من الحــوار نحدده عندما يعلن فخامة الرئيس
الدعوة اليه».اضاف« :من جهة اخرى ،اللبنانيون
مختلفون يف لبنان من أجل أناس أو من أجل دول
تتحاور يف فيينا ويف العراق واالردن ونحن يف
لبنــان نرفض ان نتحاور مع بعضنا .لذلك علينا
ان نتحدث مــع الكل ونتحاور مع الكل ،وإال إذا
مل نتحاور داخل املؤسســات الدستورية البديل
هو الشــارع واملشاكل ،وهذا الذي ال نريده نحن
وخصوصا يف هذه الظروف».
وعنموضوعاالنتخابات،قال«:يضعوناليوم
الشعب اللبناين أمام خيارين ،ويقولون لهم ليس
هناك خيار ثالث وبالنســبة لنا هذا الكالم غري
صحيــح ،وهم :إما انتخاب املافيا أو الكارتيل أو
السلطة الفاسدة التي أوصلتنا اىل ما نحن عليه
اليوم ،ومن يطرح نفسه بديل عن هذه السلطة
الفاسدة هي ميليشيا قتلت وذبحت عىل الهوية
والطائفيــة وحرمت طرابلس من الخبز ودفنت
النفايات السامة واغتالت رئيس حكومة».

ُ
ّ
«الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»  :ا ضـــــــــراب
مــــتــــعــــاقــــدو
أ ـــــبـــــ قـــــــــدرة ا ســـــــاتـــــــ ة عــــلــــى الـــصـــمـــود

شكرت اللجنة التمثيلية لألساتذة املتعاقدين
يف الجامعــة اللبنانية« ،كل األســاتذة الذين
شــاركوا يف االســتطالع حول وضع ارضاب
املتعاقديــن يف الكليات والفروع والتي أظهرت
النتائج اســتمرار االرضاب يف أكرثية الكليات
والفــروع منذ مطلع العام الدرايس» .ورأت يف
بيان ،ان «هذا االرضاب أثبت قدرة األساتذة عىل
الصمود انتصارا لحقهم املعطل بالتفرغ بالرغم
من الظروف غري االنسانية التي يعيشونها يف
كنف جامعتهم الوطنية» ،موجهة «تحية تقدير
واحرام لكل األساتذة املشاركني باالرضاب إلتزاما
منهــم مببدأ الدفاع عــن الجامعة وحقوقهم
املكتسبة» ،شاجبة «لجوء بعض العمداء واملدراء
إىل محاولة قمع االرضاب من خالل مارســة
الضغوط املبارشة وغري املبارشة».
واشــارت اللجنة إىل ان «املهلة التي أعطاها

رئيس الجامعة لنفســه قد انقضت ومل يرفع
بعد ملف التفرغ إىل وزير الربية» ،مناشــدة
«رئيس الجامعة إنجاز ورفع امللف بأقرب موعد»،
ومطالبــة «وزير الربية التعامل مع هذا امللف
أســو ًة مبلف املالك من خالل إحالته إىل األمانة
العامة ملجلس الوزراء عند استالمه وتوقيعه».
وأكــدت ان «الواجب اليوم يحتم عىل جميع أهل
الجامعة العمل الدؤوب من اجل اقرار التفرغ»،
محذرة من أن «تجاهل حقوق األساتذة سيؤدي
حتاإىلاختاللالثقةالتيتربطهمبجامعتهم».
ودعت «األســاتذة جميعهم التــزام الوحدة
والتضامنفيابينهمخاللهذهاملرحلةالدقيقة
من التحرك واملشــاركة الفعالة يف التحركات
وتفادي االنقســام بل توجيــه الضغط نحو
األطراف املســؤولة عن إقرار التفرغ والحذر من
ضياع البوصلة».
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ّ
التطر ا سرائيلي يهزم
ُُ
االعتدال الفلسطيني ويُهينه

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
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د .مصطفى يوسف اللداوي
يوماً بعد آخر يــزداد املجتمع اإلرسائيــيل كله تطرفاً
وعنرصيــة ،وعنفاً وميينية ،ويوغــل أكرث يف اإلرهاب
والتشــدد ،ومييض يف مفاهيم العدوانية والعنرصية،
وتتعمق لديه مشاعر الحقد والكراهية ،ومارسات البغي
والســادية ،ويتصلب يف مواقفه ويعاند يف سياســته،
وتزداد مطالبه األمنية ،وتتعاظم مطامعه التوســعية،
وتنفتح شــهيته عىل االســتيطان أكــرث ،ويتطلع إىل
األماكن املقدســة والتالل والربا العالية ،يصادر العزيز
منها والكبري ،ويسلب أصحابها الغايل والنفيس ،ويطمع
يف بيوت الفلســطينيني ومزارعهم ،ويســعى لطردهم
والحلول مكانهــم ،يف الوقت الذي تــزداد فيه قبضته
األمنيــة ،وتتنوع وســائله القمعية ،فيقتــل ويعتقل،
ويغلق ويحارص ،ومينع ويصادر ،يف صريور ٍة من الظلم
والعدوان ال تفر وال تنتهي.
يجاهر اإلرسائيليون ،حكوم ًة وشعباً ،ساس ًة وعسكراً،
ٍ
وأحزابــاً
وتكتالت ،مييناً ويســاراً ،مبواقفهم املتطرفة،
ويتفاخرون بتشــددهم وتصلبهم ،واتفاقهم ووحدتهم،
وال يرددون يف التعبري عنها مبختلف الوســائل والسبل،
ٍ
ج من املجتمع
وال يشــعرون إبان ذلك بأي
خــوف أو حر ٍ
الدويل ،الذي يتابع سياســتهم ويســكت عن جرا هم،
ويتفهم تطرفهم ويســتنكر الغاضبني منهم واملعارضني
لهم ،ويرفض تصنيف أفعالهم باإلرهاب ،أو سياســتهم
بالعنرصية ،ويؤيد شــطب القرارات الدولية التي تصف
الصهيونية بالعنرصية ،وتســاوي بينهــا وبني مفهوم
اإلرهاب ،بينا يديــن املطالبني بحقوقهم ،والســاعني
الستعادة أرضهم ،وتحرير بالدهم ،وعودة أبنائهم.
يؤمن اإلرسائيليون أن سياســتهم ناجحة ،وقيادتهم
حكيمــة ،ومواقفهــم ثابتــة ،وأنهم أمنــاء عىل إرث
أنبيائهم وملوكهــم ،وصادقون يف الدفاع عن حقوقهم،
ومخلصون يف الدعوة إىل التمســك مبعتقداتهم ،ويرون
أنهم يخوضون مع الفلسطينيني معركة مصريٍ ووجو ٍد ،ال
أنصاف حلولٍ فيها وال مساومة معهم عليها ،بل يجب أن
ينترصوا عليهم فيها ،ويثبتوا وجودهم ويحفظوا شعبهم،
ويدافعوا عن كيانهم ويحموا مصالحهم ،ويخرجوا غريهم
ويجتثوه من جذوره ،ويشطبوا هويته ،ويسلبوه ثقافته
وحضارته ،وإال فإن مصري كيانهم إىل زوال ،ومســتقبل
ٍ
وشتات
شــعبهم إىل رحيل ،وحالتهم إىل تفكك وضياع،
جدي ٍد وتي ٍه آخر.
ويف املقابل يجنح تيا ٌر من الفلســطينيني ،أغلبهم من
أهل الســلطة والحكم ،ومن املقربني منهم واملوالني لهم،
ومــن بعض النخــب الثقافية الخاصة ،املنســلخة عن
شــعبها والغريبة عن أهلها ،من السياسيني واإلعالميني
وغريهم من أصحاب رؤوس املــال والتجارة ،ومن رجال
األعال وأرباب االقتصاد ،الذين يخشــون يف مجموعهم
عىل مصالحهم ويخافون عــىل منافعهم ،ويعتقدون أن
ٌ
مكفــول ببقاء االحتالل ،وســالمتها مضمونة
بقاءها
برضا الكيان ،وأن السالم مع إرسائيل هو الحل ،واالعراف
بها هو املدخل إىل نيل بعــض الحقوق وبناء الدولة عىل
جز ٍء مــن أرضها التاريخية ،ويؤمنــون أن قتال إرسائيل
غري مجدي ،ومقاومتها ال تحرر أرضاً وال تعيد شعباً ،وال
تقوى عىل هزميتها ،وال تقود إىل النرص املنشود والعودة
املأمولة ،وال تحقق الغاية الوطنية واملراد الشعبي.
يستنكر هذا الفريق الفلســطيني املقاومة العسكرية،
ويرفض أشكالها املســلحة ،ويصف بعضها بأنها عبثية
وصبيانية ،وأنهــا ترض وال تنفع ،وتيسء إىل الشــعب
الفلسطيني وتشــوه صورته ،لهذا فهو يحاربها ويضيق
عىل املؤمنني بها ،وال يعيبه أن يعتقل املقاومني ويحاكمهم،
أو يقتلهم ويعذبهم ،إذ أنه يحرم االتفاقيات ويقدســها،
ويقدر ظروف العدو ويؤمن بها ،ويقدس التنسيق األمني
ويبدي اســتعداده للتعاون مع أمن العدو لضبط املقاومة،
وإحباط عملياتها ،وإفشــال مخططاتها ،ويســاعد يف
مالحقة أبنائها ومطاردة عنارصها ،إمياناً منه أن املقاومة
العسكرية غري ذات جدوى ،وأنها ليست الطريق األسلم وال
النهج األفضل لتحقيق األهداف الشعبية الوطنية املرجوة.
يتعمد هذا الفريــق أن يظهر أمــام اإلرسائيليني لينه
وضعفــه ،وانكســاره وانهياره ،ووســطيته واعتداله،
فيستخذي له ويتوسل إليه ،ويسلم له ويعرف به ،ويقبل
برشوطه ويخضع لسياســته ،وينفــذ تعاليمه ويلتزم
بتوجيهاتــه ،ويطيعه وال يخالفــه ،ويعمل عىل خدمته
ويتنافس يف اســرضائه ،ويضمن أمنــه ويعمل عىل
حاية شعبه وسالمة مســتوطنيه ،فال يقبل املساس
بهــم أو التعرض لهم ،ويبادر لزيارة قادته ومســؤوليه،
ويخف الستقبالهم ،ويبتسم حفاو ًة بهم ،ويتبادل الهدايا
معهم ،ويلتقط الصور التذكارية بصحبتهم ،وال يردد يف
جاف معهم
شكرهم أو اظهار االمتنان لهم ،رغم أن العدو
ٌ
وشديدٌ عليهم ،وميعن يف اإلساءة إليهم ويتعمد إحراجهم
وتشويه صورهم ،ويرص عىل نرش تفاصيل الحوارات ولو
كانت مسيئة ،وكشف حقيقتها ولو كانت فضيحة.
ال يبــايل العدو اإلرسائيــيل يف التصعيد يف مواقفه،
واإلرصار عىل سياســته ،واملــيض يف تنفيذ مخططاته
وإنجاز مشــاريعه ،ولعله بسياسته هذه يحقق ما يريد،
ويكســب أكرث ما يتوقع ،يف الوقــت الذي ال يقدم فيه
للفلســطينيني تنازالً ،وال مينحهم من حقوقهم شــيئاً،
فضالً عن أنه يجد من شــعبه من يؤيده ويشجعه ،ويثق
به ويصدقه ،إذ يشعر شــعبهم أن قيادته تحسن متثيله
والتعبري عنه ،وتتمســك بحقوقه وال تفرط فيها ،وتظهر
أمام الفلسطينيني عز ًة وصالب ًة وال تتنازل عنها.
الحقيقة الســاطعة التي يجب أن نعرف بها ،أن العدو
بتطرفه يكســب ،وبتشــدده تتفق أحزابه ،وتتحد قواه،
ويطم شعبه وينسجم خطابه ،ويحافظ عىل مكتسباته
ويخطط للمزيد منها ،بينا يضعف الفلسطينيون ويدب
الخالف بينهم ،وتتفرق قواه وتتشــتت جهوده ،وتسوء
سمعته وتتشوه قضيته ،ويرر بسلوكه لبعض األنظمة
العربية أن تحــذوا حذوهم ،وأن تطبع مع العدو وتعرف
به مثلهــم ،وهو األمر الذي جعل مهمة مواجهة التطبيع
صعبة ،وواجب التصدري له والحد منه عسرياً.
أما الفريق الفلســطيني الذي يصف نفســه باالعتدال
ويتغنى بالوسطية ،فقد استمرأ الدور واستعذب اإلهانة،
تهكم وســخري ٍة ،وموضوع ابتزا ٍز
ور أن يكون محط
ٍ
ومســاومة ،وقبِل بالتسول والســؤال ،وارتىض الفتات
والفضــالت ،وصم أذنيه عن صوت شــعبه املســتنكر
الرافض ،الثائر املعارض ،واتهم الناقمني الغاضبني ،وصب
جام غضبــه عليهم ،فضيق عليهــم واعتقلهم ،وراقبهم
وحاسبهم ،وتوعدهم وهددهم ،ورفض أن تعلو أصواتهم
أو أن تتسع دائرتهم ،بينا سمح لألبواق املؤيدة والضائر
امليتة ،والحناجر املســتأجرة واملنابر املشــوهة ،أن متدح
وتشيد ،وتشكر وتحمد ،وتصف الزيارات بالفتح ،واالعتدال
بالعقل ،والخضوع للرشوط حكمة ،والتنازل عن الحقوق
عقالنية ،واالجتاع برجاالت العدو ثقة وشجاعة.
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إستقبل مســؤول منطقة صيدا يف حزب
الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من هيئة فاقدي
األوراق الثبوتية من الفلســطينيني برئاسة
محمود مهنــا يف مقر الحزب يف صيدا ،يف
حضور مسؤول شــعبة صيدا عارف حميد،
ومســؤول شــعبة عني الحلوة عيل الزينو،
حيث عرض الوفد بحســب بيــان للحزب «
ملعاناة رشيحــة فاقدي األوراق الثبوتية من
الفلســطينيني يف لبنان بسبب عدم وجود
هويات او أي بطاقة تعريف لديهم».وناقش
املجتمعــون « كيفية تفعيــل العمل لضان
حصولهم عىل حقوقهــم يف الهوية ضمن

ا بــــــــيــــــــ

مسار قانوين مع الجهات الرسمية اللبنانية
والفلسطينية املعنية  ،وعرض الوفد للواقع
اإلنســاين واالجتاعي الصعب الذي تعاين
منه هــذه الفئة مــن الفلســطينيني لعدم
امتالكهم بطاقات الهوية  ،ما يشكل عائقا
كبريا يف حياتهم وحيــاة أبنائهم واألجيال
القادمة».
من جهته ضاهر نوه بـ « نشــاط الهيئة،
مؤكدا «رضورة رســم مســار واضح لحل
املشكلة من الناحيتني القانونية واإلنسانية
مطالبا «الجهات الرســمية العمل وبشــكل
عاجل عىل حل قضيتهم وانصافهم».

أعــــــلــــــن الــــــقــــــبــــــول بــــاخــــتــــبــــار
لـــــلـــــوافـــــديـــــن املـــلـــقـــحـــيـــن

أعلن وزير الصحة العامــة فراس األبيض
يف سلسلة تغريدات عر «توير» عن سلسلة
خطوات يتم تطويرها يف مطار رفيق الحريري
الدويل لتنظيــم دخول الوافديــن إىل لبنان
والتأكد من عدم إصابتهم بفريوس كورونا.
وأبرز هذه الخطوات القبول باختبار «Rapid
 »Agأجري خالل أربع وعرشين ســاعة من
مغادرة الوافدين امللقحني ،فضال عن الســعي
لتبليغ من قاموا بفحوص « »PCRبالنتيجية
خالل أربع وعرشين ســاعة عــىل منصة
« »MOPHPASSكــا إمكان الســاح لهم
باستخدام بطاقات ائتان محلية».
وقــال األبيــض« :من أجل الحــد من عدد
القادمــني املصابني بالعــدوى ،يطلب إجراء
« »PCRخالل فرة ال تتعدى  4ســاعة من
املغادرة .نظرا للطلــب املتزايد عىل فحوصات
« »PCRعامل ًيا ،قد ال ميكن تحقيق ذلك بسهولة.
الحل :بالنســبة للركاب الذيــن حصلوا عىل

اللقاح ،سيتم قبول اختبار « »Rapid Agاجري
خالل  24ســاعة من املغادرة.بعض بطاقات
االئتان الصادرة يف لبنان ال تعمل عىل منصة
« .»MOPHPASSوكانــت ســلطات الطريان
املدين قد اقرحت حالً ،»EMD« ،يسمح بالدفع
يف املطار او عند الحجز .يف اللحظة األخرية،
رفضت وكاالت السفر ورشكات الطريان تنفيذ
هذا الحل .سيتم تقديم حل يسمح باستعال
بطاقات ائتان محلية».
وأوضح «أنه يتم التبليغ عن نتائج «»PCR
التي يخضع لهــا الواصلون يف وقت متأخر
يصل أحيانا إىل أكرث من  4ساعة .هذا ألن
عمليــة ادخال املعلومات تتم يدويا .ســمح
االنتقال اىل استخدام منصة «»MOPHPASS
بأن تتحول العمليــة رقمية بالكامل .وقريبا
جدا ،ســيتم ارســال النتائج يف غضون 24
ســاعة عىل املنصة ،حيث يتبلغها املســافر
بسهولة.

طقس متقلب وماطر يسيطر عىل الحوض
الرشقــي للمتوســط ،حيث يتأثــر تدريجياً
مبنخفض جــوي متمركز جنــوب اليونان
ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة وأمطار
غزيرة أحياناً حتى مساء االحد.
فقد توقعت دائــرة التقديرات يف مصلحة
األرصاد الجويــة يف لبنان يف نرشة الطقس
الصباحية ،أن يكون الطقس اليوم غا ا مع
انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع دخول
الكتلة الهوائية البــاردة وضباب كثيف عىل
املرتفعات ،تنشــط الرياح وتتســاقط أمطار
تكون غزير ًة أحياناً ومرافقة بعواصف رعدية
كا تتساقط الثلوج عىل ارتفاع  1 00مر وما
فوق وتالمس الـ  1200مر ليالً ،مع تساقط
لحبات الــرد يف بعض املناطق خاصة خالل
فرة قبل الظهر.
الســبت :غائم جزئياً اىل غائم أحياناً دون
تعديــل يذكر بدرجات الحــرارة وضباب عىل
املرتفعــات ،تتســاقط امطــار متفرقة كا
تتســاقط الثلوج عىل ارتفاع  1300مر وما
فوق ،مع انفراجات خالل النهار وتكون اكرث
غزارة جنوب البالد.
اما األحــد :غائم مع امطــار تكون غزيرة
خاصة جنوب البالد وتتســاقط الثلوج عىل
ارتفاع ال 1200مر و رياح ناشــطة تتجاوز
ال 0كلــم س مع تدين ملحــو بدرجات
الحرارة (هــو االبرد هذا العــام ) اعتباراً من
بعد الظهر بحيث تسيطر موجة من الصقيع
والجليد عىل املرتفعات التي تعلو عن  00مر
اعتباراً من املساء وحتى صباح يوم االثنني.
مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
من جهتهــا ،أعلنــت مصلحــة االبحاث

العلمية الزراعية يف تل عارة ،عن تأثر لبنان
مبنخفض جوي اعتيادي قــادم من اليونان
بارد يرافقه رياح متوسطة الرسعة (0 40
كلم بالساعة) ،أمطار متفرقة قد تكون غزيرة
أحيانًا مع تشكل سيول وحدوث برق ورعد.
يبدأ املنخفض الخميس  1 13لغاية مساء
األحد .1 1
وأشارت النرشة الجوية اىل تساقط الثلوج
عىل ارتفاع  1300مر ميتد تســاقطها صباح
السبت واألحد اىل  1000مر والبقاع ممزوجة
باملياه.
وطلبت من السائقني االنتباه من الثلوج عىل
طرقات ضهر البيدر وترشــيش ،ايام الجمعة
والســبت واالحد ،ومن الجليــد يومي االثنني
والثالثاء.
محافظ البقاع :عىل االجهزة املعنية البقاء
عىل جهوزية
كال
اىل ذلك ،اجرى محافظ البقاع القا
أبو جودة اتصاال بكل من قائد منطقة البقاع
االقليمية يف قوى االمــن الداخيل بالوكالة
العقيد يارس امليس ،املدير االقليمي لالشــغال
يف البقاع املهنــدس أحمد الحجــار واملدير
اإلقليمي للدفاع املدين يف البقاع فايز الشقية،
وطلب منهم البقاء عــىل جهوزية تامة يف
حال تساقط الثلوج وتشــكل السيول بسبب
األمطار الغزيرة املتوقع هطولها ،وفق توقعات
مصلحة األرصــاد الجويــة يف مطار رفيق
الحريري الــدويل بريوت ومصلحة األبحاث
العلمية الزراعية.
ومتنى أبو جودة عىل املواطنني «أخذ الحيطة
والحذر والتزام إرشادات القوى األمنية ،حفاظا
عىل سالمتهم».

