«كورون ــــــا» 15 :حال ــــــة وف ــــــاة
و 6811إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

بـــــــــطـــــــــولـــــــــة لــــــبــــــنــــــان
فـــــــــي كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم :
األنــــــصــــــار يـــفـــقـــد نــقــطــتــيــن
أمــــــــام طــــرابــــلــــس ((2-2
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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  6811إصابة
بالفريوس ،ليصبح العدد اإلجايل لإلصابات .808612
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل  6617محلية و194
وافدة» ،مشرية اىل أنه «تم تسجيل  15حالة وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجايل للوفيات .»9353
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مصــــــــادر حــــــــزب اللــــــــه للديــــــــار  :تعليــــــــق مشــــــــاركتنا بمجلــــــــس الــــــــوزراء ديمقراطــــــــي
تأخـــر الســـتجرار الغـــاز املصـــري للبنـــان  ...واشـــنطن تتشـــدد علـــى ان ال تســـتفيد منـــه دمشـــق

نور نعمة
مع ايحاء رئيس الحكومة نجيب ميقايت بأن املوازنة باتت
جاهزة وعليه ســيدعو لعقد جلســة ملجلس الوزراء ،يبدو
ان الوقائع تشــري اىل عكس ذلك .فالتقلب يف سعر الرصف
وارتفاع الدوالر ومن ثم تراجعه جعل وزارة املالية ترتيث يف
وضع املوازنة مبا ان عليها تحديد ســعر رصف موحد تعتمد
وفقا لهذا الســعر الحسابات االخرى فيها .ويف هذا االطار،
قالت مصادر حزب الله للديار بان وزراءها ووزراء حركة امل
لن يشــاركوا يف اي جلسة ملجلس الوزراء طاملا ان االسباب
التــي ادت اىل تعليق مشــاركتهم ال تزال قامئة .وكشــفت
مصــادر مطلعة انه حتى اللحظــة كل التصاالت التي يقوم
بها الحــاج وفيق صفا بني حزب اللــه والتيارالوطني الحر
والحاج حســني خليل مع الوزير السابق عيل حسن خليل مل
تؤد اىل اي نتيجة وكان الرد االخري منذ ايام للرئيس ميقايت
انه مقابل عقد جلســة ملجلس الوزراء وحتى ان كانت فقط
للموازنــة فاملطلوب ان يتضمــن جدول اعالها اقالة رئيس
مجلس القضاء االعى ســهيل عبود وهذا ما رفضه ميقايت.
ومل يطرأ اي جديد بعدها .
ويف النطــاق ذاتــه ،قالت اوســاط سياســية للديار ان
االتصــاالت التي يتوالها حزب الله بني الوطني الحر والرئيس
بــري مل تؤد اىل اي حلحلة بني الطرفني يف امللفات املطروحة
عى غرار عقد جلســة ملجلــس النواب وارصار التيار الوطني
الحــر عــى اقالة حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة وهذا

يرفضه بري اضافة اىل اســتياء بري من تحديد الرئيس عون
يف الدورة االســتثنائية ملجلس النــواب جدول اعال محدد
وبالتايل ال جلســة ترشيعية ملجلس النــواب .وعليه ،تبدو
االمــور مقفلة حتى االن حتــى ان املصادر املتابعة للعالقات
بني الوطني الحر وبري وميقايت تستبعد اي جلسة للحكومة
قبل االنتخابات النيابية.
والحــال ان الحلول الداخلية مقفلة كليا واالطراف اللبنانية
عاجــزة عن ايجاد حلول للمشــاكل والجميــع ينتظر حلحلة
للتطــورات االقليمية والدولية تســمح بانتاج تســوية عى
شــاكلة اتفاق الدوحة وهذا امر مستبعد الن العرب مشغولون
مبشــاكلهم الكثرية .ومن هنا تســتبعد االوســاط حصول
االنتخابات النيابية حتى الرئاســية وبقاء االوضاع يف لبنان
عى ما هي عليه بانتظار مبادرة عربية او دولية غري متوافرة
االن .ويذكر ان فرنسا االن مشغولة باالستحقاق الرئايس كا
ان االجتاعات التي تحصل بني االيرانيني والســعوديني ال يتم
التطرق فيها اىل امللف اللبناين.

} مصادر حزب الله للديار:
االسباب التي ادت اىل تعليق مشاركتنا
مبجلس الوزراء ال تزال قامئة }

بدورها ،اوضحت مصادر حزب الله للديار ان عدم مشاركتها
يف مجلس الوزراء هو امر دميقراطي والدســتور ال ينص عى

(تتمة املانشيت ص)12

زحمة مواطنني عىل املصارف

ّ
بــاســيــل يُــخــصــص اجــتــمــاع املــجــلــس السياسي
لــحــزب الــلــه ...والــخــاصــة« :تــعــا وال تجي»!

ســـجـــون لـ ــبـ ــنـ ــان ...بـــــؤر املــــــوت الــبــطــيء
ومــــــــراكــــــــز الـــــقـــــصـــــاص ال اإلصـــــــــــاح!

خـــــســـــائـــــر رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة
تــــتــــوالــــى ...فـــمـــاذا بــعــد دعـــــوة الـــحـــوار؟

جويل بو يونس ص 3

باميال كشكوريان السمراين ص 6

محمد علوش ص4

مفاوض ـــات فيين ـــا :تف ـــاؤل دول ـــي بانج ـــاز االتف ـــاق الن ـــووي خ ـــال أس ـــابيع
ال يــزال عــدد كبري من
القضايــا يف املفاوضــات
النوويــة يف فيينا دون حل
يف املحادثات غري املبارشة
بني إيران والواليات املتحدة
التــي تهدف إلحياء االتفاق
النووي لعام  ،2015وسط
تفــاؤل رويس وأورويب
وإيــراين حــذر بخصوص
الوصــول إىل اتفاق خالل
الفرتة القادمة.
وقال مصــدر للصحفيني
«يف كل جزء مــن الورقة
(غري املكتملــة التي تحدد
العريضــة
الخطــوط
التفــاق) ،توجــد قضايا
مازالــت قيد الدراســة»،
مضيفــا أنــه بالرغم من مركز مفاوضات فيينا
أن املفاوضــات تســري يف
و»مسار إيجايب» رغم أن الغرب يواصل استنكار
االتجاه الصحيح «ال توجد فســحة من الوقت»« .بطء» املســار يف ظل استمرار إيران يف تطوير
جــاء ذلك بينــا تحدث مراقبــون عن تقدم برنامجها النووي.
املفاوضات إلنقــاذ االتفاق الدويل حول النووي
ورصح وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد
اإليــراين بهدوء خلف أبواب مغلقة يف فيينا.
اللهيان «وصلتنا رسائل غري رسمية من واشنطن
وقالــت مصادر مقربة من مفاوضات فيينا إن تحمــل كالما جيدا لكنها تفتقر ملبادرات عملية».
رؤســاء الوفود ســيعودون إىل عواصم بالدهم
وذكــرت مصادر مقربة مــن مفاوضات فيينا
للتشــاور ،بينا يواصل الخرباء عملهم.
لرويــرتز أن املتفاوضــني وصلــوا إىل مرحلة
وبــدأ
ّ
يتغــري الخطاب بعد انطالقــة صعبة ،التفاصيــل الدقيقة وهي أكرث املراحل إلحاحا.
فصار يجــري الحديث عن «جهــود» و»تقدم»

وأشار مسؤول السياسة
الخارجيــة يف االتحــاد
األورويب ،جوزيب بوريل،
إىل أن هنــاك إمكانيــة
للتوصل التفاق مع إيران يف
مفاوضــات فيينا واألجواء
أفضل ما كانت عليه.
واعترب بوريل الجمعة بأن
أجواء املفاوضــات إلحياء
االتفــاق النــووي الدويل
مــع إيران باتــت «أفضل»
ما كانــت عليه قبل نهاية
العام ،مشريا إىل «احتال»
التوصل إىل اتفاق يف فيينا
«يف األسابيع املقبلة».
وقــال بوريل إثر اجتاع
لــوزراء خارجيــة الدول
الـ 27األعضاء يف االتحاد
األورويب إن «األجواء أفضل
بعد عيد امليالد .قبل عيد امليالد كنت بالغ التشاؤم.
اليوم أعتقد أن هناك احتاال للتوصل إىل اتفاق».
وأشار إىل احتال التوصل إىل «نتيجة نهائية»
يف «األســابيع املقبلة» ،مضيفــا «ما زلت آمل
أنه ســيكون مــن املمكن إعادة صــوغ االتفاق
وتطبيقه».

(التتمة ص)12

القضـــــاء األميركـــــي يتهـــــم «حـــــراس القســـــم» بقضيـــــة اقتحـــــام
الكونغرس...ويس ــتدعي «فايس ــبوك» و «تويت ــر» و «يوتي ــوب» لاس ــتجواب
اتهم القضــاء األمرييك
جاعــة «حراس القســم»
بالتآمــر بهــدف التمــرد،
لضلوعهــا يف اقتحام مبنى
الكونغرس يف السادس من
كانــون الثاين العام املايض،
يف حــني اســتدعت لجنة
التحقيق الربملانية شــبكات
التواصل االجتاعي لإلدالء
بشهاداتها حول الواقعة.
وقد أعلنــت وزارة العدل
األمريكية توجيه تهم التآمر
بهدف التمرد ملؤسس جاعة
«حراس القســم» اليمينية
املتطرفة و 10أعضاء آخرين
يف الجاعــة ،لدورهم يف
اقتحام مبنى الكونغرس.
واعتقل مؤسس الجاعة من اقتحام مبنى الكونغرس
ســتيوارت رودز Stewart
ويف السياق ذاته ،أعلنت لجنة التحقيق الربملانية
تها
أيضا
ويواجه
تكســاس،
 Rhodesيف واليــة
يف اقتحــام الكونغرس أنها اســتدعت الخميس 4
مبنى
باقتحام
مرتبطــة
جرائم
أخــرى بارتــكاب
شــبكات للتواصل االجتاعي لإلدالء بشــهاداتها
الكونغرس.
أمامها.
بهدف
التآمر
تهمة
إن
بيان
يف
العدل
وزارة
وقالت
والرشكات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي
املتهمني
مع
تآمر
أنه
إىل
تشري
لرودز
املوجهة
التمرد
«ألفابت» ،الرشكة األم ليوتيوب ،وميتا (فيســبوك
التي
القوانني
تنفيذ
لرفض
القوة
الستخدام
اآلخرين
سابقاً) ،وريديت وتويرت.
تنظم انتقال السلطة الرئاسية يف  20كانون الثاين
واللجنة النيابية مكلّفة بالنظر فيا إذا كان الرئيس
من العام املايض.
الســابق دونالد ترامب أو املحيطون به ضالعني يف

الهجوم الذي ش ّنه حشد من
أنصار امللياردير الجمهوري
عــى مقــ ّر الكونغرس يف
الســادس من كانون الثاين
.2021
وقالــت اللجنة إن ّها ق ّررت
استدعاء املسؤولني عن هذه
الشبكات االجتاعية األربع
لإلدالء بإفادتهم أمامها تحت
تبني لها أن
القســم ،بعدما ّ
الطلبات التي وجهتها إليهم
يف الســابق للتعاون معها
قوبلت بـ «ردود غري كافية».
وهناك ســؤاالن يشكالن
أهميــة خاصة بالنســبة
ألعضاء اللجنة ،وها :كيف
ســاهم انتشــار املعلومات
املضلّلة يف هــذا الهجوم؟
وهل اتخذت هذه الشــبكات
منصاتها من أن تصبح أرضاً
االجتاعية تدابري ملنع
ّ
خصبة للتط ّرف؟ وما هي هذه التدابري؟

} أمر مخيب }

وقال رئيــس اللجنة النائــب الدميقراطي بيني
تومســون «إنه ألمر مخيب لآلمــال أن نكون ،بعد

(التتمة ص)12

الـــتـــوتـــر يــتــصــاعــد ب ــي ــن روســــيــــا والـــغـــرب
وتــحــذيــرات مــتــبــادلــة بــيــن واشــنــطــن وموسكو

تحذيرات متبادلة
تبادلت روســيا وأمريكا التحذيرات بشــأن
الــرصاع يف أوكرانيــا ،وأكــدت كل منها
اســتعدادها للتصعيد إن مل تفض املباحثات
إىل نزع فتيل األزمة.
وقــال وزير الخارجية الرويس ســريغي
الفــروف أمس الجمعة إن بــالده تنتظر ردا
مكتوبا من واشنطن والناتو عى مقرتحاتها
للضانات األمنية بشــأن التوتر عى الحدود
مع أوكرانيا.
وأكد الوزير الرويس استعداد بالده ملناقشة

مطالــب الضانات األمنية ،وأنها «تنتظر من
الغرب تقديم مواقفه وحججه».
ويف الوقت ذاته قال الفروف «لن ننتظر إىل
األبد الرد عى مطالبنا بضانات أمنية».
واتهم وزيــر الخارجية الــرويس الغرب
باإلسهام يف تطور األحداث عى نحو سلبي،
وأضــاف «احتاالت الرصاعــات ترتاكم يف
العامل».

(التتمة ص)12

عى طريق الديار
لقد اجمع الخرباء ان سعر الدوالر عى
اللرية اللبنانية يف الســوق املوازية هو
سعر ســيايس غري مبني عى اي علم
او حســابات اقتصادية ،ما يحتم عى
املسؤولني تيسري عمل الحكومة وامليض
قدمــاً باالتفاق مع صندوق النقد النقاذ
لبنان من أزمته االقتصادية التي مل يشهد
مثلهــا يف تاريخه الحديث .كذلك ،عى

الرؤســاء الثالثة واالحزاب السياسية
اململــة يف الحكومــة ومجلس النواب
التعايل عن سياســة النكايات والنكد
الســيايس واملصالح الفئوية والحزبية
والشــخصية والعمل عى اخراج لبنان
مــن هذا النفق املظلم .االنقاذ ممكن اذا
صفت النيات ...ولكن هل هي صافية؟
بالطبع ال.

«الديار»

تـــــــونـــــــس :مــــــظــــــاهــــــرات وســـــــــط قـ ــيـ ــود
أمــــنــــيــــة واعــــــتــــــقــــــاالت لــلــمــحــتــجــيــن
انطلقــت أمس الجمعــة مظاهرات يف
العاصمة التونســية ومــدن أخرى إلحياء
الذكــرى الـ 11للثورة التي أطاحت بالرئيس
الراحــل زين العابدين بن عيل يف  14كانون
الثــاين  ،2011وذلــك رغم القيــود التي
فرضتها الســلطات األمنية ،واعتقالها عددا
من املتظاهرين.
ودفعت الســلطات التونســية بتعزيزات
أمنية ،كا أغلقت عددا من الشــوارع ،بينها
شــارع الحبيب بورقيبة وســط العاصمة،

وقالت مبادرة «مواطنــون ضد االنقالب»
إن قوات األمــن اعتقلت عددا من املحتجني
وسط العاصمة.
ونقلــت وكالــة األناضول عن ســمرية
الشــوايش ،نائبة رئيس الربملــان املعلقة
أعاله ،قولها إنها تســتغرب منع املحتجني
من بلوغ شــارع الحبيب بورقيبة ،وأضافت
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وجـــــــــه خـــــــــر يـــــــــــات الــــــلــــــه ؟
نبيه الربجي
بدءاً من هذا الســؤال:
هــل حقــاً أن الثقــة
الســعودية بالواليــات
املتحدة تزعزعت؟ بالتأكيد
تزعزعــت ،مــع أن امللك
املؤســس عبــد العزيز
وصف فرنكلني روزفلت،
لدى لقائهــا عى م
البارجة كوين يف قناة
الســويس ،غداة مؤ ر
يالطا ( ،)1945بالصديق العظيم و  ...األبدي
حتى لو كانــت أبواب الخلي تفتح مــن قرص اليامة،
األوســاط الديبلوماســية ،واالعالمية ،يف مسقط ،ويف
الدوحة ،تنقل بعضاً من حديث حسني أمري عبد اللهيان أمام
يم بن حمد آل ثاين .لغة
السلطان هيثم بن طارق والشي
مختلفة ورؤية مختلفة .هل ة من وجه آخر آليات الله؟
الوزير الضيف بدا وكأنه يغســل يديه من حرب اليمن.
الوضع املعقد أمام مأرب ،ودون أن يكون باالمكان التقدم
ولو خطوة واحدة ،ليأيت االنسحاب الخاطف ،والغامض،
من كل محافظة شــبوة كهدية تقدمها طهران للرياض،
ليكون املسار التفاويض بعيداً عن ضوضاء الدم...
مــن البداية مل يكن الدخول االيــراين يف الحالة اليمنية
استعادة لتلك اللحظة التي هب فيها ك ى أنو رشوان لنجدة
ســيف بن ذي يزن يف حربه ضد أبرهة الحب ( 570قبل
امليالد) .الدخول كان تكتيكياً للحد من الضغط السعودي يف
ســوريا ،وقبل أن يدير رجب طيب اردوغان ظهره للجميع،
ويحاول االمساك منفرداًبالورقة السورية.
اليمــن ،وان اعتــربه الســعوديون جزءأ مــن أمنهم
االسرتاتيجي ،مل يعد يصلح حتى كأداة تكتيكية ،وقد تحول
اىل حطام سيايس ،وحطام اقتصادي ،وحطام قبيل ،ودون
أن يكون عبد ربه منصور هادي أكرث من دمية خشبية يف
مواجهة عبد امللك الحو الذي يبدو أقرب اىل شــخصية
أمر القيس منه اىل شخصية سيف بن ذي يزن...
االيرانيون ال يستطيعون اال االقرار بأن رصاعات املنطقة
باتــت عبثية .نتائجها اما تذهــب ملصلحة األمريكيني أو
ملصلحة «اال ائيليني» .بعني الريبة ينظرون اىل الرئيس
الرتيك بديبلوماسية الثعبان ،وباســرتاتيجية الثعبان،
وهــم املرغمون عى توثيق العالقــات معه كون البوابة
الرتكية هامة جداً للحد من تداعيات الحصار األمرييك.
األوساط الديبلوماســية ،واالعالمية ،اياها تقول ان
االيرانيني يدركــون أن الوضع االقتصادي يف لبنان تعدى
قــد تتحول ،بتدخل
حدود الكارثــة ،وهو ينذر بفو
دموية ،ما يعني تحقيق الســيناريو
خارجي ،اىل فو
الخاص بزج حزب اللــه يف تلك الغرنيكا الداخلية ،بعدما
كان قد أر معادلة تــوازن الرعب مع «ا ائيل» التي
بلغ بها الصلف حد قول الج ال أفرايم ســنيه «ان الحرب
ضد لبنان اشبه ما تكون برحلة لصيد األرانب».
كل ما يســتطيع صنــدوق النقد الــدويل فعله ابقاء
الهياكل العظمية عى قيد الحياة .قطعاً ،ال تؤدي قروضه،
واصالحاته ،لدولــة يف حالة املوت ال يري اىل االنقاذ
والنهوض ثانية .حالة ما بني املوت والحياة.
املشهد االقتصادي السوري درامي أيضاً بعد ذلك الزلزال
الدموي ،وبوجود االحتالل الرتيك واألمرييك ان للمناطق
الزراعية أو لحقول النفط والغــاز .هذه الدولة املحورية
يف املنطقــة تحتاج اىل اعادة اعــار ،تزامناً مع خروج
االحتالل النقاذ املاليني الذين باتوا يف حالة من العوز.
يف نظر تلك األوســاط أن الحل يف املال الخليجي .قد
يكون ذلك مرتبطا ،بشكل أو بآخر ،بالخروج االيراين من
اليمــن ،أو باطالق ديناميكية التفــاوض .الوقت ي ب
الجميع عشية تحوالت دولية مل تعد تخفى عى أحد.
االيرانيون يعلمون أن روســيا تواجه ألف مشــكلة
ومشــكلة .لكن فالدميري بوتني ،كحليف اســرتاتيجي،
أكرث وضوحاً من شــني جينبينغ الذي تعنيه األســواق،
بالدرجة األوىل ،وها هو يدخل اىل أســواق السعودية
(حتى عســكرياً) اضافة اىل أســواق البلدان الخليجية
األخــرى .ال مجال للذهاب بعيدأ يف الرهان عليه كحليف
اســرتاتيجي ،ليتال  ،تدريجــاً ،الضجي الذي واكب
اعالن اتفاق الـ  400مليار دوالر.
هل يكون البديل اعادة طرح مســألة انشــاء منظومة
اقليمية ل من االسرتاتيجي بعيداً عن لعبة األمرباطوريات؟
وجه آخر آليات الله؟ رمبا ،سواء انتهت مفاوضات فيينا
بالدخان األبيض أم بخروج املفاوضني بوجوه متجهمة ،ال
كا دخلوا عى وقع ســمفونية يوهان شرتاوس «الدانوب
األزرق» ،وا ا عى وقع الرقيم الجنائزي لفولفانغ موزارت...

عـــــون عـــــر

عو م ت ب عكر

األوضــــــــاع مــــع زوار

دا

ون را

اســتقبل رئيس الجمهورية العاد ميشال عون يف قرص
بعبــدا ،النائبة الســابقة لرئيس الحكومــة ووزيرة الدفاع
والخارجية بالوكالة ســابقا زينة عكر ،واجرى معها جولة
افق تناولت األوضاع العامة يف البالد واملستجدات السياسية.
وقدمت عكر للرئيس عون التهاين ملناسبة األعياد.
واستقبل الرئيس عون األمني العام لـ «حركة التنظيم» عباد
زوين وأعضاء مجلــس القيادة ،جان مراد ،اييل مراد وطوين
هرب ،وتداول معهــم يف األوضاع العامة ،حيــث اكد زوين
«وقــوف الحركة اىل جانب رئيــس الجمهورية يف مواقفه
ودعم الخطوات التي يتخذها من اجل مكافحة الفساد وامليض
يف التدقيق الجنا ».

بو حبي بح مع أولوسوي
في زيارة ميقاتي لتركيا الشهر املقبل
بحث وزيــر الخارجية واملغرتبني عبد اللــه بو حبيب مع
ســفري جمهورية تركيا عيل باري أولوســوي ،يف الزيارة
املرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقايت لرتكيا عى رأس وفد
أوائل الشهر املقبل .كا تم البحث يف سبل التعاون بني البلدين
وتشــجيع املواطنني األتراك عى زيارة لبنان ،وتم التطرق اىل
مسألة تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية اىل تركيا.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
مــن أحــبــط تــحـ ّـرك الــخــمــيــس ...وملصلحة مــن ؟
السراي مرتاحة لوضعها  ...والشغل «عالقطعة»
ميشال نرص
عى ذمة وزير الداخلية والبلديــات ،االوضاع االمنية يف
البلد جيدة جدا ،رغم تضاعف نســب النشل وال قة والقتل
والفلتان بكل حاالته ،ورغم تجنيد شباب طرابلسيني ملصلحة
تنظيــم «داعــ » ،وان اختلفت ارقامه عن ارقــام االجهزة
االمنيــة االخرى ،دون ان نن ايضا الحديث املتزايد عن بؤرة
«البداوي» يف عاصمة الشــال التي استفاق «مايسرتو ما»
عى نبشها من االرشيف ،كل هذا دون الحديث عن التفجريات
واالنفجارات من هنا وهنــاك ،حتى كاد اللبناين «م عارف
وين الله حاطو» بني الت يبــات االمنية من جهة ،والكالم
الــوزاري من جهة اخرى ،اللهــم اال اذا كان مقياس القايض
بالنسبة «لييل جايي».
ففــي بلد « العجايــب غرايب»  ،كان يكفــي ان يقرر احد
االطراف هز العصا لينزل الــدوالر دفعة واحدة ،قبل ان يعاود
التذبذب ضمن املرســوم ،بالتأكيد ليس بسبب غضب طليس
ومن معه ،بقدر ما هو مرتبط بابعد من ذلك من اســتعدادات
الطراف مل تكتمل بعد لهضم سعر تحرير رصف الدوالر ورمبا
«دولرة» السوق اللبناين.
فطبيعي يف بالد «ال ء بالــ ء يذكر»  ،حيث يح
الفقر والجوع واالشمئزاز واالفالس واالنهيار و»شو ما بدك
قول» ،ليغيب الغضب وحده عن الساحة مع تسليم الشعب
امره لربه و»ابعد شــوي» ،واســتمرار الطبقــة الحاكمة
يف مارســتها واثقة ان «مايش بزحزحها « عن عرشها،
يتبــني يوما بعد يوم ان الرصاع الــذي كان ذات يوم رصاعا
بني شــعب وحكام  ،بات اليوم مواجهة داخل الدولة وبني
«دكاكينها» ،مســتخدمة الشــارع واالعالم لغة للتخاطب
واليصال الرســائل ،مع اختــالط «الحابــل بالنابل» الذي
«كعي» امامه اهم املحللني عــن فهمه وتحليله .فحزب الله
يتظاهر «ســولو» امام مرصف لبنان طالبا «راس الحاكم «

 ،اما االتحاد العايل العام فيتظاهر باســم
«امل» دون ان يجد مــن يؤيده او يواجهه،
بطول لبنان وعرضــه ،لدرجة ظن البعض
معه ان «اســتيذ عني التينة» يف ورطة ما
بعدها ورطة مرتوكا وحيدا ،متناســني ان
براغاتيــة «ابو مصطفــى» لطاملا ح ّولت
هزامئه اىل انتصارات ،واال كيف بقي حتى
اليوم؟ واالهم من احبط التحرك املنســوب
اليه ؟ ومن املستفيد ما حصل؟
يب الكل
امــا يف بعبدا ،فرغــم «ايديــن ّ
املفتوحة» للحوار متى اراد «الشــباب» ذلك،
فان املصادر املتابعة تؤكــد ان لهجة البيان
الرئايس التــي حافظت عى مفرداتها لجهة
توصيف االطراف وتوزيع االتهامات تجعل من
انعقاد اي طاولة يف بعبدا ،ليس فقط مجلس
الوزراء» ،من «سابع املستحيالت» معتربة ان
ال عودة للحياة اىل طريق القرص الجمهوري
اىل ان يكتب الله امرا كان مفروغا ،متسائلة
عن اسباب انقالب الصورة بني اطاللة الصهر
االربعاء ،وبيان الخميس ،وهويــة الجهة التي تدخلت لقلب
املوازين ملصلحة عدم انعقاد الحوار مبن ح .
اما يف ال اي التــي «تغني عى ليالها» «ديو» مع الثنا
الشيعي ،يف تناغم قل نظريه ،حاســا خياره باملواجهة مع
العهد ومن معه ،بعدما راهــن كثريون عى تحالف ميقايت
باسيل لبناء ثنائية ما بعد العهد ،يف مؤرش واضح اىل الفرتة
القادمة ،حيث ترى مصادر برتقالية ان رئيس الحكومة كسب
رهانه يف حال حصول فراغ رئايس ،بان يكون الحاكم الفعيل
رصفة لالعال،
للبلد مع حكومته ســواء كانت اصيلــة ام م ّ
لذلك اختــار االصطفاف يف الخندق اآلخــر ،بغض النظر عن
التفاهم بني الحزب والتيار من عدمه ،معتربة ان رسالة مرينا

الشــالوحي وصلت واضحة ،وان كانت اي خطوة يف اطارها
تبقى رمزية ،وهو ما جعل «امليقايت» يعمل «عالقطعة» عله
يسجل النقاط ليس آخرها تظهري نفســه «بطل الغاز» الذي
افرج عنه فور عودته من القاهرة ،يف اســرتاتيجيته «باللعب
عالقطعة».
«صفــر نتيجة» سياســيا ومطلبيا ،فالجمود الســيايس
باق عى حالــه  ،حيث ال اتصاالت اليجــاد مخارج لالزمات
السياســية  ،فيا االوضاع املعيشية من سي اىل اسوأ ،عى
وقع دوالر «ما الــو رب ال بالطلوع وال بالنزول» ،وســفرية
امريكية تبرش باستثناءات من عقوبات  ،كل واحد «عم يقراها
عى طريقته» ....اما الشــعب «فغايش ومايش عى ما تقدر
الطبقة».