أكدت االمانة العامة للمؤمتر العام لالحزاب
العربية ،يف بيان ان «معركة االمعاء الخاوية
تضاف اىل املسار النضايل لشعبنا الفلسطيني
البطــل الذي ابتــدع اســاليب املقاومة ،من
العمليات االستشهادية اىل انتفاضة الحجارة
وصــورة الســكاكني والطائــرات الرشاعية
واملقالع واالمعاء الخاوية يف مشــهد مهيب
يعر عــن ارادة هذا الشــعب العظيم ،والذي
يعاين من االحتــالل الصهيــوين واجرامه
ويعاين ارساه من كل اشكال التنكيل والتعذيب
وسلب الحرية والضطهاد املمنهج».

وشدد االمني العام للمؤمتر قاسم صالح،
عىل ان «سلطات العدو اخطأت حني اعتقدت
ان السجن وحبس الحرية واملعتقالت سركع
هذا الشــعب الذي مل ولن يستسلم» ،مضيفا
«نهن االســري املنترص ابو هواش ،كا نعلن
تضامننا الكامل مع االســري نارص ابو حميد
الذي يعاين مــن اهال االحتــالل لوضعه
الصحي وعدم توفــري عالج مرض الرسطان
الذي يعاين منه منذ مدة يف اســلوب جديد
العــدام االرسى بقلــب بارد لتضــاف هذه
الجرمية اىل جرائم االحتالل».

ّ
مــتــر يــمــتــد تساقطها
الــثــلــو عــلــى ارتـــفـــاع
مــتــر
ـــــبـــــاح الــــســــبــــ وا حــــــــــد الـــــــى

ُ
العربيـــة» ّ
ّ
حي ــ مقاومـــة ا معـــا ال اويـــة
«ا حـــزاب

الد

قرا ي

اســتقبل مفتي الجمهورية الشــيخ عبد
اللطيــف دريان ،يف دار الفتــوى ،وفدا من
الجاعة اإلســالمية ضم أمينها العام عزام
األيويب ،ورئيــس املكتب الســيايس عاد
الحوت الذي قــال بعد اللقاء« :ال شــك ان
عنوان اليوم هو األزمة املعيشــية وانسداد
األفــق الســيايس من خالل عــدم اجتاع
الحكومة ألخذ القرارات املناســبة لحلحلة
أمــور الناس ،لكــن أيضا من األمــور التي
تداولنا فيها االســتحقاق االنتخايب القادم
والذي من املمكن أن يشــكل منطلقا لتغيري
يتيح فرصة للخروج من النفق الذي يعيشه
لبنان وانســداد األفق الســيايس .من هذا
املنطلق ،وألن املكون السني يف لبنان مكون
أســايس وبالتايل وحدته ومتاســكه هي
مقدمة أساســية وحاجة أساسية لوحدة
ومتاسك الوطن ،ونحن كجاعة نقارب هذا
االستحقاق من منطلق أوسع تشاور ممكن
داخل الســاحة الســنية حتــى نؤمن أكر
تحصني لها ،لذلك نحن حرصاء عىل أوســع
مروحة تشــاور ممكن يف هذا االستحقاق
حتى ننطلق بعــد االنتخابات النيابية برؤية
تساعد عىل تحسني الوضع يف لبنان».
واســتقبل مفتي الجمهوريــة وفدا من

«الجبهة الدميوقراطية لتحرير فلســطني»
يف لبنان ،وقال عيل الفيصل باســم الوفد:
«وضعنا املفتي يف صورة الوضع االقتصادي
الذي مير به شعبنا الفلســطيني يف لبنان،
ووضعناه ايضا يف صورة العمل الفلسطيني
اللبناين املشــرك خصوصا مــع االخوة يف
لجنة الحوار الفلســطيني اللبناين ،باعتبار
لبنان يرأس حاليا اللجنة االستشارية املرشفة
عىل االونروا باتجاه توفري موازنة مستدامة
لالونروا ،وأيضا فرض ضغوطات مستمرة من
أجل وضع خطة طوارئ تســتجيب ملتطلبات
الالجئني يف لبنان».
وتابــع« :أكدنا من جديد أن الفلســطيني
يريد األمن واالســتقرار للبنان ،ونريد األمن
واالستقرار للمخيات من أجل حاية الوجود
الوطني الفلســطيني ،ومن أجل اســتمرار
النضال والكفاح النتزاع حق عودتنا إىل ديارنا
فلسطني».
واســتقبل املفتي وفدا من تجمع الهيئات
اإلســالمية ومجلس وحدة بريوت برئاسة
مصطفــى بوتــاري ،وجــرى البحــث يف
الشؤون املعيشية واالقتصادية واالجتاعية
واإلمنائية وأوضاع أهايل بريوت ال سيا يف
هذه الظروف الصعبة التي متر بها البالد.

دائـــــــــرة أوقـــــــــا طــــرابــــلــــس نـــفـــ بـــيـــع ق ــب ــور
و زالــــة ــواهــد فــي جــبــانــتــي الــتــبــانــة وبـــاب الــرمــل

صدر عن املكتب اإلعالمي يف دائرة أوقاف
طرابلــس ،البيان اآليت :انتــرشت عر بعض
املواقع اإلخبارية ومجموعــة «الواتس اب»
أخبار عن بيع وإختفاء وإزالة قبور وشواهد
قبور يف جبانة التبانة وقبلها يف جبانة باب
الرمل.
وعليه تؤكــد دائرة أوقــاف طرابلس ،أنه
الصحة إطالقا لهذه األخبــار امللفقة بقصد
مشــبوه ،وإمنا هي قبور جديدة مل تعمر بعد

بسبب ســوء األحوال الجوية وتتمنى الدائرة
عــىل نارشيها التأكد مــن القا ني عىل تلك
املقابر لتحري الصدق والحقيقة ،مع اإلشارة
إىل أن املقابر يف بــاب الرمل والتبانة ترشف
عليها دائرة اوقاف طرابلس من خالل أشخاص
مكلفني مبتابعتها بشكل يومي ومبارش.
وختاما ،أبواب الدائرة مفتوحة للجميع ألي
اســتيضاح او تساؤل للمنصفني الباحثني عن
الحقيقة».

دعــت اللجنــة االعالميــة يف «تجمع
متقاعــدي قوى األمن الداخــيل» ،يف بيان،
«الحكومة والجمعيات االنسانية والحقوقية
الدولية واملحليــة اىل وقف االبادة الجاعية
الداهمة فــورا بحق عســكريي قوى االمن
الداخــيل بالخدمة الفعليــه واملتقاعدين»،
مشــرية اىل «التقريــر الذي بثتــه إحدى
املحطات مســاء امس عــن طبابة وعالج
عنارص قوى االمن الداخــيل (خدمة فعلية
ومتقاعدين) ،وما ورد يف التقرير عىل لسان
نقيب اصحاب املستشفيات لجهة االتجاه من
قبل املستشــفيات اىل عدم استقبال ضباط
وعنارص قوى االمن الداخيل لالستشفاء».
وأعلنــت «اننــا لــن نــكل او منــل من
االســتمرار باملطالبة بالحقــوق واملحافظة
عىل املكتســبات ،ومن حقنا استعال كافة
االســاليب املتاحة واملرشوعة للحفا عىل
حياتنا وحيــاة عوائلنا ووجودنا وللدفاع عن
حقوقنا التي نــص عليها القانون من طبابة
وخالفــه والتمتع بأبســط مقومات العيش
الكريم .ولن ندعكم متارســون علينا وعىل

عوائلنا سياسة الذل والهوان واملوت البطيء
واالبتزاز» ،مشــريا اىل «اننا قد اســتنفدنا
كل الوسائل الســلمية واالتصاالت مع كافة
املراجع من جهات سياسية وعسكرية والتي
كانت نتيجتهــا وعود فارغــة وتنصل من
املسؤولية».
وتســاءل «اىل متى سيســتمر التنكيل بنا
والتهاون مبصرينا واالستخفاف بوجودنا .انتم
من تحرموننا من ابسط حقوقنا .وهل املطلوب
أن تدخلونا يف نزاعات ال مصلحة فيها الحد،
او املطلوب اراقة الدماء وزهق االرواح النتزاع
هذه الحقوق املكتســبة» ،مضيفا «لن نر
ولن نخضع لهذه االجراءات التعسفية ابدا ولن
نقبل أن يستمر هذا الوضع ،وسننتزع حقوقنا
بكل الوســائل هذه املرة ألننــا أصحاب حق
ناصع و لن نتخىل عنه ابدا .عودوا اىل رشدكم
وأنسايتكم قبل فوات االوان».
وتوجه اىل العســكريني بالقــول« :أعدوا
العدة وتوحدوا وتجهزوا فإن ســاعة اثبات
الوجود و املصــري قد دنت ...وغــدا لناظره
قريب».

أعلنــت املديريــة العامة لقــوى األمن
الداخيل شعبة العالقات العامة ،يف بالغ
لها انــه« :توافرت معلومات لدى شــعبة
املعلومــات يف قوى األمــن الداخيل حول
قيام شخصني برويج املخدرات يف مناطق
مختلفة من مدينة طرابلس.
بنتيجــة االســتقصاءات والتحريــات
املكثفة ،متكنت الشــعبة من تحديد هوية
املتورطني ،وهــا:أ .ح( .مــن مواليد عام
 ،1 3لبناين) ،س .ش( .عمرها حواىل 1
سنة ،سورية)
بتاريخ  ، 1 2022وبعد رصد ومراقبة،
متكنــت إحــدى دوريــات الشــعبة من

توقيفها يف محلة جرس امللولة ،عىل م
سيارة نوع «يب أم» لون زيتي.
ضبط داخل فــرش الســيارة كمية من
املخدّ رات ،وهي عبارة عن :أكياس تحتوي
عىل «ماريجوانا»« ،ســالفيا» وحشيشــة
الكيــف 3 ،مظاريف بداخلهــا «كوكايني»،
 3حبة مخــدرة من نوعــي «كبتاغون»
و»ترامادول» ،ومبلغ مايل.
بالتحقيــق معهــا ،اعرفــا برويــج
املخدرات وتعاطيها.
أجري املقتىض القانوين بحقها ،وأودعا
مــع املضبوطات املرجع املعنــي ،بناء عىل
إشارة القضاء املختص».

ّ
ُ
«تــــــجــــــمــــــع مــــــتــــــقــــــاعــــــد قـــــــــو ا مــــــــــــن»:
ّ
ســـــنـــــنـــــتـــــزع حـــــقـــــوقـــــنـــــا بــــــكــــــل الـــــوســـــائـــــل

ُ
ُ ّ ُ
وم ّ
روجة م درات ينشطان في طرابلس
توقيف مرو

نـــــبـــــيـــــل أبــــــــــو ـــــعـــــب فــــــــي ذمــــــــــة الــــلــــه
غيب املوت املحامي الشيخ
نبيل أبو صعب عن عمر ناهز
الخامسة والسبعني ،عىل أثر
إصابته بجائحة «كورونا».
املحامي أبــو صعب من
املحامــني املخرضمني الذين
تركوا بصمة يف املرافعات،
وكان متخصصا يف القضايا
املدنيــة والتجاريــة .وهو
لنقيب
الصديق الشــخ
كسبار.
املحامني نارض
ا ص مع ي ا م
وسوف يوارى يف الرثى
التعازي من الثالثة وحتى السابعة من اليوم
اليــوم الجمعــة  14كانون
الثــاين يف مدافن بلدته عــني زحلتا ،وتقبل نفسه يف مبنى البلدة .

الجمعة  14كانون الثاين 2022

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

خــمــيــس ال ـ ــضــب»  :طــرقــات لــبــنــان مــقــطــوعــة وانــتــشــار ــثــيــف لــلــقــو ا مــنــيــة...
االســــمــــر  :تــــجــــاوب ــبــيــر فــــي جــمــيــع املــــنــــاطــــ  ...وهـــــي ـــرخـــة غــضــب
بـــــوجـــــة املــــســــؤولــــيــــن والـــــــ ـــــــر الــــــــــســــــــــودا  ...وتـــــحـــــ يـــــر لــلــســلــطــة

أســــــعار املحروقــــــات توا ــــــل ارتفاعها
ألــــــف ليرة
واملــــــازوت يت طى الـــــــ

عىل وقع «يوم الغضب» الذي نفذه اتحاد النقل الري ،صدر
صباح امس عن وزارة الطاقة واملياه املديرية العامة للنفط،
جدول تركيب أسعار املحروقات وجاء عىل النحو اآليت:
ـ بنزين أوكتان 3 00 :لرية ( (3000
ـ بنزين أوكتان 3 0 00 :لرية ( (3000
ـ املازوت 410000 :لرية ( (1 00
قارورة الغاز  3 00لرية (  14400لرية)
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انطلقصباحامس«خميسالغضب»الذيدعت اي دعم كا نســمع عن اتجاه لرفع الدعم عن
إليهنقاباتقطاعالنقلالري،حيثعمداملحتجون الكهرباء واملاء واالتصاالت ايضا».
إىلقطعكلالطرقاتيفاملناطقاللبنانية منأجل
أبوشقرا
الضغط عىل الحكومة لتنفيذ االتفاق الذي وعدت
وانضماليهميفالدورة،نقيبموزعياملحروقات
به القطــاع .وعىل الرغم من التحدث عن «نجاح
فادي ابو شــقرا الذي قال« :ليست هوايتنا قطع
« هذا اليــوم ،إال أن التجمعات كانت خجولة جداً
الطرق وافتعال املشــاكل ،جميعنا يعرف ما هي
واقترصت األمور فقط عىل قطع الطرقات.
املطالب اليوم» ،ســائال« :هل إرتفاع سعر الدوالر
وكخطوة استباقية ،انترشت عنارص الجيش
مقبول اليوم؟ وأين أصبح سعر الرصف اليوم؟ يف
ميكن أن تكون عليه
والقوى األمنية انترشت ملا ُ
السنة املاضية مثل اليوم كانت صفيحة البنزين
صورة التحركات يف مختلف املناطق.
ب 40ألــف لرية ،اليوم بتنا عىل عتبة ال  400ألف،
واعتر رئيس االتحاد العايل العام بشــارة
لقد ارتفع مثنها عرشة أضعاف ،أمل يشعر املواطن
األســمر ان «يوم الغضب نجح منذ األمس بعد
اللبناين بذلك؟ أمل يدرك ما هي املشكلة؟»
التضامــن الكبري وهناك تجــاوب تام يف كل
أضاف« :مشكلتنا اليوم هي إرتفاع سعر رصف
األرا اللبنانيــة وهذه رصخة للمســؤولني
الدوالريفغيابالضوابطلهذاالسعر،واملسؤولون
ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب».
اليبادروناىلأخذالقراراتلألسف،املنصاتتعمل
أضاف« :هذه دعوة للناس للنزول إىل الشارع
يف ظل اإلرتفاع اليومي الذي وصل اىل نحو  3آالف
ضدّ الغرف الســوداء التي ترفع الدوالر» ،مشريا
لرية لســعر الدوالر وال أحد يبايل وعندما سمعوا
اىل ان «لدينا فرصة كبرية للتغيري يف االنتخابات
بتحرك اليوم إنخفض الســعر من  34اىل  30الف
النياب ّية وعىل الناس إنتاج ســلطة أخرى وأنا ال وبإمكانهــم تخفيضــه اىل  2واىل  20ألف ،إذ
أملك عصا ســح ّرية للتغيري» .وتابع« :مطالبنا بإمكانهم التحكم بثمن الدوالر كا يشاؤون».
واحدة وهي حاية لقمة الخبز ودعم املحروقات
وانتقدأبوشقرا«تضاؤلقيمةرواتبحتىكبار
ودعم العسكر مببلغ مقطوع وعدم رفع اي دعم .املوظفني يف القطاع العام وال سيا لدى مقارنتها
من جهته ،أكد رئيس إتحاد النقل الري بسام برواتب العاملني األجانب داخــل املنازل» ،وقال:
طليس أن «اليوم هو بداية الغضب وبعده سنقرر «املواطناللبناينموجوع،مليعدأحديعيش،شباب
الخطوات الالحقة».
لبنانأصبحيفالخارج،فإىلأين؟»وأكدأن«حركة
ضد
ه
ج
مو
ك
ر
التحــ
«أن
طليــس
وأوضــح
ّ
ّ
الرفض بدأت اليوم» ،داعيا اىل «التزام الهدوء وعدم
ِ
قطاع
بدعم
بوعودها
تــف
مل
التي
الحكومــة
اللجوء اىل افتعال املشاكل « ،وقال« :نحن نقف يف
الســبب
ولهذا
املخالفات،
وقمع
الري
النقــل
الطرقات يك يشعر املسؤولون بنا» ،واصفا اليوم
بالسياسة
لنا
عالقة
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والتحرك،
التصعيد
قررنا
«بأنه يوم غضب» ،وموجها الشــكر اىل «كل من
ان
اىل
واشار
الحكومة».
إجتاع
عدم
وبأسباب
دعم التحرك من أصحاب الرشكات وغريهم».
«هذا التحرك مــدروس ونحن يف اعىل درجات
ودعا املواطنني اىل املشــاركة معترا «تحرك
التعاون مع القوى االمنية والعسكرية».
اليوم تحذيرا للمســؤولني الذين يجب أن يدركوا
غضب
واعتر طليس ان «اليوم هو يوم بداية
أن الباخرة تغــرق» ،ودعاهم اىل «التفاهم مع
تتدحرج
السائقني العموميني وككرة الثلج سوف
بعضهم البعض لحل مشاكل املواطن اللبناين».
عىل كل من قهر الشعب اللبناين «.

امل

وتجمععددمنالسائقنيالعمومينيمنذالساعة
السادسةصباحاعند مستديرةالدورةتلبيةلدعوة
اتحادات ونقابات قطاع النقل الري اىل االرضاب
واملشاركة يف يوم الغضب احتجاجا عىل االوضاع
االقتصاديةواملعيشيةوعدمالتزامالحكومةبتنفيذ
وعودهابدعماملحروقاتللسائقني.
وعمد املشاركون اىل اقفال مستديرة الدورة
بالباصات والسيارات يف كل االتجاهات وسط
انتشار للقوى االمنية يف املكان.
كذلك قطع السائقون العموميون السري عند
مستديرة املكلس.
كا اقفلــت املدارس والجامعات واملصارف
ابوابهاوشلت حركة السري.

االسمر

وانضــم رئيــس االتحاد العــايل العام اىل
املعتصمنييفالدورةواعتران»يومالغضب نجح
من خالل اعالن تضامن املناطق والقطاعات كلها
واملشاركة يف هذا اليوم ،وعىل ارض الواقع شهدنا
التزاما تاما ،هناك تهيب عند الناس من واقع معني
امنا ما نشهده عىل االرض هو اقفال تام وتجاوب
يفاملناطقاللبنانيةكافة،والواقع هوواقعرفض
لحالةمأسويةاصبحتغريمحتملة».
اضــاف »:واجبنا كاتحاد عايل عام وكاتحاد
نقلالسعي،والفعاليةهييفالتضامنومشاركة
النــاس عىل االرض لرفــض الدعم عن كل يشء
مقابلاليشء،وللمطالبةباستمرارالدعمللسائق
العمومي ،ونحن ندعو الناس للنزول اىل الشارع
ضدالغرفالسودالتيتعملعىلرفعسعرالدوالر».
وتابع»:الطرقاتمقطوعةكلهافلنستثمرهذا
النهارلنطلقرصخةللمسؤولنيليقوموابواجباتهم
ويجتمعوا ويتعاونــوا مع االتحاد العايل العام
ملعالجة مشاكل الشعب من أجل تطبيق البطاقة
التمويليةوالبطاقةالدوائية واعادةدراسةشاملة
لواقع املحروقات .نحن يف واقع اليم يجب ان يهب
الجميع ويقف اىل جانب االتحاد العايل العام».
وختم « :االنتفاضة بحاجة إىل عوامل وهي
مكتملــة ،ندعو الناس للتضامــن مع االتحاد
العايلالعامواتحاداتالنقلتحتعنوانحاية
لقمة الخبز ،دعم املحروقات خصوصا للسائقني
العموميني يك يتمكن املوظفون من الذهاب اىل
عملهم  ،دعم الجيش والفئات العسكرية مببلغ
مقطوع مليون ونصف لرية شــهريا ،عدم رفع

بريوت

وقطع عدد من اصحاب الســيارات العمومية
الطريقعندساحةالشهداءيفوسطبريوت،فيا
قطــع عدد من اصحاب الباصات والفانات طريق
بشارة الخوري .كذلك تم قطع الطريق املؤدي من
برج املر اىل الحمرا مبستوعبات النفايات.
كا قطع الســائقون العموميون الطريق عند
جرسالرينغ.
كا قطع عدد من اصحاب السيارات العمومية
والباصــات رقم  4الطريق عند مثلث كنيســة
مارمخايل من خط صيدا القدمية حتى الطيونة
وغالريي سمعان .وتسري عنارص الجيش اللبناين
دوريات للحفا عىل االمن.
أماالطرقاملقطوعةضمننطاقالضاحيةهي:
الكفاءات ،تحويطة الغدير ،الســفارة الكويتية،
مفرق مخيم الرج.

شاالً

كاقطعسائقوالسياراتالعموميةوالباصات
والشاحنات وامليني باص ،الخامسة فجرا ،طريق
طرابلــس بريوت عند محلة ابــو حلقة ،التزاما
بدعــوة اتحادات النقل الري اىل االرضاب وقطع
الطرق.وحرضمشاركارئيسإتحادنقاباتالعال
واملســتخدمني يف الشال النقيب شادي السيد،
نقيب اصحاب الشاحنات محمد الخري ومصطفى
بطيخ عن سائقي الباصات .وعمد السائقون اىل
قطع الطريق بشــكل كامل فيا بقيت الطريق
البحرية سالكة وشهدت زحمة سري خانقة.
ثم انتقل الســيد اىل وســط مدينة طرابلس
حيث كان السائقون قد قطعوا الطريق يف محلة
الروكيسعندمدخلمرفأطرابلسالتيتصلمدينة
امليناء مبنطقــة التبانة يف عكار .وفيا اتخذت
وحداتمنالجيشتدابريمواكبةلتحركالسائقني،
شهدت مداخل الفيحاء تراجعا يف الحركة.
والقى السيد كلمة شــدد فيها عىل «رضورة
التئام الحكومة يف القريب العاجل واملبادرة فورا
اىلالنظريفأمورالناسوتلبيةاحتياجاتهمبالحد
األدىن املطلوب « ،ولفت اىل أن «تجاهل مشــاكل
الناس او تجاوزها ألســباب سياسية ،يعد كارثة
حقيقية اضافية فيا يتحول الشعب برمته اىل
حطب لنار األزمة ووقود لها».
وسأل« :متى يحني وقت التوافق لصالح الناس؟
متى يبدأ العمل لوقف التدهور ووضع حد لفو
ســعر الرصف وما يرافقه من ارتفاع جنوين يف
أسعاركلالسلعوالفالشالفقروانتشارالرسقات

اق

ال ا

يف كل املجتمعات وما يرافقها من توترات أمنية
وسلب وتشليح؟ ومتى يستدرك املسؤولون انهيار
البلد؟»
وقال»:من أخطاء كل الحكومات إسقاط خطة
نقــل بري ناجحة ،ونحن ندفــع اليوم مثن تلك
الســقطات الكرى ،اما االرضاب مع الســائقني
ومطالبهــم فمحق ،واما مطلب خطة نقل كرى
فحــق اكــر» .وختم»:تحركنا اليوم مســتمر،
وسنعمل يف كل يوم عىل حركة اعراضية حتى
تحقيقاملطالب».
ويف الكــورة ،قطع محتجــون طريق دده
مــرشوع الحريري احتجاجا عىل تردي االوضاع
املعيشية.
ويف الضنية ،قطع محتجون الطريق الرئيسية
يف الضنية التي تربطهــا مبدينة طرابلس عند
مفرق بلدة كفرحبو بإطارات السيارات املشتعلة
والحجارة والســيارات التي وضعوها يف وسط
الطريق ،إلتزاما ل رضاب العام الذي دعاإليه إتحاد
النقل الري يف لبنــان ،إحتجاجا عىل األوضاع
املعيشيةواإلقتصاديةالصعبة.وسبقذلكالتحرك
إعالنجميعاملدارسوالثانوياتواملعاهدالرسمية
والخاصــة يف الضنية إغــالق أبوابها ،يف حني
شــهدت الطرق الداخلية يف املنطقة حركة سري
خفيفة.
ويفعكار،قطعسائقوالفاناتوسياراتالنقل
العام طريق العبدة حلبا عند جرس نهر عرقة ،وذلك
يف اطار تحــركات «يوم الغضب» ،الذي دعا اليه
اتحاد قطاع النقل الري.
يشار اىل ان الطريق عند مستديرة العبدة ،وعىل
جرس النهر البارد يف املحمرة ،قطعت منذ ليل اول
من امس.
ويف البــداوي ،قطع محتجون طريق البداوي
الــدويل يف االتجاهني ،وكذلــك الطريق الدويل
يف بلــدة ديرعار واملنية وصوال إىل مفرق بلدة
املحمرة ومســتديرة العبدة يف عكار ،استجابة
لالرضاب العام الذي دعا اليه اتحاد النقل الري يف
لبنان .ولجأ املرضبون إىل اغالق الطرق بالسيارات
والشاحناتوالحجارةوإطاراتالسياراتاملشتعلة
وحاوياتالنفايات.
من جهة أخرى ،شارك املطران انطوان شبري يف
اإلعتصام عىل جرس الباملا.

جنوباً

اىل ذلــك ،شــكل «يوم الغضب» للســائقني
العموميني يف مدينة صيدا صباح امس ،مناسبة
لسلســلة من التحركات املتنقلة بدأت فجرا عند
مدخل املدينة الشــايل  ،حيث تجمع سائقون
عىل طريق اوتوســراد الكورنيش البحري عند
محلــة االويل يف االتجاهني ،تلبية لدعوة رئيس
اتحادات قطاع النقل الري بسام طليس  ،بالتحرك
احتجاجــا عىل مــا آلت إليه أحوالهــم  ،وركنوا
سياراتهم وشاحناتهم وسياراتهم وسط الطريق
يف االتجاهني ،واقفلوها لبعض الوقت ،تعبريا عن
رفضهملردياألوضاعاملعيشيةوغالءاملحروقات
وتفلت سعر رصف الدوالر الذي حرمهم من تأمني
قــوت عيالهم والعيش بكرامة  .وعمدوا اىل فتح
خطواحدلعبورالسياراتباتجاهصيدافيابقيت
حركة السري عادية باتجاه بريوت .
ثم انتقل الســائقون إىل ســاحة النجمة يف
املدينةحيثاقفلوااتجاهاتهابسياراتهموالعوائق
الحديدية وتجمعوا يف وســطها  ،استنكارا لعدم
التزام الحكومة االتفــاق الذي وعدتهم بتنفيذه
لتحســني أوضاعهم ودميومة استمرار عملهم ،
كا حاول بعضهم اقفال ساحة تقاطع ايليا عىل
اوتوسراد الجنوب إال أن عنارص الجيش منعتهم
من ذلك .

شبيل

وقــال رئيس نقابة الســائقني العمومني يف
صيدا والجنوب قاسم شبيل »:ارضابنا اليوم تعبري
عن رأينا» ،مشــريا إىل أنه «تم االتفاق مع رئيس
الحكومة ووزراء االشغال والداخلية واملالية بدعم
السائقني ولكنهم يقولون ما ال يفعلون».
وسأل« :كيف ميكن للسائق واملزارع واملوظف
والعامل والطالب واالســاتذة والعســكريني ان
يعملوا يف ظل غالء املازوت واملحروقات ورواتبهم
ال تتعدى املليون ونصف»  ،الفتا إىل ان «الشــعب
اللبناين اصبح تحت خط الفقر».

البخاري

بدوره ،اعتر نائب رئيس نقابة الســائقني

يف صيدا والجنوب ابراهيم البخاري ان «التحرك
خطة دعم للســائق وهو خطوة اوىل يف ظل
تحركات ستتواصل وتتصاعد تدريجيا» ،مشريا
إىل أن «االرضاب هو من اجل السائق واملواطنني»،
الفتا اىل ان «اي دعم للسائق من شأنه ان ينعكس
عىل اجرة الراكب».
كا قطع عدد من السائقني العموميني ساحة
النجمــة يف مدينة صيدا بركن ســياراتهم من
مختلف اتجاهاتها.
ويف النبطية ،نفــذ اصحاب الفانات صباح
اليوم وقفة احتجاجيــة عند دوار كفررمان
النبطية تضامنا مع مطالب اتحادات النقل الري
يف لبنان وبســبب االوضاع املعيشية الصعبة
التي يعيشــونها ،وعمــدوا اىل اقفال مرسب
النبطية الزهراين ومنعوا السيارات من التحرك
اال باتجاه وسط النبطية وكفررمان .

بعلبك

كذلك ،قطع الســائقون العموميون طريق
بعلبك حمص الدوليــة عند دوار بلدة دورس
لجهة مدخل مدينة بعلبك الجنويب منذ الصباح
الباكر بالفانات وإطارات السيارات باالتجاهني،
وشــلوا حركة النقل ،التزامــا لدعوة إتحادات
ونقابات النقل الري إىل اإلرضاب.
كا تضامن مــع الدعوة إىل اإلرضاب عال
ومستخدمو مؤسسة مياه البقاع ،فتوقفوا عن
العمل والتزموا دعوة رئيس النقابة حسن جعفر
إىل االقفال التام اليوم ،متوجها إىل املســؤولني
يف بيان« :أبعدونا عــن مصالحكم وانانياتكم
وسياساتكم وانتاءاتكم التي تزيد من مأساتنا
والضغوطات عىل كل املستويات ،ألننا بتنا يف
وضع ال نحسد عليه ،أقل ما يقال فيه اننا نعمل
بالسخرة وكأنكم تعيدوننا اىل مرحلة العبودية».

الشوف

ومنذ الصباح الباكر ،قطعت طرق الشــوف
وبخاصة عىل دوار بيت الدين بعقلني ،ودميت
الدامور .
وقام اصحــاب الفانات واملركبات العمومية
بأقفالهــا احتجاجا عىل عــدم تنفيذ مطالب
اتحادات النقــل الري يف لبنــان ،واألوضاع
املعيشية واالقتصادية التي مير بها لبنان.

الطرقات املقطوعة

وتزامنــاً ،أفادت غرفــة التحكم املروري عن
الطرقــات املقطوعــة صباح امــس ،وهي:
اوتوســراد شكا باالتجاهني ،الطريق البحرية
شــكا ،تقاطع الروكيس باتجاه ســاحة عبد
الحميد كرامــي طرابلس ،تقاطع جامع االمني
بريوت ،محلة صحراء الشــويفات ،اوتوسراد
الباملا باالتجاهني ،اوتوسراد البداوي باالتجاه
باالتجاهني ،ومستديرة العبدة.
وأفادتغرفةالتحكمعنإقفالاوتوسرادرصبا
املسلكالغريب،كذلكإقفالاملسلكالغريبألوتوسراد
ضبيةعندنقطةيسوعامللكإالانالطريقالبحرية
ال تزال سالكة ،وتم إقفال أوتوسراد الضبية عند
نقطة نهر الكلب باالتجاهني ،وأفيد عن استقدام
املزيد من الباصات ملساندة أصحاب سيارات األجرة
الذين قطعوا املسلك الرشقي ألوتوسراد الضبية.
كا قطع الســري عىل اوتوسراد الكرنتينا
ومستديرة املكلس.
كذلك ،تم قطع السري عىل تقاطع فردان.
كا قطع املحتجون الســري عىل جرس املطار
باتجاه السفارة الكويتية ،يف حني قطع آخرون
طريق الريجي الحدت باإلطارات املشتعلة ،وسط
أجراءات أمنية عــىل الطرق .كا قطعوا طريق
صيــدا القدمية يف محلة الشــويفات من قبل
السائقني بالسيارات العمومية والفانات.
كا قطع الســري عىل اوتوســراد الناعمة
باالتجاهني ،إضافة اىل قطع السري محلة عرمون
بشامون وعىل مثلث خلدة.
كا قطع الســري عند مســتديرة عاليه ويف
محلة بحمدون وعند مفرق التويتي ترشيش،
اىل جانب قطع السري يف ضهر البيدر باالتجاهني
وعىل اوتوسراد زحلة الفرزل.
وأفيد أيضاً عن قطع الســري عىل أوتوســراد
الزهراين صور ويف محلة السفارة الكويتية.
اىل ذلك ،قطع املحتجون ساحة النور من كل
االتجاهات يف طرابلس.

طليــــــس  :معر تنــــــا مســــــتمرة مــــــع الحكومــــــة لتنفيــــــ اتفــــــا
دعــــــ قطــــــاع النقــــــل والبديــــــل عنــــــه لحــــــا ا ذ باملواطنيــــــن
أشــار رئيس اتحادات النقل الري بسام طليس ،إىل أن «تحرك
اتحاداتالنقل،لعلّهالتحركاالبرزدميقراط ًياوحضاريًا،ونعرفأنه
كان هناك تخوف عند بعض اللبنانيني والجهات ،عن ماذا سيحصل
حا أنه «ليذكر أحد أن هناك حادثة أو غلط أو اساءة،
اليوم « ،موض ً
حصلت ملواطن أو انســان ،بأي موقع من املواقع « ،الف ًتا إىل أن
حدللبنانيني،
«قطاعالنقل،مؤمتنعىلنقلاللبنانيني،والقطاعمو ّ
ألن وسائل النقل ،تنقل كل اللبنانيني ،من كل االنتاءات والطوائف،
والشاحنات ايضً ا تنقل البضائع ،من وإىل كل اللبنانيني».
ورأى ،خــالل مؤمتر صحفي ،أنه «ال ميكن لهذا القطاع ،الذي
عمله رشيف ،أن ييسء ملواطن ،وأريد أن اقول لبعض الناس التي
عقلها «أسود وقلبها اســود» ،وتشبه اسمها ،كفى تشويه ألي

تحرك ،وليس بذلك يقال أشــهدوا يل عند األمري» ،معترًا أن «ما
حصل ،رســالة أخرى من كل السائقني يف لبنان ،والتي شلّت كل
البلد « ،متوج ًها بـ»الشكر لكل من أيّد التحرك ،ولالتحاد العايل
العام من خالل رئيسه بشارة االسمر ،ولكل االتحادات «.
وشــدد طليس ،عىل «أننا نتأمل ،أن ما حصل يكون رســالة
للحكومة ،ألنه بالنسبة لنا ،يوجد لدينا اتفاق لدعم قطاع النقل،
وهو بالنسبة لنا مقدّس ،والذي حصل يف  2ترشين األول ،2021
عند طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقايت ،وهو نص قرآيت ونص
باالنجيــل ،وال ميكــن الراجع عنه ،والبديل عنــه ،الحاق االذى
باملواطنني ،وزيادة تعرفات النقل ،سوف ترهق املواطنني ،وترهق
القطاع،وتقيضعليه»،مؤكدًاان«معركتنامستم ّرةمعالحكومة،
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لتنفيذ االتفاق ،وإن كان ال بد أن يعدّل ،فليتم تعديله عىل االسعار
الجديدة» ،مشريًا إىل خطوات مقبلة ،مك ّملة للتحرك الذي حصل،
سيعلنعنها.

وتعليقاً عىل ارتفاع أســعار املحروقــات ،عزا عضو نقابة
أصحاب املحطات جورج الراكس ســبب ارتفاع األســعار إىل
«ارتفاع ســعر رصف الدوالر يف األســواق الحــرة املحلية».
وقال :أبقى مرصف لبنان ســعر رصف الدوالر املؤمن من قبله
من البنزين عىل  24 00لرية .اما سعر رصف
الســترياد
الدوالر املعتمد يف جدول تركيب االســعار الســترياد  1من
البنزين واملحتسب وفقاً الســعار االسواق املوازية واملتوجب
عىل الرشكات املستوردة واملحطات تأمينه نقداً احتسب مبعدل
 321بــدالً من  30 3لرية .اما بالنســبة الســعار النفط
املستوردة،
فلــم تلحظ أي تعديل وبقي ســعر كيلوليــر البنزين عىل
دوالر وكيلو لير املازوت عىل  1دوالر.
3
وأضاف :نتج عن ذلك ارتفاع سعر صفيحة البنزين  3000لرية
لتصبــح  3 00لرية وصفيحة املازوت  1 00لرية لتصبح
 410000وقارورة الغاز  14000لرية لتصبح  3 00لرية.
وكشف الراكس أن «الوزارة تعمل حالياً عىل منصة إلكرونية
ليصدر مبوجبها جدول تركيب االسعار يومياً ملعالجة التقلبات
الكبرية والرسيعة لسعر رصف الدوالر وسيبدأ العمل بها خالل
االيام املقبلة».

العتمــــــة الشــــــاملة خال

ســــــاعة؟

صدر عن تجمع أصحاب املولدات الخاصة بيان تحذيري ،جاء
فيه« :تخبط يتبعه تخبط منذ اكرث من سبعة اشهر وخصوصا
بني املطرقة والســندان ،من ناحيــة االرتفاع الجنوين للدوالر
وناحية اخرى ارتفاع ســعر صفيحــة املازوت اىل ارقام غري
مسبوقة .بتنا اليوم غري قادرين عىل االستمرار بتأدية الخدمة
رسا عن العمل وذلك خالل فرة وجيزة ال
وذاهبون اىل التوقف ق ً
تتعدى اياما قليلة والسبب اننا مل نعد منلك املال لتعبئة املازوت.
مــن هنا ،يرى التجمع رضورة وضع حد لكل ما يجري واتخاذ
االجراء املناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن ويف حال استمر
حتا إذا مل
الوضــع عىل ما هو عليه .إننا ذاهبون إىل العتمة
ً
توجد حلول رسيعة خالل يوم او إثنني ،عىل أبعد تقدير».

ا طبا املراقبون في «الضمان االجتماعي»
يُعلنون االضراب املفتــــــوح لزيادة الرواتب

أصــدر االطبــاء املراقبون يف الصنــدوق الوطني للضان
االجتاعي البيان التايل:
وبعد اعطاء الفرصة تلو االخرى واخريا كانت تعليق اإلرضاب
افساحا للمجال امام التفاوض لتحصيل الحقوق  ،وبعد اجتاع
مجلــس االدارة و مقراراته املخيبة لالمال ،اننا نعلن مضطرين
اللجــوء اىل اإلرضاب املفتــوح ،و اذ نتمنى عىل مجلس االدارة
الدعــوة اىل اجتاع طارئ و اخذ القرارات املناســبة و البت
باملطالب املقدمة من قبل النقابة بشكل عام و مطالبنا بشكل
خاص مع امكانية التفاوض اذ دعت الحاجة و اهمها:
 1زيادة الرواتب مبا يتوافق مع التضخم
عىل ان تدخل يف صلب الراتب
 2زيادة بدل االنتقال
 3تعويض االختصاص لالطباء
 4الســاح مبزاولة املهنة أســوة باألطبــاء املراقبني يف
املؤسسات االخرى
التامــني الطبي الفعيل حيث انهم أصبحوا االن ال ميلكون
اية تغطية صحية للطبابة او االستشفاء
رفع سن التقاعد او عر التعاقد حتى سن .