أهل السلطة  ...بين الخيانة و«الهبل» السياسي ؟!
عي

بو عي

ال ميكن أن ميثّل فصل مســألة تح ّول الشارع اىل أداة يف
أيدي السياســيني ،ســوى أن «الثورات» التي بدأت يف العام
 2019عادت مفاعيــل تح ّركاتها اىل املربــع االول ،ليتمكن
أهل الســلطة من االمساك بعنق الحركات املدنية والتظاهرات
الشعبية املحقة ووضعها يف خانة خدمة السلطة السياسية،
واكرب دليل عى ما تقدم تظاهرات إتحاد النقل الربي واالتحاد
العايل العام التــي أفضت اىل مواجهة شــكلت م حية
مستعارة من السياسيني اىل «املح ّركني» ،كل هذا يجري عى
حســاب الفقراء والجائعني واملعوزين وهــذا يعني وجود
إستحالة ملسألتني جوهريتني :اإلنقالب والثورة ممنوعان يف
بلد الـ  18طائفة
وتقول أوســاط سياســية أن الضغط غري املســبوق عى
األجهزة األمنية والعســكرية وإستنفارها منذ أكرث من ثالث
ســنوات ،أظهر أن هذه القوى االمنية مل يعد بإســتطاعتها
تح ّمــل تداعيات الخالفات «وامل حيات» بني أهل الســلطة،
ووضعها يف صدر العســكر الذي مل يعــد يحتمل الضغوط
االقتصادية عى عنــارصه وضباطه ،فيا هم يعانون كبقية
الشــعب اللبناين من إنهيــار كار عــى كل الصعد املالية
واالجتاعية واملعيشية واالستشفائية واالنسانية ،مع تنامي
حضور الكثريين ممن يتحينون الفرص لالصطياد باملاء العكر
أو لتنفيذ أجندات معينة.
وتضيف االوســاط أن هذا الواقع يضــع البالد عى فوهة
تتحل السلطة السياسية
ّ
بركان بات إنفجاره وشــيكا ،إذا مل
ببعض من املســؤولية الوطنية ،التي تحتم عليها أن تتنا
االنتخابــات والتجاذبات والنفوذ واملكاســب واملصالح ،وأن
تتطلع فقط اىل كيفية إنتشال اللبنانيني من الدرك الذي وصلوا

إليــه ،لكن كل الرصخات مــن عموم الناس
واملجتمع الدويل ال تلقــى آذاناً صاغية عى
االطاللق ،وكأن وظيفة هذه السلطة الذهاب
بالبلد نحو التفكك واالنهيــار الكيل ،وبذلك
تكون الســلطة السياســية متهمة بشكل
مبارش عن إنهــاء الكيان هيــدا ألجندات
مؤملة بحق الناس والوطن.
األفق مســدود تلفت االوســاط من كافة
النواحــي واالتجاهــات املحليــة والدولية
والعربية ،وهذا ما ميكن تفسريه عى االقل أن
لبنان مرتوك لقدره الذي ميسكه السياسيون
وفق روزنامتهــم االنتخابية ومصالح الدول
املتناغمني معهــا ،دون ظهور خيوط رفيعة
ملا يتم رسمه ملستقبل البلد ،وإذا إدعى هؤالء
السياسيني أنهم عى معرفة مبا يتم تحضريه
للبلد تتح ّول القضية من مســألة الجهل اىل
اإلرصار عى خيانة أبناء جلدتهم وتهجريهم
أما والحال
والقضاء عليهم بشــكل نها
يف إستبعاد املعرفة وفقدان الرؤية وإنعدام
الحس الوطني ،تصبح مسؤولية بيع الوطن
بالعملة الصعبة أمراً يســتوجب عى البرش
يف لبنان فرض محاكات ميدانية لكافة مســؤوليهم اما
وأن البــالد مجموعة طوائف من املســتبعد اللجوء اىل هذه
الخطوات ،وكل زعيم يتلطــى مبذهبيته حاية ل قاته عن
سابق تصور وتصميم
أمام هذه املشهدية الفارغة من االنتاء اىل الوطن ،وأمام
إستحالة املحاســبة وعودة أموال الناس امل وقة أيضا اىل
أصحابها ،ليس هناك ســوى مخرج وحيد يتمثل بإســتعال

ّ
ّ
األميركية كتابا من وزارة الخزانة
تسلم من السفيرة

ّ
ميقاتي :البد من العودة للنأي بالنفس واإللتزام بالدستور
ّ
شيا :لن يكون هناك ّ
أي مخاو من قانون العقوبات
عــرب رئيــس الحكومة
ّ
نجيب ميقايت ،يف ترصيح
لـــ «الجريــدة» الكويتية،
عــن رفضــه للقــاء الذي
«يســتهدف دوالً شــقيقة
وصديقــة» ،مؤكــداً أنه
ســيترصف مبا ميليه عليه
القانون والدستور يف هذا
املجال.
وجــدد «حــرص لبنان
عى العالقات التي تربطه
بأشــقائه العرب ،وتحديد اً مي ا م ت ب
دول الخليــ » ،قائــالً:
«صحيح أنه ال قانون مينع أحد اً من إقامة
مجلس عزاء» ،يف إشــارة إىل عقد اللقاء
مبناسبة تنفيذ الســعودية قبل  6سنوات
حكم اإلعدام يف رجل الدين الشــيعي ر
النمر الــذي أدين بتهم إرهابية ،مشــدد اً
عى أنه «إال أن املمنوع هو اإلســاءة لدول
الخلي ».
جه
وأشــار ميقايت ،إىل أنــه «كان قد و ّ
وزيــر الداخلية ل ورة وضــع اللقاء يف
إطار ال ي ء للســعودية» ،مجدداً التعهد
«مبتابعــة األمر وفق القانــون الذي مينع
إطالق أي مواقف ت ء لعالقات لبنان مع
الخارج».
وأكد أن «مهمتي حاية لبنان وعالقاته مع
الدول الصديقة ،وحاية مصالح اللبنانيني،
ولذلك بعــد هجوم األمني العــام لحزب الله
حســن نرصالله عــى الســعودية أطلقت
موقفي الرافض» ،مشــرياً إىل أن «لبنان يف
غنى عن إدخاله أكــرث مبثل هذه الرصاعات،
والبد من العــودة إىل النأي بالنفس وااللتزام

ال ف

ا م كية

دا

ون را

بالدستور».
من جهــة ثانية ،إســتقبل رئيس مجلس
الوزراء نجيــب ميقايت ،ســفرية الواليات
املتحدة األمريكية لدى لبنان دورويت شيا بعد
ظهر امس يف ال اي الحكومية.
بعد اللقاء ،قالت شيا« :لقد نقلت اىل رئيس
الوزراء نجيب ميقايت كتابا رسميا خطيا من
وزارة الخزانــة األمريكية أجابت خالله عى
بعض الهواجس التي كانت لدى الســلطات
اللبنانيــة يف ما يتعلــق باتفاقيات الطاقة
اإلقليمية التي ســاعدت الواليــات املتحدة
األمريكية يف تسهيلها وتشجيعها بني لبنان
واألردن ومرص».
أضافــت «لن يكون هنــاك أي مخاوف
من قانــون العقوبــات األمريكية ،وهذه
الرســالة التي تــم تســليمها ثل زخا
اىل األمام وحدثا رئيســيا يف الوقت الذي
نواصل فيــه إحراز تقــدم لتحقيق طاقة
أكرث إســتدامة ونظافة للمســاعدة يف
معالجة أزمــة الطاقة التــي يعاين منها
الشعب اللبناين».

القوة إلســرتجاع الحقوق مها كانت النتائــ  ...من ف
متنقلة أو واسعة ،ونهب ،واالعتداء عى املؤسسات املرصفية
وغريها ،لتسأل هذه االوســاط عن العجب من هكذا دعوات
ما دامــت الفتنة متيقظة عند كل مفرتق ،ونهب املســؤولني
لالموال العامة مباح بصورة منظمــة ،واالعتداءات تحصل
كل يوم عى البيوت واالفراد و قة االموال والســيارات ،وما
العجب من هكذا خطوات ما دام أرباب البيوت بالدف ضاربني
وشيمة أهل البيت كلهم الرقص ؟

ّ
أدلة ّ
لتور حزب الله بملفات الكبتا ون»
«ال

ش ــخ ــص ــا مـ ــن ط ــراب ــل ــس الــتــحــقــوا
املـــــولـــــوي:
ّ
أمنية
بـــ «داعـــ » ونتابع املــل ـ  ...وال أر مــخــاو
أكد وزير الداخلية بســام
املولوي ،أن «علينا ان نؤمن
بالدولة يف لبنان ولن نيأس
يف هذا املجــال ،وانا قمت
بكل االجــراءات القانونية
والالزمــة يف ملــف عدم
التعــرض للدول الشــقيقة
العربية».
وعن مؤ ــر املعارضة
الســعودية ،أوضح املولوي
يف مقابلــة تلفزيونية ،أنه
امل مني
«يجب ان يكون لدينا إميان املولو م ت ب وف ي ة ال
ببناء الدولة وتطبيق القوانني
االمن الداخيل حتى الساعة».
والدستور والحرية تتوقف عندما ت ّ بالبلد
وأوضح املولوي أن «هــدف حكومتنا هو
رصيت
وتعكري العالقــات مع الدول الصديقة مينعه اجراء االنتخابــات ،ومن باب الجد ّية أ ّ
قانون العقوبات ،ونؤكد سكنا بالعالقات عى فتح بــاب الرتشــيحات ب عة ولحل
العربية».
املشــاكل بدأت باكــراً باملعامــالت واألمور
وعن تصنيع وتصدير الكبتاغون من لبنان االدارية الجراء االنتخابات».
اىل الخارج ،أوضح املولوي أن «أمكنة معامل
من جهــة ثانية ،اســتقبل وزير الداخلية
الكبتاغون معروفة ،واملطلوب ضبط الحدود يف مكتبه قبل ظهر امــس ،وزير االقتصاد
اللبنانية والسيا الحدود الربية ذهابا وإيابا ،والتجارة امني ســالم وعرض معه للتطورات
وأنا أثرت هــذا األمر وكان الجواب أن ال عديد عى الســاحة اللبنانية والتنسيق يف مسائل
كاف لهذه املهمة ،وكان ردي ب ورة تعزيز وملفــات مشــرتكة بــني وزاريت الداخلية
األمن االستباقي والعمل االستخبارايت».
واالقتصــاد .وبحــث مع النائب هــادي ابو
وكشــف أن «داع » جندت  37شابا من الحسن شــؤونا ا ائية .كا والتقى رئيس
طرابلس 10 .منهم سافروا رشعياً وقتل اثنني بلدية جونية جــوان حبي  ،وبحث معه يف
منهم ونتابع امللف بشــكل يومــي ،وال أرى الشؤون االدارية واال ائية لبلدية جونيه.
مخاوف أمنية كبرية ومل يزد بالجرائم ســوا
وبعد الظهر ،التقى املولوي وفدا من تجمع
ال قة».
«ام النور» وجمعية «منهــ » اللتني تعنيان
ً
الدول
مع
ا
امنيــ
«نتعاون
أننا
اىل
وأشــار
بعالج املدمنني من آفة املخدرات .ثم استقبل
العربية يف ملف الكبتاغــون وال ادلة لدينا وفدا من «هيئة العلاء املســلمني» برئاسة
لتورط حزب الله بل هناك شبكات كربى».
الشــي أمري رعد ،وتم البحــث يف االوضاع
وأعلن أن « 474عنرصا و  5ضباط فروا من العامة وشؤونا اسالمية وملف السجناء.
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ّ
ُ
ّ
التخبـــط والتـــردد االنتخابـــي يجمـــع «االزرق» و «البرتقالـــي» ...الحريـــري مقتنـــع «بأنـــو مـــا رح يصيـــر شـــي»...
ُ
وعـــــــــــــــن مقاطعـــــــــــــــة «املســـــــــــــــتقبل» :تجربـــــــــــــــة املســـــــــــــــيحيين كانـــــــــــــــ فاشـــــــــــــــلة!
ُ ّ
باس ــــــيل يخص ــــــص اجتم ــــــاع املجل ــــــس السياس ــــــي لح ــــــزب الل ــــــه ...والخاص ــــــة« :تع ــــــا وال تج ــــــي»!
جويل بو يونس
الجميــع يعمل وكأن االنتخابــات حاصلة يف موعدها يف
ايار ،فكل املاكينات االنتخابية اعدت العدة وبدأت استطالعاتها
واحصاءاتهــا ،وكل االحزاب تكثف اجتاعاتها الداخلية لبحث
التحالفات املســتقبلية ،ولو ان الجميع يفكر ضمنا وبرغبة ال
يتجــرأ احد عى اعالنها عى امل  ،بان االنتخابات قد تطري او
تطري يف اية لحظة ،وهذا ما تع ّول عليه االحزاب االساســية.
ّ
فـ «املســتقبل» مأزوم ،والتيار مــرتوك ،وحزب الله محرج،
واهتاماته راهنــا ال تنصب اصال عى الداخل اللبناين ،حتى
من يع ّرف عن نفســه بانه من املستقلّني او املستقيلني ،فهؤالء
ايضا «ضايعني».
حل ويلحق بها التمديد عى
تر
او
فعال
االنتخابات
فهــل تتم
ّ
االصعدة كافة؟ ســؤال مــرشوع يفرضه ما يح يف بعض
كواليس االجتاعات الحزبية ويف املجالس الضيقة ،اذ تكشف
معلومات خاصة بان الرئيس الحريري الذي مل يحسم موقفه
نهائيا بعد تجاه الرتشــح من عدمه ،علــا ان امليل هو لعدم
الرتشــح حتى اللحظة ،ابلغ يف اجتــاع افرتايض مع نواب
«املســتقبل» انه ســيعود حتا اىل بريوت ولو ان هذه العودة
تأخرت بعض ال ء.
وتكشف مصادر مطلعة ان احد النواب فاتح الحريري بسؤال
عا يح من امكان مقاطعة «املستقبل» لالنتخابات اذا قرر
الحريري عدم خوضها شــخصيا ،باعتبار ان االفضل عندئذ اال
يخوض تياره ايضا االنتخابات ،الســيا ان البعض يطرح هكذا

سيناريو ،اال ان رد الحريري بحسب املعلومات كان حازما باتجاه
انه لن يقبل بهذا االمر ،وهو ال يحبذ السري مبقاطعة «املستقبل».
موقــف الحريري اســتفاض برشحه امــام نوابه اذ قال:
تجربة مقاطعة املســيحيني يف العــام  ،1992يوم قاطعت
القوى املسيح ّية األساس ّية ،بغطاء من البطريرك ّية املارون ّية،
اإلنتخابات النياب ّية الســباب عزتها بوجود «جيوش إحتالل»
وقوى مســلّحة غريبة عــى كل األرايض اللبنان ّية (آنذاك)،
اضافــة اىل قانون اإلنتخاب الذي إعتمــد يف ذلك الوقت ،مل
تكن مشــجعة ال بل كانت فاشــلة و ّت ومل تنفع ،اذ جرت
كل األطراف بحصص
يومها اإلنتخابات مبــن ح  ،فتمثّلت ّ
مختلفة ،فيا دفع املســيحيون الثمن األكرب لهذه املقاطعة،
واتوا بشــخصيات ال وزن سياسيا وشعبيا لها ،بإستثناء قلّة
من الن ّواب املسيح ّيني الذين فازوا.
وبالتايل ،فهذا الواقع دفع الحريري اىل الجزم بانه لن يقبل
بهكذا سيناريو ،علا ان موقفه االنتخايب سيحدده مع عودته
اىل بريوت .لكن الالفت كان يف ما كشــفته املصادر املطلعة
عى جو «املستقبل» ،اذ قالت ان الحريري ترسخت لديه قناعة
«بانو ما رح يصري يش» ،اي ان االنتخابات لن تحصل ،السيا
ان ال اموال لتمويل االنتخابات.
وبانتظار قرار الحريري ،فجو «التيار االزرق» املتخبط فيا
بينــه والغــري واضح حتى اللحظة ،ال يختلــف كثريا عن جو
«التيار الربتقايل» يف ما خص التخبط وعدم الرؤية الواضحة،
الســيا لجهة التحالفات وســط الخالف املتأزم مع الحليف
الوحيــد املتبقي للتيار وهو حزب الله .هــذه النقطة تحديدا

شكلت بحســب املعلومات
محطة اجتاع اســتثنا
للمجلس الســيايس للتيار
امس ،عــرب «زوم» خصص
لبحث العالقة مع حزب الله
ومستقبل التحالف.
وكشــفت املعلومات بان
باسيل خصص هذا االجتاع
لالســتاع آلراء مختلــف
النواب واملسؤولني يف التيار
حول نقطة العالقة مع حزب
الله ومستقبل التفاهم معه،
اال ان اي قرار حاسم مل يخرج
عن االجتاع ،الذي شهد عى
كالم قاله مختلف الحا ين،
ومفاده انه ال ميكن للعالقة
ان تستمر بالطريقة نفسها،
لكن ال ميكــن ايضا يف هذا
الوقت بالتحديد فك التحالف
الذي لن يثمر شــيئا .والالفت ان باسيل كان مستمعا اكرث منه
عرب عنه
متحدثــا ،وكان يد ّون مالحظات الجميع .علا ان ما ّ
كان واضحــا وال يوحي بان هناك جوا باتجاه فك التحالف مع
حزب الله ،رغم «التحفظات التيارية الكثرية» عى ادائه ،ولعل
ابرز ما اســتنت من االجتاع بانه ليس مطلوبا انهاء العالقة

مع الحزب ،بل بحث اين ميكن تحصيل امور ايجابية من اليوم
حتى االنتخابات ملا فيه مصلحة الوطن ،واالولوية للحكومة.
باملحصلة ،فمحصلة اجتاع التيار لبحث مستقبل العالقة
والتحالف مع حزب الله ،ميكن اختصاره ببضع كلات :ضياع
وتردد وتخبط ،فال فراق وال غرام ،وما يريده التيار من الحزب
يخترص بااليت »:تعا وال تجي» وامليل «لتعا»

هوكشـــتاين للمـــرة ال انيـــة فـــي لبنـــان ويقتـــرح اتفاقـــا بالتراضـــي يُـــزاو بيـــن الترســـيم البحـــري وحقـــول النفـــط!!!
ّ
علــى املســؤولين توحيــد موقفهــم وســؤاله ملــاذا تنق «إســرائيل» في منطقة النزاع ...وأين خريطــة «الخط األحمر»؟!

دوليل بشعالين
كل من لبنان (يف 20ترشين األول الفائت)
بعد زيارته األوىل اىل ّ
والعدو اإل ائييل (يف  7ترشين الثاين املنرصم) إثر تولّيه منصبه
كالوسيط األمرييك الجديد يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحدود البحرية ،والتي اطلع خاللها عى مواقف الطرفني ،وأكّد
استعداد إدارة الرئيس جو بايدن ملساعدة لبنان و «إ ائيل» عى
حل مقبول للطرفني للحدود البحرية املشرتكة لصالح كال
إيجاد ّ
الشعبني ...يعود آموس هوكشتاين للمرة الثانية اىل لبنان خالل
أ ّيام ،بعد زيارة األمني العام ل مم املتحدة أنطونيو غوترييس للبنان
يف كانون األول الفائت التي أعلن خاللها أنّ «األمم املتحدة ستبذل
للتوصل اىل اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية».
قصارى جهدها
ّ
فاذا سيحمل هوكشتاين بجعبته من جديد يف زيارته الثانية
املرتقبة اىل بريوت ،ال سيا بعد إطالعه من املسؤولني اللبنانيني
سكهم بالخط  29كحدود لبنان البحرية ،وليس الخط 23
عى ّ
والذي يدخل ضمنه أكرث من نصف «حقل كاري » الذي استأنف
العــدو اإل ائييل العمل به؟ وماذا عن الضغوطات األمريكية و
«اإل ائيلية» التي ارس عى لبنان ،والتي «منعته» سابقاً من
تعديل املرسوم  6433بهدف ربط النزاع مع «اإل ائييل» ،وتستم ّر
هذه األخرية وصوالً اىل خسارة لبنان جزء من حقوقه يف منطقة
النــزاع التي تعترب الخط  29حدود لبنان البحرية الفعلية؟ وماذا
ســتكون عليه ردود الفعل اللبنانية الرســمية يف حال اقرتح
هوكشتاين اإلتفاق بالرتايض؟
تقول أوساط ديبلوماسية متابعة ملوضوع الرتسيم بني لبنان
والعــدو اإل ائييل إنّه من الواضح أنّ لبنان يتع ّرض لضغوطات
كبرية جدّ اًنظراًل زمة اإلقتصادية الحالية والخالفات السياسية.
حد
غــري أنّ حقوق لبنان البحرية ميكنها أن تكون فرصة لتتو ّ
القوى حولها ،ســيا وأنّ حقوق ال تشــوبها شــائبة قانونياً
وخرائط ّياً ،مبا فيها خريطــة «الخط األحمر اإل ائيلية» التي
قامت الواليات املتحدة بتسليمها إىل سوريا يف العام  .1976هذه
مؤرشاً عــى ما كان يعتربه «اإل ائييل»
ّ
الخريطــة التي تعترب
حــدود نفوذه البحري داخل املياه اإلقليمية اللبنانية ،والتي تصل
امتــداداً يف البحر اىل النقطــة « ،»29وعليه ميكن اعتبار هذه
النقطةبالتايلحدوداملنطقةالبحريةاللبنانيةالخالصة،مندون
أي حاجــة للتفاوض عى هذا األمر .فالخرائط موجودة ،ولبنان

والعدو اإل ائييل والواليات املتحدة األمريكية عى علم بهاّ ،إال إذا
غض النظر عنها،
كان الطرفان األمرييك و»اإل ائييل» يريدان ّ
واعتبار لبنان هو الطرف الذي يبدّل موقفه باستمرار ،وليس العدو
اإل ائييل عى ما يحصل فعالً.
ولهذا ،فا ســيحمله هوكشتاين من «مقرتحات إ ائيلية»
تصب يف مصلحة لبنان ،ميكن للمســؤولني ،بحسب
جديدة ال
ّ
رأي االوســاط  ،أن يواجهونها فقط باإلتفاق فيا بينهم ،عى
غرار ما حصل خالل زيارة الوسيط األمرييك األوىل ،ويتحدّثون
بلغة واحدة ،فيســألونه :ملاذا تقوم «إ ائيل» بتغيري خرائطها
والحدود املرسومة فيها دامئاً؟ وملاذا تبارش بالتنقيب يف «حقل
كاري » أو سواه يف منطقة متنازع عليها وذلك قبل اإلتفاق عى
الحدود البحرية مع لبنان؟ وملاذا ال تنتظر بالتايل نتائ الوساطات
األمريكية واألمم املتحدة؟
وأكّدت األوســاط نفســها أنّ الواليات املتحدة تريد ،عن طريق
وســيطها هوكشتاين ،أن تفرض عى لبنان املزاوجة بني ترسيم
الحدودالبحريةواستغاللحقولالنفطعنطريقإتفاقبالرتايض،
وهذا األمر يضع لبنان يف موقف شــديد التعقيد .فاذا يأيت أوالً
فكلمنهذينالخيارين
الحدودالبحريةأواستغاللاآلباراملكتشفة؟ ّ
أحالها م ّر نظراً للضغوطات الهائلة التي يتع ّرض لها لبنان.

إصطفافــات سياســية جديــدة ...وحلفــاء الحريــري ينتظــرو
فادي عيد
برزت عى هام اللقــاءات التي أجراها رئيس
الجمهورية ميشــال عون مــن أجل انعقاد طاولة
الحــوار يف قــرص بعبدا ،وصــوالً إىل املقاطعني
واملؤيّدين ،اصطفافات سياسية جديدة بدأت تتواىل
معاملها من خالل مواقف سياسية ولقاءات تجري
يف العلن او بعيداً عن األضواء ،وهذا ما يشــبه إىل
حدّ بعيد اإلصطفافات التي شهدها البلد بعد حقبة
العام  2005أي  8و 14آذار ،يف حني أن املتابعني لهذه
واملؤرشات يؤكدون بأن ال عودة إطالقاً إىل
ّ
األجــواء
هذه الصيغة التي فرضتها الظروف ومرحلة معينة،
الن ذلك ال يتطلّب ظهور حركات سياســية أو صيغ
جبهوية ،كا كانت الحال يف مراحل ســابقة ،ربطاً بالتطورات
واملتغريات والتح ّوالت السياسية الداخلية واإلقليمية ،وصوالً إىل
ّ
اإلستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية.
يف هذا اإلطار ،تكشــف املعلومات ،بــأن حزب الله قد يدعو
يف وقت ليــس ببعيد إىل عقد لقاء ل حزاب والقوى التي كانت
ومنسقيها ،ولكن اإلنتخابات
تجتمع دورياً ،والتي لها هيكليتها
ّ
النيابية السابقة ،وما رافقها من تباينات وخالفات أدّى إىل تصدع
هذه الجبهة ،والتي كانت تضم معظم قوى الثامن من آذار تحت
مســمى «األحزاب والقوى الوطنية واإلســالمية» ،وتحديداً أن
اإلستحقاقات التي تض ّ بها الساحة الداخلية ،وهذا بات يتطلب
إعــادة قوى املانعة للعب دورها ،وبالتايل ،أن الحزب يعمل عى
توحيدهم قبل اإلنتخابات النيابية املقبلة من أجل الفوز باألكرثية،
وهذا يتطلّب أن يكون التحالف متاســكاً
ومنسقاً بخالف املرة
ّ
املاضية.
أمــا يف الضفة األخرى ،لوحــ أن قوى  14آذار ،والتي كانت
متاسكة وتضم معظم القوى املسيحية األساسية من «القوات
اللبنانية» إىل «الكتائب» و»الكتلة الوطنية» و «الوطنيني األحرار»
إىلشخصياتمستقلّة،فإنهااليومتواجهرشخاًكبرياًبعدماخرج
«الكتائب»وتحالفمعبعضقوىاملجتمعاملدين،حيثهناكأجواء
عن لقاء أو مؤ ر للحزب وهذه القوى ،ستعلن خالله التحالفات
اإلنتخابية وأســاء املرشحني يف معظم املناطق اللبنانية ،يف
وقت أن «األحرار» وأحزاب وتيارات وشخصيات مستقلة انضووا
يف «جبهة ســيادية» معارضة بشدة لبعض املك ّونات اللبنانية

وتتمســك بخطاب عايل الســقف ،ومن هنا ،ونظراً
واإلقليمية،
ّ
لظروفهوخصوصيته،مليستطع«التقدمياإلشرتايك»املشاركة
ضمــن هذه الجبهة للحفا عى وحدة الجبل ومصالحته ،عى
الرغم من اإلتصاالت التي أجريت مع قيادات إشرتاكية ،لكن ة
اســتحالة ملشاركة جنبالط يف مثل هذه الجبهة ،عى الرغم من
التوافق معها يف مسائل وطنية واسرتاتيجية.
عــى خط مواز ،برز تحالف «القــوات اللبنانية» و «التقدمي
اإلشــرتايك» مع اقرتاب موعد اإلنتخابات النيابية ،وعى الرغم
من التباينات السياســية حول قانون اإلنتخاب الحايل ،اال انها
ركيزتان أساسيتان عى الساحتني املسيحية والدرزية ،وكالها
يرتقّب وينتظر ما ســيقدم عليه «تيار املســتقبل» عندما يقول
رئيسه سعد الحريري كلمته ،أكان بالنسبة لعودته إىل لبنان قبل
ذكرى استشهاد والده يف  14شباط املقبل ،والتي يبدو أنها باتت
محسومة ،إال يف حال حصلت بعض املط ّبات التي تحول دون هذه
العودة ،كذلك هناك انتظار ملا سيقدم عليه الحريري لناحية خوض
اإلنتخابات النيابية أو عدمه ،أو عدم ترشّ حه شخصياً ،لذلك ،ويف
حال انضم «املستقبل» إىل «اإلشرتايك» و»القوات» ،عندئذ يكون
هذا التحالف قوياً يف السياسة واإلنتخابات  ،ال سيا يف الجبل
والشال وبريوت والبقاع  ،حيث هناك ثقل س ّني و»مستقبيل»،
ما يعيد خلط األوراق مع الطرف اآلخر الذي يلملم صفوفه.
لــذا ،فاأليام املقبلة كفيلة بتحديد مســار هذه اإلصطفافات
جهات يف حال مل يطرأ ما من شــأنه أن يعيد
والتحالفات والتو ّ
األمور إىل ما كانت عليه من تباينات ومصالح سياسية وانتخابية
لدى هذا الطرف وذاك.

وعن إمكانية وجود صفقة ما أدّت اىل عدم تعديل الحكومات
حسان دياب ،وحكومة نجيب ميقايت
السابقة ،مبا فيها حكومة ّ
الحالية ،للمرســوم  6433الذي أقــ ّر يف عهد حكومة ميقايت
السابقة ،لعدم ربط النزاع مع العدو اإل ائييل يف األمم املتحدة،
ما ميكن اعتباره «خيانة عظمى» من قبل املســؤولني اللبنانيني
لتفريطهم بحقوق لبنان النفطية والبحرية ،أجابت االوساط بأنّ
«الخيانة العظمى» قــد تكون كلمة ثقيلة يف ميزان تقييم أداء
الحكوماتاملتعاقبة،ولك ّنالتقصريواإلهالوالخفّةيفمقاربة
مســألة املفاوضات البحرية ال ميكن نفيها بهذه السهولة .كا
أنّ رغبة مختلف املك ّونات اللبنانية بإجراء املفاوضات مســتقلّة
من تحت الطاولة ،ويف غفلة عن املك ّونات األخرى ،بســبب أنّ
عينها عــى الواردات النفطية املأمولــة ،فهي ظاهرة مرضية
ممجوجة ومســتهجنة وت ّ باملوقف اللبناين يف املفاوضات،
كا أنّها تســمح ل مريكيني ،ومن خلفهم لإل ائيليني باللعب
يصب
التوصل اىل اتفاق
عى تناقضات األطراف اللبنانية وتأخري
ّ
ّ
ملصلحةلبنان.
وتتوقّع االوســاط أن يقوم هوكشتاين بجوالت مكّوكية بني
الجانبــني ،عى غــرار الزيارة األوىل وليــس العودة يعاً اىل
طاولة املفاوضات غري املبارشة يف الناقورة .وإذ كان الوســيط

األمرييك مي ّني النفس بإنجاز اإلتفاق قبل
آذار املقبــل ،وتحديداً قبل موعد اإلنتخابات
النيابية املقبلة كون واشــنطن تستعجل
إقفال امللف ،وألنّ هوكشــتاين ســبق وأن
أعلن عن انســحابه من لعب دور الوسيط
التوصــل اىل اتفاق يف غضون
يتــم
إذا مل
ّ
ّ
أشــهر ،أوضحت األوســاط عينها أنّها ال
تتوقّع حصــول أي إتفاق بني الطرفني يف
وقت قريب ،.فاألمريكيون و «اإل ائيليون»
ينتظرون نتائ محادثات فيينا ،كا نتائ
اإلنتخابات النيابية يف لبنان يف أيّار املقبل،
يف حال جرت يف مواعيدها الدستورية يف
لبنان ودول الخارج ،وهم يفضّ لون التعاطي
مــع املجلس النيايب الجديد ،والعهد الجديد
والحكومة التي ســتنبثق عنه .ولهذا فهم
ليســوا عى عجلة ،عى ما يعتقد البعض،
سيا وأنّ العدو اإل ائييل مل يوقف أعال
التنقيب يف املنطقة البحرية .ويف حال جرى تأخري اإلنتخابات،
التوصل اىل اتفاق ،لهذا فمن مصلحة لبنان إجراء
فســيؤخّرون
ّ
اإلنتخابات النيابية يف موعدها وعدم تأجيلها ل يتمكّن بعدها
من استكال مفاوضات الرتسيم البحري.
التوصل اىل اتفاق مع لبنان،
وعن استعجال «اإل ائيليني» يف
ّ
وتذ ّرعهم بأنّه من مصلحته عقده يعاً بهدف تحسني وضعه
اإلقتصادي املرتدّي ،تقول االوســاط إنّ «اإل ائيليني» يريدون
فرض األمر الواقــع الجديد ،أي تجاوزهم ليس فقط الخط الذي
يربط بالنقطة  ،29إ ّ ا الخط الذي يربط بالنقطة  .23وهذا يشكّل
ربحاً لهم ،من وجهة نظرهم ،عى حساب الحقوق اللبنانية.
وتؤكّد األوساط املطّلعة أنّ «خري الدفاع ...الهجوم» ،ولهذا عى
املسؤولني اللبنانيني مطالبة هوكشتاين بخريطة «الخط األحمر»
العائدة للعــام  ،1976وتأخري موافقة لبنان عى أي من الحلول
األمريكية املعروضة لرشاء الوقتّ .إال إذا كانت الحكومة اللبنانية
كل املقرتحات األمريكية ومل تعد تستطيع
قد وافقت ضمناً عى ّ
الرتاجع عن موقفها ،وهذا ســيكون مؤسفاً ،ولن ير املزاج
الشعبي به ،كا ستكون نقطة سوداء يف تاري املسؤولني الذين
الحل املجحف ،والتاري ال يرحم.
وافقوا عى هذا ّ
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ّ
خســــائر رئيــــس الجمهوريــــة تتوالــــى ...فمــــاذا بعــــد دعــــوة الحــــوار؟
محمد علوش
ّ
يتخــط بيان رئاســة
مل
الجمهورية بعد مشــاورات
الحوار «الخطوط الحمراء»
التي رسمها الرئيس ميشال
عــون لنفســه يف خطابه
قبل نهاية العــام املايض،
فهو هاجم الرافضني للحوار
ومل يســميهم ،وأبقى عى
باب الحــوار مفتوحاً ،رغم
علمه أن احــداً لن يدخل من
هذا البــاب ،أقله حتى موعد
االنتخابات النيابية يف شهر
أيار املقبل.
يف الفــرتة القصــرية
املاضيــة ،تعــ ّرض رئيس
الجمهورية ميشال عون إىل
خسائر مدوية ،بحسب مصادر مقربة من «حركة
امل» ،أمام من بات يعتــربه املنافس األول له عى
الساحة السياسية ،أي رئيس املجلس النيايب نبيه
بري ،األمــر الذي كان قد دفعه إىل رفع الســقف
عالياً يف وجهه ،وباإلضافة اىل هذه الخسائر تأيت
خسارة ورقة الحوار.
الخسارة األوىل كانت يف قلب املجلس الدستوري،
تضيف املصادر ،حيث فشل فريق رئيس الجمهورية
والتيار الوطني الحر بالحصول عى ما كان يريده
من الطعن الذي كان قد تقدم به نواب تكتل «لبنان
القــوي» ،أما الثانيــة فكانــت يف توقيع رئيس
الجمهورية عى مرســوم فتح الدورة االستثنائية
ملجلس النــواب ،بعد أن كان بري قد ضمن الوصول

إىل توقيع عريضة نيابية تجرب الرئيس عون عى
فتح الدورة االستثنائية .أما الخسارة الثالثة فكانت
يف خســارة رئيس الجمهورية الورقة األخرية بني
يديه ،أي ســقوط الدعوة إىل الحوار الوطني التي
كان يطمــح من خاللها إىل أمريــن :الظهور يف
موقع القادر عى جمع القيادات اللبنانية يف العام
األخري من واليته ،يف ظل التعطيل املستمر ملجلس
الوزراء ،أما الثاين فهو ك العزل الســيايس عن
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جربان باسيل.
انطالقاً من ذلك ،تقول املصادر نفســها ،ينبغي
فهــم ارصار الرئيس عون عــى عدم طي صفحة
طاولة الحوار بشكل نها  ،لكن يف املقابل ينبغي
التنبه إىل أن فريقه السيايس سيذهب إىل استغالل
ما حصل إىل الحــدود القصوى ،عرب اطالق حملة

تســتهدف رافيض الحوار،
عــى قاعدة أن هــؤالء هم
املسؤولون عن الواقع الذي
وصلت إليــه البالد ،وهو ما
ميكن تبيانــه من خالل ما
تضمنه البيــان الصادر عن
رئاسة الجمهورية.
وتشري املصادر اىل ان هذه
الحملة كان مــن املمكن أن
تنجح ،فيا لو ذهب رئيس
الجمهورية إىل الدعوة إىل
الحوار قبل اليــوم ،أي قبل
أن يصــل إىل املرحلــة التي
يعادي فيها مختلف األفرقاء،
لكن اليــوم الجميــع يعلم
أن رئيــس الجمهورية كان
جزءاً أساســياً من املشكلة،
خصوصــاً أنــه قــرر منذ
وصوله إىل رئاسة الجمهورية الذهاب إىل معارك
مع كافة األفرقاء ،ال بناء التفاهات التي تقود إىل
انجاح عهده ،وهو ما ميكن الداللة عليه من خالل
أداء باســيل يف حكومة سعد الحريري ،حيث كان
الصدام مع مختلف األفرقاء السياسيني.
وتؤكد املصادر انه مل تعد األســلحة كثرية يف يد
رئيس الجمهورية ،لذلك تض ّمن بيان الرئاسة عبارات
قاسية بحق الثنا الشيعي الذي يعترب بنظر عون
«املعطل الحقيقي للحكومة والعهد» عى حد سواء،
وهذا البيان رســم السياســة املقبلة للرئيس عون
حيث سيعود اىل املطالبة بانعقاد طاولة الحكومة،
وســيصب تركيزه عى املعركة الرئيســية له وهي
معركته مع رئيس املجلس النيايب.

التطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــع «الفـــــــــــــــــــــــــــــــــار » دون أي جـــــــــــــــــــــــــــــــــدو ...
فاطمة شكر
عمليــة التطبيع تشــبه
«الــزواج باإلكراه» ،فا من
دولــة بــدأت التطبيع مع
«إ ائيــل» ّ ،إال و دخلــت
بنزاع مع شــعبها ،بالرغم
من محــاوالت األنظمة يف
تلك الــدول لفرض أمر واقع
عــى العالقــات ،ولكنها
مل تثمــر أي نتائ ســوى
تبــادل للقنصليات واملكاتب
التجارية ورفع األعالم فيا
بينها.
فمنــذ أن انطلقــت ،أول
معاهدة سالم مع جمهورية
مرص العربية وما سمي بـ
«كامب دايفــد» عام ،1978
مروراً باتفاقية «أوســلو عام»  1993مع السلطة
الفلســطينية ،وصوالً إىل اتفاقية «وادي عربة»
عام  1994مع اململكة األردنية ،مل يأل القادة العرب
جهداً لتســويق إتفاقيات التطبيــع الجديدة ،التي
أقامتهــا مؤخراً بعض دول الخليــ والجمهورية
الســودانية واململكــة املغربيــة ،مــع «الكيان
الغاصب» ،ووضعها يف ســياق مصطنع ،لربطها
مببادرة امللك عبد الله ،للســالم التي تقوم عى حل
الدولتني ،والتي أطلقت يف قمة بريوت عام ،2002

إذ نسفت الالءات الثالث لقمة الخرطوم عام 1967
(ال صلح ال اعرتاف ال تفــاوض) ،عرب اعرتافها
«بالكيــان اإل ائييل» كدولــة قامئة عى حدود
العام .1967
يحاول كل من األنظمة القيــام بعملية تطبيع
بني الشعوب ،ولك ّنها مل تفلح حتى تاريخه ،بسبب
التاري املشــ ّبع بالدم واإلجرام واإلغتياالت  ،وما
زالت املخاوف تنتــاب كل الزوار بني البالد املطبعة
و»الكيان» ،وما زالت القوى األمنية تحمي الوفود
الزائرة ،إ ّما بهدف الســياحة أو إقامة املهرجانات

ّ
أبـــــــو الــــحــــســــن :مــــــن عـــــطـــــل الــــــبــــــاد أعـــــــوام
ّ
ُ
ال يـــحـــق لــــه الـــتـــكـــلـــم عــــن الــتــعــطــيــل واملــــكــــابــــرة

كتلة اللقــاء الدميقراطي النائب
رأى أمني
هادي أبو الحســن ،يف حديث إذاعي ،أن «الحوار
كمبدأ يجب أن يكون قامئا بشكل دائم ،ونحن من
دعاته ،ولكن املحاولة التــي حصلت كانت إلنقاذ
الذات ،وانتشــاال لفريق سيايس ،إذ كانت محاولة
بعناوين براقة وفضفاضة ،وكأنه كالم حق يراد به
شيئا آخر».
وقال« :لقد خرج بيان رئاسة الجمهورية وكأنه
بيان تأديبي للقوى التــي قاطعت ،وإنني أتحدث
فيا خصنا ،فقد كان الحــري بفريق التعطيل أن
تنصب جهــوده عى إنقاذ لبنان وشــعبه .وهذا
املوضوع فليذهب إىل فريق التعطيل األســايس
الذي هو حليفه» ،مضيفا «من يريد أن يتهم الناس
بتعطيل الحوار واملكابرة كان عليه أال يعطل البلد 9
أعوام من أصل  16عاما يف إدارته لشؤون البالد».

وتوجه إىل رئيس الجمهورية العاد ميشــال
عون بالقول« :بــدل أن تخرج علينا ببيان تأديبي
كان عليــك أن تلجأ إىل حليفك وتنصحه ،وتقنعه
مبوضوع املشــاركة وإعادة تفعيــل الحكومة،
فكا قــال أحدهم« ،إذا كنت ال ون عليه فلاذا
أنتــم متحالفون؟ ،وهذا الضجيــ الحاصل منذ
شــهر لغاية اليوم حول االختالف سوف نرى إن
كان سيرتجم يف االنتخابات» ،الفتا إىل أن «هذه
امل حيات غري موفقة ،ونحــن مع مبدأ الحوار
وإذا كان ال بد من حوار فمجلس النواب موجود،
ويتضمن كل القــوى السياســية ،ونناق كل
األمور السياســية واملهمة فيه .املهم اليوم بكل
ما يصار يف البلد هي خطة التعايف ،وهذا يحتاج
أوال إىل حكومة ،والحوار يستكمل بها يف مجلس
النواب».

وفــــــد «الــــجــــهــــاد اإلســــــامــــــي» بـــحـــ مـــــع خ ــري ــس
مـــــوضـــــوع املـ ــخـ ـ ّـيـ ــمـ ــات وتـ ـ ــب ــيـ ـ الـــــوضـــــع األمـــنـــي

زار وفــد مــن حركة
«الجهاد االسالمي» عضو
كتلة «التنمية والتحرير»
النائــب عــيل خريس
مبكتبه يف صور ،وضم
الوفد مسؤول العالقات
الفلسطينية يف لبنان ابو
ســامر مو  ،مسؤول
العالقات الفلســطينية
يف صور ابو هادي عبد
العال ،ومسؤول العالقات
الفلســطينية يف مخيم
الربج الشــايل فتحي
ال ا
الصغري.
وبحــث الوفــد يف
«موضوع املخيات وتثبيــت الوضع االمني فيها،
وتطرق املجتمعون اىل «الوضع الســيايس العام،
وتداعيات االزمة االقتصادية عى لبنان واملخيات».
كا أشار الوفد اىل «الرتاجع الكبري يف خدمات
«االونــروا» و اهيهــا مع سياســة انهاء ملف
الالجئني».

وتم االتفــاق خالل اللقاء عــى «التواصل مع
املعنيني لتثبيت االستقرار يف مخيات صور يف ظل
األحداث املتكررة يف مخيم الرشيدية» .
ويف الختام ،طلب الوفد نقل رسالة شكر من ذوي
االسري ابو هواش اىل الرئيس نبيه بري وحركة امل
عى مواقفهم املتضامنة مع االسري ابو هواش .

الفنية واملعارض التجارية،
والتي تقام بشكل ي ب من
حولها حاية أمنية مشدّ دة،
ما يظهر مخاوف استم ّرت،
منذ أن أعلن ذلك التطبيع.
تحاول هذه الــدول ومن
خالل إعــالن التطبيع ،إما
مواجهة خطر وهمي يدعى
التمدّ د الفــاريس ،أو تعزيز
املكاسب اإلقتصادية يف ظل
األزمات املتتالية واإلنهيارات
املاليــة واإلفالســات أو
تحصني العروش ،عرب دفع
الجزية املقــدّ رة باالعرتاف
ب «الكيان اال ائييل» عى
حســاب تصفيــة القضية
الفلسطينية.
ولكن يبقى الهدف األهم،
هو محاولة الدخول يف تســويات املنطقة ،عرب
االلتحاق بأحد املشاريع ،لتشكيل املظلة الحيوية
املتغريات املتسارعة
لالســتمرار والبقاء يف ظل
ّ
يف العــامل العــريب ،ومحاولــة لحجز دور يف
الخطــة األمريكية ،لتقســيم مناطق النفوذ يف
الرشق األوسط ،عرب رسم خطوط رصاع جديدة،
كبؤرة أوىل للرصاع ،وذلك
تلح الــرشق األق
من خــالل التهدئة وربط النزاع يف منطقة غرب
آسيا.

ســــجــــال بـــيـــن نــــقــــوال وخـــريـــس
الســابق نبيل نقوال ،يف ترصيح عى
أشار ال ّنائب ّ
مواقع ال ّتواصل االجتاعــي ،إىل أنّ «إ اب رئيس
اتحادات ونقابات النقل الربي بســام طليس انتهى
البارحــة ،ومل يفهــم املواطن ملاذا ومــن قام بهذا
ً
متسائال« :ملن
اإل اب ومن أرشف عى إجهاضه؟»،
ينتمي طليس؟ ما كان دور زعيمه يف انهيار املستوى
املعي واالقتصــادي؟ هل من املعقول أن يكون من
ساهم يف االنهيار يريد اإلصالح ،أو يعمل عى خطني
لتربير مساوئه؟».
ورد عضو كتلة «التنميــة والتحرير» ال ّنائب عيل
خريس ،عى كالم نقوال مشددا عى أنّ «ال أسف عى
تم تهجريه من «العهد القوي» إىل
وزير سابق «ط ّبال» ّ
عهد حركة «أمل» ،وال أسف عى نائب «نبيل» سابقًا
تم تحجيمه».
ّ
ولفت يف ترصيح عى مواقع الت ّواصل االجتاعي،
إىل «أنّنا نقول لها م ًعــا :زمن رئيس مجلس الن ّواب
نبيــه بري باق ،ألنّه من طينة لبنان وســيكتب عنه
الســارقني...
ال ّتاري  ،أ ّما زمن الفاشــلني ،الكاذبنيّ ،
فإىل مزابل ال ّتاري .

ّ
الداخليـــة
أبـــي نصـــر شـــكر وزيـــر
حيا رئيس الرابطة املارونية النائب الســابق نعمة
اللــه ايب نرص يف بيــان« ،مواقف وزيــر الداخلية
والبلديات القايض بسام مولوي لجهة االستعدادات
اللوجســتية لالنتخابات النيابية املقبلة ،وإجراءات
انتخاب املنترشين اللبنانيني ،ومتابعته املوضوع بأدق
تفاصيله ،كــا متابعته األوضــاع االمنية الصعبة
يف هذه األحوال املأسوية اســتنادا إىل أدق املعايري
القانونية».
أضاف «أســجل لوزير الداخليــة والبلديات عمله
الدؤوب لتنفيــذ القوانني بحذافريها .ويف هذا املجال
أشــكر له تجاوبه مع طلب البطريرك املاروين وطلب
الرابطــة املارونية وطلبي شــخصيا وابناء املنطقة
وفعلياتهــا ،العمل عى اصدار املراســيم التنظيمية
لقانون انشــاء محافظة ك وان الفتوح جبيل،
وذلــك تعزيزا لالمركزية االداريــة وتحقيقا لال اء
املتوازن».
وختم «إن وزير الداخليــة املؤمن بلبنان ونهائيته
هو مثال اللبناين الذي يستوحي يف مواقفه مصلحة
وطنه واستقالله وســيادته ،بكل تجرد وتفان ومن
دون تفرقة بني أبنائه».

أحــــــمــــــد قـــــــبـــــــان :إحـــــــــــــــذروا لــــعــــبــــة األمـــــــم
ألنـــــهـــــا حــــطــــ الــــفــــتــــن ومـــــحـــــرقـــــة الــــوطــــن

اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد
قبالن خطبــة الجمعة ،والتــي القاها يف
مســجد اإلمام الحسني يف برج الرباجنة ،أن
«مرض لبنان سيايس ،وال طان الذي يفتك
به ســيايس طائفي ،والحل مــن هنا يبدأ،
واألخطر لعبة املقاول السيايس يف بلد ينزف،
ويحتــاج إىل إرادة وطنية توقف هذا النزف،
وســط نريان الحصار الذي تقوده واشنطن
ومجموعة إقليمية تتعامل مع لبنان بأســوأ
ما تتعامل معه تل أبيب».
وقال« :ليفهــم الجميــع أن لعبة الخنق
والحصار والتجويع وتأجي األسعار والدوالر
التي تحرق األخ واليابس ال شك هي لعبة
خارجية بأيد داخلية ،وهي أشــد عداء للبنان
من الجيوش الغازية ،فيا هناك من أســس
صناديــق مالية مفخخــة بحرائق طائفية،
ونزاعات انفصالية ،ليقود حملة االنتخابات
النيابية عى طريقة ب لبنان من الداخل،
وليس ملساعدة الشعب اللبناين .فاملطلوب من
السلطات اللبنانية منع هذه اللعبة الخبيثة،
ألنها مبثابة وقود عى طريق الحرب األهلية.
كا أن توقيت اإلنقاذ املايل الغامض برشوط
صندوق النقد الدويل جزء من لعبة واشنطن

وحلفائها لتفكيك الشيفرة الداخلية ،وعسكرة
الحدود الرشقية ،و رير الحــدود البحرية
بالطبعة اإل ائيلية ،ولشد الخناق عى عنق
البلد ،فقط ألنه بلد مقاوم».
وتابع «عى الجميع ورة قول الحقيقة،
ألن كتان حقيقة ضياع البالد والعباد ،وأنتم
تعلمون أن مشــكلة البلد وتفليســه ونهب
ودائعه ليس مبن حرر وقاتل ليســرتد البلد
ويحمي الدولة وموارد النــاس ،بل بالوكيل
الذي حول نفســه قنابل سياســية ومالية
أســوأ من ســيارات داع االنتحارية .وما
نعاين منه اآلن نتيجة خيانة مالية سياسية،
كشفت البلد عن أخطر انهيار تاريخي ،والبلد
يعي لحظة انقسام عمودي كار  ،والحل
بالوحدة الوطنية ،والعي املشــرتك ،وليس
بالدبابات املالية التي أسســت لها دول تعتقد
أن حل مشــكلة الرشق األوسط تبدأ بتدمري
لبنان من الداخل» ،مضيفا «املطلوب أن نكون
لبنانيني ،مسلمني ومسيحيني».
وختــم« :تذكروا أننا يف قلــب العاصفة،
واملعركة أشد ســخونة ،واالنتخابات مبثابة
بركان عابر للدول ،فاحذروا لعبة األمم ،ألنها
حطب الف  ،ومحرقة الوطن».

فـــضـــل الــــلــــه :املـــرحـــلـــة تــــدعــــو الــــــى ال ــص ــم ــود
والـ ـ ــب ــات بــمــواجــهــة مـــن يــتــاعــ بــمــصــيــر الــبــلــد

شدد العالمة السيد عيل فضل الله ،خالل
القائه خطبــة الجمعة ،عــى أن «املرحلة
تدعو إىل الصمــود والثبات يف مواجهة من
يتالعب مبصري هذا البلــد إن من الداخل أو
الخارج ،والكل معني بالتصدي له ال الهروب
من ســاحة التحدي هذه ..ونحن يف الوقت
نفســه نجــدد دعوتنا ملن هــم يف مواقع
املسؤولية ،ونقول لهم :إن أمامكم بقية من
وقت حتى تعوضوا عن تقصريكم وتصححوا
أخطاءكم وتســتعيدوا ثقة اللبنانيني بكم،
لتثبتــوا لهم أنكــم أهل لقيادهــم وحمل
مسؤوليتهم ،ال تراهنوا عى كسب ود الناس
بالكلــات والوعود املعســولة أو الخدمات
أو األعطيات أو اســتثارة الغرائز الطائفية
واملذهبية ،فالناس الذين اكتووا بنار الفساد
والهدر وسوء اإلدارة والتخطيط ،لن يكرروا
التجارب الفاشــلة وســيصبوا غضبهم يف
صناديق االقرتاع ال يف الشارع الذي ليس هو
الطريق األسلم لتحقيق مصالحهم».
وأوضح أن «اللبنانيني باتوا يتطلعون إىل
مســؤولني يشــاركونهم همومهم وآالمهم
ومعاناتهم ،ويعملون بكل جد ومســؤولية

عى إخراجهم من واقعهم املزري واملأساوي،
فال تضيعوا أوقــات اللبنانيني برصاعاتكم،
وتســجيل النقاط يف الخطاب أو الشــارع،
التي ملوها وتعبوا منها وعرفوا أنها ليســت
ألجلهم وال بحــوار هو إلبراء الذمة والتقاط
الصــور أو بحوار ال ينت  ،بــل بحوار نريده
إلخراج البلد مــن معاناته ،وينبغي العمل له
إلزالة كل العقبات التــي ال تزال تقف عائقاً
أمامه».
ورأى أن «الشــهور واألسابيع الباقية قبل
االنتخابات هي فرصة لكم مصريية ،لتثبتوا
من خاللها أن التغيري قــد بدأتم به أفعاالً ال
أقواالً وحقيقة ســاطعة ال وعوداً .ونبقى
يف إطار الخطاب الذي مع األســف يتصاعد
يوماً بعد يــوم ،لنؤكد أن النــاس أحوج ما
يكونون يف هذه املرحلة إىل خطاب عقالين
موضوعي هاد يبلســم جراحهم ويخفف
من وقع معاناتهم ويــربد توتراتهم .فالبلد
ال يبنى بهذا الخطــاب اإلقصا واإللغا
واالســتعال أو االتهامــات ،واالتهامات
املضادة .إننا نريد لهذا البلد أن يبقى واجهة
للحرية وللتعبري».

رشـــــدي ع ــرضـ ـ دعــــم الــلــبــنــانــيــيــن مـــع مــيــقــاتــي
ُ
ومـــع بــو حــبــيـ مــواكــبــة عــمــل املــنــظــمــات الــدولـ ّـيــة

زارت املنســقة املقيمة ل مــم املتحدة
يف لبنان ومنســقة الشــؤون اإلنسانية
نجاة رشــدي ،رئيــس مجلــس الوزراء
نجيب ميقــايت يف الــ اي الحكومية،
وتم خالل اللقاء عــرض ل وضاع العامة
يف لبنان والســبل اآليلة اىل دعم الشعب
اللبناين للخروج مــن أزماته الراهنة ،كا
تم التباحث يف األنشــطة التــي تقوم بها

الوكاالت واملنظــات التابعة ل مم املتحدة
يف لبنان.
والتقت املنسقة املقيمة ل مم املتحدة يف
لبنان وزيــر الخارجية واملغرتبني عبد الله بو
حبيب ،وجرى عرض ألنشطة منظمة الهجرة
الدوليــة يف لبنــان ودور وزارة الخارجية
واملغرتبني يف مواكبة عمل املنظات الدولية
يف لبنان.