ّ
أقــــــرت تــعــديــات
«االدارة والــــعــــدل»
ع ــل ــى قــــانــــون امل ــج ــل ــس االقـــتـــصـــاد

عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلســة برئاســة النائب جورج
عدوان ،درست خاللها اقراح تعديل القانون رقم 1 /3
املعــدل مبوجب القانــون رقم ( 1 / 33انشــاء املجلس
االقتصادي واالجتاعي) ،وقد اســتمعت اللجنة اىل رشح من
رئيس املجلس االقتصادي واالجتاعي شارل عربيد ،الذي لفت
اىل «رضورة إقــرار التعديــالت املطروحة نظرا ألهميتها يف
مواكبة التطور الحاصل».
وبعد املناقشة والتداول صدقت لجنة اإلدارة والعدل االقراح
معدال ،ومن أبرز التعديالت:
تعديل اسم املجلس ليصبح «املجلس االقتصادي واالجتاعي
والبيئي».
إقــرار إلزاميــة طلب رأي املجلس مــن قبل الحكومة يف
الخطــط والرامــج ومرشوعات واقراحــات القوانني ذات
املوضوعات االقتصادية واالجتاعية والبيئية ،وتحديد مهلة
إبداء الرأي بشــهرين كحد أق من تاريخ طلبه ،منعا إلبطاء
جريــان العمل الحكومي ،مــن دون أن يكون مجلس الوزراء
ملزما باألخذ مبضمون هذه اآلراء ،وذلك تأمينا ألوسع مشاركة
قطاعية ومتخصصة يف تحسني السياسات العامة.
إمكان طلب رئاســتي الجمهوريــة ومجلس النواب رأي
املجلس عند الرضورة.
توسيع البعد التمثييل والتشاريك يف املجلس بعد إضافة
تســعة أعضاء إىل عدد أعضائه الحاليني ،مبا يشمل قطاعات
جديدة فاعلة يف النشــاط االقتصــادي واملجتمعي ،كقطاع
املعلوماتيــة والتكنولوجيــا والعقارات واملنظــات البيئية
ومنظــات املجتمع املدين املتخصصــة يف قضايا املنارصة
وصياغة السياسات.
تخفيض سن عضوية املجلس إىل  21سنة ،تأمينا ملشاركة
شبابية أكرث فاعلية.
إقــرار مبدأ طلب رأي املجلس مبــارشة من قبل املواطنني
عر توقيــع  000مواطن عىل عريضة ورقية أو إلكرونية،
حيــث تعتر هذه الخطوة الطريق األقرص بني األفراد وصانعي
السياسات العامة.
إتاحــة الحضــور والتصويت إلكرونيا وعــن بعد عند
الرضورة ،وتعديل نصاب الحضور والتصويت ليصبح «النصف
زائــدا واحدا» مــن أعضاء املجلس الفعليــني الذين مل يفقدوا
عضويتهم.
وأفادت اللجنة يف بيان أن «أهمية هذا املجلس تكمن يف تأمني
مشــاركة القطاعات االقتصادية واالجتاعية واملهنية بالرأي
واملشــورة ويف صياغة السياســة االقتصادية واالجتاعية
للدولة ،وتنمية الحــوار والتعاون بني هذه القطاعات ،وكذلك
تعزيز االقتصاد ،وتحديد الرؤية االقتصادية املستقبلية».
وقالت« :أما أهمية التعديالت التي أدخلت عليه من قبل لجنة
اإلدارة والعــدل ،فتكمن يف جعله عرصيا ومواكبا للتطور عر
املشاركة والتصويت اإللكروين ،وشامال لناحية ضم قطاعات
املعلوماتية والتكنولوجيا واملنظات البيئية ،وغريها.
ناهيك عن مشــاركة أكر وأكرث فاعلية للشباب يف املجلس،
وكذلك توفر رأي املجلس للمواطنني ،عر الطلب املبارش».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

قــــــوات االحتــــــال تطلــــــ الر ــــــا وقنابــــــل ال ــــــاز
علــــــى املت اهريــــــن الفلســــــطينيين فــــــي النقــــــب
أفادت معلومــات صحافية بوقوع
إصابــات واعتقــاالت يف صفــوف
الفلسطينيني املشــاركني يف تظاهرة
النقــب ،إثر إطــالق الرصاص وقنابل
الصوت وقنابل املسيلة للدموع باتجاه
املتظاهرين.
وقالتإنّ «قواتاالحتاللتحاولتفريق
وقمع املحتجني عىل تجريف األرا يف
النقب ،باستخدام املياه العادمة وقنابل
الغاز والرصاص املطاطي».
وأضافــت أنّ «طائــرات حربيــة
لالحتالل تحلّق عىل مستوى منخفض
فوق منطقة التظاهــرة يف املنطقة،
يف حني أنّ آالف الفلســطينيني ما زالوا
موجودين يف منطقة التظاهرة».
كــا أكّــدت أنّ رشطــة االحتالل
اســتقدمت تعزيزات إىل املنطقة» ،مشري ًة إىل أنّ «فرقة ميام
املتخصصــة يف مواجهة التظاهرات تشــارك حالياً يف قمع
احتجاجات النقب السلمية».
ويف الســياق ،شدد أحد أهايل النقب عىل أنّهم «مستمرون
يف التظاهرات حتى اإلفراج عن كل معتقلينا».
وكانت تجددت احتجاجــات األهايل يف النقب ،وذلك بعد أن
عائلة األطرش
أنهــت آليات التجريف عملها يف منطقة أرا
قرب قرية سعوة يف النقب ،بحاية قوات االحتالل ،وسط أجواء
متوترة إثر اعتداءات وحملة اعتقاالت طالت نحو  4شخصاً.
أشــعل املحتجون اإلطــارات املطاطيــة ،وحاولوا إغالق
تقاطعات طرق رئيسية عىل مشارف بلديت تل السبع وشقيب
السالم ومدينة رهط ،للمطالبة باإلفراج عن املعتقلني وعمليات
التجريف التي تستهدف منطقة النقع الواقعة رشقي تل السبع.
قرية
وكانت ج ّرافات الرشطة اإلرسائيلية قد اقتحمت أرا

ســعوة ،ونفّذت عمليات تجريف متهيداً لالستيالء عليها ،بعد
تصدّ ي الفلسطينيني.
فيا أعلن الوزير مئري كوهني ،املســؤول عن االستيطان يف
النقب« ،وقف أعال التشــجري» .وعلّقت الصحاف ّية صرين
األعســم عر حلقة لـ  ClubHouseاملياديــن ،عن التطورات
يف النقــب ،وقالت إنّ «الوضــع يف النقب تراكمي وليس وليد
اللحظة» ،مضيف ًة أنّ «النقب تشــكّل نصف مساحة فلسطني
التاريخ ّية ،ونحن ندافع عنها بأبسط السبل املتوافرة».
بــدوره ،الخبري يف الشــؤون اإلرسائيل ّية أليف ص ّباغ أكد لـ
 ClubHouseاملياديــن أنّ «الخطوة األوىل التي يريد تحقيقها
االحتالل هي تجميع أهايل النقب عىل أصغر مساحة أرض».
وأضاف ص ّباغ أنّ «تحويل النقب لقواعد عسكريّة هو لخدمة
املشــاريع اإلرسائيل ّية واألمريكية يف الرشق األوسط» ،مشرياً
إىل أنّ «موقع النقب جنويب فلسطني ميثّل موقعاً اسراتيجياً
مهاً ل دارة األمريك ّية وسلطات االحتالل».

قال رئيس وحدة الدراســات والتوثيق
يف هيئــة شــؤون األرسى واملحررين
عبــد النارص فروانــة إن أكرث من 00
أسري يعانون من املرض ،منهم العرشات
ممن يعانون من أمراض خطرة ،كالقلب
والفشــل الكلوي والشــلل والرسطان،
بينهم من فقد القدرة عىل قضاء حاجته
الشخصية من دون مساعدة اآلخرين.
ووفــق فروانة ،فإن هــؤالء املر
من ظهرت عليهــم عوارض املرض وتم
فتبني أنهم مصابون ،فيا لو
تشخيصهم
ّ
أجريت فحوصات شاملة عىل اآلخرين،
فأعتقد جازماً أن العدد سيزداد ويرتفع.
ويف وقت ســابق ،قــال عبد النارص
فروانة إن «نحو ( ) 00أســري مريض
من بــني مجموع األرسى يف ســجون
االحتالل وعددهم بلــغ ( ،)4 00بعضهم يعانون من أمراض
مزمنة وخطرة ،كالرسطان ،ومنهم األســري نارص أبو حميد،
وبحاجــة إىل تدخل عالجي عاجل إلنقاذ حياتهم ،ومنهم من
مل يعد باســتطاعته قضاء حاجته من دون مساعدة اآلخرين،
ومن بني هؤالء من هم بحاجة إىل تح ّرك ضاغط وفاعل ومؤثر
عىل الصعد كافة لضان اإلفراج عنهم قبل فوات اآلوان».
كا أشــار إىل أن «أكرث من ( )400أســري فلسطيني خاضوا
اإلرضاب الفردي عن الطعام خالل السنوات العرش األخرية ،جلّهم
ظل عجز
كان إرضابهم ضد االعتقال اإلداري ،كفعل مقاوم ،يف ّ
املؤسسات الدولية وصمتها أمام هذه الجرمية املستمرة».

هــذا ويواصــل األرسى اإلداريــون يف ســجون االحتالل
اإلرسائييل مقاطعتهم ملحاكم االحتالل لليوم الـ ،13للمطالبة
بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري ،تحت شعار «قرارنا حرية».
وقد ن ّبه الناطق باســم حركة «حاس» ،حازم قاســم ،إىل
أنّ مواصلة اإلهال الطبي ضد األسري نارص أبو حميد «جرمية
تعكس ســادية االحتالل» ،مح ّذراً من «مغ ّبة استمرار سياسة
اإلهال الطبي املمنهج».
وشدّ د قاسم عىل «مساندة الحركة املطلقة لألسري أبو حميد
وكل األرسى الذيــن يخوضون معركة األمعاء الخاوية» ،داعياً
«املؤسســات الحقوقية والهيئات اإلنسانية الدولية إىل وقف ٍة
جاد ٍة تج ّرم االنتهاكات ضد األرسى».

أعلن املتحدث باســم القوات املســلحة اليمنية ،العميد يحيى
رسيع ،صدّ زحف لقوات التحالف باتجاه مديريّتي عني بشــبوة
وحريب مبأرب ،استمر لعدة ساعات من دون إحراز أي تقدم.
وأضافالعميدرسيعأنّهتمتكبيدالقواتالزاحفةخسائرخالل
عمليتها التي مل تسجل فيها نجاحاً ،بالتزامن مع استهداف قوات
التحالف بصاروخني باليســتيني من قبل الجيش اليمني واللجان
الشعبية .ومن جانب آخر ،استشهد مدنيان مينيان إثر استهداف
طائرات التحالف الســعودي بغارتني مزرعة دواجن يف مديرية
الجراحي جنويب الحديدة.
وتزامنتالغارتانمعرصدمصدرعسكريميني 2خرقاًلقوات
التحالف السعودي يف جبهات الحديدة ،واستحداث تحصينات
يف حيــس والجبلية ،وتحليــق طائرات حربية يف أجواء هذه
تجسســية ،ومن بني الخروق 14
املناطق ،و طائرات ألغراض
ّ
خرقاً بقصف مدفعي بـــ قذيفة و  3خرقاً باألعرية النارية
املختلفة  .وتســ ّببت غارات التحالف أيضاً يف إصابة  4من طاقم
مستشفىالـ  4النموذجي،حالتانمنهمحرجة ،منج ّراءغارتني
استهدفتا محيط املستشفى يف منطقة السواد جنويب العاصمة
اليمنية صنعاء  .وشــ ّنت طائرات التحالف السعودي  1غارة عل
منطقة البلق الرشقي يف مديرية وادي عبيدة جنوب رشق مدينة
مأرب ،و 10غارات عىل مديرية حريب رشق املحافظة .
استهداف خزاناتويف السياق ذاته ،قالت وزارة املياه اليمنية إن
 13ألف مواطن من ســكان مدينة صعدة تأثروا بصورة مبارشة
نتيجة توقف ضــخ مياه الرشب من ج ّراء اســتهداف التحالف
السعودي لحقل تلمص بسلسلة غارات جوية.
وأدانت وزارة املياه والبيئة اليمنية يف صنعاء استهداف طائرات
التحالف السعودي لخزانات الحقل يف مدينة صعدة التي متدّ مركز

املحافظة باملياه الصالحة للرشب.
وأشارت الوزارة اىل أن «طائرات التحالف السعودي استهدفت
خزاين مياه ،األول ســعته  2 0وحدة ومرافق ومباين ،والخزان
الثاين سعته  300وحدة ،ما أدى إىل تدمري الخزانني وتأثر شبكة
املياه بجوار الخزانني «اإلســالة والضــخ» ،وكذا تأثر آبار مياه
بجوارهابصورةمبارشةوانقطاعاملياهعنسكانمدينةصعدة».
يذكر أن الناطق باســم القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى
رسيع أكد يف وقت سابق وقوع «أكرث من  1قتيالً بينهم قادة،
وعدد من الجرحى تجاوز  0جريحاً ،وفقدان أكرث من  200من
مرتزقة اإلمارات يف شبوة ،بحسب مصادر استخبارية».
كا شدّد عىل أن «القوات املسلحة يف جاهزيتها الكاملة للدفاع
عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبري للعدو اإلمارايت حتى
يتحقــق النرص» ،الفتاً إىل أن «عواقب هذا التصعيد اإلمارايت يف
اليمن ستكون كبرية ،وعليهم تح ّمل نتائج تصعيدهم».

قالت الشبكة املرصية لحقوق اإلنسان إن خريت الشاطر نائب
خالل
املرشــد العام لجاعة اإلخوان املسلمني اشت للقا
إحدىجلساتمحاكمته منعدمتلقيهالرعايةالصحيةالالزمة،
فضال عن وضعه يف الحبس االنفرادي وحرمانه من الزيارة.
ويف بيان عــىل صفحتها مبوقع فيســبوك ،قالت املنظمة
أمام املستشار
الحقوقية إن خريت الشــاطر ظهر السبت املا
محمد سعيد الرشبينى رئيس الدائرة الرابعة إرهاب جنايات يف
أثناءانعقادأوىلجلساتمحاكمتهوآخرينيفالقضية لسنة
 201حرص أمن الدولة العليا.
ووفقا للبيان ،قال الشاطر «أبلغ من العمر  2عاما ،محبوس
يف زنزانة انفرادية ،ممنوع الزيارة لسنوات وال أتلقى الرعاية أو
العناية الصحية الالزمة» ،وبدا عليه اإلرهاق والتعب الشــديدان،
وتدهورت حالته الصحية بشــكل كان واضحا لجميع من حرض
جلسة املحكمة ،باإلضافة إىل عدم الركيز أو القدرة عىل الرؤية
أو السمع بشكل جيد.
ويف نهاية الجلســة ،قررت املحكمة تأجيل املحاكمة لجلسة
العارش من آذار القادم ،مع اســتمرار حبس املتهمني واســتمرار
منعهم من الزيارات ،وفقا لبيان املنظمة الحقوقية.
وقالتالشبكةاملرصيةلحقوقاإلنسانإنهاتدينقراراملستشار
محمد سعيد الرشبينى غري الدستوري وغري القانوين ،واملخالف

لجميع املواثيق واملعاهدات الدولية التي وقعت عليها مرص.
وأضاف البيان أنه ال يوجد نص أو ترشيع دستوري أو قانوين أو
إنساين يجيز ويسمح مبنع الزيارات عن املعتقل السجني لسنوات،
فالزيارة حق للسجني وأرسته وال ميكن أن يعاقب القا األرسة
بفعل ارتكبه السجني ،بحسب وصفه.
وأول أمــس الثالثاء ،رد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس
عىل انتقادات وجهت إىل بالده يف ملف حقوق اإلنســان ،مؤكدا
أن الواقــع املوجود يف مرص ليس كذلك ،معترا أن تلك االنتقادات
«شكل من أشكال اإلساءة بقصد أو بدون قصد للدولة املرصية».
ويف كلمتهــا أول أمس الثالثاء ،قالــت ممثلة تحالف البحر
املتوســط( ،مل يذكر مدير الجلسة اســمها) إن «يف مرص رغم
التطور املحدود الذي ظهر يف اعتاد إسراتيجية حقوق اإلنسان
(أيلول املا ) ،نشعر بالقلق من ( )..حاالت االعتقال التعسفي،
واالختفاء القرسي ،وقمع املجتمع املدين ،وانتهاكات للسجناء»،
مناشدة باتخاذ «إجراءات تصحيحية رسيعة».
وطلب رئيس وفد مرص بجلســة املحاكاة التعقيب إعاال لحق
الرد،مؤكداأنماذكرتهاملمثلة«ادعاءاتنرفضهاجملةوتفصيال»،
مؤكدا أن بالده بذلت «جهودا لرسيخ حقوق اإلنسان ( )..وأطلقت
إسراتيجية حقوق اإلنسان ،التي مل تقترص عىل الحقوق املدنية
والسياسية فقط مع أهميتها».

أ ــثــر مــن

أســيــر فلسطيني يُــعــانــون مــن املــر

ّ
اليمن  :د زحف لـ «التحالف» ...وغارات تقطع امليا عن عدة

مصر  :نائب مر د «االخوان» يشتكي ا همال الصحي بالسجن

« سرائيل»  :مقتل ضابطين في ا غوار «عن طري ال طأ

أعلنــت وســائل إعــالم
إرسائيلية« ،مقتل ضابطني
إرسائيليــني مــن وحــدة
كوماندوز ،خالل إطالق نا ٍر
بينها عن طريــق الخطأ،
وذلك أثناء تدريب يف منطقة
غور األردن».
املتحدث باســم االحتالل
اإلرسائيــيل أفيخاي أدرعي
قال يف تغريدة عر «توير»،
إن «ضابطــني إرسائيل ّيــني
لقيا مرصعها خالل أعال
حراسة بالقرب من معسكر
يف غور األردن ،نتيجة نريان
صديقــة ،أي بإطــالق نار
متبادل نتيجة خلل يف التشخيص».
ووفق وســائل إعالم إرسائيلية ،فــإن «ضباطاً يف الجيش
وصفوا الحادث بالخطــري جداً ،حيث قتل اثنان من كبار قادة
الكومانــدوز خــالل وجودها يف قاعدة عســكرية بغرض
التدريب» .ووقعت الحادثة يف متام الســاعة الحادية عرشة
من الليلــة املاضية ،حيث أظهرت تفاصيل أولية أن الضابطني
خرجا للتجول يف منطقة الرماية يف القاعدة ،حيث شــخّص
االثنان وجود أجســام مشبوهة حول املعسكر ،فأطلقا النريان

التحذيرية يف الهواء ،بينا شــخّص أحد جنود الوحدة النريان
عىل أنها أطلقت باتجاهه ،فاعتقد أنها من فلســطيني ،فأطلق
النــار يف الظالم باتجاه الضابطني فأصيبا بجراح بالغة ،نُقال
عىل إثرها إىل املستشفى يف مروحية ،حيث فارقا الحياة هناك،
وفق ما ذكرت وسائل إعالم إرسائيلية.
ووصل قائد أركان االحتالل اإلرسائييل «أفيف كوخايف» إىل
املــكان ،ووقف عن قرب عىل تفاصيل الحادث ،قائالً إن الخطأ
جاء من الجانبني ،وإن الجيش سيستخلص الدروس.

انفجار عبوة في أعــزاز ...والت اهرات تمتد الى عفرين

انفجرت عبوة ناســفة،
زرعت يف ســيارة رئيس ما
يعــرف بـ»انضباط الرشطة
العسكرية» املوالية ملسلحي
«الجيــش الوطنــي» التابع
لركيا ،يف مدينة أعزاز بريف
حلب الشايل.
ووقع االنفجار قرب بناء
املواصالت يف الحي األوسط،
مبدينــة أعزاز وخلّف أرضاراً
مادية يف املكان.
ونــرش ناشــطون عىل
مواقــع التواصل االجتاعي
صور االنفجار الذي استهدف
ســيارة الرشطة العسكرية
يف أعزاز.
وواصلت خاليــا تنظيم
«داعــش» تصعيدهــا يف
املناطق الخاضعة لســيطرة
قوات سورية الدميقراطية «قسد» من خالل استهداف الكوادر
الطبية والتمريضية ،يف ريف دير الزور.
وأكدت مصادر من داخل مخيم الهول ،أنّ «عدة أشخاص من
قاطنــي املخيم قاموا باإلدعاء بأنهم مر  ،وأثناء مراجعتهم
للمستوصف الطبي العائد للهالل األحمر الكردي ،قاموا بإطالق
النار عىل املمرض باســم محمد محمد ،ما أدّى إىل وفاته عىل
الفور».
ويف ســياق متصل ،توســعت رقعة املظاهرات يف مناطق
ســيطرة مســلحي الجيش الوطني «درع الفرات» ،و»غصن
الزيتون» و»نبع الســالم» يف ســوريا لتشمل بلدات منطقة
عفرين ،ضــد املجالس املحلية التابعة لركيا ،إضافة لســوء
الواقع الخدمي واألمني يف املنطقة.
وبدأت املظاهرات قبل عرشة أيام يف أعزاز ،والباب ،وجرابلس،

لتشمل منطقة عفرين أيضاً خالل اليومني املاضيني.
اشــتباكات عنيفــة ،اقد اندلعــت يف  21كانون
ٌ
وكانت
األول 2021بــني مســلّحي «الجيــش الوطنــي» من جه ٍة
ومســلحي «قســد» من جه ٍة أخرى ،وذلك يف مدينة منبج
بريف حلب الرشقي ،يف ســوريا .وتركزت االشتباكات قرب
قريتي أُ ّم عدسة والياشيل الخاضعتني لسيطرة «قسد» غريب
املدينة.
وتحدثت وكالة «سانا» الرسمية السورية عىل موقعها عىل
«توير» عن أنّ القوات الركية واملســلحني التابعني لها قصفت
قرى أبو راسني ،وتل متر بريف الحسكة الشايل.
وقبل أيام ،استشــهد  3مدنيني سوريني وأصيب  10آخرون
بينهم نســاء وأطفال ،من جــ ّراء القصف الريك املكثّف عىل
بلدة أبو راسني وعدد من القرى يف محيطها يف ريف الحسكة
الشايل.