ُ
كــــــرامــــــي :االنــــتــــخــــابــــات املـــقـــبـــلـــة م ــص ــي ــريّ ــة
واملـ ــنـ ــظـ ــومـ ــة تـــكـــافـــ إلعـــــــــادة إنـــــتـــــا نــفــســهــا

ال ا

ال بة طرا

رأى رئيس «تيــار الكرامة» النائب فيصل
كرامي ،انه «مل يعد منطقيا تسمية املنظومة
الحاكمــة مبنظومة الســلطة ،فهي اليوم
اصبحت منظومــة االنهيار وهذه املنظومة
تكافح بكل الوســائل إلعادة انتاج نفســها
وللحفا عى املكتسبات التي حققتها عى
مدى ثالثني سنة من ادارة االنهيار».
كالم كرامي ،جاء خالل لقاء شــعبي يف
منطقــة القبــة يف طرابلس ،أكــد فيه ان
«االنتخابات املقبلــة هي انتخابات مفصلية
ومصريية يف تاري لبنان ،هذا اذا ســمحوا
لنا باجراء هذه االنتخابات ،ألنهم مل يضمنوا
حتى اللحظة ان نتائ االنتخابات ســتكون
لصالحهــم ،وهــم قادرون عــى تطيريها
بوسائل عدة ،مها قيل ان هناك ضغوطات
دولية إلجراء هذه االنتخابات».
وتوقــع ان «يشــهد اللبنانيــون خالل
االســابيع املقبلــة وكلــا اقــرتب موعد
االنتخابات «عصفورية» غري مســبوقة من
الفضائح والعجائــب والفظائع واالتهامات
املتبادلــة ،فالكل ســيفضح الــكل ،والكل
ســيتهم الكل ،والكل سيكشــف املســتور،
وعلينا امام هذا املشــهد ان نستفتي قلوبنا

وعقولنا ،وانا واثق بأن قلوب وعقول الناس
بــدأت تتحرر من االضاليــل واالكاذيب التي
جرى تســويقها عى مدى  30سنة ،ورمبا
تكون هذه الحقيقة هــي الفضيلة الوحيدة
لالنهيار الذي نعيشــه» ،مضيفا «لن يجدوا
اليوم وعودا وهميــة يبيعونها للناس ،كا
باعوهم خــالل الســنوات املاضية الوعود
الكاذبة باإل اء واملشــاريع واالستثارات
والوظائف ،كا لن يجــدوا امللفات الجذابة
والكاذبة ايضا التي يروجونها يف مواســم
االنتخابات».
وختــم كرامي «كل العناويــن املطروحة
للرصاعات واالنقســامات بني اللبنانيني هي
عناوين مفتعلة ال تعكس الهموم واالولويات
الحقيقية للشــعب اللبناين وهذا ما ستثبته
االيام املقبلــة حيث ســيفرض اللبنانيون
اولوياتهــم ولن يكون ســهالً عى احد ان
«يجرجرهم» اىل رصاعــات اقليمية ودولية
او اىل تناحر طائفــي ومذهبي ،نحن امام
مشــهد جديد وامام وعي جديد واملواجهة
املقبلة رغم رشاســتها تستحق ان نخوضها
بكل اميان بوعي هذا الشــعب وبقدرة هذا
الوطن عى النهوض».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كلات يف زمن الغربة
فهد الباشا
 1حني تصاب القيم واملفاهيم باضطراب ،كالذي عليه
حالنا يف لبنان ،يصبح من دالئل النبل والنبوغ أن يحســن
الســيايس اختيــار أي شــعار درار ،دون اعتبار أخالقي
ل ورة أن يوافق داخل اإلنسان خارجه .ودون أن يحسب
لتطبيق القول بالفعل أي حســاب .ومل الحســاب اصال،
ومل تعــب الرأس؟ أو ليس الكثري مــن الناخبني مواطنني
«مواطئني»  ،يجذبهم ،يف موسم االنتخاب ،أي دالل طائفي
من هنا ،أو أي قواد مايل؟
 2ليس ،يف الوقاحات ،ما هو أقبح وأقحب ممن يدعوك
للعبور ،معه ،إىل الدولة وهو م وب بالفساد ،معطوب
بالطائفية وعاهاتها.
 3ليس من يصيل خاشــعا كالذي يصيل متخاشــعا.
الصــالة حوار صادق عميق مــع الذات ومع الله .فطو
للصادقني.

بــــري إســتــقــبــل ســفــيــرة ســويــســرا
إســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانية يف عني التينة ،ســفرية ســوي ا يف لبنان ماريون
كروبســ حيث تم البحث يف األوضــاع العامة والعالقات
الثنائية بني البلدين.
واستقبل بري محاف بريوت القايض مروان عبود ،وعرض
معه االوضاع العامة .

دريــــــان اط ــل ــع مـــن وزيـــــر الــبــيـ ــة
عـــلـــى بـــرنـــامـــ عـــمـــل وزارتـــــــه

عيل ضاحي
االزمة الحكومية مستمرة ،ومجلس النواب ورغم
توقيع مرســوم الدورة االســتثنائية لن ينعقد يف
جلســة عامة قريباً ،وهو ما يؤكد استمرار الكباش
داخل مكونــات االكرثية داخل الحكومة ومجلس
النواب،السيابنيالرئيسنيميشالعونونبيهبري.
ورغــم مرور اكرث من اســبوع عــى فتح عقد
استثنا ملجلس النواب ،والذي وقعه الرئيس عون
مبرســوم حمل الرقــم  ،8662مل يدع بري بعد اىل
جلسة ،خصوصاًمع إستمرار ازمة الثقة التي ظهرت
جلياً بينها عى خلفية املادة  2من املرســوم التي
حددت جــدول األعال .وضمته فضالً عن املوازنة
لعامني متتاليني  2021و ،2022مشــاريع قوانني
تعكس تبني بعبدا لها ،وسبق وطرحت عى جلسات سابقة أو مل
تطرح ،ويقف وراءها التيار الوطني الحر ورئيســه النائب جربان
باســيل ،مثل اقرتاح قانون استعادة األموال املحولة إىل الخارج،
وضوابط مؤقتة عى التحاويل املرصفية ،فضالً عن عقد جلسة
مساءلة الحكومة والرد عى األسئلة واالستجوابات.
وبند مساءلة الحكومة يرى فيه بري «شكالً جديداً من أشكال
االســتفزاز» ،فأصدر موقفاً قاطعاً ،اعترب فيه أن مجلس النواب
ســيد نفسه ،مبعنى أنه هو من يقرر وضع جدول األعال ،عرب
مكتب املجلس ،وليس أي جهة أخرى ،بالتوسع يف االجتهاد حول
املادة  33من الدستور.
هذا الجو املشــحون مجلسياً ،قابله تشن حكومي وسيايس
اضايف مع تراجع الرئيس عون عن توقيع املراسيم املتعلقة برصف
كل املساعدات االجتاعية للقطاعني العام والخاص.
ويؤكد وزير بارز يف «الثنا الشيعي» ،وهو كان تبلغ من دوائر
بعبداانرئيسالجمهوريةسيوقعمراسيم املساعداتاالجتاعية
العائدة لوزارته ،لكنه عدل يف رأيه ومل يوقع حتى الســاعة اي
مرسوم ،بل عى العكس خرج منذ ايام ببيان لتربير رفض التوقيع.
ويؤكد الوزير املذكور اننا امام ازمة سياســية حقيقية ،حيث
ال حلــول لالزمة الحكومية ،ومل يحصل اي تواصل من ميقايت
بالجهــات املعنية بالتواصل الحكومي يف «الثنا الشــيعي»
لنقاشــها يف عزمه الدعوة اىل جلســة حكومية متى وصلته

املوازنة من وزير املال يوســف الخليل .ويكشــف الوزير ان يف
االســاس املوازنة مل تنته ،وهناك ازمة كبــرية تعوق اصدارها،
خصوصاً لجهة عدم توحيد ســعر رصف الدوالر ،وعى اي سعر
رصف سيتم تحديد الصادرات والواردات وكلفة املوازنة ،رغم ان كل
الجباية ومداخيل الدولة يف املطار واملرفأ والجارك واالتصاالت
والكهرباء والدوائر العقارية وامليكانيك ،وكل املرافق العامة ال تزال
وفق السعر الرسمي  1508لرية؟
ويكشف الوزير ان هناك تخبطا كبرياًداخل الحكومة ووزاراتها،
بغض النظر عن عدم اجتاعها ،فليس هناك من رؤية اقتصادية
او سياســية او مالية موحدة ،ويتابع :برصاحة حزب الله عى
سبيل املثال غري مرتاح لكيفية التفاوض مع صندوق النقد الدويل
وهو يرفض يف االســاس تنفيذ إمالءاته ورشوطه ،والتي تنزل
بـ»الباراشــوت» ومن دون نقاش ،والذي يثري «نقزة» حزب الله،
ووفق الوزير املعني نفسه ،انه ال يعرف ماذا يدور داخل جلسات
الفريق الوزاري والصنــدوق ،وال احد يخربه مبا يجري ،رغم انه
مك ّون سيايس واسايس يف الحكومة ومجلس النواب والبلد.
ويؤكد الوزير ان هذه الحالة من انعدام الوزن والتخبط تنطبق
ايضاً عى فقدان الســيطرة عى ســعر رصف الدوالر واالدوار
املشبوهة التي تؤديها جهات داخلية ومافيات معروفة مع بنوك
يف بريطانيا وتركيا والتي تساهم يف رفع الدوالر وتخفيضه .فهل
يعقل ان يكون التالعب يف السعر بحدود  6آالف لرية خالل  3ايام،
هذا يعني ان هذا التالعب سيايس وامني وليس وفق علم اقتصادي
او مؤرشات حقيقية بل مصطنعة ووهمية.

دعــــــــمــــــــو  :إدخـــــــــــــال لــــعــــبــــة الـــــــــــدوالر
ّ
االنـــتـــخـــابـــيـــة عـــمـــل دنــــيء
فــــي املـــعـــركـــة

دريا م ت ب يا ني
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشي عبد اللطيف دريان
يف دار الفتوى ،وزير البيئة نارص ياسني الذي قال بعد اللقاء:
«ترشفت بزيارة مفتي الجمهورية واطلعته عى برنام عمل
وزارة البيئة واألولويات التي نعمل عليها .واســتمعت اىل رأيه
حول األزمات املتعددة ،وتناقشــنا بطرق الخروج منها لتفادي
تدهور املؤسسات وتداعيات ذلك عى الناس ومعيشتهم».

الـــبـــزري :لــقــاح «فـــايـــزر» لـ طــفــال
ما بين  5و  11سنة نهاية الشهر املقبل
أعلــن رئيس اللجنة الوطنية الدارة لقاح كورونا الدكتور عبد
الرحمــن البزري يف ترصيــح ،أن «اللجنة العلمية املختص قد
أعطت موافقتها املبدئية عى اإلســتخدام الطار للقاح فايزر
ل طفال ما بني  5و 11ســنة ،عى أن يوضع بروتوكول إعطاء
هذا اللقاح وآليته الحقا بالتشاور مع الجمعية اللبنانية ل مراض
الجرثوميــة وجمعيتي طب األطفال يف لبنان» ،داعيا املواطنني
«لتســجيل أبنائهم عى املنصة مع أخذ العلم أن هذه اللقاحات
لن تصل إىل لبنان قبل نهاية شهر شباط ومنتصف شهر اذار».
وأشــار إىل «بدء إعطاء لقاحات مودرنا يف لبنان يف مراكز
محــددة» ،معتربا أن «هذه اللقاحات التي جاءت عرب هبتني من
الواليات املتحدة األمريكية والد ارك ســتزيد من قدرة الربنام
اللقاحي عى إعطاء مزيد من اللقاحات ،وبخاصة الجرعة الثالثة
املعززة» ،مضيفا «أن مركزا إلعطاء لقاح سينوفارم الصيني (هبة
من دولة الصني الشعبية) سينش يف مستشفى رفيق الحريري
الحكومي الجامعي ،وأن اللجنة الفنية العلمية قد أعدت الرشوط
كافة املناسبة وال ورية إلعطاء هذا اللقاح ملن يرغب».
وختم البزري مشــددا عى «أن الرد املناســب الذي ميلكه
املواطنون عى إزدياد نسبة اإلصابة بالكوفيد  19هو باإلقبال
عى عمليات التلقيح وأخذ الجرعة األوىل والثانية والثالثة ملن
يستحقون».

الـــخـــطـــيـــ  :ضــــــــرورة االنـــفـــتـــاح
ّ
عــلــى كــــل املـ ــذاه ـ ـ وال ــدي ــان ــات
إســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســالمي الشــيعي األعى
العالمة الشــي عيل الخطيب يف مقر املجلس ،رئيس جامعة
املصطفــى العاملية يف لبنان الشــي الدكتور محمد حســني
مهدوي مهر ،يرافقه مدير العالقات العامة والشؤون القانونية
جواد غواضة ،ومســؤول شؤون الحوزات العلمية الشي باقر
دهينــي ،والدكتور محمد اللوايت من عان كضيف اىل جامعة
املصطفى العاملية.
واطلــع الوفــد الخطيب عى «فــروع الجامعة يف العامل،
واختصاصاتها وبرام التدريس فيها.
و نى الخطيــب للجامعة «التوفيق يف تبليغ أحكام الدين
وتعاليمــه من منطلق ان الدعوة اىل الله تعاىل عمل رســايل
اختص به االنبياء واملرسلون» ،ومشددا عى « ورة االنفتاح
عى كل املذاهب والديانات والشعوب والدعوة اىل الله بالحكمة
واملوعظة الحسنة بعيدا عن التعصب واالنغالق».

معلو  :هذا الوق

«تــخـ ّـبــط وكــيــديّــة وشــخــصــانـ ّـيــة وأزمــــة ــقــة» تــحــاصــر مــجــلــسـ ّ
ـي الــــــوزراء والــنــواب
وزيـ ــر فــي «ال ـ ــنــائــي» :ال حــلــول حــكــومـ ّـيــة ...ورف ـ ـ إلمـــــاءات «ص ــن ــدوق الــنــقــد»!

األنس

للحوار

أكــد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب إدي معلوف ،أن «رئيس
الجمهورية يستخدم صالحياته كافة يف محاولة لحل االزمات،
ولكنبعداتفاقالطائفأصبحتالسلطةالتنفيذيةبيدالحكومة»،
سائال« :ما الذي كان بإمكان الرئيس القيام به ومل يفعله؟».
ورأى يف حديث اذاعي« ،أن العناوين التي طرحها عون للحوار
هــي العناوين الخالفية التي يجب أن يتفق عليها اللبنانيون»،
مؤكداً أن «هذا الوقت الحساس الذي مير به لبنان هو األنسب
لقيام هذا الحوار الوطني».
واعترب معلوف أن « ســك حزب الله برغبة أمل يف تعطيل
مجلس الوزراء تســبب بال ر لحــزب الله والبلد» ،معتربا أن
«مجلــس الوزراء ال ميكنه اتخاذ أي قــرار متعلق باملوضوع
القضــا يف ظــل مبدأ فصــل الســلطات» ،وللمتفائلني
بالتغيريات املرتقبة من خالل صناديق اإلقرتاع قال« :من يعتقد
أن االستحقاق االنتخايب سيؤدي إىل تغريات دراماتيكية فهو
مخط ».

شدد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب
الله الشــي عيل دعموش يف خطبة الجمعة،
عى «ان هنــاك حربا اقتصادية ومالية دنيئة
تشــنها االدارة االمريكيــة والســعودية عى
لبنان وتســتخدم فيها كل االسلحة والوسائل
بهدف الضغط عى اللبنانيني لتبديل خياراتهم
السياسية واالنتخابية تحت تأثري الجوع والقلق
والخوف»،مضيفا«منهذهالوسائلاملستخدمة
يفهذهالحربالتالعببسعرالدوالرومنعالدول
والحكومات من تقديم املساعدة للبنان وحاية
الفاسدين يف الداخل وعدم الساح مبحاكمة
ومحاسبة حاكم مرصف لبنان وعرقلة الحلول
لالزمات وتســييس بعض القضــاء اللبناين
والتدخل فيه ملنع محاكمة ومحاسبة من اهدر
املال العام واكل اموال املودعني وسمح بتهريب
االموال للخارج».
وتابع«ومعكلهذهالحرباملكشوفةوالحصار
الواضح للبنان يأيت من يشكك بالحصار ويقول
لك اين الحصار عى لبنان؟ وان الحصار املزعوم
هو كذبة؟  ،متسائال «أليس عندما يرتفع الدوالر

بشكل جنوين وال يسمح الحد مبساعدة لبنان
ويفرض عى املصارف اجراءات وقرارات مالية
عى حســاب املودعني وال يسمح باملس بحاكم
مــرصف لبنان ويعرقل التدقيق الجنا ومينع
محاكمة من اهدر املــال العام ويصبح بعض
القضاء خاضعا للسياســة ولتدخالت الخارج
اليس هذا حصارا للبنان؟
ورأى «ان ادخــال لعبة الــدوالر يف املعركة
االنتخابيةهوعملدينءوابتزازرخيصللبنانيني،
وهذه اللعبة باتت مكشوفة ومفضوحة والذين
يلعبون بالدوالر ويجوعون الناس ويستغلون
االزمة للضغط عــى اللبنانيني يف خياراتهم
السياســية باتوا معروفني ومفضوحني ويف
مقدمهــم حزب القــوات اللبنانية الذي رصح
رئيسه سمري جعجع بشكل واضح ان انتخبونا
فيستقر ســعر الدوالر » ،مؤكدا «أن حزب الله
يعمل مع كل الذين يريدون مصلحة لبنان ليكون
املجلس النيايب القــادم رهن ارداة اللبنانيني ال
مرتهنا الرادة الخارج ،ومؤسسة تحف هوية
لبنان املقاوم وتعمل لتحقيق مصالح الشــعب
اللبناين ال املصالح االمريكية واال ائيلية».

شكا نقيب الصيادلة جو سلّوم يف حديث إىل
«املــدن» ،نقص األدوية يف الصيدليات ،يربّرها
نقيب مســتوردي األدوية ،كريم جبارة جبارة
بأن مسألة االسترياد ال تزال مرتبطة مبوافقات
مســبقة من قبل مرصف لبنان ،إضافة إىل أن
األموال املخصصة الســترياد األدوية ال تتجاوز
شهرياً  25مليون دوالر فقط ،يف حني تستلزم
حاجة السوق من األدوية أضعاف هذا املبلغ.
وأكد ســلوم «ان سببا ســبب آخر يؤدي إىل
نقــص االدوية يف الصيدليــات» ،مضيفا «إن
األدويــة التي ال تزال مدعومة كلياً أو جزئياً يتم
تأخر اســتريادها بسبب تأخر فتح االعتادات
املاليــة .لكن ما هو غري مربّر عى اإلطالق هو
عدم تســليم األدوية غري املدعومة باملطلق من
قبل املستوردين والتجار ،بسبب انتظار صدور
املــؤرش عن وزارة الصحــة .مبعنى أن التجار
واملســتوردين يتوقفون عن تســليم األدوية
بانتظار صدور مؤرش جديد وفق ســعر رصف
للدوالر يفوق السعر املعتمد باستريادها ،بهدف
تحقيق مزيد من األرباح.وحسب املعطيات ،فإن

نسبةمبيعاألدويةيفالصيدلياتتراجعتبنحو
 50يفاملئةعنمستواهاالطبيعي،برصفالنظر
عن الشح الحاصل يف كافة أصناف األدوية يف
الصيدليات.
ويف حديث اخر ،قال سلوم« :طريقة الدعم
العشــوائية وتخفيض األسعار بطريقة غري
مدروسة أدّى إىل أزمة يف سعر األدوية ،ولو تم
ترشيد الدعم منذ عامني ملا وصلنا اىل ما وصلنا
اليه» ،مضيفا «السياســات الدوائية الخاطئة
هدفهــا الوصول اىل اإلنهيار وأتّهم كل من كان
مبوقع قرار بهذه األزمة ،من هنا بعد املارسات
الخاطئةوإنحاللمعاملالدولةمعهذهاملنظومة
يبدو األمل داخلياً شــبه معدوم لذلك نتطلّع اىل
أصدقاء لبنان بالخارج للمساعدة».
وعن البطاقة الدوائية ،قال ســلوم :خطتنا
هي إطــالق البطاقة الدوائيــة لتأمني كافة
وخاص ًة أدوية األمراض
األدوية لكافة املواطنني
ّ
املستعصية ،ولن نقبل يف نقابة الصيادلة أن يتم
بيع الدواء بالــدوالر النقدي ،ألن دخل املواطن
باللرية اللبنانية وكفاه إذالالً».

انتخب امس ،مجلس جديد لنقابة املصورين
الصحافيني ،يف مقــر االتحاد العايل العام.
وبعد انسحاب ثالثة مرشحني هم :عيل سيف
الدين ،محمد عزاقري وميشــال االســطا ،فاز
بالتزكيــة لعضوية املجلس عن فئة «الفوتو»
كل من :عزيز طاهــر ،لطف الله ضاهر ،عيل
علوش ،عيل فــواز ،أنور عمرو ،زهري قصري،
رايف بربريــان ،جورج فــرح وجوزيف عيد.
وفــاز للعضوية عن فئــة «الفيديو» كل من:
حسني فقيه ،حسني شــعالن وكريم الحاج.
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سددوا اشرتاكاتهم ،دعوة الجمعية العمومية
للمشاركة يف االنتخابات.
وبعد النشيد الوطني انشادا ودقيقة صمت
عن ارواح شهداء الصحافة يف لبنان ،حيا نقيب
املصوريــن الصحافيني عزيز طاهر يف كلمته
الزمالء الذين قضوا يف سبيل الحقيقة ،ونتذكر
بدمعة حارة الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من
اجل الصورة الحقيقية وستبقى ذكراهم دامئا
حا ة بيننا».
وقــال« :لقد عملنا لتكــون النقابة املكان
الجامع للزمــالء وقد احتضناهم جميعا وكنا

دامئا حا يــن اىل جانبهم ،حتى الذين هم
خارج النقابة مل نرتكهم وكنا إىل جانبهم .نكرر
دعوتنا إىل الجميع لتفعيل عضويتهم ومن هم
خارج النقابة االنتساب ،ألن يف وحدتنا قوة،
وقــوة نقابتنا تعتمــد اوال عى انها ال تتعطى
السياسة ونحن عى مسافة واحدة من الجميع
ثانيــا عى وحدتنا اننا نقابــة دامئا متجددة
وال يوجد فيهــا أي أعراف طائفية أو مذهبية
وأبوابهــا مفتوحة دامئــا للجميع .النقابة ال
تلزم احد االنتســاب او عدمه ألنها تحرتم قرار
كل زميل مع الدعوة الدامئة للجميع لالنتساب
هي عبارة ســنبقى نرددها دامئا سيكون عى
املجلس الجديد مهات كثرية وعمل مســتمر
ليواكــب كل املتغريات واالســتمرار بالعمل
الدؤوب لتحقيق مطالــب الزمالء مع دعوتنا
الصادقة إلقرار قانون يجمع العاملني بوسائل
االعــالم عى أنواعها وينظم عملها ويحتضن
مطالبهم» .
وختم« :نجدد مطلبنا للمسؤولني بالعمل عى
كشــف مصري املخطوف سمري كساب العادته
ساملا،ونناشدالهيئاتالعربيةوالدوليةاملساعدة
عى إطالقه ليعود اىل اهله وزمالئه».

ّ
الدوائية
نقي الصيادلة :خطتنا هي إطاق البطاقة

ّ
املــصــوريــن الصحافيين
مــجــلــس جــديــد لــنــقــابــة
ُ
ومـــــــنـــــــاشـــــــدة الطـــــــــــاق ســــمــــيــــر كــــســــاب

ويشري الوزيراىل ان الضياع ينتقل من الحكومة
اىل املــرصف املركزي ،ومن الواضح ان هناك موجة
اكرب بكثري منه ومن البلد وقدرات مرصف لبنان عى
التصدي لهذا التالعب الكبري.
ويكشــف الوزير انه ويف ظل اســتمرار التعرث
الحكومي ورفض البعض داخل الحكومة ،ال سيا
رئيــ الجمهورية والحكومة الوصول اىل حلول
قضائية منصفة يف ملف تفجري املرفأ ،وكذلك تذرع
الرئيس عون بعدم انعقاد الحكومة لعدم توقيع اي
مرسوم جوال او استثنا  ،ال سيا املتعلقة برواتب
املتعاقدين واملســاعدات االجتاعية ،فهذا الرفض
فيه الكثري من السياسة والشخصانية وتعقيد حياة
اللبنانيني ،البلد كله امــام خيارات م ّرة ،الن ال بديل
صالحاً للحلول مكان الحكومة ومجلس النواب ،وال
عالج ايضاً ملشكلة انعدام الثقة وفقدان «الجاذبية الوطنية» ،بني
الرؤساء من جهة واملواالة واملعارضة من جهة ثانية ،باالضافة
اىل تربّص الخارج  ،ال ســيا امريكا والخلي والعدو اال ائييل
بلبنان امنياً واقتصادياً وسياسياً
بدورها ،تؤكد اوســاط مقربة من بعبــدا ان االتهامات التي
يسوقها «الثنا الشيعي» وحتى رئيس الحكومة واملحسوبون
عليه باطلة ،وتشــري اىل ان الرئيس عون يطبق الدســتور بعدم
توقيع املراســيم االســتثنائية او املوافقات االستثنائية وحتى
رصف
املراسيم الجوالة ،فحكومة ميقايت ليست مستقيلة وال ت ّ
االعــال ،وما كان يقوم به الرئيس عون خالل ترصيف حكومة
حسان دياب لالعال كان من باب تطبيق الدستور وتسيري املرفق
العام ،وتؤكد ان توقيع الرئيس عون الي مرسوم حكومي ال يصدر
عــن مجلس الوزراء مجتمعاً ،وهي حكومة اصيلة ،هو املخالفة
الدستورية وليس العكس.
وتشــري االوساط اىل ان حل املشكلة ليس عند الرئيس عون،
واملطلوب اجتاع الحكومة فوراً عرب دعوة رئيسها لجلسة فورية
بغض النظر عمن يح او يقاطع.
اما عن مجلس النواب والدورة االســتثنائية ،فتقول االوساط
رشع املواد
ان رئيس الجمهورية ملتزم بالدســتور ،وكا حدد امل ّ
التي تراعي عمل الجلســة االستثنائية للربملان ،ض ّمنها عون يف
املرســوم ،والتطبيق ليس لديه بل صار يف عهدة مجلس النواب
ورئيسه.

الــعــبــســي الــتــقــى وفــــــدا كــنــســيــا بــريــطــانــيــا:
ّ
بـــــأي ُمـــســـاعـــدة مـــن ّ
ّ
أي جــهــة أتــ
نـــرحـــ
التقى بطريــرك انطاكية
وسائر املرشق للروم امللكيني
الكاثوليك يوسف العب يف
املقر البطريــريك يف الربوة،
الكاردينال مايكل فيتزجريالد،
يف حضــور رئيس منظمة «
فايــس» الربيطانية جان بول
فوكس والتي تهتم مبساعدة
الكنائــس الرشقية ،واملطران
بولس صياح ،ورئيس الديوان
البطريريك االب رامي واكيم ،ال ب وفيتز
حيث تم البحث يف شــؤون
كنســية ويف العالقات بني الكنيسة الرشقية
واملنظمة،باالضافةاىلنشاطالجمعيةالتيكان
رئيسها قد جال عى املرجعيات الدينية.
واثنى العب عى نشاط الجمعية ورحب بـ
«اي مساعدة ومن اي جهة اتت خصوصا يف هذه
املرحلة الصعبة التي ر بها املنطقة بشكل عام
والكنيسةبشكلخاص».

ال
كذلــك ،التقى العب وزير الدفاع الســابق
يعقوب الرصاف ،وبحث معه يف الشأن الوطني
العامواالوضاعاالقتصاديةواالجتاعية.
ثم التقى االســاتذة رائد رشف الدين و انطوان
افرام،واطلعمنهاعىميثاق«اخوةبنياالديان»
الذي صاغاه يف وقت سابق وناقشه معها.
وكان لــه لقاء تعارف مع عضو لجنة الرقابة
عى املصارف جوزف حداد .

«إلنجاز معاملة استماك منزلي األخطل الصغير وفيروز»

املرتضى نعى سمر الحا  :منارة في قافة الصمود
والــصــبــر ومــدرســة فــي مــضــمــار املــواجــهــة والنصر
نعــى وزير الثقافة القايض محمد وســام
املرت سمر الحاج ،وقال« :يف الحرب ،ولو قل،
متســع لرثاء كثري .لكن محابر ال تكفي لكتابة
شهادةحقيفيوممنرصفتسنواتمنعمرها
يف الرصاع من أجل الحق .سمر الحاج قارعت
الظلــم النابت يف حديقة العدل ،وقبل أن يكون
ذلك من أجل زوجها وســائر الضباط املوقوفني
افرتاء ،كان من أجل العدالة أوال كقيمة وطنية
وإنسانية عليا ينبغي ملن يتولونها أن يحافظوا
عليها سليمة مصونة منيعة ،ليبقى الوطن».
وتابع «ذلك الجلد عى املكاره الذي اتســمت
به ،واإلرصار عــى الجهر بالحقيقة يف وجه
مــن جهــدوا يف إخفائها وتشــويهها جعال
منهــا رمزا نضاليا ،ومثاال يحتذى بل منارة يف
ثقافة الصمود والصرب ومدرسة يف املواجهة

والنرص .إنها ترحل اآلن إىل من هو (عامل الغيب
والشــهادة الكبري املتعال) وترتك لنا أن نستمر
يف نهــ النضال من أجل قضايانا املحقة ،من
اجل فلسطني ،من أجل عدالة صحيحة ،ميزانها
القانون وغايتها الحقيقة».
مــن جهة ثانية ،التقــى وزير الثقافة يف
مكتبه يف قرص األونيســكو ،محاف بريوت
القايض مروان عبود ،وتم البحث يف شــؤون
عامة.كا تم التوافــق عى خطوات إجرائية
عملية ترمي إىل تعجيل إنجاز معاملة استمالك
منــزيل «األخطــل الصغــري» و»فريوز» يف
زقــاق البالط يف بريوت ،برمزيتها الثقافية
والوطنيــة ،اذ «ال يجوز التأخري أكرث يف إنجاز
هذه املعاملة ،وال ســيا انه م أعوام عى
مرسوم اإلستمالك».

اعــتــصــام ل ـــ «اتـــحـــاد املــعــلــمــيــن الفلسطينيين»
أمــــام مــكــت ـ «األونــــــــروا» لــلــمــطــالــبــة بحقوقهم
نفــذ اتحــاد املعلمــني
الفلســطينيني يف لبنــان،
اعتصاما أمام املكتب الرئ
لالونروا يف بريوت ،للمطالبة
بتحصيــل الحقــوق ملعلمي
«الروســرتات» ،بــدءا بفتح
بــاب التثبيت عــى املوازنة
العامــة مرورا بوجوب ديد
«الروسرتات» الحالية وغريها
من الحقوق».
ا عتصام
وأكد بيان باســم املعلمني
«مواصلــة االعتصــام حتى
كشــف الســتار عن كافة لوائح التعيني
االونروا
ادارة
وذكر
اعطاء الحق الصحابــه ،
بشفافيةونزاهة.
وهي:
االساسية
بوجوب تنفيذ النقاط
اال اع باســتدعاء املعلمني املياومني يف
االونروا
يف
العام
املفوض
قرار
الغاء مفعول
حاالتاالجازةاملرضيةواالمومةوغياباملعلمني
الحالية
«الروسرتات»
ديد
و
بتجميد التثبيت
املصابني بكورونا.
سابقا.
كان
كا
سنوات
ثالث
اىل
من مدة سنة
الرتاجعالفوريعنالقراراتالظاملةالجديدة
«الروسرتات»
معلمي
بإســتدعاء
االلتزام
التي طالعتنا بها االدارة باالمس واملتمثلة بعدم
لهم.
املخصصة
الشواغر
لتعبئة
حرصا
دفع بدل االجازات الرسمية للمياومني وابطال
ملاديت
جديدة
«روســرتات»
عن
االعــالن
مفعول قانون احتساب سنوات الخربة للمعلمني
الكومبيوتر والدين واعطاء الحقوق لروسرتات عند تثبيتهم .والقيت كلات عدة رفضت الفصل
املواداالجتاعيةوعدمتوزيعهابشكلعشوا  .التعسفي لعدد من املعلمني.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

سجون لبنان ...بؤر املوت البطيء ومراكز القصاص ال اإلصاح!
ّ
شــــــــ فــــــي الـــــتـــــغـــــذيـــــة ..أمــــــــــــــــــرا  ...وأكـــــ ـــــر!
باميال كشكوريان السمراين
وراء قضبان زنزانات السجون اللّبنانية ،يقبع آالف املساجني
بني موقوفني ومحكومني لبنانيني وأجانب.
حال الســجون يف لبنان حدّ ث وال حــرج ،اكتظا غطّى
بثقله عى هدف التوقيف األسايس واإلحتجاز.
«لكل االشخاص املحرومني من حريتهم الحق يف مستوى
معي مناســب ،مبــا يف ذلك ما يكفي مــن الغذاء واملاء
الصالح للرشب و املســكن و امللبس و الفراش» .هذا ما ذكرته
املادّة  25من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســان ويف املادّة 11
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
من العهد الدويل
ّ
أين املستوى املعي املناسب يف بلد عدد سجونه  24؟ البعض
مقسمة حسب
من هذه السجون مركزي ،وأخرى سجون مناطق
ّ
الفئتني رجال وإناث ،قارصين وقــارصات ،باإلضافة اىل 184
نظــارة لدى قيادة الدرك ،و 25نظــارة لدى الرشطة القضائية،
ونظارة لدى قيادة رشطــة بريوت ،ونظارة واحدة مركزية لدى
األمن العام ،إضافة ملراكز التوقيف لدى الجي اللبناين.
مبدئياً ،ي ّتسع السجن لعدد محدد من السجناء عمالً مبعايري
بناء الســجون التي أعدتها اللجنة املكلفة تحديد معايري بناء
الســجون يف آب  ،2011من منطلق التــزام لبنان باملواثيق
والرشائع الدوليــة وإبرامه العديد من اإلتفاقيات الدولية .أ ّما
فعلياً فقد تخطّى عدد املســاجني األرقام املفروضة ،فتأخري
املحاكات وتأجيلها أثّر يف ارتفاع األعداد ،ح ّتى باتت السجون
الصحية ّ
الالزمة من أكل
يف لبنان مكتظّة مع غياب الرشوط ّ
ورشب ونظافة وطبابة وغريها...

} الطعام عى عاتق األهل }

تلقّت أ ّم حســن اتصاالً من أحد املخافر ،مكان توقيف ابنها
منذ سنة وستة أشهر ،وطلب منها تأمني مأكل ومرشب بشكل
عاجل البنها ألنــه يأكل من بقايا طعام غــريه من املوقوفني
الذين يحصلون عى الطعام من الخارج ،ألنّ الدّولة «غري قادرة
عى إطعام املساجني» كا أفادت ...فيبدو أّنّ هذه حال معظم
املوقوفني يف لبنان ،فعدم تأمني الدولة لحاجاتهم الرئيسية ،مبا
فيها املأكل واملرشب والدواء ،بات يظهر اىل العلن ،فح ّتى السجون
ونظارات التوقيف باتت متأثّرة باألزمة االقتصادية اللّبنانية
تقول أ ّم حســن يف حديثها لـ «الدّ يــار» ان «عجز الدولة
بات مكشوفاً ،فاألهل يؤ ّمنون األكل والرشب والدواء لذويهم،
حتى انّ أحد العنارص يف املخفر قال يل انّ تأمني أوراق بيضاء
وكراســات تحقيق وأقالم حرب وأبسط الحاجات اللوجستية
لعمل املخفر بات أيضاً صعبا وضئيالً».
وتضيف»:أنــا أعرف ج ّيداّ أنّ ابني قام بجنحة ضدّ القانون،
وهو يف لحظة ما خرج عن القانون وأنّ العقاب املدين واجب،
لكن ليس العذاب ...أبناؤنا يتع ّذبون جسدياً ومعنوياً ،السجن
للتصحيح وليس للتعذيب ،ول سف هذه هي الحال يف لبنان».
وعن رسالتها ومطالبها للدّ ولة وللمعنيني تقول« :رسالتي
وكل من يندرج
باســم كافّة أهايل املوقوفني واملحكومــنيّ ،
اسمه يف خانة املساجني ،رسالتي لفخامة رئيس الجمهورية
العمل عى اإل اع يف املحاكات وصدور األحكام أ ّوالً ،ثانياً
نطلب النظر بالوضع العام يف الســجون ،يف النظافة ،يف
األكل واملــاء وكافّة العنارص البديهية التــي يجب أن تتأ ّمن،
كا أطالب العمل بجدّ ية لتحويل الســجون من مكان تعذيب
وقصاص اىل مركز إلعادة التأهيل واإلصالح يك يخرج املذنب
ححاً نفسياًّ ،
وإال فبعد اإلفراج ستعاد الك ّرة ألنّ
من السجن مص ّ
«الزربة ما بتعلّم» بل تؤدّي اىل اإلنتقام »

يف ســياق متصل ،رصد املحامي ن . .ظاهرة التواصل مع
األهــل لطلب تأمني الطعام ألوالدهــم املوقوفني ،ورشح يف
اتصال مع «الدّ يار» قائالً« :ال شــكّ يف أنّ الوضع كان أفضل
خاصــة يف مراكز التوقيف التابعة للجيــ اللبناين ،وكان
ّ
الســجني املوقوف لدى الجي يأكل مــن الطعام املخصص
للعسكريني ومن مطاب الجي  ،بعكس قوى األمن الداخيل
الذين يحصلون عى مبلغ مايل ضمن رواتبهم كـ»بدل طعام»
دون أن يتم تخصيص وجبات أو مطاب لهم ،أ ّما اليوم ،فبات
الوضع أسوأ ،فإنّ مسؤولية الطعام تقع عى عاتق األهايل،
بينــا كانت مراكز الجي ترفض إدخــال أدوية للموقوفني
والسجناء بسبب توافر كل املستلزمات واألدوية لدى الطبابة
العســكرية ،فقد باتت اليوم تطلب أيضاً من األهل تأمني هذه
األدوية يف ظل انقطاعها من األســواق وارتفاع أســعارها
وصعوبة تأمينها ،فاألزمة يف البالد أثّرت ســلبياً يف كافّة
القطاعات
وخاصة السجون ،حيث باتت العنارص األمنية كا
ّ
املساجني بحاجة ألبرز املستلزمات األساسية»
ويف متابعــة مللف الغذاء أكّدت مصادر قوى األمن الداخيل
لـ «الدّ يار» ،أنّ الدولة مل ترصــد ميزانية للنظارات وحاجات
املوقوفني فيها عى شــ ّتى أنواعها ،ألنّ ليس من مســؤولية
قوى األمن أو الدولــة تأمني الطعام ومتطلبات املوقوفني يف
النظارات مبا أنّها مركز للتوقيــف اإلحتياطي من  24اىل 48
ليتم نقل املوقوف خاللها اىل أحد السجون للمتابعة أو
ساعة ّ
اإلفراج عنه ،وعــادة األهايل يؤ ّمنون احتياجات املوقوف من
مأكل ومرشب وملبس.
وعن إطالة فرتة التوقيف تقول املصادر« :منذ أن بدأت مدة
التوقيفات تطول يف النظارات بدأ البحث عن مصادر للتموين
وتأمــني طعام يف بعضها ،كا تجدر اإلشــارة اىل أنّ بعض
النظارات تغطيها مطاب السجون ،ولها مصدر طعام ،وهناك
نظارات أخرى غري مشــمولة تعمل قــوى األمن عى تأمني
مصدر الطعام لها بقدر املستطاع».
وتؤكّــد املصادر «أنه من البديهــي أن تتواصل املخافر مع
أهايل املوقوفــني من أجل تأمني الطعام ألبنائهم  ،فاألهل هم
املســؤولون عن ولدهم ما دام موقوفــا يف النظارة ومل تتم
محاكمته أو تحويله إىل السجن».
وتؤكّد بعض الجهات أنّ الطعام يصل إىل نظارات التوقيف
ضمن نطاق بريوت ،إ ّ ا ال ّنوعية اختلفت والكمية انخفضت
بسبب األزمة اإلقتصادية التي مي ّر بها لبنان.

سم قاتل }
} إكتظا األعداد ّ

فملف
أ ّما بالنســبة الكتظا السجون ونظارات التوقيف،
ّ
مكتمل يفتــح بتفاصيله ،فبعد أن كانــت النظارات ومراكز
التوقيف التابعة ل جهزة األمنية محطات مؤقتة ،قبل إطالق
الــ اح أو تحويل املوقــوف إىل الســجن للمحاكمة ،باتت
رصخة اإلكتظا مرتفعة جدّ اً.
يف تقرير نرشه املوقع الرســمي ملجلس النــ ّواب اللّبناين
تم عرض أبرز املشــاكل التي تعاين منها السجون
عام ّ ،2011
حصة اإلكتظا يف البند األ ّول ،حيث ذكر
يف لبنان ،وكانــت ّ
التقرير أنّ «اإلكتظا الشــديد «الخانق» لجميع الســجون
التابعة لوزارة الداخلية مبا يقارب  5876ســجني وسجينة،
ذلك ما يتجاوز نسبة متوسطة قدرها  300تقريبا من طاقة
جميع األبنية عى اإلستيعاب».
وبطبيعة الحال ،فاألرقام املبينة تصاعدت حتاً مع مرور
السنني ،وهذه األزمة ناتجة من اعتاد مركزية السجون وقلة
عددها يف لبنان إضافة إىل املشكلة األبرز وهي التأخري لدى
القضاء يف البت بالقضايا نتيجة مشاكل بنيوية ولوجستية

وأخرى مرتبطة بالعديــد املنخفض للقضاة يف لبنان ،مقابل
ارتفاع كبري يف حجم القضايا.
آخر اإلحصاءات أكّدت أنّ األرقام واألعداد تضاعف خالل العامني
خاصة أنّها أدّت اىل ارتفاع
املاضيني مع األزمة التي يعيشها لبنان ،
ّ
كبري يف معدالت الجرمية ،التي بلغ عددها  23 88بحسب أرقام
قوى األمن الداخيل يف الفصل األول من العام .2021
وبطبيعة الحال النظارات غري مؤهلة لتكون سجوناً دامئة
ولفرتات طويلة من حيث ظروف املعيشــة فيهــا ،فإنّها ال
تستويف الرشوط املطلوبة إن كان لناحية املساحة والسعة،
أو لناحية التهوية وتعرضها للشمس ،وحتى من ناحية توافر
األ ة والبطانيات واملياه والرصف الصحي والحامات
ويف هذا املجال تســتعرض مايا ميّوت نائبة رئيس جمعية
(  (Rescue Meالتي تعنى بتأهيل املســاجني يف سجن رومية،
وخاصة سجن رومية« ،منذ نشأته
الج ّو العام للسجون يف لبنان
ّ
والوضع فيه مزر ،فسجن رومية بال ّرغم من أنّه السجن األكرب يف
لبنان ويتك ّون من عدّة مبانّ ،إال أنّ الوضع صعب جدّ اً لعدّة أسباب،
أبرزها تأخري املحاكات ،فعدد كبري من املساجني غري املحكومني
قد ق وقت محكوميته وهو ال يزال يف خانة املوقوفني ،إضافة
اىل املشــكلة الكربى التي تفتح نافذة موضــوع أصعب ،وهي
املوقوفون األجانب ،حيث بإمكان الدّولة ترحيلهم بحسب اتفاقية
تبادل املساجني بني الدّول ،مع العلم أنّ اإلتفاقية غري سارية عى
حل ،إضافة
كل البلدان ،ومع ذلك مــن املمكن امليض قدماً بهكذا ّ
ّ
اىل أنّ املوقوقني اإلسالميني يحاكمون عسكرياً بالوقت الذي من
املفرتض قانونياً أن تأيت املحاكات مدنية».
وعن عرقلة تبادل السجناء بني الدول تقول ميّوت« :معظم
األسباب سياســية واجتاعية ،ف  45تقريباً من املساجني
األجانــب يف ســجن رومية هم من الجنســية الســورية
والفلســطينية ،وباعتبار أن البلدين بحالة حرب ،فال ت ي
مفاعيل املعاهدة».
أمام ما تقدّ م حقيقة واحدة ،م ّرة الطعم فاقدة لإلنسانية،
الصح
مبــا مل يعرف التمييز بني
ّ
فيها عقاب للمرتكب الذي ر ّ
والخطــأ ،ففي لبنان ،العقاب عــى األرض ،عوض أن يكون
ســاحة للتصحيح واإلصالح ،فغياب تطبيق برام التأهيل،
ســيؤدّي حتاً اىل تخري دفعات من املساجني واملوقوفني،
إلعادة نرشهم يف املجتمع ،مرتكبني كالسابق ألنّهم مل يتعلّموا
التمييز بني الخطأ والصواب وبني الحقوق والواجبات...

ّ
الصناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اللبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى درب العاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة… منص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «لبنان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي»
ّ
مجاني ــــــــة لدع ــــــــم اإلبت ــــــــكار واإلب ــــــــداع… ولتوس ــــــــيع ا ف ــــــــاق
مس ــــــــاحة

رجاء الخطيب

مل تكن يوماً املبــادرات الفردية بعيدة عن
اللبناين املبتكــر واملتطلع إىل اإلبتكار دامئاً،
فكيف به يف ظل أســوأ أزمة إقتصادية مير
بها بلــده؟ بالتأكيد ان أهميــة التحول نحو
ط منت بــدل النمط االســتهاليك هي
الخطوة االوىل للنهوض من املســتنقع الذي
غرق لبنان به تحت جناح النظام اإلقتصادي
الريعي ،ولوح الكثري من املبادرات الفردية
واملؤسساتية اللبنانية تحاول بشتى الوسائل
وكل ما لك أن تخطو أوىل خطوتها.
ففي منتصف الشــهر املنرصم أطلق وزير
منصة «لبناين»
الصناعة جورج بوشكيان
ّ
االلكرتونيــة ،يف حضور وزيــر الصناعة
السابق عاد حب الله وحشد من الصناعيني
وا الق ت صاديني ووســائل االعالم .وتتضمن
املنصة مروحة واســعة من الصناعات واالبتكارات املتنوعة،
وتعترب فرصة للصناعيني وألصحاب العقول املبدعة واملحرتفة
والخالقة.
املنصة الســيدة داليا خليل ،التــي عملت يف لبنان
مديرة
ّ
عى مدى  25عاما يف مجال الدراســات اإلقتصادية واملالية،
قالت لـ «الديار» أن املبادرة بــدأت حني فكروا مبحاولة دعم
لإلقتصــاد اللبناين عرب دعم املنت اللبناين نفســه ،فكانت
منصة «امازون» الشهرية،
املنصة ،والتي تشــبه يف فكرتها
ّ
ّ
املنصة ال تقل أهمية عن «امازون»
وكان التنفيذ .واعتربت أن
ّ
نفســها ،ومبجرد تصفحهــا ميكن املالحظــة إىل أي مدى
تتشابه تقنيا وحرفيا ،حيث ميكن التواصل أو الرشاء مبارشة
مع البائعني ،الصناعيني ،الحرفيــني ،أو حتى التجار الصغار

العاديني مع التأكيد عى أن التوصيل يتم عرب نظام لوجستي
حديث ومتتبع ،كا يوجد العديد من تســهيالت الدفع محلياً
وعاملياً بطريقة مدروسة.
وأكدت أن الهدف الرئي من املنصة هو مســاعدة املبدع
والحريف اللبناين للحصول عى الــدوالر «الفري » ،كا أن
املنصات يقومون حاليــاً بتحضري الئحة من
املســؤولني عن
ّ
القوانــني والرشوط التي يجب أن يتمتع بهــا املنت اللبناين
ليصبح جاهز للتصدير إىل مناطق ودول معينة وفق رشوط
مستوفاة ،كا أمور تتعلق بالتوضيب وتصميم املنت النها .
من ناحية أخرى ،ال تقل أهمية عا ســبق ،تؤكد خليل أن
املنصة مساحة وفرصة للمبتكرين اللبنانيني ،حيث بامكانهم
ّ
إســتعراض منتجاتهم أمام املهتمني ،وبالتايل اإلســتفادة
من مواهبهــم وابداعاتهم وتح ّولها إىل فرصــة تد ّر عليهم

طــقــس نــهــايــة األســـبـــوع مـــاطـــر ...والــ ــل ــو
ال يزال الحوض الرشقي للمتوســط تحت تأثري منخفض
جوي متمركز فوق قربص ،مصحوبــا بكتل هوائية باردة
وأمطار غزيرة أحيانا حتى بعــد ظهر االحد ،حيث ينح
تدريجيا مع دخــول الكتلة القطبية الباردة التي تؤدي اىل
موجة من الصقيع والجليد عى الطرق الجبلية والداخلية.
فقد توقعــت دائــرة التقديرات يف مصلحــة األرصاد
الجويــة يف املديريــة العامة للطريان املــدين ان يكون
الطقس اليــوم غامئا جزئيا اىل غائــم أحيانا دون تعديل
يذكر يف درجات الحرارة وضباب عــى املرتفعات ،تهطل
امطار خفيفــة متفرقة صباحا ،ومن املتوقع ان تشــتد
احيانــا اعتبارا من بعد الظهــر مع حدوث برق ورعد ،كا
تتساقط الثلوج عى ارتفاع  1300مرت وما فوق ،وتالمس
ليال الـ  1100مرت.

مدخول ال بأس به ،سواء كانت هذه املنتجات
مادية ملموســة أم فكرية .وتؤكد أيضاً أن
املبدعني بامكانهم خلق صفحة خاصة بهم
إلستعراض سريهم الذاتية بطريقة سمعية
برصية بهدف اإلضــاءة عى تاريخهم يف
اإلبداع بطريقة وأســلوب أكــرث إقناعاً من
الكتابة واملحتوى املكتوب فقط.
وتحدثت خليل عن الصعوبات التي يواجهها
القطــاع الصناعي يف لبنــان الذي ينضوي
عى امكانات هائلــة جاهزة لإلنطالق نحو
العاملية بســهولة ،وأحد أهم هذه الصعوبات
حالياً هو إنقطاع العملة الصعبة والتي باتت
تعد من أهم املتطلبــات للمنتجني والحرفيني
اللبنانيني لدعمهم عى اإلستمرار والصمود،
املنصة مجاين
ولذلك معظــم العمل عــى
ّ
ملســاعدة الخارج عى اإلطــالع عى عمل
هؤالء ودعمهم ،العبة بذلك دور صلة الوصل
والج بني البائع والشاري املحتمل دون أن
تبغي الربح ودون أن تطمح إىل أي سم ة أو تكاليف إضافية
عى أي من الطرفني.
إذاً شــ ّبهت خليل «لبناين» «بامــازون» ويف ملحة يعة
املنصة بدأت كمتجر لبيع الكتب
عى إنطالقة األخري ،نرى أن
ّ
وما لبثت أن تحولت إىل أضخــم رشكة تجارية ملبيع الجملة
والتجزئة عرب «االنرتنت».
مل يعد أمام اللبناين اال نفسه وما ميلك ،هذا جل ما ميلكه،
اإلبــداع واإلبتكار واملبــادرة .عى اللبناين أن يدعم نفســه
بنفسه ،وعى اللبناين الذي انسل عن أرضه وأهله وترك قلبه
ووجدانه يف هذا البلد ،أن يبادر أيضاً ويدعو لدعم أي مبادرة
ترقى باللبناين الطموح النظيف إىل املصاف التي تليق به ،إىل
النجاح والتألق.

عــلــى

االحد :غائم مع امطار غزيــرة احيانا صباحا خصوصا
يف الجنوب مع حدوث برق ورعد ،وتتســاقط الثلوج عى
ارتفاع  1000مرت وما فوق ،تنشــط الرياح وتشتد احيانا
لتصل اىل حــدود  65كم س .يتحســن الطقس تدريجيا
اعتبارا مــن بعد الظهر ويتحول اىل غائــم جزئيا مع تدن
ملحو يف درجات الحرارة (وهو االبرد هذا العام) ،بحيث
تســيطر موجة من الصقيع والجليــد عى املرتفعات ويف
الداخل اعتبارا من  800مرت مســاء وحتى ظهر االثنني ،لذا
يحذر من االنزالقات.
أمــا االثنني :صاف اجــاال مع بقاء درجــات الحرارة
متدنيــة (دون معدالتها الســنوية) ،يتكــون الجليد عى
املرتفعــات ويف الداخل اعتبارا مــن ارتفاع  700مرت وما
فوق مع تحذير من خطر االنزالق.

يــــــرحــــــل نــــبــــيــــل ويـــــطـــــوي
مــــــعــــــه زمـــــــــنـــــــــا جــــمــــيــــا

كانوا ثالثة :سعد الدين الحوت واحمد صفصوف ونبيل
ابو صعب .كلهم رحلوا ...كأنه رحيل الحياة.
كانوا االقــرب واالو واالعز واالحــب .وبعد رحيل
العزيزين سعد الدين واحمد ،بقي النبيل ،إبن الجبل االشم.
الصديق االقرب الذي التقيه بشــكل شبه يومي يف نقابة
املحامني ،وكل يوم احد مــع مجموعة من االصدقاء يف
املقهى يف وســط بريوت .اجزم انني مل اسمع منه يوماً
كلمة واحدة خارجة عن املألوف او شتيمة او يمة بحق
احد .كان ذاك االنســان املحب ،الالئق ،الذي يحف الود
واملناقبية .وهو اللبق اللطيف ،الخلوق الشــفيف ،املسامل
الراقي الذي يحرتم نفسه واآلخرين.
اليوم ينطوي زمن جميل ،وينطوي تاري عريق من العطاء
والوفاء والصدق ،ويرحل الزميل الصديق االحب نبيل ابو صعب
بعد ان اقفل خلفه باب ذاك الزمن الجميل الذي لن يتكرر.
ويا عزيزي نبيل،
يف القلب ويف البــال ،اخاً عزيزاً ،وزميــالً محرتماً،
وصديقاً مخلصاً ..أال فاعرب بسالم ،فإنك االن حيث يليق
باالخيار االنقياء واالصفياء.
واىل العزيزين سعد الدين واحمد ،استقبال الحبيب نبيل
االستقبال الذي يليق بإبن الجبل االشم ،جبل بني معروف.
واشبعاه ضاً ولثاً وتقبيالً.
رحمكم الله.

نا

كسبار

نقيب املحامني يف بريوت

ُ
ّ
ـــــــــــــرو
الــــــقــــــبــــــ عــــــلــــــى م
ُ
مــــــخــــــدرات بـــالـــجـــرم امل ــش ــه ــود

أعلنت شعبة العالقات العامة يف قوى األمن الداخيل ،يف بالغ
لها انه «يف إطار املتابعة املستمرة التي تقوم بها شعبة املعلومات
يف قــوى األمن الداخــيل ملكافحة عمليات تجــارة املخدّرات
وترويجها وتعاطيها ،يف مختلف املناطق اللبنانية ،كّنت من
تحديد هوية أحد املروجني الذي ينشط يف مناطق عدّة من قضا
امل وك وان ،وهو السوري ع .أ .ز .من مواليد عام .2000
بتاريــ  ،2022-1-3وبعد رصــد ومراقبة ،كّنت إحدى
دوريات الشّ ــعبة من توقيفه ،بالجرم املشهود ،أثناء قيامه
برتوي املخدّ رات يف محلّة الدورة .بتفتيشه ،ضبط بحوزته
حقيبة ســوداء ،تحتــوي عى 30 6غ من مــادّة الكوكايني
موزّعة يف  18ظرفًا و « 3ط ّبات بالستيكية» 15 ،ح ّبة مخدّ رة
من نوعي «كبتاغون»و»ترامادول»« ،دفرت ورق لف سجائر»،
هاتف خلوي ،ومبلغ مايل.
بالتحقيق معه ،اعرتف مبا نسب إليه لجهة قيامه برتوي
املخــدّ رات عى عدد من الزبائن يف املــ وك وان ،وأجري
القانوين بحقّــه ،وأودع مــع املضبوطات املرجع
املقت
املعني ،بنا ًء عى إشارة القضاء املختص».

ُ
توقي عصابة محترفة سرق
أك ر من  88دراجة ّ
لية

أعلنت شــعبة العالقات العامة يف قــوى األمن الداخيل،
يف بــالغ لها انه «كرثت يف اآلونــة األخرية عمليات قة
الدراجات اآللية ضمن محافظتي بريوت وجبل لبنان.
عى أثر ذلك ،كثّفت قطعات ية الضاحية استقصاءاتها
وتحرياتها للحد من حصول مثل هذه العمليات ،حيث كّنت
فصيلــة املريجة يف وحدة الدرك اإلقليمــي من تحديد هوية
الرأس املدبّر لعدد كبري من ال قات املذكورة وهو اللبناين (أ.
ن .من مواليد عام .2002
بنتيجة الرصد واملتابعة ،تم تحديد مكان تواجده يف محلة
حي السلّم ،فجرى مداهمة املكان وتوقيفه .وبالتحقيق معه،
ّ
اعرتف مبا نسب إليه باالشــرتاك مع كل من اللبنانيني م .ر.
من مواليد عام  ،2005ي .ف .من مواليد عام  ،2003ا .ر .من
مواليد عام  ،1985م .ج .من مواليد عام .2004
وتم
أوقفوا جميعاً باســتثناء األخري املتواري عن األنظارّ ،
تســطري بالغ بحث وتحر بحقه .وبالتحقيق معهم ،اعرتفوا
ب قة  88دراجة آلية من مناطق مختلفة منها الشــويفات،
أوتوسرتاد الس ّيد هادي نرص الله ،الجاموس ،الغبريي ،بعبدا،
الســلّم ،والتحقيق جار
الحدت ،املرشف ّية ،ج املطار ،وحي ّ
بإرشاف القضاء ،والعمل مستم ّر لتوقيف الشخص الخامس».