تونس  :دعوات حيا ذ ر الثورة والتصد «للد تاتورية»
أعلنــت أحزاب تونســية
رفضهــا ألي قــرار مبنــع
التظاهر يف ذكــرى الثورة
وأكدت نيتهــا عدم الرضوخ
له ،متهمة السلطات الحالية
باستغالل األوضاع الصحية
لقمع الحريات.
وجــاء موقــف األحزاب
ردا عــىل قرار الســلطات
بحظــر التجوال اللييل ومنع
التجمعات ألسبوعني وتأجيل
أو إلغــاء كل التظاهــرات
املفتوحة ملشاركة أو حضور
العموم ،بدعــوى مكافحة
انتشــار فــريوس كورونا
مســتبقة بذلك املوعد املقرر
غدا ملظاهرات احتجاجية ضد
الرئيس قيس سعيد بالتزامن
مع ذكرى الثورة التونسية.
ودعت حركة النهضة جاهري الشعب التونيس إىل التظاهر
اليــوم الجمعة احتفاال بذكرى الثورة (  1كانون األول -2010
 14كانــون الثاين  )2011ملواجهة ما ســمتها «الدكتاتورية
الناشئة».
وقالــت حركة النهضة (صاحبة أكــر كتلة برملانية بـ3
نائبــا من أصل  )21يف بيان إنها تدعو «عموم التونســيات
والتونســيني لالحتفال بهذه املناسبة العزيزة يف شارع الثورة
بالعاصمة (شــارع الحبيب بورقيبة) ،تكريسا ملكاسب شعبنا
من الحقوق والحريات األساســية ،وأهمهــا حرية التظاهر
والتعبري عن الرأي».
ودعت الحركة التونسيني إىل التصدي «للدكتاتورية الناشئة
التي ما فتئت تكرس االنفراد بالحكم والسلطة وتسعى لرضب
القضاء الحر ،وتحتكر الرمزيات الوطنية ،وتتجاهل األولويات
املعيشية للمواطنني».
وأكدت الحركة أنها ترفض ما ســمته «التوظيف السيايس
للوضــع الصحي ومخاطر انتشــار جائحة كورونا ،لرضب ما
تبقى من هوامش الحريات» ،مشرية إىل أن القرارات الحكومية
األخرية استثنت عدة مجاالت وفضاءات للتجمعات ،و «اقترصت
عىل املظاهرات بكل أشكالها يف قصد ثابت الستهداف التحركات
املناهضة ملنظومة االنقالب».
من جهته ،أكد القيادي يف حركة النهضة محمد القوماين أن
الحركة ســتميض قدما يف تنفيذ االحتجاج املقرر غدا الجمعة
ضد إجراءات الرئيس التونيس قيس سعيد.
وقال القوماين «مبدئيا ،النهضة ستميض قدما يف احتجاج
 ،قرار املنع سيايس ويهدف إىل محارصة االحتجاج».
سمح للمحتجني بالخروج يوم  2متوز املا
وأضاف «لقد ُ
يف ذروة انتشار كورونا ،واليوم متُ نع االحتجاجات».
وقد أعلنت الحكومة التونسية منع التجمعات وفرض حظر
تجول لييل ملدة أســبوعني قابلة للتجديد ،ملواجهة ما وصفها
املجلس الوزاري بالتطورات املحتملة لفريوس كورونا.
وتنص اإلجراءات الجديدة عــىل تأجيل أو إلغاء املظاهرات،
ســواء يف األماكن املفتوحة أو املغلقة ،وتشــجيع آلية العمل
عن بعد.
رفض واســعوفضال عــن حركة النهضــة ،تعهدت أحزاب

تونســية أخرى بالتظاهر رغم الحظر ،رفضا لقرارات الرئيس
قيس سعيد ،يف حني يواصل الرئيس تنفيذ ما ساها خريطة
الطريق.
ويف هــذا الســياق ،عقد أحــزاب «التيــار الدميقراطي»،
و»الجمهوري» ،و»التكتل مــن أجل العمل والحريات» مؤمترا
صحفيا للرد عىل القرارات الرئاسية التي اتخذها الرئيس قيس
سعيد.
وقال غازي الشوايش األمني العام لحزب التيار الدميقراطي
الذي يشــغل  22مقعدا يف الرملان «سنكون يف شارع الثورة
(شــارع الحبيب بورقيبة) لالحتجاج مها كان الثمن ،وقرار
املنع قرار سيايس».
وأضاف أن الســلطات قامت بتسييس عمل اللجنة العلمية
ملكافحة فريوس كورونا ،واســتغلت األوضاع الصحية لقمع
الحقوق والحريات.
يف السياق نفسه ،قال األمني العام للحزب الجمهوري عصام
الشايب إن هذا اإلجراء يهدف «إىل منع التجمعات واملظاهرات،
واإلبقاء عىل املدارس مفتوحة يف وجه مئات اآلالف من الطلبة
والتالميــذ ،فقط ملنع موجة غضب شــعبي مل تجد ملواجهتها
سوى التعلل باألوضاع الصحية».
رسالة لبايدن
ويف رســالة إىل وزيــر الخارجية أنتــوين بلينكن ،أعرب
مرشعون كبار من بينهم رئيســا لجنتي العالقات الخارجية
يف مجلس الشــيوخ والشؤون الخارجية مبجلس النواب عن
مخاوفهم بشأن التطورات األخرية التي تهدد الدميقراطية يف
تونس.
كا أعرب املرشعون عن قلقهم من استخدام الجيش التونيس
ضد املؤسسات الدميقراطية واملعارضني ،ومن االعتقاالت ذات
الدوافع السياسية املحتملة ،عىل حد تعبري الرسالة.
ورحب املرشعون بتعيني رئيس وزراء تونيس جديد وبإعالن
خريطة طريق سياســية ،وطالبوا مبزيد من الجهود لضان
دميقراطية متجذرة.
وبالتزامــن مع الحراك داخل تونس ،دعا مرشعون أمريكيون
مــن الحزبني الدميقراطي والجمهوري إدارة الرئيس جو بايدن
إىل تقييــم ما وصفوه مبســار الرئيــس التونيس املناهض
للدميقراطية ،وضان إصالحات ذات مغزى.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مسؤول عســــــكر أمير ي يتوقع موعد «غزو روســــــيا و رانيا»
توقع مســؤول عســكري يف وزارة الدفاع
األمريكيــة أن يغزو الجيــش الرويس أرا
رشق أوكرانيــا ،بعد انتهــاء األلعاب األوملبية
الشــتوية يف بكني ،التي تختتم شهرشــباط
املقبل.
وأوضح املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه،
أن الرئيــس الرويس فالدميــري بوتن يحتاج
دعم الصني قبل إطالق عملية عســكرية ذات
حجم كبري ضد أوكرانيا.
وأضاف« :بالتايل تقول املؤرشات إن بكني قد
تطلب منه الريث حتى انتهاء الحدث الريا
العاملي داخل أراضيها».
وذكّر املسؤول بأن «غزو روسيا لشبه جزيرة
القرم عــام  2014تقرر بعــد انتهاء األلعاب
األوملبية الشتوية التي أقيمت حينها يف مدينة
سوتيش الروسية».
وكانت واشنطن حذرت من «عواقب وخيمة»
يف حال أقدمت روسيا عىل غزو أوكرانيا.
وقالت نائبة وزير الخارجية األمرييك ويندي شــريمان ،إن
الواليات املتحدة لن تتخذ قرارات بخصوص األزمة الروســية
األوكرانية من دون أوروبا وكييف.
وأكدت نائبة الوزير بعد ترؤســها جلسة استثنائية لحوار
االســتقرار االسراتيجي بني واشنطن وموسكو ،أن «الواليات
املتحدة وحلف شــال األطليس (ناتو) أكدا لروســيا أنها لن
يقفــال الباب أمام من يرغــب باإلنضام إىل الحلف» ،مضيفة:
«أوضحنا للروس أن التصعيد العســكري ال يخلق البيئة املثالية
للدبلوماسية».
وأردفت شــريمان« :نأمل أن يختار الرئيس الرويس السالم
واألمن ،وأن تتجه روســيا نحو الدبلوماســية وإال ســتكون
العواقب وخيمة عليهم».
ومــن جهة أخــرى ،رصح املتحــدث باســم وزارة الدفاع

األمريكية (البنتاغون) لشــؤون أوروبا والناتــو ،الكولونيل
أنتوين سيميلروث للصحفيني ،بأن إدارة الرئيس األمرييك جو
بايدن وجهــت مبواصلة تزويد كييف باملعــدات والتجهيزات
الدفاعية ،عمال بـ»مبادرة واشنطن ملساعدة أوكرانيا أمنيا».
وأضاف سيميلروث يف حديث غري مصور ،أن الوفد العسكري
رفع توصياته حيال
األمرييك الذي زار كييف األســبوع املا
حاجــات أوكرانيا العســكرية ،خصوصا أنظمــة الصواريخ
الدفاعية ،مشــريا إىل أن «مضمون هذه التوصيات ســتبقى
رسية نظرا لحساسيتها األمنية».
وقــال إن البنتاغون قدم دعا عســكريا يتضمن أســلحة
وبرامــج تدريب وتقاســم معلومات اســتخباراتية للجيش
األوكــراين بقيمة  2مليــار دوالر منذ عام  ،2014من بينها
قطع عســكرية وقتالية بقيمة  4 0مليون دوالر يف األشهر
العرشة األخرية.

تـــ ـــريـــب خـــــ أنــــابــــيــــب وقـــــــود ضـــ ـــ
أعلنت رشكة النفط الفنزويلية ،عن «عملية تخريب
اجرامــي أدّت إىل تفجري خط أنابيب وقود كبري رشق
فنزويال».
وقال مســؤولون محليون إن «التفجري كان يهدف
إىل ثقب خط األنابيب» ،مضيفني أنّ «األرضار ســيتم
إصالحهــا برسعة» .وأشــاروا إىل أنّه «مل يتم تأكيد
الجهة املســؤولة عن االنفجار أو إذا ما كان قد تس ّبب
يف وقوع إصابات».
وهــ ّز انفجار ضخم ،خــط أنابيب نقل الوقود يف
والية أنزواتيجي الفنزويلية .وأظهرت لقطات مصورة
كــرة نار كبرية أعقبت االنفجــار ،أضاءت أجزا ًء من
ســاء الليل بالومضات الالمعة التي شاهدها سكان
مدينة برشــلونة يف فنزويال ،الواقعة عىل بعد عدة
كيلومرات.
وأعلنت السلطات املحلية إصابة  3أشخاص يف الحادث.
وكتب حاكم والية أنزواتيجي ،لويس خوســيه ماركانو ،يف
تغريدة عر حسابه يف توير «تم تسجيل انفجار قوي يف خط
أنابيب وقود عىل مســتوى جرس ناريكوال يف بلدية سيمون
بوليفار» .وســارعت فرق اإلطفــاء إىل مكان الحادث إلخاد
النريان التي بقيت مشتعلة .

ــــــر ف ــن ــزوي ــا

يذكر أنّ خط األنابيب ينقل البنزين من وحدة اإلنتاج التابعة
لرشكــة  PDVSAاململوكة من طرف الدولة .وكان يف املا
عرضة لعدة عمليات تهريب من خالل إحداث ثقوب يف األنابيب
الستخراج البنزين.
وقــال ماركانو إن االعتداء عىل خطــوط األنابيب ميكن أن
يكون سبب االنفجار ،مضيفاً« :من املحتمل أنه نتيجة ملحاوالت
ثقب خط األنابيب».

إىل القيام به يف عام .«2022
وقالت ماكغروريت إنها التقت مؤخرا مبزارعني كبار الســن
خالل رحلة إىل والية بادخشان شال رشق البالد ،وأخروها
أنهم مل يواجهوا مثل هذه املحنة عىل اإلطالق «عىل الرغم من
العيش تحت حكم  1حكومة سابقة».
ووفقا لتقديرات منظمة األمم املتحدة اإلنسانية ،يعاين 22
مليون شــخص سوء تغذية حاد ،بينهم مليون عىل وشك
املجاعة.

حزمــــــة عقوبــــــات أمير ية تطــــــال الصومال و وريا الشــــــمالية
جهت الواليات املتحــدة األمريكية تهديد اً إىل الصومال
و ّ
بفــرض عقوبات عــىل قادتهــا إذا أرجــأت االنتخابات
الترشيعية مجــدد اً ،معتــر ًة أن االنتخابات يف الصومال
تأخــرت أصالً أكرث من عام عن موعدها.
وأكدت وزارة الخارجية األمريكية ،أنها «مســتعدة التخاذ
إجراءات ضــد أولئك الذين يعرقلون إجــراء االنتخابات إذا
مل يتــم احرام الجدول الزمني الجديــد الذي حدّ ده املنتدى
االستشاري الوطني».
واتفق رئيــس الوزراء الصومايل محمد حســني روبيل
وحــكام واليات البالد عــىل إجراء االنتخابــات الرملانية
بحلــول الـ  2من شــباط فراير ،بعد أن بدأت يف األول
من ترشين الثاين املا  ،وكان من املفرض إمتامها يف الـ
 24مــن كانــون األول ،إال أنه مل يتم انتخاب إال عدد محدود
من النواب فقط ،بحســب مفوضية االنتخابات.
توسيع العقوبات عىل كوريا الشاليةويف السياق ذاته،
كشــفت الواليات املتحدة أنها ستقرح عىل رشكائها الـ14
يف مجلس األمن الدويل توسيع نطاق العقوبات املفروضة
عــىل كوريا الشــالية ،بعدما أطلقت بيونــغ يانغ مؤخراً
صواريخ باليســتية ،يف تجارب تنتهــك القرارات األممية
الصادرة بحقها.
وقالت الســفرية األمريكيــة لدى األمم املتحــدة ،ليندا
تومــاس غرينفيلــد ،يف تغريدة عر تويــر ،إن «الواليات
امل ّتحدة تقرح فرض عقوبات أممية عىل كوريا الشــالية
كل
بعدما أطلقت منذ أيلول  2021ســ ّتة صواريخ باليستيةّ ،
منهــا ينتهك قرارات مجلس األمن الدويل».
ومل توضــح الســفرية األمريكيــة يف تغريدتهــا نوع
العقوبــات التي تقرحهــا بالدها عىل رشكائها يف مجلس

بعد أكرث من ســنة ونصف من التحركات
والوقفــات ،نجح ناشــطون بريطانيون
منــارصون للقضية الفلســطينية بدفع
رشكة «ألبيت سيســتم» ((Elbit System
اإلرسائيلية إلغــالق مصنع لها يف مدينة
أولدهام يف بريطانيا.
وبررت الرشكة قرارها برغبتها يف توجيه
أنشــطتها نحو قطاعات أخرى يف مناطق
أخرى من بريطانيا ،إال أن الناشــطني يف
حملة «العمل من أجل فلسطني» (ACTION
 )FOR PALESTINEالتــي قادت الوقفات
أمام مقر الرشكة ألشــهر أكدوا أن اإلغالق
جاء مثرة لنضالها املســتمر ألكرث من سنة
ونصف.
وتعتــر الرشكة اإلرسائيليــة من أهم
الــرشكات يف تصنيع الطائرات بدون طيار
والتكنولوجيات العسكرية املتطورة ،التي
يتــم بيعها للجيــش اإلرسائييل والجيش
الريطاين ،ما يجعل من إغالق مقرها حدثا مها.
ما الذي حدث؟
ظل الناشطون الريطانيون املنتمون لحركة «العمل من أجل
فلسطني» ومؤسسات أخرى منارصة لفلسطني ،ينظمون عددا
من األنشــطة أمام مصنع تابع للرشكة اإلرسائيلية يف مدينة
أولدهام.
وتنوعت هذه األنشطة ،بني تسلق جدران هذا املصنع ،ورفع
الفتــات عىل واجهة املصنع تقــول إن «هذا املكان تصنع فيه
طائرات بدون طيار تقتل أشخاصا أبرياء» ،ورش الطالء األحمر
عىل واجهة البناية كناية عىل الدماء الريئة التي تراق ،وتارة
ربط الناشطني ألنفسهم بالسالسل مع بوابة املصنع.
كل هذه األنشطة كانت عىل مرأى ومسمع اإلعالم الريطاين،
الذي كان يغطي كل هذه األحداث ،ما حول من املركز إىل نقطة
اهتام إعالمي ،ومع تزايد الضغوط تم اإلعالن عن إغالقه.
من هي رشكة «ألبيت سيستم»؟هي رشكة إرسائيلية تأسست

ســنة  1 3يوجد مقرها الرئييس يف مدينة حيفا ،وتوظف
أكرث من  12ألف شــخص عر العامل ،ولها مصانع وفروع يف
دول مختلفة من بينها بريطانيا ،حيث يتم تصنيع أحدث املعدات
العسكرية خصوصا يف مجال الطائرات بدون طيار ،واملعدات
التقنية التي يحملها الجنود.
ومتتلــك الرشكة اإلرسائيلية رشكة «إيه إي إل سيســتيمز»
) )AEL SYSTEMASوهــي رشكــة برازيلية متخصصة يف
صناعــة الطائرات بدون طيار والعربــات املصفحة ،وأنظمة
االتصال العســكري ،والدعم اللوجســتي لألنظمة الفضائية،
وتتــوىل هذه الرشكة تزويــد الرشطة اإلرسائيلية بالكثري من
املعدات.
ويف ســنة  201قامت هذه الرشكة باقتناء رشكة «إميي
سيســتيمز» ( )Amy Systemsمبلبغ  23مليون دوالر ،وهي
رشكــة متخصصــة يف تصنيع األســلحة الخفيفة للجيش
اإلرسائييل ،وكانت يف السابق رشكة تابعة للجيش اإلرسائييل
قبل أن تصبح رشكة خاصة تابعة لرشكة «ألبيت سيستم».

روســيــا تــدعــو تــر ــيــا ال ــى «عـــدم اال ــطــيــاد فــي املـــا العكر»

برنام ا غ ية العاملي يح ر من «تســــــونامي جوع» في أف انستان
قالت مســؤولة بارزة يف
برنامج األغذية العاملي التابع
لألمم املتحدة إن أفغانســتان
تواجــه «تســونامي جوع»
بســبب نقص األموال الالزمة
لتقديم املساعدات الغذائية.
وحــذرت مــاري إيلــني
ماكغــراريت رئيســة برنامج
األغذيــة العاملــي يف
أفغانســتان ،خالل مقابلــة
مع وكالة «أسوشــيتدبرس»
أن «أكــرث من نصف ســكان
أفغانستان يواجهون صعوبة
يف توفري متطلباتهم من الغذاء
هذا الشتاء».
وحثت ماكغراريت املجتمع
الدويل عىل «تغليب الرضورات
اإلنســانية عىل املناقشــات
السياسية وتجنب وقوع كارثة بالحرص عىل استمرار املليارات
من املساعدات إىل الدولة التي تحكمها طالبان».
وأضافت خالل توقفها يف بروكسل« :ليس لدينا ما يكفي من
املال للدخول إىل عام  2022ما نطلق عليه قطاع العمل اإلنساين
يف أفغانستان يحتاج إىل  4 4أربعة مليارات دوالر لألشهر الـ
 12املقبلة للقيام باستجابة شاملة وبالنسبة لرنامج األغذية
العاملي نحتــاج إىل  2مليار للقيام بالحد األدىن الذي نحتاج

ــــــر ة عســــــكرية « ســــــرائيلية» ت ل مصنعها فــــــي بريطانيا
بــــــعــــــد حـــــمـــــلـــــة ـــــعـــــبـــــيـــــة اســـــــتـــــــمـــــــرت ـــــهـــــر

األمن ،علاً بأن الصني وروسيا اللتني تتمتعان بحق النقض
يف املجلــس تطالبان منذ أكرث مــن عام بتخفيف العقوبات
املفروضة عىل بيونغ يانغ ال تشــديدها.
ويأيت هذا املســعى األمرييك غداة إعالن بيونغ يانغ أنها
اخترت بنجاح هذا األسبوع صاروخاً فرط صويت ،يف ثالث
تجربة من نوعها منذ أيلول.
رفــض صيني علقت الصني عىل العقوبات األمريكية عر
املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية ،وانغ وين
بني ،بأن هذه العقوبات لن تســاعد يف حل مشــكلة شبه
الجزيــرة الكورية« ،بل يجب عــىل جميع األطراف توخي
الحذر يف ترصيحاتهم وأفعالهم».
وقــال املتحــدث ،يف إيجاز صحفي« :عــارض الجانب
الصينــي دا اً ،أن تقوم أي دولة ،مها كانت ،مسرشــدة
بقانونها املحــيل ،بفرض عقوبات أحادية الجانب واللجوء
إىل استخدام ما يسمى بالوالية القضائية ،خارج حدودها،
ضد دول أخرى» ،مؤكد اً ،أن اســتخدام العقوبات ألي سبب
من األســباب «لن يســاعد يف حل مشكلة شــبه الجزيرة
الكورية».
وأضاف املتحدث« :نأمل أن تتوخى األطراف املعنية الحذر
يف بياناتهــا وأفعالها ،وأن تلتزم باالتجاه الصحيح للحوار
واملشــاورات ،وبذل املزيد من الجهود لتحقيق االستقرار يف
الوضع ،وامليض قدما بشــكل مشرك ،يف عملية التسوية
السياســية ملشكلة شبه الجزيرة الكورية».
يذكــر أن الواليــات املتحــدة كانــت قد هــدّ دت أيضاً
بفرض عقوبات عىل روســيا يف حــال تصعيد الوضع مع
أوكرانيا ،وستشــمل هذه العقوبات كيانات وشــخصيات
روســية بارزة ،بينها الرئيس فالدميري بوتني.