1م ...وكــتــل قــطــبـ ّـيــة بـــــاردة األحــــد واال ــنــيــن

السبت  15كانون الثاين 2022

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ُ
ّ
ـــســـتـــمـــرون فــــي تــنــفــيــذ الــتــعــمــيــم  161والـــــــــدوالر يــتــراجــع
ســــامــــة :م
ُ
ّ
التحس لـ الوي اند من معاودة ارتفاعه  ..وشراء التجار كميات من الدوالرات
ّ
املـــحـــروقـــات انــخــفــض ـ ..والـــر ـــيـــ عــلــى الــطــريــق ..والـــســـلـــع تــحــلــق
التعميــم فعل فعله يف الســوق املوازية
واســتمر الــدوالر يف تراجعه حتى حدود ال
 28الــف لرية ووصل خالل النهار اىل  25الف
لرية ولكن يخ من معاودة ارتفاعه خالل
الويــك اند مع تدخل التطبيقات غري الرشعية
وبعض التجار يف البقاع الذين ســيحاولون
رشاء املزيد من الدوالرات
وقد صدر عــن مرصف لبنان البيان اآليت:
«بنــاء ً عى مقررات االجتاع الذي ترأســه
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت يف حضور
وزير املآل يوسف الخليل وحاكم مرصف لبنان
رياض ســالمة يوم الثالثــاء الواقع فيه 11
كانــون الثاين  2022والذي جاء فيه ما ييل :دو
اضاف ًة اىل املفاعيل االساســية للتعميم 161
يحق للمصارف زياد ًة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً
سحبها باللرية اللبنانية واصبحت تأخذها بالدوالر
االمرييك عى منصة  Sayrafaان تشــرتي الدوالر
االمــرييك الورقي من مرصف لبنان مقابل اللريات
اللبنانية التي بحوزتها او لدى عمالئها عى ســعر
منصة صريفة من دون سقف محدد.

} يو ّد حاكم املركزي التأكيد ان مرصف
لبنان مستمر يف تنفيذ هذا القرار»}

يف هذا االطار  ،تستشهد مصادر مالية ومرصفية
مطلعة باملنطق القائل إن «العرض والطلب يح ّتان
تراجع ســعر رصف الدوالر األمرييك يف الســوق
املوازيــة» ،وتؤكد األمــر «بعد صــدور التعميم
161وتعديالته الالحقة الذي يعطي املواطن ،إن كان
مودعاً أو أي مواطن ،دوالرات من املصارف بحسب
منصة «صريفــة» ،إال إذا كانت املافيا
ســعر رصف
ّ
النقدية التي تتحكم بالســوق املوازية والتطبيقات
املنتــرشة باتــت أقوى من تعاميم مــرصف لبنان
واإلجراءات التي يتخذها لضبط سعر رصف الدوالر».
وتلفت إىل أن «التعميم  161كان سمح للمودعني
الذين ميلكون حســابات باللرية اللبنانية ،بسحب
ودائعهــم ورواتبهم بالدوالر األمرييك وفق ســعر
منصة مرصف لبنان».
ّ
وتضيف :كا أدخــل حاكم مرصف لبنان رياض
ســالمة تعديالً عى التعميم  161أعلن عنه عقب
خروجه من اجتاع ترأســه رئيس مجلس الوزراء
وضم وزير املال يوســف الخليل.
نجيــب ميقايت،
ّ
فاســتناداً إىل التعميم  161الصــادر عن املجلس
املركزي يف مرصف لبنان ،تم إدخال بند يعطي الحق
للمصــارف يف زيادة الكوتا التي يحق لها شــهرياً
تحصلها بالدوالر
سحبها باللرية اللبنانية ،وأصبحت
ّ
منصة «صريفة» ،وبدون أي سقف.
األمرييك عرب
ّ
وتشــري املصادر إىل أنه «بعد بلوغ ســعر رصف
الدوالر يف الســوق املوازية حــوال  34لرية لرية،
عــاد وتراجع إىل ما دون الـ 29ألف لرية بعد صدور
التعميــم 161وتعديالته حيــث ميكن ألي مواطن
منصة مرصف
تحويل «لرياته» إىل «دوالر» بحسب
ّ
لبنان» ،وعزت األسباب إىل اآليت:

رات ول ات
أوالً :تخفيض ســعر رصف الدوالر يف السوق
املوازية ،وهذا ما يحدث اليوم نتيجة العرض والطلب.
«لم» اللريات اللبنانية املوجودة يف املنازل
ثانياًّ :
وبــني أيدي املواطنني للحدّ مــن التضخم وتخفيف
نسبة الكتلة النقدية باللرية اللبنانية بعدما وصلت
إىل مستويات قياسية.
ثالثــاً :إعادة االعتبار لــدور مرصف لبنان يف
موضوع ضبط ســعر رصف الــدوالر بعدما تراجع
هذا الدور يف املدة األخرية نتيجة املضاربات وتركيز
البنك املركزي عى دعم السلع واملحروقات واألدوية،
بينا كانت النقطة األســاس هي الدوالر وضبطه
ألنه يشكّل املنطلق لضبط األسعار أخرى.
وتوضــح ختاماً ،أن «التعميم  161لن يكون قادراً
عى لجم ســعر رصف الــدوالر إذا مل تواكبه عودة
مجلس الوزراء إىل االجتاع ،وإطالق خطة التعايف
التــي تتض ّمن تنفيذ اإلصالحــات املوعودة وإعادة
الثقة إىل القطاع املرصيف اللبناين».

} انخفاض املحروقات }

وادى انخفــاض الدوالر اىل انخفاض اســعار
املحروقات
وصدرامس جدول جديد لرتكيب أسعار املشتقات
جل انخفاضاً يف ســعر صفيحتي
النفطية ،وســ ّ
البنزين  95و 98أوكتان  2200لرية لبنانية ،واملازوت
 ،11600أما الغاز فانخفض  9800لرية.
وأصبحت االسعار عى النحو اآليت:
البنزين  95أوكتان 375600 :لرية
البنزين  98أوكتان 388400 :لرية
املازوت 398400 :لرية
الغاز 349700:لرية
وعزا عضو نقابــة أصحاب محطّات املحروقات
جورج الرباكس ســبب تراجع األســعار امس إىل
«االنخفاض يف ســعر رصف الدوالر يف األســواق
الح ّرة املحلية» .وأضاف :أبقى مرصف لبنان ســعر
رصف الدوالر املؤمن من قبله السترياد  85يف املئة
مــن البنزين ،عى  24600لرية .أ ّما ســعر رصف
الدوالر املعتمد يف جدول تركيب األســعار السترياد
 15يف املئة من البنزين واملحتســب وفقاً ألســعار
األسواق املوازية والواجب عى الرشكات املستوردة

دو

لجهة انتخاب مجلس إدارة موقّت ووجوب
تعديل النظام.
نصار األعضاء عى حضورهم،
وشــكر ّ
مؤكّــد اً عى ورة انتخــاب مجلس إدارة
جديد وموقّــت للجمعية إمياناً منه بأهمية
الرشاكة بــني القطاعني العــام والخاص،
وبغية إ ــام اإلجــراءات الالزمة إلعادة
إحيائــه بعــد أن انتهت مــدّ ة إدارته منذ
سنوات.
واختتــم اإلجتاع باإلتفاق عى أن يعقد
املجلــس اجتاعاً قريبــاً يتم خالله ادخال
أعضاء ومؤسســات جديدة إليه وبنتيجتها
يصــار إىل انتخــاب مجلس جديــد ينطلق
باملهام الســياحية املنوطة به.

كــــركــــي  :تـــمـــديـــد املــــهــــل ال ــق ــان ــون ــي ــة
والــقــضــائــيــة والــعــقــديــة حــتــى خــــر ذار
صــدر عــن املديرية العامــة للصندوق
الوطنــي للضان االجتاعي البيان اآليت:
«إن األوضــاع الصعبة التــي خ ّيمت عى
البالد منذ حوايل الســنتني أرخت بظاللها
عــى القطاعات االقتصادية كا فّة ،وحالت
دون كّن املؤسســات وأصحــاب العمل
جباتهم تجــاه الصندوق
مــن دفــع متو ّ
الوطني للضــان االجتاعيّ .
إال أن إدارة
الصنــدوق ممثّلة مبديــره العام د .محمد
كريك ســارعت منــذ بدايــة األزمة اىل
احتوائهــا ،مراعــا ًة لظــروف املضمونني
وأصحاب العمل ،عرب ديد املهل القانونية
والقضائيــة والعقدية وتخفيض الغرامات
وزيــادات التأخري والفوائــد املرتتبة عى
متأخــرات الصنــدوق ،كذلك تقســيطها
وإعادة جدولتها.
ومبــا أن األزمة ما زالت مســتمرة ،أصدر
املديــر العام مذكرة إعالميــة حملت الرقم
مبوجبها
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ديــد جميــع املهــل املتعلّقــة بتخفيض
الغرامات وزيــادات التأخري والفوائد املرتتّبة
لغاية العــام  2019عى متأخرات الصندوق
وإجازة تقسيطها وإعادة جدولتها أو دفعها،
باإلضافة إىل ديد مهل تسديد االشرتاكات
املســتحقة عــن العامــني  2020و ،2021
لغايــة  31آذار  ،2022عى أن ت ي زيادات
التأخري اعتباراً من  ،2022/4/1وذلك استناداً
اىل القانون رقــم  257تاري ،2022/1/5
املنشــور يف الجريدة الرسمية عدد  2تاري
.2022/1/13
ومــن جهة أخرى ،أمــل د .كريك أن تصل
حوالــة ال  100مليــار التي قرر وزير املالية
يوســف خليل مشكوراً تسديدها للضان يف
األيــام القليلة القادمة كيناً للصندوق من
املبارشة بتأدية تقدمياته الصحية للمضمونني
وبخاصة لذوي
(داخل وخارج املستشــفى)،
ّ
األمــراض ال طانية واملســتعصية مطلع
األسبوع املقبل».

} الرغيف عى الطريق }

كــا أكد نقيب أصحاب األفــران يف جبل لبنان
أنطوان ســيف ان «مع انخفاض سعر رصف الدوالر
سينخفض سعر ربطة الخبز».
وقــال يف ترصيــح «لدينا مــرصوف هائل من
املازوت الذي يتم تسعريه بالدوالر وذلك يؤثّر بشكل
كبري يف سعر الرغيف».
وأضاف «الدراسات التي تقوم بها وزارة االقتصاد
ال تعطــي ربحاً أكرث من  10يف املئة وهذا يؤثّر يف
املؤسســات الصغرية ويف حال غيابها لن تستطيع
املؤسسات الكبرية تغطية حاجة السوق».
بــدوره ،أكّد ممثل أصحــاب تجمع املطاحن بول
منصور أن «ال نية لرفع الدعم عن القمح والطحني».
وكشف عن «إشكاالت حصلت يف الفرتة األخرية»،
مؤكــداً أنه «تم حلها ووترية دفع االعتادات عادت
اىل طبيعتها».
وأردف «نســبة كبرية من إنتــاج الطحني يعتمد
عى الفري  ،وتوصلنا إىل حل لهذا األمر اليوم فال
مشكلة بعد اآلن مع وزارة االقتصاد ووضعنا خطة
جديدة معها».
وأوضح منصور أن «الكلفة السنوية لدعم القمح
ترتاوح ما بني  150اىل  200مليون دوالر».
ورداً عى سؤال حول األخبار عن تهريب الطحني
اىل سوريا ،أجاب «اي فرق يف السعر بني بلد وآخر
سيؤدي اىل تهريب ،ولكن ال معلومات دقيقة لدينا».
وأكّد «زيادة الطلب عى الطحني املخصص لصناعة
الخبز العريب بنسبة ترتاوح بني 20اىل ،» 30موضحاً
أن «ارتفاع الطلب عى الطحني ميكن أن يكون سببه
أن اللبنانيــني يأكلون مزيدا من الخبز بســبب عدم
قدرتهم عى رشاء اللحوم واألر ّز وغريها».

} اسعار السلع تحلق }

اما بالنســبة السعار الســلع واملواد الغذائية
فا زالت تحلق وتباع عى اســعار تفوق ال34
الف لرية للدوالر والســؤال اين مصلحة حاية
ا ملستهلك

دبوسيعر التعاونمعرئيسالغرفة
اللبنانية ـ االوسترالية النيوزيلندية

بعـــــــــــــــد  12ســـــــــــــــنة ...املجلـــــــــــــــس
الوطن ــــــــي إلنم ــــــــاء الس ــــــــياحة يع ــــــــود

عقــد اجتــاع الهيئة
الناخبــة للمجلس الوطني
إل ــاء الســياحة بدعوة
مــن وزير الســياحة وليد
نصار ،الذي رأس الجلسة،
ّ
يف حضور عدد من أعضاء
املجلــس ،وكلّــف املحامي
إييل آصــاف مبهام أمانة
ال ّ .
وبعد افتتاحه الجلســة،
نصــار أن «االجتاع
أعلن ّ
مجلس
النتخاب
ــص
مخص
ّ
ا ت
إدارة موقّت للمجلس ،عمالً
بأحــكام املادة السادســة
من النظام األســايس للمجلس وأن اجتاع
الهيئــة يكون قانونياً للمــرة الثانية مبن
ح من األعضاء».
وجــاء اجتــاع املجلس ،بحســب بيان
صادر عنــه ،بالتزامن مع انتســاب لبنان
رســمياً إىل املجلس االورويب للمســارات
الثقافية والســياحية ،باإلضافة إىل العمل
عى إنشــاء املنتدى اللبناين العريب والدول
املتوسطية للسياحة.
نصار،
الوزير
عرضه
مبا
وتداول األعضاء
ّ
جه إليه الجميع بالشــكر عى مبادرته
وتو ّ
بإعادة إحياء دور املجلس بعد  12سنة عى
غيابــه ،ووافقوا عى اآلليــة التي طرحها

واملحطــات تأمينه نقداً ،فاحتســب مبعدل
 31237بدالً من  32187لرية .وبالنســبة اىل
أي تعديل».
أسعار النفط املستوردة ،فلم تلح ّ
وتراجعت اسعار املحروقات بعد ظهر امس
مبقدار  6400للبنزين  95اوكتان و 6600لرية
للبنزيــن  98اوكتان ةواملــازوت  35الف لرية
والغاز  30100لرية وعزا الرباكس االســباب
اىل انخفاض الدوالر ىيف االســواق املوازية
وابقى مرصف لبنان سعر رصف الدوالر املؤمن
من قبله السترياد  85يف املئة من البنزين عى
 24600لرية اما سعر رصف الدوالر املعتمد يف
جدول تركيب االســعار السترياد  15يف املئة
من البنزين واملحتسب وفقا السعار االسواق
املوازية والواجب عى الرشكات املســتوردة
واملحطات تامينه نقدا احتســب مبعدل  31237بدال
من  32187لرية

م ر ي الغرفة الت ارية ا و

الية

اســتقبل رئيــس غرفة التجارة والصناعــة والزراعة يف
طرابلس والشــال توفيق دبويس ،رئيــس الغرفة اللبنانية
األوســرتالية النيوزيلندية فــادي الزوقي ،يف حضور مديرة
الغرفة ليندا ســلطان ،وجرت مباحثات تناولت مختلف سبل
الرشاكة والتعاون يف املشــاريع اإلســتثارية ذات اإلهتام
املشــرتك ،وتعزيز أوارص الروابط بني لبنان املقيم واملنترش يف
مختلف بلدان العامل ،وبشكل أسايس ومحوري يف أوسرتاليا،
حيث يسجل أبناء طرابلس والشال حضورهم الوازن والفاعل
واملميز يف إطار الجالية اللبنانية.
كــا تطرقــت املباحثات اىل إســتعراض كل املشــاريع
اإلســتثارية ،ســواء تلك التي تطلقهــا غرفة طرابلس عى
املســتويات اللبنانية والعربية والدولية ،أو تلك التي تعتمدها
داخل مقرها وتندرج يف إطار التنمية املستدامة.
وأعرب الزوقي عن إفتخاره بأن يقوم «بهذه الزيارة املباركة
لغرفة طرابلس والشــال التي هي مبثابة بيتنا اإلقتصادي،
وأن نلتقــي الرئيس دبويس لنبحث يف تعزيز عالقاتنا املميزة
وتحالفنــا الذي يعــود باملنفعة املتبادلة لــكل من اللبنانيني
األوســرتاليني وأبناء منطقة طرابلس والشــال ،وذلك عرب
القيــادة الحكيمة التي ميتلكهــا الرئيس دبويس ويلعب دورا
مها عى نطاق طرابلس والشــال وكل لبنان ،والذي يعرب
عن ثقته بأن تحالفنا املقدس يســاعد أبناء الجالية اللبنانية
يف إوسرتاليا عى القيام بالدور الذي يعزز الروابط الثنائية».
وأشار اىل «أهمية تعزيز حجم حركة الصادرات الزراعية
اللبنانية ،من فاكهة وخ اىل األســواق اإلســتهالكية يف
أوســرتاليا ،وهذا املرشوع لطاملا اكد اهميته الرئيس دبويس،
وهو ســيكون األول من نوعه يف تاري السوق اإلستهالكية
األوسرتالية ،ال سيا ان هذه السوق متعطشة بالكامل لتلقف
هذه املنتجات الزراعية تراث االجداد ،وبطبيعة الحال ال بد من
األخذ بعني اإلعتبار طبيعة االسواق يف أوسرتاليا والروزنامة
الزراعيــة املتعلقة باملوســم و ورة مراعة معايري الجودة
والسالمة الغذائية».
وعن مرشوع املنظومة اإلقتصادية املتكاملة ،اكد الزوقي
«اهميته اإلســرتاتيجية كأحد املشاريع الكربى ذات املستوى
العاملــي وهو مرشوع إنقاذي لكل لبنــان ،ونحن نتطلع اىل
تحقيقه من خالل خارطة الطريق التي رسمها الرئيس دبويس
وكلنــا ثقــة أن ال يشء غري قابل للتحقيق أمام اإلرادة الصلبة
واإلرصار التــي ميتلكهمها الرئيس دبــويس ،وان املنظومة
تفتح املجاالت الواســعة أمام الرشاكات عى مستوى الدولتني
اللبنانية واألوســرتالية او عى مستوى القطاع الخاص ،وان
الرؤية الكامنــة يف مرشوع املنظومة اإلقتصادية املتكاملة
هي جاذبة للمستثمرين بطريقة تسودها الشفافية والنجاح
يف تعزيز روابط لبنان اإلستثارية».

بوشكيان اطلع عون وبري على نتائ زيارته للعراق:
ّ
تـــحـــســـن ا فـــــــــاق الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــــع عــمــل
الـــــــــــــوزارة والــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي تــتــخــذهــا

و كيا عن عو

اكد وزير الصناعة جورج بوشكيان «تحسن
االفاق الصناعيــة واالقتصادية واإلنتاجية
تدريجيا يف لبنــان مع عمل الوزارة والتدابري
التــي تتخذهــا لجهة اقفــال املصانع غري
املرخصة والزام املؤسسات الصناعية بالعمل
وفــق مواصفات ومعايري الجودة التي تؤهل
املنت اللبناين للمنافسة يف الداخل والخارج»،
ونقل عن رئيس الجمهورية العاد ميشــال
عون «تشــجيعه عى امليض يف هذه الخطة
العادة اطالق الصناعة وتحديثها واســتعادة
االقتصاد اإلنتاجــي دوره بديال عن االقتصاد
الريعي» ،وشدد عى ان «ال هجرة مصانع من
لبنان» ،ولفت اىل انه «كانت هناك استثارات
صناعية عديدة يف لبنان يف العام املايض».
كالم الوزير بوشــكيان جــاء بعد زيارته
قبــل ظهر امس قرص بعبدا ،حيث اســتقبله
عون واطلع منه عــى الواقع الصناعي يف
البالد باإلضافة اىل نتائ محادثاته يف العراق
حيث وقع مذكرة تعاون وافتتح مؤ ر االعال
العراقي اللبناين.
وبعــد اللقــاء ،رصح الوزير بوشــكيان
للصحافيــني ،فقــال« :ترشفت بزيارة رئيس
الجمهوريــة وأجريت معــه جولة افق حول
االفاق الصناعية واالقتصادية واإلنتاجية التي
تتحســن تدريجيا ،مع عمل الوزارة وتدابريها
واجراءاتها الحازمة لجهة اقفال املصانع غري
املرخصة والزام املؤسسات الصناعية بالعمل
وفــق املواصفــات واملعايري ،ليكــون املنت
اللبناين جيدا ومطابقا للمواصفات وذا جودة
عالية تؤهله للمنافســة يف لبنان والخارج.
وكان الرئيــس مرتاحا لهذه النتائ وابدى كل
الحرص والتشجيع عى امليض يف هذه الخطة
العادة اطالق الصناعة وتحديثها واســتعادة

االقتصــاد اإلنتاجي دوره بديال عن االقتصاد
الريعي».
أضــاف« :اطلعــت فخامــة الرئيس عى
املحادثات التي اجريتها يف العراق اثناء زياريت
اىل بغداد يف اليومني املاضيني وافتتحنا مؤ ر
االعال العراقي اللبناين يف بغداد مبشــاركة
رســمية وحكومية ومن القطاع الخاص يف
كيل البلديــن .كا أجريت لقاءات مع وزيري
الصناعة واملعادن والتجارة العراقيني ووقعت
مذكرة تعــاون بني وزاريت الصناعة اللبنانية
والعراقيــة ،تعترب مدماكا أساســيا لتنمية
العالقات املشرتكة وتطويرها وتقويتها».
وتابــع« :اطلعت فخامة الرئيس عى مدى
تعلق العراقيني بلبنان واستعدادهم للتعاون،
وهي قواســم مشــرتكة ومتبادلة .ووضعنا
قاعدة انطالق للتعاون أساســها الصناعات
التحويليــة التكاملية ،وعرضــوا معنا تبادل
الخــربات ،وان نقدم الخــربات التدريبية يف
مجاالت عديدة للجانب العراقي تتعلق باإلدارة
واألبحــاث والتطويــر العلمي ،واالرشــيف
واملكننة والتعبئة والتغليف والتسويق وغريها
من املجاالت.
وعــا يقال عن هجرة مصانع لبنانية اىل
الخارج ،اكد الوزير بوشكيان ان «هذا املوضوع
غــري صحيح ،ذلك ان ة مصانع بدأت تفتح
فروعــا إنتاجية لهــا يف الخارج ،فيا كانت
هناك اســتثارات صناعية عديدة يف لبنان
يف العام  ،2021وهناك اليوم رخص ومعامل
ضخمة قيد االنشاء يف العديد من القطاعات،
من بينها قطاعا الدواء الواعد واملواد الغذائية
وغريها».
وقد اطلع بوشــكيان رئيس مجلس النواب
عى نتائ زيارته للعراق.

ابو فاعور لسام  :لز احد التجار الجشعين في السجن
ّ
وزيـــر اإلقــتــصــاد يـــرد  :ال أمــل ـ ه ــذ الصاحية

قال عضو كتلــة «اللقاء
الدميقراطي» النائب وائل ابو
فاعور يف ترصيح:
«يرتفــع الــدوالر ترتفع
االســعار ،ينخفض الدوالر ال
تنخفض االســعار .هل هناك
من يراقب؟ هــل هناك وزارة
اقتصــاد؟ هل هناك مصلحة
حاية املستهلك؟ نصيحة اىل
وزير االقتصاد اذا كان مهتا:
اســجن تاجرا واحدا جشعا،
واقفل محــال واحدا من كبار
الجشعني ،وسرتى كيف يلتزم
الباقون بدال من الضبط الســخيف الذي ينظم
والــذي اما ينتهي يف الجارور او تخفف قيمته
بالواسطة يف القضاء».
ورد وزيــر اإلقتصاد والتجارة أمني ســالم
عــى ابو فاعــور يف ترصيــح« :مفهومة
امــا رصخة وائل أبو فاعور .فاألزمة املالية
الضاغطــة ،وتدهور القدرة الرشائية وجنون
ســوق الرصف صعودا وهبوطــا ،نالت من
اللبنانيني جميعا.
يف وزارة اإلقتصاد والتجارة ،مل ندخر جهدا
التخاذ اجــراءات تخفف عن
كاهل اهلنا .سعينا وإجتهدنا
وأقدمنا ،لكن أي إجراء يبقى
موضعيا ،ألن اإلنهيار الهائل
الحاصل ال تعالجه املسكنات،
ويفرتض فيا يفرتض إنجاز
خطة التعــايف والتفاوض
مــع صندوق النقــد الدويل
وتثبيت اإلستقرار السيايس
واإلجتاعي.
اضاف« :يف وزارة اإلقتصاد
والتجارة أيضا ،تبذل مديرية
حايــة املســتهلك جهودا
مضاعفة ملراقبة األسواق يف
ظروف اســتثنائية وصعبة.
وســبق للوزارة ان وضعت
موضع التنفيذ آلية لخفض
أســعار الســلع األساسية،
والتزمت نقابــات أصحاب
الســوبرماركت ومستوردي
املــواد الغذائيــة واالفران
واملطاحن علنا تنفيذها .لكن
التذبذب يف ســعر الرصف ال
يشكل عنرصا مسهال .وأؤكد
اين اليــوم تحديدا طلبت من
النقابات العمل عى خفض
أســعار الســلع الرئيســة
مواكبــة إلنخفاض ســعر
الرصف ،عى أمل أال نعود اىل
دوامة الصعود».
وتابع« :أما يف مســألة
ســجن التجار الجشــعني،
فإين أضم صويت اىل صوتك،
معايل الوزيــر ،ألن الضبط
مل يشــكل يومــا رادعا لكل
من تســوله نفســه قة

اللبنانيني يف قوتهم األسايس.
وانا عى يقني بانك تضم صوتك اىل صويت،
مطالبني سويا القضاء بال ب بيد من فوالذ
وإتخاذ أق العقوبات يف حق املخالفني من
التجار ،وصوال اىل السجن».
وختم»:ثق ان حر عى الوطن واملواطن
همــي ومهمتي ،لو كانــت يل صالحية زج
الجشــعني يف السجن ،ما كنت تلكأت لحظة،
واألهــم اننا حرصاء عى عــدم تكرار أخطاء
املايض التي اوصلتنا اىل هذه الحال».
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

االتحـــــــــــــــاد األوروبـــــــــــــــي يدعـــــــــــــــو إلحالـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع
فـــــــــــــــي ســـــــــــــــوريا الـــــــــــــــى الجنائيـــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــة
رحب االتحــاد األورويب
بالحكــم الــذي صــدر عن
محكمة يف أملانيا بســجن
ضابط رفيع املستوى سابق
يف املخابرات السورية مدى
الحياة بتهمة ارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية.
ووصف االتحاد األورويب
 ،يف بيان أصدره املتحــدث
باسمه بيتري ستانو ،الحكم
الــذي صــدر أمــس بحق
الضابط الســوري السابق
بربة عقيد أنور رسالن بأنه
«تاريخي».
وأوضــح البيــان أن هذا
الحكــم صــدر خــالل أول
محاكمة عى مستوى العامل
يف أعال تعذيب مورســت
تحت إرشاف الحكومة يف ســوريا وميثل «خطوة مهمة إىل
األمام يف سبيل مكافحة اإلفالت عن العقاب وضان العدالة
واملساءلة يف سوريا».
وشــدد البيان عى أن االتحاد األورويب كان وسيظل يدعم
الجهــود الرامية إىل جمع أدلــة هيدا ملحاكات جديدة يف
مخالفات مزعومة يف سوريا ،خصوصا من قبل اآللية الدولية
املحايدة املســتقلة» ( )IIIMولجنة التحقيق الدولية املستقلة

التابعتني ل مم املتحدة.
ويف ختــام البيان «جدد االتحاد األورويب دعوته إىل إحالة
الوضع يف سوريا إىل املحكمة الجنائية الدولية».
وأدانت املحكمــة العليا اإلقليمية يف مدينة كوبلنتس أمس
رســالن ( 58عاما) الذي فر من سوريا يف عام  2012وحصل
عى اللجــوء يف أملانيا بقتل عرشات املعتقلني وتعذيب أربعة
آالف عى األقل يف «فرع الخطيب» األمني يف دمشق يف عامي
 2011و ،2012ورفض املدان كافة االتهامات املوجهة إليه.