أعربت املتحدثة باســم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو يف أن تتفادى
أنقرة اإلدالء بترصيحات غري مدروســة حول
كازاخســتان ،وأال تحــاول «الصيد يف املاء
العكر».
وقالــت يف تعليقهــا عىل بيان مســؤول
تريك وصف كازاخستان بأنها «دولة تحررت
مــن القمع الســوفييتي»« :نتوقع أن يواصل
املســــؤولون األتراك االمتنــاع عن مثل هذا
التفكــري الخاط بصوت عــال والزعم بأن
بعض القوات تهدد بوضع كازاخســتان تحت
سلطتها».
وشــهدت كازاخســتان مؤخرا مظاهرات
حاشــدة تحولــت ألعال عنــف قادتها زمر
إرهابيــة محلية ووافدة واعتداءات عىل مقار
الرشطة واملباين واألمالك العامة والخاصة.
ودعت كازاخســتان بلدان منظمة معاهدة
األمــن الجاعي للتدخل ومســاعدة األجهزة
الكازاخية يف إعادة األمن للبالد.
يشــار إىل أن منظمــة معاهــدة األمــن
الجاعي ،حلف ســيايس عسكري انبثق يف
الـ مــن ترشيــن االول  2002عن معاهدة
األمــن الجاعي املرمة يف الـــ  1من ايار
 ،1 2ويضم روســيا االتحادية ،وبيالروس
وكازاخســتان وطاجكســتان وقرغيزستان
وأرمينيا.
وتتخذ منظمة معاهدة األمن الجاعي من
العاصمة الروسية موســكو مقرا لها ،فيا
تتناوب الدول األعضاء عىل رئاســة املنظمة
لوالية مدتها سنة واحدة.

وتتبنــى املنظمة جملة مــن األهداف يف
املجالني السيايس والعسكري ،أبرزها ضان
األمن الجاعي والدفاع عن ســيادة وأرا
الدول األعضاء واستقاللها ووحدتها ،والتعاون
العســكري والحفا عىل األمن والســلم يف
املنطقة.
كا تهدف املنظمــة إىل مكافحة اإلرهاب
والجرمية املنظمة ،ومنع انتشــار أســلحة
الدمار الشامل ،فيا يحظر ميثاقها عىل الدول
األعضاء اســتخدام القوة أو التهديد بها ضمن
نطاق املنظمة واالنضام إىل أحالف عسكرية
أخــرى ،ويعتر االعتداء عــىل أي عضو يف
املنظمة اعتداء عىل سائر أعضائها.

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ذكرى األربعني لوفاة املهندس

جوزيف جريس نجيب
النار يف املهجر

عائلــة الفقيد تدعــو األهل
واالصدقــاء مشــاركتهم الصالة
عن روحه نهار السبت الواقع يف
 2022/1/1يف كنيسة القديسة
صوفيا ـ الصفرا الساعة الخامسة
مساء.

الجمعة  14كانون الثاين 2022

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
املــتــألــقــة ســنــا ق ــاع ــي و ــقــيــقــهــا الـــواعـــد ســامــي
يــشــقــان طــريــقــهــمــا نــحــو الــنــجــومــيــة ف ــي الــريــاضــة

رئــيــس االتــحــاد اللبناني لـ ًـكــرة الــطـ ًـاولــة وعــضــو «الــدولــي» ج ــور وبلي:
روزنامة  2 22حافلة محليا وخارجيا ...ورعاية الن الطالع من اولوياتنا
العاقة «ممتازة» مع زمائي ...ودور بير ل هالي في تشجيع اوالده
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جالل بعينو

يف ا د ا

يف كانــون األول من
العام  2020ان ُتخب جورج
كوبــيل رئيســاً لالتحاد
اللبنــاين لكــرة الطاولة
خلفــاً للرئيس الســابق
ســليم الحاج نقوال الذي
تم تعيينه باالجاع رئيساً
فخرياً.
وكوبيل اطفأ شــمعته
األوىل عــىل «رأس هرم»
االتحــاد الــذي يصفــه
النقاد واملراقبني باالتحاد
النشــيط والناجح الذي
يقوم بواجباته عىل أكمل
وجه عىل غرار العديد من
يس ا
االتحادات الناجحة بينا
نرى العديد من االتحادات
تغط يف ســبات عميق فال تنظّــم بطوالتها وال
تقوم بأبســط واجباتها منذ سنوات عدة وال من
يحاسب.
وجورج كوبيل تنشّ ــق الرياضــة منذ نعومة
أظافره فهو نجــل الراحل اييل كوبيل الذي كانت
له صوالت وجوالت يف الرياضة اللبنانية خاصة
يف كرة القدم وكان من مؤسيس نادي الراسينغ
الذائع الصيت وترأســه لســنوات طويلة وخطا
اوالده جو وجورج وطوين عىل خطاه فرزوا يف
كل من موقعه .
امليدان الريا
املعروف عن جــورج كوبيل هدوئــه الالفت
واعتداله وهي من ســاته لرجل يخطط بهدوء
مع زمالئه اعضاء اللجنة االدارية لالتحاد الذين
تربطهم العالقة الوطيد.
«الديار» التقت كوبــيل وحاورته يف «جردة»
الســنة األوىل من واليته فتحدث باســهاب عن
اللعبة ووضعهــا مفنداً انجــازات العام 2021
وروزنامــة العامة  2022الحافلة بالنشــاطات
املحلية والخارجية.

تنفيذ الروزنامة

ويبدأ كوبيل كالمــه بالقول «لقد نفذ االتحاد
روزنامة نشــاطاته املحليــة والخارجية كاملة
العام الفائت عىل الرغم من األوضاع السياســية
واالقتصادية والصحية الضاغطة التي يشهدها
لبنان .وتضمنت الروزنامة اقامة كافة البطوالت
ودورات صقل دولية للمدربــني التي جرت «اون
الين» اىل جانب اقامة «يوم كرة الطاولة العاملي»
يف نيســان الفائت وكان العــام  2021مليئاً
باملســابقات اىل جانب دورة تدريب مدرسية يف
عدد من املــدارس من دون ان ننىس االجتاعات
نســقت مع كافة
الدوريــة للجنة االدارية التي ّ
اللجان العاملة النجاح املوســم .كا أولينا لجان
املحافظات االهتام الكبري وهذا من شأنه تطوير
اللبنانية».
اللعبة يف كافة األرا
مناصب بالجملة
وتابع كوبيل قوله «لقد شــهد العام 2021
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نجاحــات ادارية عديــدة اذ تبــوأ اللبنانيون
انتخبت عضواً
ُ
مناصب خارجية عديــدة .فلقد
يف االتحــاد الدويل ونائباً لرئيــس اتحاد غرب
آســيا .كا ان ُتخبــت عضو االتحــاد اللبناين
ريتا بصيبص عضــوة يف مجلس ادارة االتحاد
اآلســيوي ورئيســة لجنة املعدات يف االتحاد
الدويل اىل جانب انتخاب عضو االتحاد اسحاق
بدينيــان عضواً يف لجنــة املدربني يف االتحاد
اآلسيوي وانتخاب عضو االتحاد ورئيس اللجنة
االعالمية فيــه روي العقيقي عضواً يف لجنة
االعالم يف االتحاد الدويل .كا عينت ميســاء
بصيبص ســفرية اللجنــة االوملبيــة الدولية
للشباب ومر ّوجة «اليوم العاملي لكرة الطاولة»
عضوة يف لجنة املساواة بني الرجل واملرأة يف
االتحاد االســيوي ،والحكم الدويل عاد مرعب
عضواً يف لجنــة حكام االتحاد الدويل من دون
ان ننىس امني صندوق االتحاد اللبناين املحامي
وائل نور الدين الذي يتبوأ منذ ســنوات منصب
عضو االتحــاد العريب .كا ان الرئيس الفخري
لالتحاد ســليم الحــاج نقوال يشــغل منصب
الرئيس املنتدب التحاد البحر األبيض املتوسط.
كا يشــغل الرئيس الســابق لالتحاد اللبناين
ميشــال دو شــادرافيان منصب عضو االتحاد
الفرنكوفوين.
هــذه املناصب تدل عىل ثقــة املجتمع الدويل
لكرة الطاولة باللبناين الذي يرع عىل غري صعيد
ان ادارياً او فنياً او تحكيمياً الخ...
ورداً عىل سؤال حول موازنة العام  2021اجاب
كوبيل «يف حدود الـ  32الف دوالر وموازنة العام
الجاري هي يف حدود الـ  3ألف دوالر .رصاحة
ال مداخيل رسمية لالتحاد منذ سنوات ونعمل من
اجل تسيري األمور داخل االتحاد».

النشء الطالع

وحول رعايــة االتحاد للنــشء الطالع (اناث
وذكور) أجاب رأس هرم اتحاد كرة الطاولة «منذ
انتخايب يف كانــون األول من العام  2020رك ّزت

شــهدت الجولة األوىل مــن مجموعات كأس
األمم األفريقيــة  2022العديد من الوقائع الغريبة
واملحرجة للكامريون ،الدولة املنظمة للبطولة.
وانطلقت كأس أمم أفريقيا  2021األحد املا
بعد فرة طويلة من الشــد والجذب ،وشكوك حول
قدرة الكامــريون عىل اســتضافتها ،فضال عن
تحفظ األنديــة األوروبية عىل موعدها الذي يأيت
يف منتصف املوسم الكروي.
وكان النجم السابق صامويل إيتو ،رئيس االتحاد
الكامــريوين لكرة القدم ،أخذ عــىل عاتقه مهمة
الدفاع عن حــق القارة يف إقامة بطولتها الخاصة
باملنتخبات ،متحديا كل من طالب بتأجيلها أو إلغائها،
لكن يبدو أن بالده خذلته بتنظيم مخيب لآلمال.
ويف ما ييل أبرز وقائع كشفت العيوب التنظيمية
لبطولة كأس أمــم أفريقيا  ،2021وأحرجت القارة
السمراء أمام العامل.

اعتداءات عىل إعالميني جزائريني

يف اليوم األول من البطولة ،تعرض  3صحافيني
من الجزائــر لالعتداء والرسقــة يف مدينة دواال
الكامريونية التــي تحتضن أوىل مباريات منتخب
الجزائر يف البطولة ،واملقرر لها أمام سرياليون.
وأصدراالتحادالجزائريلكرةالقدم ،بياناعرحسابه
الرسميعىلموقعالتواصلاالجتاعي«فيسبوك»ندد
فيه باالعتداء عىل الصحافيني الجزائريني يف دواال.
واعتذر إيتو للصحافيني الجزائريني امل ُعتدى عليهم،
وقال يف مقطع فيديو إن «الســلطات ستعمل عىل
ضان ســالمة الصحفيني الجزائريــني ،يجب أن
يشعروا باألمان كا لو كانوا يف الجزائر العاصمة».

زواحف فندق تونس

نرش النجم التونيس غيالن الشــعاليل صورة
لزواحــف يف الفندق الذي تقيم به بعثة «نســور

كرات مرص ونيجرييا

فوز نيجرييا عىل مرص ( )0-1شــهد استبدال
أكرث من كرة بعدما فرغت من الهواء ،وهو أمر يندر
حدوثه يف بطولة بهذا الشأن.

مدينة بال جهاز أشعة

أعلــن االتحاد املــرصي لكرة القــدم يف اليوم
التايل ملباراة نيجرييا عن إصابة أكرم توفيق العب
الفراعنة بقطع يف الرباط الصليبي.
وقــال االتحاد املــرصي يف بيانــه إن توفيق،
وزميله أحمد فتــوح الذي أصيب يف نفس املباراة،
مل يتمكنــا من الخضوع للفحص يف مدينة غاروا
التي احتضنت اللقاء بســبب تعطل جهاز اآلشعة
باملستشفى ،وعدم وجود جهاز آخر يف املدينة.

حافلة الجزائر

تلقى العبو منتخب الجزائــر صدمة كبرية بعد
خروجهم من التدريبات يوم األربعاء ،حيث وجدوا
أن الحافلة املخصصة لهم رحلت دون سابق إنذار.
واستقل نجوم املنتخب الجزائري سيارات صغرية
لينتقلوا من ملعب التدريبات إىل مقر اإلقامة.

فضيحة سيكازوي

شــهدت مبــاراة تونــس ضد مــايل فضيحة
تحكيميــة ،بعدما قــرر الحكــم الزامبي جاين
ســيكازوي إنهاء اللقاء بشكل مفاج قبل نهاية
الوقــت األصــيل مرتــني ،األوىل يف الدقيقة
والثانية يف الدقيقة .
واعرض الجهاز الفني للمنتخب التونيس بقيادة
منذر الكبري عىل الحكم بعد إطالق صافرة النهاية
لعدم احتســاب أي وقت ضائع وإنهاء املباراة قبل
وقتهــا األصيل بثوان ،لكن ســيكازوي أرص عىل
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ي ال

يف كلمتي امام الجمعية
العموميــة أن اللجنــة
االدارية الجديدة لالتحاد
ســرعى الجيــل الواعد
بكل امكاناتهــا املتوافرة
بالتزامن مع اكال خطة
مواكبــة فئتــي الرجال
والسيدات .االتحاد الحايل
بدأ ببنــاء جيل مميز وهذا
الجيل هو أمل املســتقبل
وبــدأت خطتنــا تعطي
مثارهــا فالالعبة البطلة
بيســان شــريي تحتــل
املركز األول يف التصنيف
الدويل (تحت الـ  11سنة)
والالعب البطل ميشال ايب
نادر يحتــل املركز الثاين
عاملياً يف فئته ايضاً (تحت
الـــ  11ســنة) وهم أمل
املستقبل اىل جانب العديد من الالعبني والالعبات
الناشئني .وأود االشارة اىل ان األهل يلعبون دوراً
كبرياً يف حض اوالدهم عىل املثابرة عىل التارين
وعالقة االتحاد باألهايل ممتازة».
ووصف كوبــيل العالقة مــع زمالئه اعضاء
اللجنــة االدارية لالتحاد بـــ «املمتازة» واضاف
«نحــن نعمل بيــد واحدة من اجــل تطوير كرة
الطاولة اللبنانية والجميع وضع مصلحة اللعبة
فوق مصلحة ناديه وهذا أمر ممتاز ويســتحق
الوقوف عنده .والتعــاون بيني وبني األمني العام
الدكتور بيار هاين بناء ووطيد ويعود اىل سنوات
طويلة».

روزنامة حافلة

وتحدث كوبــيل «عن روزنامــة العام 2022
الحافلة محلياً وخارجياً خاصة ان اســتحقاقات
خارجية هامة بانتظــار لبنان من بطولة العامل
الجامعية بالصني الصيــف املقبل ودورة األلعاب
األسيوية يف ايلول املقبل بالصني ايضاً اىل جانب
بطولة آسيا للناشئني يف كانون األول املقبل يف
الصني ودورة األلعاب الفرنكوفونية يف الكونغو
يف آب املقبل وبطولة البحر االبيض املتوسط يف
الجزائر بحزيران املقبل .واود ان اكشــف امراً ان
االتحاد اللبناين ســينظّم بطولة دولية للناشئني
للذكــور واالناث يف ترشين الثــاين املقبل تحت
ارشاف االتحاد الدويل اىل جانب تأهيل املنتخبات
لكافة الفئات العمرية خاصة الجيل الواعد .كا
اننا بصــدد وضع خطة ليك نشــارك يف دورة
األلعاب األوملبية الصيفية املقبلة التي ستقام يف
صيف  2024ونأمل التأهل اىل هذا االســتحقاق
األوملبي الهام».
ويف الختام ،دعا كوبــيل اي ناد او فرد ضمن
عائلــة اللعبة اىل مراجعتــه يف أي أمر فابوابه
جه الشــكر اىل كافة
مفتوحة أمام الجميع وو ّ
اللجان العاملــة يف االتحاد واىل رجال الصحافة
واالعالم عــىل تغطيتهم ألخبار كــرة الطاولة
اللبنانية عىل مدار السنة.

بــطــولــة املـــهـــازل والــــ ــــرائــــب ...ال ــك ــرة تــفــضــح أفــريــقــيــا بــمــشــاهــد غــريــبــة
اعـــتـــدا ات عــلــى عــامــيــيــن وزواحـــــف فــي فــنــد ومــديــنــة بــا جــهــاز أ عة
قرطاج» ،ليكشف جانبا من جوانب التنظيم اليسء.

يف ال

قراره ليخرج الحكام والفريقان من امللعب.
بعد عدة دقائق ،عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو،
الحكم الرابع ملباراة تونس ومايل ،مع املســاعدين
الستئناف املباراة بدون سيكازوي ،ليعود املاليون
ألرض امللعب للعب الوقت املتبقي.
لكن املنتخــب التونــيس فضل عــدم العودة
الستئناف املباراة ،وفقا ملا أكده املوقع اإللكروين
الرســمي لالتحاد األفريقي لكــرة القدم (كاف)،
وقدم طلبا من أجل إعادتها.

نشيد موريتانيا

مباراة تونس ومايل يف تأخري
تســببت فو
انطــالق لقــاء موريتانيا مع غامبيــا يف نفس
املجموعة وعىل نفس امللعب ،وبدأت بعد موعدها
املقرر بـ  4دقيقة.
لكن يبدو هذا هينا مقارنة مبا حدث قبل انطالق
تلك املبــاراة ،حيث فوج العبــو موريتانيا بعزف
النشيد الوطني القديم لبالدهم وليس النشيد الحايل.
األمر املؤســف أن املنظمني حاولوا أكرث من مرة
عزف النشيد الصحيح لكن دون جدوى ،ليتم تشغيل
نشيد غامبيا.

الوضع األمني

وكأن ما حــدث مع تونس وموريتانيا ليس كافيا،
ساقت لها األقدار كارثة جديدة بوجود تهديدات أمنية
يف املدينة التي تحتضن مباريات املجموعة السادسة.
طالبت اللجنة املنظمة لكأس أمم أفريقيا وفود
املنتخبات يف مدينة ليمبي غرب الكامريون بتوخي
الحذر عىل خلفية تهديدات إرهابية «جدية».
وكانت وســائل إعالم محليــة ،ذكرت يف وقت
سابق ،أنه ســمع دوي إطالق نار (األربعاء) عىل
بعد ســاعة من املدينة التي تحتضــن منتخبات
املجموعة السادسة.

م
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ترز ســنا قاعي ( ســنوات) وشقيقها
األصغر سامي ( سنوات) من خالل عشقها
للرياضة ومارســتها لعدد من األلعاب.
فالالعبة ســنا متعددة املواهــب اذ متارس
التنس يف نادي املطيلب كاونري كلوب تحت
ارشاف املدرب توماس ويل.
كا متارس الجمباز يف نادي العمل (بكفيا)
تحــت ارشاف املدربة كاريل ورديني صقر اىل
جانب عشقها مارسة الســباحة وهواية
العزف عىل البيانو تحت ارشاف ايف الحاج.
اما شــقيقها ســامي فيهوى مارســة
كرة القدم واملالكمة وبــدأ يخطو خطواته
بثبات يف مارســة هاتــني الرياضتني يف
نادي املطيلب كاونري كلــوب مع العلم ان
سنا وســامي يتتلمذان يف «مدرسة يسوع
ومريم».
وتلفت ســنا قاعي االنظــار خاصة يف
التنس والجمباز ويبدو انها تشــق طريقها
نحو النجومية يف هاتــني اللعبتني يف حال
مواظبتهــا عىل التارين بدعــم من والدها
هــرني البطل املعــروف يف عــامل الراليات

م ق
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والســباقات والذي مــا زال يتألق يف ميدان
الرياضــة امليكانيكيــة وحــص العديد من
األلقاب .كا تدعمها والدتها بريال عىل غرار
دعمها البنها سامي ابن الست سنوات.
هذا وتســتعد ســنا قاعي للمشاركة يف
عدة مســابقات وبطوالت ودورات يف العام
الجاري خاصة يف لعبتي التنس بحيث يرئس
اوليفر فيصل االتحــاد والجمباز الذي يرئس
اتحادها وليد دمياطي واملســؤوالن يوليان
اهمية كبرية للجيل الواعد.
ومن املتوقع ان تحرز سنا ميداليات عديدة
يف املستقبل القريب يف هاتني الرياضيتني.
اما شقيقها ســامي فبدأ يشق طريقه يف
الرياضة لعائلة رياضية بامتياز عىل رأسها
البطل السائق هرني قاعي وها ان ابنته سنا
وابنه ســامي يتجهان نحو العامل الريا
وهــو أمر ممتاز فاألهل يلعبــون دوراً كبرياً
يف حض اوالدهم عىل مارســة الرياضة
وتوجيههم نحو املالعب الرياضية.
كل التوفيــق لســنا وســامي قاعي يف
مسريتها الرياضية.

دورة ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
لــقــب الـــفـــرد لــلــنــاطــور والـــزوجـــي لــلــزيــن وسلي
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القليعات
ظم نادي مار روكز الريا
دورة تنــس للرجال (فــردي وزوجي) خالل
فرة أعياد امليالد ورأس الســنة تحت إرشاف
اإلتحاد اللبناين للتنــس وبرعاية «Modern
 »Tennis Methodologyيف الواليات املتحدة
األمريكية.
شــارك يف الدورة  4العبا من األســاء
املعروفــة عىل صعيد اللعبــة وتنافس عىل
املركز األول يف فئة فــردي الرجال الالعبان
رغيد الزيــن ومصطفى الناطور وفاز األخري
(  )1-و(  )2-بعد مباراة شــهدت سيطرته
عىل معظم فراتها.
كا فاز يف فئة زوجي الرجال رغيد الزين
ومؤيد ســليم عىل كارل بربريــان وزافني

لد

دربدروســيان (  ) -و (  )3-بعــد مباراة
حاسية.
ويف الختــام ،وزعت الكــؤوس والجوائز
املالية عىل الالعبــني الفائزين األوائل والتي
بلغت  12مليــون لرية لبنانية من قبل رئيس
النــادي األب وديع الســق ّيم ومنظم الدورة
واملسؤول عن األنشطة الرياضية يف املدرسة
والنادي مدرب التنس فيليب متى ،إضافة إىل
املدرب الدويل الوطني ريشار الحاج واملدرب
إييل شامي اللذين ساها بإنجاح الدورة.
يشــار اىل أن نــادي مار روكــز بصدد
التحضري لدوريت تنــس يف الربيع والصيف
املقبلني بجوائز مالية تفوق الخمسني مليون
لرية لبنانية.

املاعـ ــب السـ ــعودية ت ـ ـ ل بر ـ ــلونة وتشـ ــافي دائمـ ــا
فشــل نادي برشــلونة للمرة الثالثة عىل
التــوايل يف تحقيــق االنتصــار باملالعب
السعودية.
وخرس برشلونة أمام منافسه ريال مدريد
يف كالســيكو األرض يف نصف نهايئ كأس
السوبر اإلســباين بنتيجة ( )2-3عىل ملعب
ستاد امللك فهد الدويل بالعاصمة الرياض.
وهذه ليست املرة األوىل التي يخرس فيها
البلوغرانا الســوبر اإلســباين عىل املالعب
الســعودية ،إذ غادر من نصف النهايئ قبل
عامني أمام أتلتيكو مدريد بذات النتيجة عىل
ملعب مدينة امللك عبدالله بجدة ،وتســببت
املبــاراة حينهــا يف إقالة املدرب إرنســتو
فالفريدي من تدريب البارسا.
وقبل شــهر تقريبا زار الفريق الكاتالوين
الرياض ليخوض مبــاراة كأس مارادونا ضد
بوكا جونيورز األرجنتيني عىل ملعب مرسول
بارك وخرس برضبات الرجيح بعد أن انتهى
الوقت األصيل بالتعادل بهدف ملثله.

تشايف

وال تبدو مالعب الســعودية فأل حســن

ً

لألسطورة اإلســبانية ،إذ سبق وخاض بها
عدة مباريات كالعب ومدرب.
فعندما كان العبا مع نادي الســد القطري
لعب مباراتني مع أهيل جدة تعادل يف األوىل
بنتيجــة ( )2 -2عــىل ملعــب مدينة امللك
عبدالله يف دور  1لدوري أبطال آســيا يف
نسخة  ، 201وعاد تشايف مع السد مجددا
لجدة يف السنة التي تليها ليخرس أمام أهيل
جدة ( )0-2يف دور املجموعات عام .201
ويف ذات النســخة جاء تشايف هذه املرة
كمدرب للفريق القطــري ليلتقي مع النرص
يف الدور ربع النهايئ ،ليخرس مجددا بنتيجة
( )1-2عىل ستاد امللك فهد الدويل.
وخرس بذلك تشايف يف نسخة  201من
دوري أبطال آســيا مرتني يف جدة والرياض
كالعب ثم مــدرب رغم تأهلــه يف النهاية
بقطر ،لكنه غادر البطولة يف نصف النهايئ
مبلعب ســتاد جامعة امللك سعود أمام بطل
النســخة الهالل رغم فوزه إيابا ( ،)2-4بيد
أن هذا الفــوز مل يكن كافيا للتأهل بســبب
خســارته ذهابا يف قطر ( )1-4ليخرج من
البطولة حينها.
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

اعداد  :فيليب شاس

؟

من هو
من هي؟

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

1

كاتب وأديب رويس راحلُ .رشــح لجائزة نوبل لآلداب
إسمه مؤلف من عرشة حروف ،إذا جمعت:

4

+ + + +1

أغنية لعبد الحليم حافظ.

3

2
3

خمس مرات .من مؤلفاته :األم ،طفولتي ،واألرشار.

2 1

4

 2+ + +4مدينة بريطانية.

 3+1+10+بلدة يف الجنوب.

 1+10+ +خصم.

+10+1

+ +3

+ +

طائرة مقاتلة.

بلدة يف قضاء جزين.

 10+2أداة نصب.

عموديا:

افقيا:
1ـ مرفــأ يف شــال
الرازيل ،بيتهم الديفء ،أول
الل يف النتاج.
2ـ نائب لبناين راحل.
3ـ دعــم وق ّوى ،أطعن،
مارست وعالجت العمل.
4ـ عبــوري ،شــاعر
فرنيس راحل ،تعب.
ـ هجــم ،نهر أورويب،
املهت ّز املضطرب.
ـ ثرى ،حصان ،نقاش
وخصام ،الفيل.
ـ ضــد حليــف ،رفيق
مسامر ،تطرحون السؤال
عىل ،أداة رشط.
ـ شــقيق األب ،االسم

الثــاين ملمثلة مرصية ،ما
يرى الناس فيها انفسهم،
أظلم الليل.
ـ معاوِنه ،العبري ،عملة
عربية.
10ـ طبخــة معروفة،
متشــابهان ،نغادر إىل بلد
آخر.
11ـ أعر ،أشدّ الغضب،
إسم فيل طرزان.
12ـ للنفــي ،نهايــة
الحديــث ،شــاعر أملاين،
أرشدها.
13ـ فنان وممثل لبناين،
شهم ورشيف ،مناص.

الحل السابق

افقيا:

1ـ فرنسا ،عر ،نيازك
2ـ يورد ،الدريس ،يد
3ـ كبت ،إال ،وجدان
4ـ تناولت ،بر ،يشب
ـ وسب ،قراري ،عودتها
ـ ر ّو ،أط ،جــورج خليل،
عالٍ
ـ هنيبعل ،ستيفن بُويد
ست ،فعلتم ،نرتقي
ـ ّ

ـ غوريك ،ريا ،إسفني

1ـ مصــ ّور ،صــوت رقيق
عذب ،وجع.
2ـ ممثل لبناين ،أحد امللوك.
3ـ يحســبون ،مســالك
وممرات.
4ـ ماركــة صابــون ،أقر
بالحق ،وقع رصيعا.
ـ مادة غرائية ،بيتك الريفي
األنيق.
ـ بني جبلني ،ساملهم ،أصل
البناء.
ـ األنفاق والدهاليز ،جرف
اليشء.
ـ عني غزيرة الدمع ،رشكة
طريان آسيوية.
ـ ضمري منفصل ،غ ّنجوها.

عموديا:

10ـ و ّر ،أر ّمم ،يفلت ،أمريي

11ـ وفّرت ،رأل ،أرن ،ورعاً
12ـ حــا ّر ،علم ،وبر ،إبن

سهل

13ـ مرسيدس ،فرجينيا،

حم ّو

االبراج

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

1ـ فيكتور هوغو ،حم
2ـ روبنسون ،وروار
3ـ نرتاب ،يرس ،فرس
4ـ سدّ  ،إبتكار
ـ القطع ،يرتعد
لس
ر ،لفّ ،
ـ ال ّ
أج ،عرمرم
عال،
ـ
ّ
ـ ردّ ،بروس يل
ـ روبريت تايلور

قــد يبدو ان األصدقاء يقودونك يف الطريق

الثور
) 21نيسان  21أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23متوز)
قرارات ارتجالية مترسعة يف مسائل املال .ال

الصحيح والســليم ،ولكن يف الوقت الحاسم تدع مشكلة صغرية قد تعرضك أن تكون حجر
ستضطر اىل اتخاذ القرار املناسب لك بنفسك .عرثة يف طريق نجاحك وتقدمك.

االسد
) 24متوز  23آب)

العذراء
) 24آب  23أيلول)

أنــت يف مواقف جيدة لتثبيت شــخصيتك

أنت يف هذه اآلونة يعمك الهدوء والط نينة.

ومركزك الحســن .تودع الرتابة والخمول يف قد تتعرف اىل أحد األشــخاص املهمني ،وهذا
حياتك ورمبا تلتقي فتاة أحالمك املناسبة لك .األمر سيؤثر ايجابيا عىل وضعك العميل.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 23ت21 1ت(2

تشــعر بالضغــط الكبــري يف عالقاتــك
االجتاعية .ستظهر شجاعة وسرى نفسك
املرة .الحظ اىل جانبك فال تفوت هذه الفرصة
مضطرا للدفاع عن مصالحك الشخصية بحزم
وقوة.
الثمينة ،واستغلها جيدا بذكاء لصالحك.
عواطف عميقة مستندة اىل تقارب جدي هذه

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

تفاؤل وامكانية اتخاذ قرارات جريئة جديدة

تتلهــف ملعرفة كل الخفايا والزوايا .أفكارك

مناســبة .قوة بصريتك الخارقة سستيح لك رائعة للغاية وتقرأ بني السطور ،لكن مشاكلك
التمتع ببعض جوانب
الجال يف هذه الحياة .العاطفية تبدو خارج الحلول املعهودة.
ل

الدلو
) 21ك 1 2شباط)

بج
10ـ نيجر ،جيمّ ،
األري
أخف،
11ـ يسدّ ،
ّ
ّ
12ـ أي ،لنكسر
13ـ زين شعيب ،ناي
14ـ كد ،بولونيا ،با
1ـ يرمنّ ون
1ـ تعدّ ت ،يرسح
1ـ ها ،قارعهم
1ـ إليس فرنيني ،يالو

جيوفاين بوكاشيو

اختر معلوماتك
1ـ ما إســم األديب والشاعر واللغوي والحكيم القديم
الذي ُلقّب بـِ الصا ِ
حب ،ويف أيامه كانت حرب البسوس ؟

2ـ حبل مفتول.
3ـ نحفر الب .
4ـ قرو

جلة.
املؤ ّ

ـ لقبهُ الحكيم.

1ـ طائــر قيــل انه ال
يحرق بالنار.
2ـ يُستعمل للرشب.
3ـ يصدر عن الرئاسة.
4ـ مدينة يف سرياليون،
ضمري متصل.
ـ راجني تحقيق األمر.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ سلعام.

1ـ رسحال.

2ـ ما اســم الطعام الرئييس املفضل لدى حيوان الباندا

2ـ راسني.

2ـ البيش.

حب ،لد.
3ـ ّ

مل.
3ـ عسّ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ لشالش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعروف؟

3ـ ما إسم أعىل جبل يتواجد يف دولة رسي لنكا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ يف أية امارة عربية يقع مرفأ جبل عيل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية ســنة تأسســت عاصمة االرجنتني بوانس

آيرس؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ من هــو العامل واملؤرخ املرصي الــذي ُلقّب بـِ أبو

املعارف املرصية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية دولة وعاصمة آســيوية تقع أطول سارية

علم يف العامل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هي املمثلة املرصية التي ولدت يف القاهرة عام

 1 1وإسمها األصيل هالة جورج يونان؟

4ـ إمييه.

4ـ إيل ّيا.

ـ مند ِ
هش.

الحل السابق الختر معلوماتك
1ـ جزيرة ميلو.
2ـ الفرعون سنفرو.
3ـ عبد األحد.
4ـ أبو ملعة.
ـ حواىل 2300
ـ يف الواليات املتحدة.
ـ خليج املكسيك.
ـ سنة 1 1

من ستة حروف:

تحلم بتحول ما يف طريقة عيشك ويف منط
انفــراج مادي مرتقب يضــع حدا لضائقة
مالية تعانيها منذ فرة طويلة .تتمتع بالنشاط
حياتك .بعض املشاريع القدمية تطرح أمامك
والحيوية ما يدفعــك للقيام بأعال عديدة
مجددا فا عليك اال إختيار األفضل لصالحك .منتجة.

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

10ـ أديــة لبنانيــة راحلة،
موسيقى األغاين.
11ـ صار ســهال ،االســم
الثــاين لوزير لبناين ســابق،
سقيِي لـِ.
12ـ عــامل فلــيك فرنيس،
الزوج.
13ـ حجر كريم ،قابلتها.
14ـ بحــر متفــرع مــن
املتوسط ،متشابهان.
1ـ إحرم ،العسكري.
1ـ أعان ،ينشد.
1ـ دولة أوروبية ،منح.
1ـ ممثلة سورية صاحبة
الصورة.

افقيا:
1ـ موسيقى برازيلية.

يعيش يف املاء.

الحل السابق

عموديا:

الحوت
) 20شباط  20آذار)

دقيق أنت يف حياتك الخاصة والعامة وهذا
حالــة مادية جيدة وثابتة .إســتقرار يف
ــب ،ويف العمل .الطريق ممهد
العاطفة وال ُ
ح ّ
مييزك عن اآلخرين .همومك كثرية لكنك تنجح
فال تردد يف تنفيذ خططك .خر جديد يسعدك
دا ا يف تخطي املشاكل بفطنة وبراعة.
يف املساء.

دولة افريقية
الرتغال
أملانيا
اعتبار
الكويت
أوترخت
بيرسون
بوليفيا
برامز
ترشين
ترييزا
متوين
تالريان
ثغر
ثانت
ثقة
حوانيت
حنطة
خمرية
خالد
داروين
دقة
دانوب
دجاجة
رومانيا
رانغون
زافنتم
سنابل
شص
شارع
شمس
شبيبة
صنديد
طرابلس
عذر
عز

SUDOKU

غامبيا
قش
كارلوس
مونتانا
نازك

هرني
هومريوس
يريفان.

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.

الحل السابق
فادوز
الحل السابق

الجمعة  14كانون الثاين 2022
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

اتحـــــادات بـــــر العماليـــــة نف ــــ ت «يـــــوم غضـــــب» :مطالـــــب محقـــــة ورســـــالة سياســـــية «مضبوطـــــة»
(تتمة ص(1
الحكومــة يعلل عدم تنفيذ وعوده بغياب جلســات الحكومة،
وكذلك غياب التمويــل بعدما رفض البنك الدويل تغطية املبلغ
الــذي يصل اىل نحو مليــار لرية غري متوفرة يف الخزينة او
مرصف لبنان ،اما طبع العملة الوطنية فغري ممكن النه سيزيد
التضخم.

تعطيل مقصود للتفاهم

يف املقابــل وان كان فريق رئيــس مجلس النواب نبيه بري
مــدركا لصعوبــة االوضاع املالية اال انه يــرى بان اعطاء هذا
القطاع حقوقــه ممكن جزئيا بعيدا عن االزمة الحكومية لكن
رئاســة الجمهورية ورئاســة الحكومة يضغطان عر تعطيل
التفاهم للضغط يف ملف الحكومة .ولهذا انتقل تبادل «الرسائل»
املضبوطة اىل «الشــارع» لتنفيــس االحتقان ،ومل يجر تعليق
االرضاب كــا جرت العادة ســابقا بعدما نفــذت اربع دعوات
من اصل ســبعة ،ولهذا تشــري اوساط معنية بامللف ،ان معاناة
السائقني مستم ّرة وعىل الرغم من احقية مطالبهم فان استخدام
االليات نفســها وتوظيفها يف السياسة يضعف الحراك ويع ّريه
من مضمونه ،خصوصا ان عنوان «الغضب» املفرض تائه ودون
عنوان جدي ملحاسبة املسؤولني عن االنهيار يف كافة القطاعات
وليس فقط قطاع النقل الري ،ولكن ســيبقى هذا امللف عنوانا
لتبادل «الرســائل» السياسية .وللمفارقة انه تزامنا مع التحرك
المس سعر صفيحة البنزين الـ  400الف لرية!.

العتمة الشاملة؟

ويف ظل غياب الحلول املوقتة او املســتدامة الزمة انقطاع
كهربــاء الدولة ،وبعد التصاعد الجنوين يف ســعر صفيحة
املازوت التي وصلت اىل  410االف لرية ،وهي مرشحة لالرتفاع
يف االيام املقبلة،هدد تجمع أصحاب املولدات الخاصة بالعتمة
الشاملة خالل  4ساعة اذا مل يتم ايجاد حل لالزمة...

«عالمات استفهام» فرنسية

يف هــذا الوقت ،ابدى الفرنســيون اســتغرابهم من غياب
املعالجــات الحكومية لالنهيــار االقتصادي واملايل يف البالد،
وعلمت «الديار» ان الســفرية الفرنسية آن غريو ابلغت الرئيس
ميشال عون يف اللقاء االخري معه ،بان مثة عالمات استفهام
مثرية للقلق لدى باريس جرى مناقشــتها مع رئيس الحكومة
نجيــب ميقايت حيال حالة «االستســالم» املريب ازاء االنهيار
االقتصادي املتواصل يف البالد والذي يرجم ارتفاعا يف ســعر
رصف الدوالر ،وارتفاع جنوين باالســعار ،وشــددت عىل ان
بالدها تخ من انفجار اجتاعي «مفتعل» ســيؤدي حتا
اىل تأجيل إجراء االنتخابات النيابية وتهديد انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،واشــارت رصاحة اىل ان مثة قناعة فرنسية بان

مثة قوى تدفع اىل االنهيار الشامل يف البالد ،مبدية قلقها من
بطء سري املفاوضات مع صندوق النقد!

بعد لقائه رئيس الجمهورية ،ميشال عون ،انه سيحرض خالل
أيام لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية.

ووفقا للمعلومات ،ســمعت الســفرية الفرنســية تبادل
لالتهامات من قبل املســؤولني حول املســؤولية عن «الشلل»
الراهــن يف البالد ،فرئيس الجمهوريــة ابلغها ان «التعطيل»
يقوم به االخرون ملنعه من «االنقاذ» ،وهم اليوم يرفضون مجرد
القدوم اىل القرص الرئايس الجراء حوار حول النقاط الخالفية
ومنهــا خطة التعايف االقتصادي ،فيا مجلس الوزراء معطل
من قبل «غريه» .اما رئيس الحكومة فســبق واكد ان ما باليد
حيلــة وهو توىل مهمــة صعبة لكنه مل يكن يتوقع ان تصبح
«مســتحيلة» يف ظل غياب «حس» املســؤولية عند املكونات
االخرى التي تقدم مصالحها السياسة عىل ما عداها!...

ويف ملــف الغاز املرصي ،اعلن بو حبيب ان األمريك ّيني أبلغوا
املرصيّني استثناء لبنان من عقوبات «قانون قيرص» الستجرار
الطاقة ،واكدت اوساط مطلعة ان «رسائل التطمني» االمريكية
تبقى دون املســتوى املطلوب مرصيا حيث يرص املرصيون عىل
قرارات خطية تتجاوز «رســالة» التطمينــات من الخارجية
االمريكيــة وتطالب القاهرة بضانات من الكونغرس ،ولهذا ال
تــزال االمور «ضبابية» حتــى االن بانتظار تحويل الوعود اىل
امر واقع...

تبادل اتهامات!

«سباق مع الوقت» حكوميا؟

يف هذا الوقت ،يخوض رئيس الحكومة نجيب ميقايت سباق
مع الوقت ،وهو سيبارش مطلع االسبوع املقبل ،وسيبدأها مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري يف محاولة لتهيئة االرضية لعقد
اجتاع للحكومة لدرس املوازنة بعدما تبلغ ان وزارة املال تضع
اللمســات األخرية عىل املرشوع الذي سيكون جاهزا قبل نهاية
الشــهر الجاري ،ووفقا الوساط وزارية ،يبدو ميقايت محرجا
بعدما وعد بالدعوة اىل جلسة عندما تنتهي املوازنة وهو يريد
الحصــول عىل وعد من بري بحضــور «رمزي» «للثنايئ» يف
الجلســة لتمريرها ،دون ان يتم دراسة مواضيع اخرى ،اوعقد
جلســات اخرى ،واذا مل يحصل عىل اجابات ايجابية فان احد
الحلــول قد يكون تاخري انجاز املوازنــة التي تعاين اصال من
مشــكلة تحديد ســعر رصف الدوالر الذي سيتم اعتاده يف
اعدادها ،وهي النقطة األبرز الخاضعة للنقاشــات يف الوقت
الراهن.

هوكشتاين وقلق من «التنازالت»؟

يف غضــون ذلك ،تتحرض بريوت الســتقبال «الوســيط»
االمرييك يف الرســيم البحري اموس هوكشتاين خالل االيام
القليلة املقبلة ،اذا ما حصل عىل استثناء من حكومته بالسفر
بســبب قيود «كوفيد» ،ووفقا الوســاط دبلوماسية ينتظر
املسؤولني اللبنانيني جوابا ارسائيليا واضحا عىل «الطروحات»
اللبنانيــة االخرية التي حملت يف طياتهــا تنازالت «مغرية»
عــن الخط  2الذي مل يعد خطا تفاوضيا ،وبات الطرح القائم
محصورا مبقايضة حق لبنان بغاز ب «قانا» ب»كاريش» الذي
كان يفرض ان يحصل لبنان عىل حصة وازنة منه ،وثم قلق يف
بريوت من ان يجر التنازل االخري تشــددا يف املوقف االرسائييل
واملطالبة باملزيد من التنازالت اللبنانية ،وهو امر ســيتضح مع
زيارة هوكشتاين حيث اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب،

الــــــــنــــــــوو االيــــــــــــرانــــــــــــي ...خـــــــــا بـــــيـــــن طـــــهـــــران
(تتمة ص(1
أن الوقــت املتاح للعــودة إىل االتفاق النووي مع إيران قصري
وهو مسألة أسابيع ال أشهر.
ويقول دبلوماسيون إن إيران والواليات املتحدة تبديان القليل
مــن املرونة إزاء القضايا الجوهرية يف املحادثات النووية غري
املبارشة يف فيينا ،ما يثري تســاؤالت حول إمكانية التوصل
إىل حل وســط قريبا لتجديد االتفاق املرم عام  201مبا يبدد
املخاوف من اندالع حرب أوسع يف الرشق األوسط.