اجــتــمــاع إس ــرائ ــي ــل ــي ـ ـــ فــلــســطــيــنــي ف ــي إطــــار ت ــع ــاون بي ي
أفادت صحيفة إ ائيلية،
بأنه مــن املتوقع أن يجتمع
رؤساء السلطات املحلية يف
فلسطني ،مع ممثيل اإلدارة
املدنية اإل ائيلية ،من أجل
االتفاق عــى «تعاون بيئي
غري مألوف».
وذكــرت صحيفة «تاميز
أوف إ ائيــل» ،أن إ ائيل
ســتمول ،يف إطار التعاون،
إنشاء نظام لجمع النفايات
يف  72قريــة فلســطينية
صغــرية يف جميــع أنحاء
الضفة الغربية.
وأشــارت إىل أنــه «إذا
نجح املــرشوع الفريد كا
هو مخطط له ،فسيكســب
الفلســطينيون بلدات خالية
من النفايات ،وسيستعيد مئات اآلالف القدرة عى تنفس هواء
نظيف خال من الحرائق والدخان األسود والسام».
ويعيــ حوايل  2مليون من أصل  2 8مليون من ســكان
الضفــة الغربية ،وفقا لإلدارة املدنية ،يف مدن وبلدات يوجد
بهــا نظام منظم للتخلص من النفايات ،إ ا تكمن املشــكلة
يف القــرى الصغرية ،تلــك التي تعتمد إدارتهــا البلدية عى

لجنــة ال لك مصادر دخــل وقدرة عى ويل نظام تخلص
من النفايات.
ويف األشهر األخرية جهزت اإلدارة املدنية خطة لـ 72قرية،
ال يتم فيها التخلص من النفايات يف مناطق رام الله وطولكرم
وقلقيلية ،وأجرت حســابات خلصــت فيها إىل أن مبلغ 25 7
مليون شــيكل لثالث سنوات ســيكون كافيا لتشغيل مثل هذا
النظام.

طالــب أعضاء يف الربملان
الربيطاين ســلطات البالد
بالضغــط عــى الحكومة
البحرينيــة لإلفراج الفوري
عن السجناء السياسيني يف
البحرين ،وذلك خالل مؤ ر
صحايف عقد أمام ســفارة
املنامة يف لندن .
وشارك نواب من مختلف
األحــزاب السياســية يف
مناقشــة ملف االنتهاكات
الجســيمة لحقوق اإلنسان
يف البحرين خالل جلســة
ملجلس العمــوم يف الربملان
الربيطــاين  ،فضالً عن إثارة
قضيــة املعتقل الســيايس
حسن مشــيمع واألكادميي
عبد الجليل السنكيس امل ب
عن الطعام منــذ نحو 190
يوماً.
وســلط عدد من النــواب الضوء عى أوجــه مختلفة من
انتهاكات حقوق اإلنســان يف البحرين ،منها معاناة السجناء
السياسيني وقادة املعارضة ،أساليب التعذيب التي يتعرض لها
السجناء السياسيون ،املحاكات الجائرة وأحكام اإلعدام.
وكان موقع «ميدل إيســت آي» الربيطاين ،كشف يف تقرير
استقصا أنّ نواباً بريطان ّيني قلقون بشأن دعم البحرين.
وقال التقرير الذي فضح عملية التمويل ،إنه «ولفرتة طويلة
غض الطرف عن انتهاكات حقوق
جداً اختارت اململكة املتحدة ّ

اإلنسان ،وتقديم الدعم من أموال دافعي ال ائب».
يذكر أنّ ناشــطني حقوق ّيني وأعضــاء يف مجلس العموم
الفوري عن
الربيطاين طالبــوا يف وقت ســابق باإلفــراج
ّ
ين عبد الجليل السنكيس امل ب عن الطعام
األكادميي البحرا ّ
يف السجون البحران ّية.
وتجدر اإلشارة إىل أنّ «هيومن رايتس ووت » طالبت سابقاً
باإلفراج عن املعارضني املعتقلني يف البحرين .ومبناسبة «العيد
الوطني» للبحرين ،سألت املنظمة «هل تعلم بأنّ لدى البحرين
أحد أعى معدالت السجن بالنسبة إىل عدد السكان يف الرشق
األوسط؟».

نــواب بريطانيون يُطالبون املنامة باإلفرا عن السجناء السياسيين

اعتق ــــــــال فلس ــــــــطينية بع ــــــــد االعت ــــــــداء عليه ــــــــا ف ــــــــي النقــــــــ

تــداول ناشــطون عى
مواقع التواصل االجتاعي،
مقطع فيديو يوثق اعتقال
فتــا ًة فلســطينية ،بعــد
بهــا وإلقــاء قنبلــة
صوتيــة عليهــا ،من قبل
قوات االحتالل اإل ائييل،
يف منطقــة النقــب ،إثر
مشاركتها يف التظاهرة يف
قرية األطرش.
وقبــل ســاعات ،تداول
ناشــطون عــى موقــع
«تويــرت» أيضــاً مقطــع
فيديــو يوثق مشــاهد من
اعتداء االحتالل عى منازل
الفلســطينيني يف قريــة
األطرش بالنقب.
ودعا ناشــطون آخرون إىل حاية أهايل النقب بعد إصابة
العرشات منهم باعتداءات قوات االحتالل التي قمعت التظاهرات
السلمية فيها.
وغ ّرد الناشــطون عى موقع «تويرت» تحت وسم :أنقذوا
النقب.
وأفــادت معلومات صحافية عن تواصــل عمليات تصدّ ي
الشــبان يف النقب العتداءات قوات االحتالل اإل ائييل ،حتى
منتصف الليل ،وال سيا يف قرى تل السبع وشقيب السالم.
وأشــارت إىل أنه عندما حاول شــبان اقتحام مركز رشطة

االحتــالل يف املنطقة ،بعد اعتداء قــوات االحتالل الوح
وتم اعتقال
عى تظاهرة سلمية ،أصيب عرشات الفلسطينينيّ ،
آخرين عند مفرق سعوة األطرش يف النقب.
وأصيب عدد من الفلســطينيني  ،واعتقل العرشات من الذين
كانوا يشــاركون يف تظاهرة النقــب ،يف إثر إطالق االحتالل
الرصاص والقنابل الصوتية والقنابل املس ّيلة للدموع يف اتجاه
املتظاهرين.
يأيت ذلك ،بعد أن اقتحمت ج ّرافات رشطة االحتالل اإل ائييل
أرايض قرية سعوة ،ونفّذت عمليات تجريف هيداً لالستيالء
عليها ،بعد تصدّ ي الفلسطينيني لهم.

طالبت ممثلة اليونيســف
يف العراق شيا سن جوبتا،
يف بيان لها مختلف األطراف
يف العراق ،الوفاء بالتزاماتها
مبوجــب القانــون الدويل
لحايــة األطفــال يف كل
األوقات.
وقالــت« :أصيــب طفل
وامرأة ،وتعرضت مدرســة
ار يف هجوم صاروخي
ل
الليلة املاضيــة يف بغداد..
يجب حايــة األطفال من
الهجات يف جميع األوقات،
ويجــب أن تكــون املدارس
واملنازل آمنة دامئا».
وأضافت« :نتمنى الشفاء
العاجــل للطفــل واملــرأة
املصابــني ..ال يشء يربر الهجات عــى املدنيني ،مبن فيهم
األطفال والنساء».
ودعــت «جميــع األطراف إىل الوفــاء بالتزاماتها مبوجب
القانــون الدويل لحاية األطفال يف كل األوقات» ،موضحة،
أن «جميع األطفال يف العراق يســتحقون أن يعيشوا حياتهم
دون تهديــد دائم بالعنف ،ويجب حاية املدارس كونها مكانا
ومالذا ل طفال للتعلم وتحقيق إمكاناتهم».
وتابعت« :الهجات عى املدارس واملنشــآت التعليمية هي

واحدة من  6انتهاكات جســيمة ضد األطفال ،ووفقا إلعالن
املــدارس اآلمنــة ،الذي أقره العراق يف ايــار عام  ،2015فإن
الهجــات عى املــدارس تعرض الطــالب وموظفي التعليم
ل ذى ،وتحرم أعــدادا كبرية من األطفال والطالب من حقهم
يف التعليم ،وبالتايل تحرم املجتمعات من األســس التي يبنون
عليها مستقبلهم».
ويأيت البيــان عقب الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف
املنطقة الخ اء يف العاصمة بغداد  ،والذي أسفر عن وقوع
اصابات.

الــــيــــونــــيــــســــيــــ تــــطــــالــــ بــــحــــمــــايــــة أطــــــفــــــال الـــــعـــــراق

صــــــــالــــــــ يــــــــعــــــــود ملـــــجـــــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب الــــلــــيــــبــــي
أعلنت مصادر من مجلس
النواب أن املستشــار عقيلة
صالح سيعود لرئاسة املجلس
ابتداء من جلسة اإلثنني ،بعد
إجازة مل يعلن عنها رســميا
بدأها يف شهر ترشين االول
املايض لرتشحه لالنتخابات
الرئاسية.
وكانت آخر جلسة ترأسها
صالــح وجــرى خاللهــا
التصويت عى ســحب الثقة
من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ومنــذ غياب صالح يف ترشيــن االول  ،2021ترأس النائب
فوزي النويري جميع جلسات مجلس النواب.
وتشــري عودة صالــح إىل أن انتخابات الرئاســة املؤجلة
يف ليبيا قــد ال تجرى أيضا يف املوعــد الجديد املحدد لها24 ،
كانون الثاين الجاري ،بعد شهر من موعدها األصيل.
ودعا صالح كافة أعضاء املجلس للجلسة الرسمية ،االثنني،
مبقر مجلس النواب يف مدينة طربق رشقي ليبيا.
وأعلن عضو مجلــس النواب عبد الهادي الصغري عن عودة
صالح إىل رئاسة املجلس بدءا من الجلسة املقبلة ،واصفا إياه
بـ»القيادة الحكيمة لقيادة املرحلة».
وأكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدريس أن «جلسة مجلس
النواب ســتعقد االثنني لالســتاع ملقرتحــات لجنة خارطة
الطريق ،املشكلة من املجلس».
ومــن املتوقع أن يتخــذ الربملان يف جلســته املقبلة قرارا
بشــأن املقرتحات التي ستقدمها اللجنة ،بعد عدد من اللقاءات
واملشــاورات يف بنغازي ولقاءات عقدت يف طرابلس ،ونتائ

اجتاعــات اللجنــة مع أطراف
سياسية وكيانات حزبية.
وتأيت عودة صالح ،املرشــح
النتخابات الرئاسة املؤجلة ،إىل
رئاســة الربملان بعــد التأكد من
إرجاء االنتخابات ،كا ســيعود
نائبه األول فوزي النويري ملنصبه
السابق.
وأوضحت مصــادر من داخل
الربملان أن قرار صالح جاء بسبب
مطالبة مجموعة من النواب له
بالعودة ،خاصة أن االنتخابات قد تأجلت ،أسوة بعودة الدبيبة
ملنصبه.
وقال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن «النويري أعاد الهيبة
للمؤسسة الترشيعية باحرتامه للنظام الداخيل والترشيعات
النافذة» ،مضيفا أنه نجح فيا وصفه بـ»تحرير ختم املجلس
من جيوب العبث واالرتهان للخارج» ،وفقا ترصيحاته مؤخرا.
ويف حديث ملوقع «ســكاي نيوز عربية» ،قال عضو الربملان
ميلود األسود إنه «رغم أن صالح مل يعلن رسميا عودته ليرتأس
جلســات مجلس النواب ،فإن خرب العــودة متداول كثريا بني
الزمالء واألصدقاء».
وأضاف األســود« :إذا عاد صالــح إىل عمله فمعنى ذلك أن
االنتخابات الرئاســية ستؤجل ألكرث من  3أشهر ألنه مرشح،
ولن تكون االنتخابات يف  24كانون الثاين كا يشــاع إذا عاد
صالح إىل العمل اآلن».
وتابــع النائب« :خالل فرتة غياب صالح ترأس الجلســات
النويري ،الــذي يتميز باملرونة يف التعامل مع األعضاء حيال
مختلف املواضيع والقرارات الحساسة».

السبت  15كانون الثاين 2022

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

سباق الخيل من ميدان بيروت االحد  16كانون ال اني
الشوط االول املسافة 1000مرت

جائزة الحمرا التي مل تربح وعمرها  4ســنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض لالفراس والخيل
التي تركض للمرة االوىل
101
102
103
104
105

كميل كرم
مفيد دبغي
الياس زهرة
انطوان نرص
الياس زهرة

زلزال
ساهر
زمن
جوفري
دانيلال

2
3
1
4
5

 .الدين
ع.حسني
م.دبور
.الدين
م .دبور

مهند
بدر
عدنان
وديع
عالء

54
54
52
52
50

فتح نفس
خفيف
خفيف
 1 23الف نم 25
 1 7باب ع ك  28نم

عودة جياد الوزير ميشال فرعون الى
ضمار املعلم على سي الدين

جائزة املصيطبة للبواين التي مل تربح بعد وعمرها  4ســنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض
لالفراس والخيل التي تركض للمرة االوىل
201
202
203
204
205

ابراهيم عازار
الياس زهرة
مفيد دبغي
مفيد دبغي
انطوان نرص

رجوى
رغد
عناق
مليحة

ر الجنوب

5
2
1
3
4

م.عيل
م.دبور
ع.حسني
ع.حسني
.الدين

بدر
عدنان
عاد
وديع

52
52
52
52
52

خفيف
خفيف
 1 12باب نم  28نم
 1 47ج 25
 1 7باب نم 26

اقدر :رجوى عناق رغد
املضار :عناق مليحة رجوى رغد
رجوى وعناق :ال عربة لحلولها باملؤخرة يف سباقها االخري تجميع الخيالة كانوا بانتظار
وصول البوين نواس ،اما يف سباق الغد فالجميع من مستوى واحد واحداهن ستصل يف نهاية
الشوط ولو بوقت اكرث من دقيقة و 10ثوان.

301
302
303
304
305

مفيد دبغي
الياس زهرة
الياس زهرة
الياس زهرة
انطوان نرص

الوايل

حلف القمر

مارك
تسلم
العقرب

2
5
4
1
3

م.عيل
م.دبور
م.دبور
م.دبور
 .الدين

لفت نظرنا تســجيل خيل الوزير فرعــون يف حفلة الغد
بضار املعلم ابو حسني وعندما اســتفهمنا عن االمر علمنا
بان نتائ الجياد يف االونة االخرية مل ترق ملالكها فقرر تغيري
عل الح يعود مجددا ويستعيدوا سوية
اســم املضمر فقط ّ
امجادها الغابرة .وباكورة هذا التغيري هي غدا بحبيب لبنان
وارز وكالهــا بنظرنا قادر عى صنع الفوز رشط ان يحظيا
بقيــادة موفقة وحكيمة وان ال يســتهرتا بقدة ســندريلال
وحبيبة مروان عى منافستها.

مفيد دبغي
واملضمر علي حسين

 1 46ج 24
 1 85نم 25
 1 47ع ك 26

 1 22الف نم  28نم

مـــــــســـــحـــــــوب

اقدر :الوايل حلف القمر تسلم
املضار :حلف القمر الوايل مارك
الوايل :يعود من راحة انية اشــهر احيل اليها لينتقم مــن قاهره حلف القمر عى نفس
مسافة الغد ،الشــوط محصور بينها والغلبة ستكون للخيال االدهى وكالها بحالة ممتازة
نسمح له بصنع الفوز.
املضمر املخ م عيل ســيف الدين :بعد ان عادت اليه جياد الوزير والنائب الســابق ميشال
فرعون ،ها هو السيد عيل بحفلة اليوم متأهبا وجاهزا
الهداء ميشال فرعون فوركاست يف الشوط الرابع بجائزة ميناء الحصن وبيعرف السيد انو
ميشال بيك عندو «عزوي» بتحرز انتخابيا بامليناء ،لهذا السبب لن يدعى السيد عيل اال وببيض
رجوعه االول لشباب املنطقة وللبيك كان ...لعبوا حبيب لبنان عى ارز والعكس بالعكس...

الــنــاتــو  :أوكــرانــيــا وجــورجــيــا مــقــبــولــتــان مبدئيا
أعلن األمــني العام لحلف
الناتو ينس ســتولتنربغ أن
وافق
حلف شال األطل
مبدئيا عى انضام أوكرانيا
وجورجيا إليــه ،غري أنه مل
يحدد موعدا زمنيا بعد لذلك.
وذكــر ســتولتنربغ ،يف
مقابلــة مســجلة نرشتها
صحيفة «»La Repubblica
اإليطالية ،أن أوكرانيا سبق
أن لجأت إىل حلف شــال
بطلــب منحها
األطلــ
العضوية فيه ،مشــريا إىل
أن الناتو قرر بدء العمل يف هذا االتجاه ودعم
اإلصالحــات يف أوكرانيا ومســاعدتها يف
تحديث قواتها املسلحة وفقا ملعايري الحلف.
وتابــع« :يف قمة الناتو يف بوخارســت
عام  2018تبنينا قرارا بأن أوكرانيا وجورجيا
سوف تصبحان عضوين يف الحلف ،لكننا مل
نحدد مدى سيحدث ذلك».
وشدد ستولتنربغ عى أن مسألة انضام
أوكرانيــا إىل الناتو تعود حــرصا إىل الدول
األعضاء الـ 30يف الحلف وكييف ،الفتا إىل أن
مبدأ الدفاع الجاعي الخاص بالحلف ال يطال
أوكرانيا بعد.

وأبدى األمني العــام للناتــو قناعته بأن
القــدرات الدفاعية ألوكرانيا تعززت بشــكل
ملموس منذ انــدالع األزمة يف جنوب رشق
هذا البلد عام .2014
وتــأيت هــذه الترصيحات عــى خلفية
املفاوضات التي أجرتها يف وقت ســابق من
الشهر الجاري روســيا مع كل من الواليات
املتحدة والناتو بشــأن مبادرتهــا الخاصة
بالضانات األمنية.
وضمن هذه املبادرة طالبت روســيا الناتو
بوقف دده رشقا والتخيل عن فكرة انضام
أوكرانيا وجورجيا إليه ،ورفض الحلف تلبية
هذا الطلب.

وزيـــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة أملـــــانـــــيـــــا تـــــــــزور كــيــيــ
قــال املتحــدث باســم
األملانيــة
الخارجيــة
كريستوفر برجر ،للصحفيني
 ،إن وزيرة الخارجية أنالينا
بريبــوك ســتزور كييــف
وموسكو األســبوع املقبل،
ملناقشة الوضع يف أوكرانيا.
وذكر املتحدث ،أن الوزيرة
بريبوك ،ســتبحث كذلك يف
العاصمتني القضايا املتعلقة
بالعالقات الثنائية بني أملانيا
وكل من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف املتحدث« :ستتوجه الوزيرة بربوك
إىل كييف االثنني .وســتغادرها إىل موسكو
الثالثاء حيــث ســتلتقي بنظريها الرويس
الفروف».

وفيات
ذكــرى األربعــني لوفــاة
املهندس

جوزيف جريس نجيب
النار (يف املهجر)

عائلة الفقيــد تدعو األهل
واالصدقاء مشــاركتهم الصالة
عن روحه نهار الســبت الواقع
يف  2022/1/15يف كنيســة
القديســة صوفيــا ـ الصفرا
الساعة الخامسة مساء.

وتابع املتحدث« :تجري رحلة الوزيرة ضمن
سياق سيايس معني .ومن الواضح أن القضايا
التي تتطلب حال عاجال بشكل خاص ،تشمل
الوضع عــى الحدود الروســية األوكرانية،
وكذلك الصيغ املختلفة للمفاوضات».

عليي في زيارة عمل ألوكرانيا
التقــى رئيس أذربيجان إلهام علييــف يف كييف مبضيفه
األوكراين فالدميري زيلينس  ،فيا ينتظر أن يعقد الجانبان
مباحثات موسعة يف وقت الحق.
ومن املقرر أن يوقع الطرفان عى وثائق ثنائية ،ويف الختام
سيديل الرئيسان بترصيحات إىل وسائل اإلعالم.
وكان رئيس جمهوريــة أذربيجان إلهام علييف قد وصل
إلـى كيـــف يف زيارة عمل إىل أوكرانـيـــا ،بدعـوة مـن
رئيســها فالدميري زيلينســ  ،وكان يف اســتقباله لدى
وصولــه يف مطار بوريســبول بالعاصمــة كييف النائب
األول لوزير خارجية أوكرانيا أمني دشــاباروفا ومسؤولون
آخرون.

انطوان نرص
ميشال فرعون
ميشال فرعون
طوين الفرن
الياس زهرة

.الدين
عيل.س
عيل.س
اسمر
عدنان

ابجر
ارز
حبيب لبنان
حبيبة مروان
سندريلال

مهند
بدر
فارس
اسمر
عدنان

54
54
54
52
52

 1 54نم 26
 1 50ع ك 25
1 49ع ك 26
خفيف
 1 2باب 24

الشوط الخامس املسافة  1000مرت

جائزة السوديكو للخيل التي ربحت  4 2سباقات مسنة الوزن  52كيلو مع بناليتيه
بدر
عدنان
قاسم
عا

جائزة ميناء الحصن للخيل التي ربحت سباقا واحدا وعمرها
 4سنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض لالفراس

اقدر :حبيب لبنان ارز سندريلال
املضار :سندريلال ارز حبيب لبنان

الشوط الثالث املسافة 1400مرت
56
56
56
54

الشوط الرابع ـ املسافة  1400مرت

401
402
403
404
405

اقدر :ساهر زلزال زمن
املضار :ساهر زلزال زمن
ســاهر :مل يكن املتمرن «عاد» موفقا بقيادته نهار االحد املايض وخ به ســباقا مؤكدا
مكتفيا له باملقام الثاين وراء غدار وامام زلزال وزمن عى نفس مســافة الغد .حالته يف بحر
االسبوع تدل عى قدرته احراز نرصه االول فثقوا به.

الشوط الثاين املسافة1000مرت

اعداد  :لوران ناكوزي

جائزة رأس النبع للبواين التي ربحت  3ســباقات واكرث مسنة الوزن  52كيلو مع تخفيض
للفارس
501
502
503
504
505

طوين الفرن
نادر العيل
الياس زهرة
نادر العيل
الياس زهرة

اسمهان 5
ابو نرصة 3
محبوب سارة 2
1
مغوار
فرح العيد 4

فواز
م.عيل
م.دبور
م.عيل
م.دبور

؟
بدر
عدنان
فارس
عا

56
54
54
54
52

خفيف 26
 1 18الف 24
 1 5باب ع ك25
 1 4باب 25
خفيف

اقدر :محبوب سارة ابو نرصة مغوار
املضار :محبوب سارة مغوار ابو ن رة اسمهان
محبوب سارة :حقق انتصاره الرابع عى امري بريوت ،االمرية سارة وغضنفر بسهولة زائدة
وبوقت جيد جدا ( )1 413دقيقة و 41ثانية وثالثة اخاس .ال نرى اي منافس جدّ ي له يف هذا
الشوط فهل ستبعده اللجنة عن املراهنات كا فعلت بفرح العيد نهار االحد املايض؟

أرسان والوان الخيل الجديدة

االسم

اللون

جوفري
دانييال
ر الجنوب

ازرق
حمراء
احمر

االب

جلمود صخر
سندباد
اثري

االم
عروسة القبة
نايلة
مرينا

صفحة السباق يف الديار :تصدر صباح كل سبت
بدل صباح االحد وصباح االثنني تصدر مع النتائ
مقيد جياد الهاوي مفيد دبغي بالشــوط االول والشــوط
الثاين حتى ي ب بكري مفيد وعيل حســني بالشوط االول
عندكم فوركاســت حلوي (ســاهر عى زلزال) او زلزال عى
ســاهر صحيح فوركاست فقرية ...بس مسوكرا وبالشوط
الثاين عناق عى مليحه هيدي فوركاســت نص فلتة وبتدفع
قولو الله ...ومربوك ملفيد بك سلفاً.

االشـــــتـــــبـــــا بـ ــجـ ــاسـ ــوسـ ــة صــيــنــيــة
داخـــــــــل الـــــبـــــرملـــــان الـــبـــريـــطـــانـــي

حــذرت أجهزة االســتخبارات الربيطانية النــواب من أن
جاسوســة صينية مفرتضة «انخرطت عن علم يف أنشطة
تدخل سيايس» داخل الربملان.
وأكد مكتب رئيــس مجلس العموم لينديس هويل أنه وجه
للنواب رســائل إلكرتونية يبلغهم فيها بالحادثة ،بالتشاور
مع أجهزة االستخبارات ،مشددا عى أن «رئيس املجلس يأخذ
مسألة أمن األعضاء والعملية الدميقراطية عى محمل الجدّ ،
ولهذا وجه اإلشعار بالتشاور مع أجهزة األمن».
ونفت الســفارة الصينية يف لندن االتهامات وقالت «لسنا
بحاجة وال نســعى إطالقا لرشاء نفوذ يف أي برملان أجنبي»،
مضيفــة« :نعارض بشــدة خدعة ترهيب وتلطي ســمعة
الجالية الصينية يف اململكة املتحدة».
وجاء يف املذكرة األمنية أن الجاسوسة تدعى كريستني يل،
وقالت إنها «شاركت عن علم يف أنشطة تدخل سيايس نيابة
عن إدارة عمل الجبهة املتحدة بالحزب الشيوعي الصيني».
ويشــتبه يف أن املحامية ومقرها لندن ،تربعت مببلغ 200
ألف جنيه اسرتليني ( 275ألف دوالر أمري ) للعضو السابق
يف حكومة الظل باري غاردي املنتمي لحزب العال ،ومئات
آالف الجنيهات لحزبه.
وكانت رئيس الحكومة الربيطانية السابقة ترييزا ماي ،التي
اتهم حزب املحافظني الذي تنتمي له باالســتفادة من ماليني
الجنيهات من األموال الروسية ،قدمت لكريستني يل جائزة يف
 2019إقرارا بإسهاماتها يف العالقات الصينية الربيطانية.
وتظهر يل يف صورة مع ديفيد كامريون ،سلف ماي ،خالل
فعالية يف  ،2015ويف صــورة أخرى مع زعيم حزب العال
جريميي كوربن.

 1 8قــــتــــلــــى عـــــلـــــى األقــــــــل
فـــي ضـــربـــات ج ــوي ــة عــلــى تــيــغــراي
قتل  108أشــخاص عى األقل منذ مطلــع يناير ب بات
جوية يعتقد أن القوات اإلثيوبية هي التي شــنتها عى إقليم
تيغراي ،حســبا أعلنت األمم املتحدة مشرية إىل احتال أن
تكون قد ارتكبت جرائم حرب.
وقالت املتحدثة باســم مفوضية األمم املتحدة الســامية
لحقوق اإلنسان إليزابيث ثروسيل يف مؤ ر صحفي« :نحن
قلقون حيــال املعلومات العديدة التي ال نــزال نتلقاها حول
الضحايا املدنيني وتدمري ممتلكات مدنية ب بات جوية عى
منطقة تيغراي يف إثيوبيا».
وأوضحت أن «ما ال يقل عــن  108مدنيني قتلوا وجرح 75
آخرون منذ مطلع العام ،إثر بات جوية قد تكون شــنتها
القوات الجوية اإلثيوبية» عى هذه املنطقة.
واســتهدفت ال بــة الجويــة األكــرث دمويــة حتى
اليوم ،مخيا للنازحني يف مدينة ديديبيت يف الســابع من
يناير وأسفرت عن عرشات القتى والجرحى .وقالت املتحدثة:
«لقد سجلنا مذاك وفاة ثالثة أشــخاص متأثرين بجروحهم
الخطرية يف املستشــفى ...ما يرفع حصيلــة هذه ال بة
وحدها إىل  59قتيال عى األقل».