رفض إيراين

من جانبــه ،أعلن رئيس لجنة األمن القومي والسياســة
الخارجية يف الرملان اإليراين وحيد جالل زاده أن واشــنطن
غري مســتعدة لتقديم ضانــات ،وتتعهد فقط بالتوقيع عىل
أي اتفاق.
وقال زاده إن إســراتيجية بــالده ال تقوم عىل إبرام اتفاق
مؤقــت ،موضحا أن االتفاق املؤقت يطالب بوقف إنتاج أجهزة
الطرد املركزي ،وخفض نســبة تخصيــب اليورانيوم ،كا أنه
يطرح فكرة اإلفراج عن بعض األموال اإليرانية املجمدة.
وأكد املسؤول اإليراين أن واشنطن ترفض آلية تحقق طويلة
األمد وتتحدث عن آلية قصرية ،مبينا أن بالده تطالب بضانات
أمريكية مدعومة بقرار دويل من مجلس األمن.
وبخصوص العقوبات األمريكية عىل طهران ،كشف زاده عن
أن الواليات املتحدة غري مستعدة لرفع كافة العقوبات وتسعى
إلبقاء بعضها.
ورأى رئيــس لجنة األمن القومي أن إيران ليســت متفائلة
بعودة واشــنطن لتنفيذ التزاماتها يف االتفاق النووي ،كونها
تريد العودة واســتغالل االتفاق النــووي لتقييد برنامج إيران
النووي ،وفق تعبريه.
وترص إيران عىل الرفع الفوري لجميع العقوبات التي فُرضت
يف عهــد الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب يف عملية
ميكن التحقق منها .وتقول واشــنطن إنها سرفع القيود التي
تتعارض مع اتفاق  201إذا اســتأنفت إيران االمتثال لالتفاق،
ما يعني أنها سترك قيودا أخرى ،مثل تلك املفروضة مبوجب
اإلرهاب أو تدابري حقوق اإلنسان.
وكشــف موقع أكسيوس ( )Axiosعن أن إدارة بايدن حددت
نهاية كانون الثاين الجاري أو أوائل شباط املقبل موعدا التخاذ
قرار بشأن املفاوضات مع إيران.

موقف فرنسا

بدوره ،قال وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان أمام
الرملــان الفرنيس الثالثاء ،إن القوى العاملية وإيران بعيدة عن

التوصــل التفاق إلحياء االتفاق النووي ،كا أعرب عن أســفه
لتباطؤ املحادثات ،ما يقوض فرص إيجاد حل يحرم مصالح
جميع األطراف ،حسب تعبريه.
وكان وزيــر الخارجية الفرنيس أكــرث تفاؤال يوم الجمعة
حني قال إن املفاوضات تتقدم «عىل مســار إيجايب
املــا
نسبيا» ،كا علق نظريه اإليراين حسني أمري عبد اللهيان بالقول
غريت ســلوكها وتوقفت عن لعب دور «الرشطي
إن فرنســا ّ
السي » يف املحادثات.
وتعليقــا عىل أجواء املحادثات يف فيينا ،قال أبو القاســم
باينــات ،زميل مركز بيلفر للعلوم والشــؤون الدولية بجامعة
هارفارد ،يف تقرير نرشته مجلة «ناشــونال إنرســت» (
) إنــه صار من الواضح بشــكل متزايد أن
اســتعادة االتفاق النووي تشــكل تحديا كبريا من دون ضان
استمراره.
وأضاف أنه بعد بضع سنوات من انسحاب ترامب من االتفاق،
ثم إطالقه حملة الضغط القصوى ضد إيران ،ورد طهران عىل
ذلك عر ترسيع برنامجها النووي وتوسيعه ،يتعني عىل صناع
السياسات يف واشــنطن وطهران ضان بقاء االتفاق ساريا
لجميع أطرافه طوال فرة استمراره ،مبجرد إحيائه.

الجمهوريون يدعون بايدن لالنسحاب
الفوري من مفاوضات فيينا

ويف الداخــل األمرييك ،وجه عرشات املرشعني الجمهوريني
يف الكونجــرس األمرييك رســالة إىل الرئيس جو بايدن عر
الخارجيــة األمريكيــة لدعوته إىل االنســحاب الفوري من
املفاوضات غري املبــارشة التي تعقد يف فيينا للتوصل التفاق
نــووي جديد مع إيران إضافة إىل املطالبة يف فرض املزيد من
العقوبات االقتصادية عىل طهران.
وأضافت الرســالة التي وقع عليهــا  10نواب من الحزب
الجمهوري األربعاء أن عىل إدارة بايدن محاســبة طهران ألنها
تقوم بتخصيب اليورانيوم بنســبة  20و 0باملئة إضافة إىل
تخزينه.
وطالب املوقعون كذلك مبحاســبة إيــران عىل ملف تجارة
النفط مع الصني وفنزويال وروسيا بعدما اعتروا أن استمرار
إيران يف تصدير النفط يشكل تحد آخر لبالدهم.
وزادت الرسالة أن رفع العقوبات عن إيران يعني أنها ستكون
قادرة عىل الحصول عىل مليارات الدوالرات التي ســوف تقوم
باستخدامها باملســتقبل ألعال إرهابية ضد الواليات املتحدة
وحلفائها.

و ـــالـــة االدويــــــة االوروبــــيــــة ت ــحــ ر مـــن ال ــج ــرع ــات امل ــع ــززة
من سكان العال
الصحة العاملية :ال نزال بعيدين عن تطعي
(تتمة ص(1
جديدة تكون أنجع يف الحاية من انتقال العدوى.

إحصاءات منظمة الصحة

توازيا ،يتف املتحور أوميكرون بوترية مل يشــهدها العامل
منــذ بدء الجائحة ،وفقا ملا أكده مدير منظمة الصحة العاملية
تيدروس أدهانوم غيريســوس يف مؤتــم صحفي االربعاء
املا  .وقال غيريسوس إنه رغم أن أوميكرون يسبب أعراضا
أقل شــدة من املتحورات السابقة ،فإنه يبقى خطرا وخصوصا

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

لغري املطعمني ،وأشار إىل أن عدد اإلصابات الجديدة بأوميكرون
فقط.
يف العامل بلغ  1مليونا يف األسبوع املا
وفيــا يتعلق برامج التطعيم يف العامل ،قال مدير منظمة
الصحــة العامليــة إن  0دولة يف العامل طعمت  40فقط من
ســكانها حتى اآلن ،وإن  3دولة مل تتمكن من تطعيم ســوى
 10من سكانها.
ورصح غيريسوس «بعض العوائق التي واجهناها بشأن
اإلمــدادات بدأت تزول اآلن ،لكننــا ال نزال بعيدين عن بلوغ
هدف تطعيم  0من ســكان العــامل بحلول منتصف العام
الجاري».

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

«ضبابية» الغاز املرصي

تاجيل الحوار ال الغائه!

يف هــذا الوقــت ،اضطر رئيس الجمهورية ميشــال عون
اىل تاجيــل انعقاد الحــوار الوطنــي ،دون التخيل عن فكرة
انعقــاده ،بعدما ترك الدعوة مفتوحة ،مع العلم ان كل االجواء
الداخلية والخارجية تشري اىل انعدام فرص انعقاده فضال عن
نجاحه ،بعد الردود الســلبية التي جاءت من كل من رئيس تيار
املستقبل ســعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمري
جعجع ورئيس الحزب التقدمي االشرايك وليد جنبالط ورئيس
تيار املردة سليان فرنجية واعالن مقاطعة هذا الحوار رفضا
ملحاولة «انقــاذ» العهد ،فيا وافق رئيس مجلس النواب نبيه
بري عىل الحضــور من موقع «الخصومة» متوقعا الفشــل
املســبق .ووفقا ملصادر مطلعة ،فان عون املدرك الســتحالة
جمع «خصومه» عىل طاولة واحدة ،مل يرغب يف «دفن» فكرته
التي ولدت «ميتة» ،لكنه ابقى عليها «معلقة» الدانة املقاطعني
باعتبارهم مســؤولني عن تضييع فرصة «انقاذية» ،يدرك هو
نفسه انها غري متوافرة!
قد اشــعل بيان رئاسة الجمهورية الذي دعا املقاطعني إىل
«وقف املكابرة» ،حربا عالية الســقف مع تيار املســتقبل الذي
وصــف الرئيس بانه «يب التعطيــل» .وقال مكتب اإلعالم يف
رئاســة الجمهورية ،يف بيان ،إنّه «عىل أثر املشــاورات التي
أجراهــا رئيــس الجمهورية العاد ميشــال عون مع رئييس
مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة
تبني أنّ عدداً منهــم تراوحت مواقفهم بني رفض
إىل الحــوارّ ،
التشــاور ورفض الحوار مبا يح ّملهم مسؤولية ما يرتّب عىل
استمرار التعطيل الشامل للسلطات ،حكومة وقضاء ومجلساً
نيابياً» .وأشار إىل أنّ «دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى
الحس الوطني للمقاطعني عىل
مفتوحــة ،وإذ يأمل أن يغلــب
ّ
أي مصالح أخرى ،يدعوهــم إىل وقف املكابرة» ...ويف انتقاد
مبارش «للثنايئ الشــيعي» اكدت الرئاسة االوىل ان «استمرار
تعطيــل مجلس الوزراء هو تعطيل متع ّمد لخطّة التعايف املايل
واالقتصــادي التي من دونهــا ال مفاوضات مع صندوق النقد

الدويل وال مع غريه...

رد عنيف من املستقبل

وفيا ردت اوساط القوات اللبنانية والحزب االشرايك عىل
كالم الرئيس واعترته متناقضا مع الوقائع ويحمل افراءات،
جاء الرد االعنف من تيار املستقبل حيث اعتر املستشار اإلعالمي
للرئيس ســعد الحريري حسني الوجه يف سلسلة تغريدات عر
«تويــر» انه من املحزن جداً جداً ان تصل رئاســة الجمهورية
ومكتبها االعالمي اىل حدور اإلنكار الكامل ملسار التخبط الذي
وضعــت فيه البالد  .ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي
يعانيها العهد والحزب الحاكم  ،حيث تنىس رئاسة الجمهورية
انها متثل االب الروحي والســيايس لثقافة تعطيل املؤسسات
وتعطيل الحوارات وينــىس .بدوره ،علق األمني العام لـ «تيار
املســتقبل» أحمد الحريري ،عر «توير» ،عىل بيان رئاســة
الجمهورية قائال« :رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم اآلخرين
مبا هو غارق فيه« ،يب التعطيل» مضيع البوصلة ،وعم يحيك
بالحس الوطني ،فاقد اليشء ال يعطيه.

عون تتجه للتصعيد مع سالمة

قضائيــا« ،كباش» جديد بــني املدعية العامة يف جبل لبنان
القاضية غادة عون وحاكم مرصف لبنان رياض ســالمة الذي
مل يحرض جلســة االستاع باالمس متها عون بانها «خصم»
ال «حكم» ،موحيا انه لن ميثل امامها ،علا ان عون حددت يوم
الثلثاء املقبل كموعد جديــد ملثوله ،وتفيد املعلومات ان املوعد
ســيكون االخري ،وبعدها ستصدر مذكرة بحث وتحر بحقه او
مذكرة توقيف نسب ًة لألسباب التي ذكرتها سابقاً.
وقد اكد ســالمة انه طلب قبل يوم من موعد االســتاع له
امس بطلب الر ّد اىل عون وقد سجل لدى محكمة االستئناف يف
جبل لبنان ،وقد اســتلمها مكتبها يف صباح هذا التاريخ وكان
جــب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر يف القضية اىل ان
يتو ّ
يفصل القضاء املختص يف هذا الطلب.
ويف تاكيــد عىل اعتبارها «خصم ال حكم» اكد ســالمة يف
بيانه ان القاضية غادة عون غ ّردت مراراً وتكراراً ،وبشكل عدايئ
عىل حســابها الشــخ عىل توير متناولة شخصه بعبارة
سلبية ،مستبقة االحكام القضائية ...وبحسب أبسط القواعد
أن يكون خصاً وحكاً يف آن
القانونيــة ،ال ميكن للقــا
واحد ،وبــات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّ م بها
االشخاص ذاتهم ،أسباباً سياسية.
ومل تتاخــر القاضية عون بالرد عىل ســالمة متهمة اياه
بارتكاب مغالطات غــري واقعية الهدف منها فقط عدم املثول
امــام النيابة العامة لتقديــم دفاعه يف حني ان من هو واثق
براءتــه ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها يف
مذكرته .نافيا بان تكون تناولت عىل «التويت» اية مسائل تتعلق
بوقائع املالحقات الجارية امامها.

أزمــة أو رانيا تتفاق « :أوروبــا تقترب من الحرب» وروسيا تهدد
(تتمة ص(1
مبناطق نفوذ أو قيود عىل حقوق الدول يف اختيار تحالفاتها،
يف إشارة إىل مطالب موسكو بأن يوقف حلف شال األطليس
(الناتو) التوسع رشقا.
وعادت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لتحذر من أن القارة
(العجوز) أقرب للحرب أكرث من أي وقت مىض ،وذلك بســبب
التوتر مع روسيا بشأن األزمة األوكرانية.
ومــن جانبه حذر وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو من
أن «أوروبــا أقرب للحرب أكرث مــن أي وقت مىض» .وأوضح
باجتــاع لهذه املنظمة األوروبية عقــد يف فيينا أمس أن
املنطقة تواجه منذ عدة أسابيع احتال حدوث تصعيد عسكري
كبري رشق القارة.
وحول احتال حدوث تصعي ٍد عسكري كبري بأوروبا الرشقية،
حذر الوزير البولندي متحدثا عن األوضاع يف كييف ومولدوفا
واألزمة بني جورجيا وأرمينيا ،لكنه تجنب ذكر روسيا باالسم.
كا هيمنت األزمة األوكرانية أيضا عىل اجتاع وزراء دفاع
دول االتحاد األورويب مبدينة بريست الفرنسية ،والذي يناقش
أيضا اإلسراتيجية العسكرية األوروبية املوحدة.
ومــن جانبه حــذر مفوض السياســة الخارجية باالتحاد
ســريد
األورويب جوزيب بوريل من أن أي اعتداء عىل أوكرانيا
ُ
عليه بحزمة من العقوبات .أما وزيرة الجيوش الفرنسية فقالت
إن الوزراء أكدوا أن أمن واســتقرار أوروبا من صالحيات دولها
وحدها.
من جهته ،كرر وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن أمس
القــول إن باب الناتو ســيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد رغم
طلب روســيا أال مينح الحلف أوكرانيا عضويته ،يف محادثات
جرت هذا األسبوع بأوروبا يف محاولة لخفض حدة التوتر.
واستمرت املحادثات بني مسؤولني أمريكيني وروس يف فيينا
أمس يف إطار منظمة األمن والتعاون بأوروبا والتي تضم يف
عضويتها دولة ،يف وقت تحشــد فيه موسكو قواتها قرب
الحدود مع أوكرانيا.
وقــال بلينكــن يف مقابلة مع تلفزيون «إم إس إن يب يس»
(« )MSNBCمل يتحــدد بعد الطريق الذي سيســلكه (الرئيس
الرويس) فالدميري بوتني .هل ســيختار طريق الدبلوماسية
والحوار لحل بعض هذه املشــكالت أم سيســتمر يف مســار
املواجهة والعدوان»؟.

فرض عقوبات

يف غضون ذلك ،قدّ م أعضاء دميقراطيون مبجلس الشــيوخ
ينص عىل فرض عقوبات عىل الرئيس
األمرييك اقراح قانون
ّ
الرويس ،وتقديم مســاعدات مالية لكييف إذا غزت موســكو
وينص اقراح قانون «الدفاع عن سيادة أوكرانيا» عىل
أوكرانيا.
ّ
فرض عقوبات عىل بوتني ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستني
ومســؤولني عســكريني بارزين والعديد من كيانات القطاع

املرصيف الرويس يف حال حصول «غزو» أو «تصاعد» لألعال
العدائية الروسية ضدّ أوكرانيا.
ينص االقراح عىل تقديم  00مليون دوالر مســاعدات
كا ّ
عســكرية إضافيــة ألوكرانيا من أجل التعامــل مع «الغزو»
الــرويس ،أي أكرث من ضعــف ما قدّ مته إدارة بايدن إىل كييف
العــام املا  .وازدادت حدّ ة التوتر ،األشــهر األخرية ،بعدما
اتهمت واشنطن ودول غربية روسيا بحشد قوات قرب حدودها
مع أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل.

«لن نتفرج»

قال الســيناتور الدميقراطي بــوب مينينديز ،العضو النافذ
بلجنة الشــؤون الخارجية مبجلس الشيوخ األمرييك يف بيان
«هذا النص يظهر بوضوح أنّ مجلس الشيوخ لن يقف مكتوف
اليدين يف مواجهة تهديد الكرملني بغزو جديد ألوكرانيا».
النص أيضاً الواليات امل ّتحــدة عىل «النظر يف كل
ويحــض
ّ
ّ
التدابري املتاحة واملناسبة» لضان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز
«نورد سريم  »2الذي يعتر أنّه «أداة تأثري خبيثة لروسيا».
وهويحظىبدعم  2منأعضاءمجلسالشيوخالدميقراطيني،
يف مقدّ متهم زعيمهم تشاك شومر والبيت األبيض.
وقد أشــارت الناطقة باســم مجلس األمن القومي بالبيت
جه إذا ما أق ّر
األبيــض إمييل هورن إىل أنّ هذا االقراح ســيو ّ
«رضبة قوية لالقتصاد الرويس».

موسكو تهدد

مــن جهته قــال الكرملني إن هناك خالفاً بشــأن القضايا
الرئيســية مع واشــنطن ،واصفا الوضع بـ «األمر الســي »
واملحادثات مع القوى الغربية بأنها «غري ناجحة».
وأضــاف أنه يتوقــع الحصول قريباً عــىل رد كتايب عىل
مقرحاتــه بشــأن الضانات األمنية ،وقــال إن اإلعالن عن
احتال فــرض عقوبات أمريكية ،بالتزامــن مع املفاوضات،
محاولة للضغط عىل روسيا.
هذا وقد عر وزير الخارجية ســريغي الفروف عن أمل بالده
يف أن تفي الواليات املتحدة وحلف الناتو بوعودها بشأن الرد
كتابيا عىل املقرحات الروسية املتعلقة بالضانات األمنية.
وقال الفروف إن واشنطن وعدت بتقديم مقرحات ملوسكو
األسبوع املقبل ،بالتزامن مع حصولها عىل رد من الناتو.
وقد اتهم سريغي ريابكوف ،نائب وزير الخارجية ،واشنطن
وحلفاءها بأنهم ليســوا مســتعدين لالســتجابة للطلبات
الجوهرية الروسية بشأن الضانات األمنية.
كــا اعتر املســؤول الرويس أن الواليــات املتحدة وحلف
الناتو ليسا مســتعدين للحديث إال عن الضانات األمنية التي
تخدمها ،حسب تعبريه.
وحــذر ريابكوف من أن بالده ســتتخذ إجراءات ضد حلفاء
الواليات املتحدة إذا مل تســتجب األخرية وحلف الناتو لطلبات
الضانات األمنية.

املحكمة االتحادية العراقية تعل عمل هي ة رئاسة البرملان املنت بة مؤقتا
(تتمة ص(1
ومخالفات للنظام الداخيل ملجلس النواب.
ويف الوثيقة الرسمية املنشورة إنّه «انطالقاً من أن للقضاء
الدستوري الوالية العامة يف املسائل الدستورية قررت املحكمة
االتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب ايقافاً موقتاً
لحني حســم الدعوى ،والقرار ملزم للســلطات كافة استناداً
للدستور وقوانني املحكمة االتحادية».
وكان محمــد الحلبويس قد فاز قبل أيام برئاســة الرملان

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

العراقــي ،بعدما نــال  200صوت مقابل  14صوتاً ملنافســه
محمود املشــهداين ،ويف ٍ
وقت الحق أعلن الحلبويس فتح باب
الرشيح ملنصب رئيس الجمهورية ،معلناً أنّ املدة هي  1يوماً،
قبل أن يرفع الجلســة .كا تم أيضاً يف نفس الجلسة انتخاب
حاكم الزاميل نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي ،والنائب
شاخوان عبدالله أحمد نائباً لرئيس املجلس.
وهذه الجلســة كانت أول جلســة للرملــان العراقي منذ أن
صادقت املحكمة االتحاديــة العراقية عىل نتائج االنتخابات،
التي جرت يف الـ  10من ترشين األول ،وفاز فيها التيار الصدري
بغالبية  3مقعداً.

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