الدفرت يقدم:
ساهر زلزال زمن
عناق مليحه رغد
حلف القمر الوايل العقب
سندريلال ارز حبيب لبنان
محبوب سارة ابو نرصة مغوار

التارين تقدم:
جوفري دانييلال
ر الجنوب
مليحه
مارك الوايل تسلم
حبيب لبنان ارز سندريلال
ابو نرصة محبوب سارة مغوار
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

ّ
الس ــــــــائق اللبنان ــــــــي املمي ــــــــز هن ــــــــري قاع ــــــــي يكشــــــــ روزنام ــــــــة س ــــــــباقاته ف ــــــــي الع ــــــــام :2 22
سأش ــــــارك ف ــــــي كاف ــــــة بط ــــــوالت لبن ــــــان وف ــــــي «الباه ــــــا» بقط ــــــر وللصع ــــــود ال ــــــى منص ــــــات التتوي ـــــ
هدف ــــــي األلق ــــــاب املحلي ــــــة والخارجي ــــــة وأخط ــــــط للمش ــــــاركة ف ــــــي «داكار» وف ــــــي رال ــــــي أوروب ــــــي

قاع وم ح كارلوس حنا

اح الراليات

قاع يحتف فوز حام ال

ال ا الب

جالل بعينو
يبدو طموح الســائق هــ ي قاعي ال حدود له يف العام
 2022اذ ســينافس عى «عــدة جبهات» ليس فقط ملجرد
املشــاركة بل الحراز األلقاب والصعود اىل منصات التتوي
كــا هي العادة معــه .وأنهى قاعي من وضــع روزنامة
مشاركاته الحافلة للعام الجاري يف لبنان ام يف قطر واضعاً
نصب عينيه املشــاركة يف رايل داكار العام املقبل ويف احد
الراليات يف فرنســا العام الجاري وهو أمر يخطط له قاعي
مع مالحه كارلوس حنا.
واسم الســائق ه ي قاعي معروف يف وسط الرياضة
امليكانيكية يف الرشق األوسط ويف لبنان بعدما حصد العديد
من األلقاب يف مســريته التي مل ميض عليها اربع سنوات.
وعــى الرغم من ذلك ،نجح يف تدوين اســمه عى صعيد
املنطقــة وعى صعيد لبنان لســائق متمرس يلفت األنظار
بقيادته املحرتفة خالل السباقات.
ويبدو قاعــي عازماً عى تحقيق النتائــ املميزة العام
الجاري وصوالً اىل املشاركة كا ذكرنا يف رايل داكار الشهري
ويف رايل يف اوروبا ما سيفتح الباب العاملي امامه بدعم
من األهل وعائلته.
والالفت يف ه ي قاعــي طموحه الكبري الالمحدود اذ
ترى يف عينيه شــغفاً بالرياضة امليكانيكية فهذه الرياضة
تجري يف عروقه لشاب نجح يف احراز األلقاب وبانتظاره قاع وم ح حنا عىل منصة التتوي
العديد من منصات التتوي بسبب مثابرته عى تطوير أدائه
العديد من الســباقات .ففي رايل الربيع تعرضّ ت سياريت اىل
ذلك
وما ن ّيته الخضوع لدورة قيادة يف فرنسا سوى دليل عى
حادث يف مرحلة بالط وخرجت من الســباق ويف رايل لبنان
ر
و
ويط
عى ان هذا الشــاب «املتواضع» يصقل نفسه بنفسه
ّ
احــرزت لقب فئة الدفع األمامي للرايل ضمن بطولة الرشق
أداءه سعياً ملزيد من التألق يف ميدان الرياضة امليكانيكية.
األوســط وكا تعلمون احرزت لقب بطولة الرشق األوسط
} جردة { 2021
لفئة الدفع األمامي ثالث مرات متتالية اعوام  2018و2019
ويبدأ قاعي كالمه بالقول «لقد شــاركت العام الفائت يف و .2020ويف العــام الجاري وضعت برنام مشــاركتي مع

بــــطــــولــــة لــــبــــنــــان فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم :
األنـــــصـــــار ي ــف ــق ــد نــقــطــتــيــن أمـــــــام ط ــراب ــل ــس
تعادل األنصار مع طرابلس
بنتيجة  ،2 2أمس الجمعة،
ضمــن منافســات الجولة
العــارشة من عمــر الدوري
اللبناين ،عى ملعب طرابلس
البلدي.
ورفع طرابلس رصيده إىل
 14نقطــة يف املركز الرابع،
مقابــل  12نقطة ل نصار
خامس الرتتيب.
افتتح األنصار ،التسجيل
يف الدقيقة  10بعد عرضية
من حســن شعيتو شربيكو ،ل ة من مبارا
حولها محمد قرحاين بالخطأ
يف مرمى فريقه.
وتعادل ســعيد العيل لطرابلس يف الدقيقة
 ،21من تســديدة قوية سكنت شباك الحارس
نزيه أسعد.
ويف الدقيقة  ،50ســجل خالد العيل ،هدف

مالحي القدير والدائم كارلوس حنا يف السباق وفق التفصيل
التايل:
املشــاركة يف جميع مراحل بطولــة قطر الوطنية يف
ســباقات الـ «باها» عى مركبة من نوع «يت  3كان أم» «3
 .»Can Amوسبق يل ان شاركت يف مرحلة واحدة من بطولة
العامل يف قطر وخرجت بعد اعطال ميكانيكية.
املشــاركة يف بطولة العامل للباها التي ستقام يف قطر
يف شهر آذار املقبل.
وتأيت هذه املشاركات يف سباقات الـ «باها» كتمهيد كبري
للمشاركة يف رايل داكار الذي سيقام يف شهر كانون الثاين
من السنة املقبلة.
املشاركة يف جميع مراحل بطولة لبنان للراليات وسباقات
تسلق الهضبة وســباقات ال عة للعام الجاري عى سيارة
«سيرتوين دي اس .»3
وكشف قاعي انه يخطّط «للمشاركة يف احد الراليات يف
اوروبا العام الجاري واألرجحية يف فرنســا عى م سيارة
«رينــو كليو رايل  .»4كا ســأخضع مــع مالحي كارلوس
حنــا اىل دورة تدريبية يف القيادة يف فرنســا قريباً لتطوير
مستوانا».
وبالنسبة ملوازنة العام  2022للسباقات املحلية والخارجية
أجاب قاعي مبتساً «حرزانة».
ووجه قاعي الشكر اىل الرشكات الراعية وهي «ارامكس»،
روكس»« ،ميك» ،اطارات «ميشلني»« ،اس .اي .جي» (قطر)
والبهاري (قطر) شاكراً اياها عى دعمه .كا اشار اىل ان انه
سيتم تحضري سيارته من قبل «آي .أم .يت» التي يرشف عليها
السائق السابق ضومط بو ضومط للسنة الثانية عى التوايل.
ومل ينس ه ي توجيه الشــكر والدعم اىل شقيقه البكر
هادي عى دعمه املعنوي وعى كافة األصعدة مضيفاً ان هادي
يواكبه خالل السباقات التي يشارك فيها عرب تشجيعه الدائم
ومن دون حدود .واضاف «واود ان اوجه الشكر والتقدير اىل

دورة كــاتــا فــي اتــحــاد الــجــودو

ور تذكارية
طرا

وا نصار

التقدم مجــددا ل نصار ،بعــد عرضية من
شربيكو ،حولها العيل برأسه داخل الشباك.
وســجل عبد الله مغريب ،هــدف التعادل
لطرابلس يف الدقيقة  ،54من عرضية ســعيد
العيل ،حولها مغريب يف الشباك.

مـــوعـــد االعـــــتـــــزال واســــتــــمــــرار الـــتـــوهـــ ...
 5تــصــريــحــات ن ــاري ــة م ــن كــريــســتــيــانــو رون ــال ــدو
واصل الربتغايل كريســتيانو رونالدو نجم
مانشســرت يونايتد ترصيحاته املثرية للجدل
خالل الفرتة األخرية.
وكان رونالدو يف حواره مع شبكة «سكاي
سبورتس» الربيطانية انتقد ما وصفه بعقلية
بعض الالعبني الشــباب يف يونايتد ،ومشددا
عى ورة عدم استمرار تخبط نتائ الفريق.
رونالدو تحدث مجددا ولكن عن مســريته
واملوعد املحتمــل العتزاله الكــرة ،وذلك يف
ترصيحــات لشــبكة « »ESPNالتلفزيونية
األمريكية.
يقــول رونالدو« :أريد معرفــة ما إذا كنت
ســألعب حتى أبلغ مــن العمر  40أو  41أو 42
عامــا ،لكن ال ء األكرث أهمية هو أن هديف
اليومي هو االســتمتاع باللحظة الحالية التي
أعيشها يف كرة القدم».
وتابع« :أشعر بالسعادة لكوين العبا ال يزال
يتألق ويســجل األهداف ،االستمرارية كانت
عامال حاسا بالنسبة يل ملواصلة اللعب عى
املستوى العايل ،وتقديم عروض جيدة».
وأضاف« :من الناحية الجينية ،أشعر وكأنني
أبلغ من العمر  30عا ًما ،أعتني بجسدي وعقيل
كثريًا ،وللعلم حينا بلغت  33عاما ،أعتقدت أن
الجســد ميكن أن ينجز ما تريد إذا كنت بحاجة
إليه ولكن املعركة الحقيقية تبقى هي العقلية».
وأردف« :كنــت أعمل وأركز أكرث عى العمل
ذهني ،أعرف أن جســدي سيتعامل معي ألنني
أحرتمه كثريًا وأستمع إليه كثريا».

ال بنا

أرسل االتحاد اللبناين للجودو كالً من العبيه جو حداد ،غدي
مو وجورجيو مخلوف اىل اوزباكستان للمشاركة يف دورة
تدريب دولية يجريها اتحاد اوزباكستان للجودو بالتنسيق مع
االتحاد الدويل للجودو وذلك استعدادا لالستحقاقات القادمة
خالل .2022
عــى صعيد آخر ،يقيم االتحاد دورة للكاتا يف مقر االتحاد
املؤقــت بنادي بودا ادما لالعبني حاميل الحزام البني وما فوق
وذلك ايام الثالثاء بتاري  1/18 1/11و .2022/1/25
يشرتك يف هذه الدورة الالعبون املعنيون من مختلف االندية
اللبنانية ويديرها رئيــس لجنة الكاتا عضو اللجنة التنفيذية
حنا اروادي.

 25رفة وسينما وجناح للعزل...
ميسي يجهز «قلعة» ما بعد االعتزال

وأتم« :يجب أن ر الحياة بلحظات مهمة،
يف ال اء وال اء ،ولكن عندما تسقط ،يجب
أن تكون لديك القوة للنهوض ،أنا ســعيد  ،أريد
أن أبقــى هنا يف مانشســرت يونايتد وأرى ما
سيحدث».
وعــاد رونالدو إىل مانشســرت يونايتد يف
الصيف املايض قادما من يوفنتوس ،وذلك يف
سن الـ 36عاما ،علا بأنه لعب له من قبل بني
 2003و.2009
واســتطاع رونالدو خالل املوســم الحايل
تصدر ترتيب هدايف مانشسرت يونايتد يف كل
املسابقات ،وذلك برصيد  14هدفا.

} «الرحلة الغامضة» }

عى صعيد آخر ،قام رونالدو بزيارة غامضة
إىل العاصمة اإلســبانية مدريد ،معقل فريقه
السابق ريال مدريد.
وكشــفت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية
أن رونالدو سافر بصحبة صديقته األرجنتينية
جورجينــا رودريغيز ،إىل مدريد ،عرب طائرته
الخاصة.
وبحسب الصحيفة فإن رونالدو وجورجينا
تناوال عشاء رومانسياً يف أحد الفنادق الفاخرة
يف العاصمة اإلسبانية.
ومــن املعلومات املثرية للجدل يف الرحلة أن
الــدون مل يذهب إىل قــرصه الذي تبلغ قيمته
 4 8مليون جنيه إسرتليني وفضل املكوث يف
الفندق.

مي

م طف ي

م

ي

املنز

انتهــى ليونيــل مي نجم فريق باريس ســان جريمان
الفرن من بناء قرصه الجديد مبسقط رأسه روزاريو بتكلفة
تبلغ  3ماليني جنيه إسرتليني.
وقالت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية إن مي قام ببناء
قرص جديد له أطلق عليه اسم القلعة عى  3قطع من األرايض
يف أفضــل مناطــق روزاريو ،وأرشف عى عمل املهندســني
املعاريني خورخي والد الالعب ووكيل أعاله.
قــرص مي الجديد يضم  20إىل  25غرفة ،باإلضافة إىل
قاعة ســينا وصالة ألعاب رياضية «جيم» ومرآب كبري تحت
األرض يتسع لنحو  15سيارة.
ويضــم القرص كذلك جناحا مخصصا للزوار فقط ،معزوال
عن غرف القرص الرئي لكن مل يتم االنتهاء منه بعد.

اد
زوجتي بريال عى تشــجيعها املستمر يل والالمحدود خالل
مشــاركتي يف السباقات عى الرغم ان الرياضة امليكانيكية
تأخذ من وقتي الكثري لكنها تتفهم عشقي للسباقات اىل جانب
عشقي لها وألبنتي سنا وابني سامي وطبعاً اود عربكم توجيه
الشــكر واالمتنان اىل والدي سامي ووالديت دعد وشقيقتي
شانتال الذين يواكبون مشاركايت يف السباقات بالصلوات».

} البداية }

وحول دخوله اىل عامل الرياضة امليكانيكية ســكت ه ي
قاعــي واجاب «انا مولــود يف العام  1980وبدأت رحلتي يف
عامل الرياضة امليكانيكية يف العام  2017وكانت بدايتي عى
الن ايفو  »8ثم عى «سوزويك
ســيارة «ميتســوبيت
ســويفت» فـ «سكودا فابيا (ار »)2فـ «رينو كليو ار »3فالـ
«ســيرتوين دي اس  .»3وكان اىل جانبي يف املقعد الساخن
املالحان روين مارون فــاألردين مو جهرييان فمالحي
الحايل كارلوس حنا.
وابــرز انجازايت احراز لقب بطولة الرشق األوســط لفئة
الدفع االمامي  3مرات متتالية  2018و 2019و 2020وحلويل
وصيفاً يف العام  . 2021ولقد احرزت لقب فئة الدفع االمامي
(فئة  ) 1لبطولة قطر يف سباقات ال عة (سبيد تيست) يف
العام  2020ولقب الوصيف يف البطولة عينها العام الفائت.
عى صعيد لبنان ،صعدت اىل منصات التتوي مرات عديدة
يف الراليات وسباقات ال عة وتسلق الهضبة.
جه ه ي قاعي باســمه وباسم مالحه
ويف الختام ،و ّ
حنا الشــكر اىل النادي اللبناين للسيارات والسياحة واىل
النادي القطري للســيارات والسياحة عى دورها الفاعل
يف تطويــر الرياضة امليكانيكية اىل جانب توجيه شــكر
اىل رجــال الصحافــة واالعالم عى مواكبــة اخباره عى
مدار الســنة آمالً ان يوفقه الله يف املوســم الحافل للعام
الجاري».

«الـــجـــمـــاهـــيـــر لــــن تـــســـامـــ إذا رحــــــــل»...
هل سيخسر نادي ليفربول هدافه املصري صاح؟
حث جيمــي كاراغر القائد
السابق لليفربول إدارة النادي
عــى تلبيــة رشوط محمد
صالح و ديد عقده يف ملعب
أنفيلد ،مشريا إىل أن الجاهري
لن تسامح مالك النادي إذا رحل
النجم املرصي.
ودخــل «امللــك املرصي»
األشــهر الـــ 18األخرية من
فيه أكرث
عقده الذي يتقا
من  200ألف جنيه إسرتليني
(نحو 239ألفيورو)أسبوعيا،
لكن ال توجد أي مؤرشات يف
الوقــت الحايل عى موافقته
عى رشوط جديدة.
وذهبــت صحيفة تلغراف الربيطانية إىل أن
إدارة ليفربول ترفض تلبية طلبات صالح املالية
(نصف مليون يورو أســبوعيا) لتجديد عقده،
وأحد أســباب الرفض هو اقرتاب النجم املرصي
من عمر  30عاما.
وتأكدبالدليلالقاطعالخميسأنغيابصالح
مؤثر جدا إذ عا ليفربول يف هز الشباك أمام
أرســنال الذي لعب بـــ 10العبني يف ذهاب
نصف نها كأس االتحــاد اإلنكليزي ،والذي
انتهى بالتعادل السلبي عى ملعب أنفيلد.
ويعتقد كاراغر محلل «ســكاي سبورتس»
الحــايل أن ليفربول يجب أن يصل التفاق مع
الهداف املرصي «عاجال غري آجل» ،كاشــفا عن
أن املحادثات بني الطرفني «ال تســري بالشــكل
املطلوب».
وقــال كاراغر إن «الحديــث عن تجديد عقد
صالح من املحتمــل أن تزداد وتريته ألن غيابه
عن الفريق مؤثر جدا».
وتابع «كمشــجع لليفربول ،يجب التحذير
من أن هذا التأثري سيستمر هناك العبون كبار
آخرون يف ليفربول وقعوا عقودا يف األشــهر
القليلة املاضية فكر يف حارس املرمى (أليسون
بيكر) وترينت (ألكسندر أرنولد) ،وفريجيل فان
ديــك ،كل هؤالء العبــون كبار وصالح أحدهم
ويحق له أن يتقا راتبا كأحد أفضل الالعبني
يف الدوري اإلنجليزي والعامل ،فلاذا ال يحصل

عى ذلك؟»
وأضاف املدافع السابق أن «جاهري ليفربول
لن تغفر ب عة ألصحاب النادي إذا فشلوا يف
ديد عقد صالح ،وهذا يعني رحيله عن أنفيلد
يف غضــون عام ونصف العام .بالنســبة يل،
أود أن يتــم ذلك (تجديد عقده) يف أ ع وقت
ممكــن .األمر ال يعني إعطــاءه ما يريد ،لكن
الفريق وأصحابه وجاهريه سيخ ون كثريا
عى كافة املستويات إذا غادر صالح النادي يف
الصيف أو يف غضون  18شهرا».
وختم إنه «أسطورة يف ليفربول ،وأحد أعظم
الالعبــني الذين عرفهم النــادي عى اإلطالق،
ويجب أن يعامل بهذه الطريقة عاجال غري آجل».
وكان مســتقبل صالح موضوع نقاش منذ
بداية املوسم ،واكتسب أهمية أكرب وزخا أكرث
بسبب املستوى املتميز الذي يقدمه صالح هذا
املوسم ،فهو هداف الربميريليغ وأفضل صانع
ل هداف فيه .وتتوقــع الصحافة الربيطانية
أن تتهاطــل العروض عى صالح ( 29عاما) إذا
وصلت املفاوضات بينه وبني «الليفر» إىل حائط
مسدود ورحل صيف  2023مجانا.
وسيكون من حق صالح التفاوض مع األندية
الراغبة يف ضمه يف جميع أنحاء أوروبا بعد 12
شــهرا من اآلن .ورغم أن صالح شدد عى عدم
رغبتــه يف الرحيل ،فإنــه أوضح يف مقابلة
صحفية هذا األســبوع أن الخطــوة التالية
مرتوكة ا ًما ملسؤويل ليفربول وإدارة النادي.

وارديوال يفوز بجائزة مدرب الشهر في البريميرلي

نال اإلســباين بيــب غوارديــوال مدرب
مانشســرت ســيتي ،جائزة أفضل مدرب يف
الدوري اإلنكليزي للشهر الثاين عى التوايل.
وبعد فــوزه بالجائــزة يف ترشين الثا
املايض ،تــم تكريم غوارديوال مرة أخرى ،بعد
إرشافه عى شهر رائع ملانشسرت سيتي.
و تع السيتي بســجل مذهل يف الدوري
اإلنكليزي الشــهر املايض ،حيث فاز بجميع
مبارياته الـ 7لينهي الشــهر متقدما بفارق
 10نقاط عى قمة الجدول.

وهذه هــي املرة الـــ 11التي يفــوز بها
غوارديوال بجائزة مدرب الشــهر مع السيتي،
ما جعله يحتل املركز الثالث يف الرتتيب العام،
وراء السري أليكس فريغوسون وآرسني فينغر.
وبدأ الســيتي شــهر كانون األول املايض،
بفوز رائع ( )1 2خارج أرضه عى أســتون
فيــال ،ثم تغلب عى واتفــورد ( ،)1 3وعى
وولفرهامبتــون ( ،)0 1قبل أن يحقق فوزا
ال ين عى ضيفه ليدز يونايتد بســباعية
نظيفة.
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شاس

؟

من هو
من هي؟

فنانة وممثلة بريطانية ولدت يف العام  1941ونالت

جائزة أوسكار ســنة  .1965كا مثّلت يف فيلم دكتور

زيفاكو يف دور الرا.

إسمها مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:

 2+5خرق يف الحائط.

عموديا:

1ـ شاعر وديبلومايس
فرن راحــل نال جائزة
نوبل ،حفظك وصانك من.
2ـ رئيس مجلس نيايب
لبناين راحــل ،فيلم لفريد
شوقي.
3ـ اعانتي لـ ،املسار.
4ـ للندبة ،وسيلة لنقل
الرسائل ،مدينة نيجريية.
5ـ أصاب وخال  ،وقف
ومل ينفّذ ،املقول.
6ـ محطــة تلفزيونية،
دولــة أوروبيــة ،طبيب،
وقت.
7ـ حصلنــا ،نطــرده

ونبعــده عن البالد ،غرائب
الكالم.
8ـ مطربة لبنانية ،أرى.
ننســق وننظــم،
9ـ
ّ
للتعريــف ،الزم ،عملــة
عربية.
10ـ أسال وأماع ،االسم
الثاين لنائب لبناين راحل،
إسم موصول ،طرد.
11ـ بلدة يف قضاء بعبدا،
ندى ،مدينة فرنسية.
12ـ أرض فيهــا غل ،
يقابله ويعادله ،سال.
13ـ ح ّر النار ،الخليق بـ،
نبات ن مهت ّز.

الحل السابق

افقيا:

1ـ رسيف ،وأمهم ،لبأ

9ـ مساعده ،األري  ،لرية

 ،زاولت

10ـ ل أ ّمه ،ل ل ،نهاجر

عي
4ـ مروري ،راسنيّ ،
5ـ شن ،لوار ،الرجراج

6ـ رم ،جواد ،جدال ،الدمل

7ـ خصم ،نديم ،تلقون ،اما

عموديا:

8ـ عم ،عبيد ،مرايا ،جن

2ـ سمعان الدويهي
3ـ ايد ،أد

الحل السابق

11ـ أمر ،الوحر ،تانتور

12ـ ال ،ختام ،هاينه ،دلّها

بد

13ـ منري ك

االبراج

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

واين ،أيب،

رسام ،رخيم ،أمل
1ـ ّ
2ـ سمري شمص ،سلان
3ـ يعدّ ون ،معابر
4ـ فا ،معن ،خ ّر
5ـ نايلون ،دارتك
6ـ واد ،وادعهم ،اس
7ـ ال اديب ،هامر
8ـ مدرار ،ميا
9ـ هو ،دلّلوها

الثور
) 21نيسان  21أيار)

ظهور عنــرص جديد يف العمــل يوفر لك
الراحة .طبيعتك الحساســة تجعلك تشــعر
صحيح ،وســوف تتطور نحــو األفضل .ثق
بالثقة بالنفس ،والرغبة الشديدة يف تحقيق
حلم قديم.
بحدسك الصائب والجأ اىل األساليب الحديثة.

ال طان
) 22حزيران  23وز)

املال والبحبوحة سيدخالن حياتك من حيث

تركز كل نشاطك عى نقطة أساسية ستظهر

ال تدري ورزقك سيكون وفريا .الفرح والسعادة

ارها الطيبة واللذيذة قريبا .األمور العاطفية

سيعم العمل.
يسودان الجو العائيل ،والهدوء
ّ

االسد
) 24وز  23آب)

تتطلب منك املزيد من التف ّهم واالهتام.

العذراء
) 24آب  23أيلول)

هناك منا جيد يســود حياتك ولكن أحيانا
ال تكــن متصلبا يف رأيك بشــأن التطورات
الجديدة املســتجدة .الطريق الذي تسلكه بالغ
تشــعر ببعض امللل والضجر .يجب أن تعطي
الدقة خصوصا يف املرحلة الحالية الشــائكة
الفرح لكل من يحيط بك ويطلب منك املشورة .والصعبة.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 23ت21 1ت(2

اعتمد عــى ذكائك الخــارق وفطنتك يف
كــرثة الكالم يف املجهول ال تصل بك اىل أي
شــؤونك الخاصة .التوصل اىل حل مريح مع هدف .ثابر عى رعايتك واهتامك بالشخص
األشخاص املحيطني بك هو أمر أسايس،
وملح الذي يعجبك فهو مناســب لك ويطمح بكرمك
ّ
اليوم.
وعطفك.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

ال تتجــه نحو مغامرات خطــرية باندفاع
وتهــور .ميكك االعتاد كليا عى الشــخص
تتم ب عة فائقة .أحد األشخاص من املقربني
الذي تحب فهو مخلص ،ويحاول أن يســاعدك
يف تسيري أمورك.
يرغب حقيقة يف مساعدتك عى بلوغ أهدافك.
املبادرة ستكون لها نتائ طيبة ودامئة اذا مل

الدلو
) 21ك 19 2شباط)

اخترب معلوماتك
1ـ ما إســم الكاتب واألديب والشاعر والناقد األمرييك

عموديا:

1ـ يحمله كل شخص.
2ـ مدينة يف هولندا.
3ـ صاح التيس ،حرفان
متشابهان.
4ـ تحقيقي الهدف.
5ـ االســم الثاين ملمثل
لبناين.

1ـ فريق كرة سعودي.
2ـ كاتب فرن

4ـ مدينة يف األرجنتني.

5ـ االســم االول ملمثلة
فرنسية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ سامبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مربوم.

2ـ إبريق.

نرس.
3ـ ّ

3ـ مرسوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ديوين.

4ـ بو ،نا.

5ـ لقان.

5ـ آملني.

الذي لقّب بشــاعر الرومانسية والرعب ،إذ تتم ّيز قصصه

بالغرابة .كا لقّب أيضا بـ األديب البائس؟

2ـ يف أية عاصمة أوروبية يقع متحف برادو؟

3ـ ما إسم االمارة العربية التي مساحتها  777كلم 2؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحل السابق الخترب معلوماتك

4ـ من هو الطبيب والفيلســوف والصحايف اللبناين

الذي أصدر مجلة الشفاء سنة 1886؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار سينو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عى الزواج؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو الخليفــة األموي الذي ضبــط املقاييس

واملوازين ،وتويف بالطاعون سنة 685؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما االســم الــذي أطلقه الجغرافيون عى شــال

افريقية :ليبيا وتونس والجزائر ومراك ؟

راحل.

3ـ للتأ ّو  ،مناص.

1ـ سمندل.

6ـ ما إسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور  35سنة

10ـ مي زيادة ،ألحان
11ـ هان ،امل ّر ،ريّي
12ـ ليو ،القرين
13ـ لعل ،واجهتها
14ـ الترياين ،أأ
جل ،الجندي
15ـ ّ
16ـ ردأ ،يرتّل
17ـ املجر ،وهب
18ـ جانة مراد

4

1ـ إبن عباد.
2ـ البامبو.
3ـ بيدرو تالغاال.
يب.
4ـ د ّ
5ـ عام 1580
6ـ عيل مبارك.
7ـ ماليزيا ـ كواالملبور.
8ـ هالة صدقي.

من أربعة حروف:

أمــورك الخاصة والعامة تســري يف اتجاه

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

مكسيم غوريك

3

3

 4+9+10+8أحد الفراعنة.

 6+2+9مدينة فرنسية.

4

5

2

افقيا:

 6+5+8يستعمل للحلويات.

1ـ دولــة يف جنوب املحيط
الهادي ،يبس الخبز ،أتلو.
2ـ موسيقي لبناين.
3ـ زاد وكــرث ،ممثل أمرييك
راحل.
4ـ قطعوا األنف ،تل ّبكه.
5ـ بــني جبلــني ،منخفض
باألجنبية ،قطع ،حاذق.
رب
6ـ نثبــت يف ،للتمنيّ ،
األ ة.
7ـ شــاعر انكليزي راحل،
بعري عظيم.
8ـ حفــر البــ  ،مدينــة
مرصية.
9ـ ممثلــة مرصية راحلة،
صديق ويفّ.

1

 8+6+4+7+9أول رئيس جمهورية يف فرنسا.

 1+10+7+3مدينة بلجيكية.

10ـ أرشــد ،صاحبــوا يف
السفر ،نعام.
11ـ مال لونه اىل الســواد،
استمرار ومتابعة النجاح.
12ـ مدينــة ايطالية ،اترك
بلدي اىل بلد آخر ،هيئة املالبس.
13ـ من الفواكه ،صار فت ّيا،
لقب غريب.
14ـ إسم لواليتني أمريكيتني،
خلط ال ء بال ء.
15ـ مدينة جزائرية.
16ـ أرقي ،أضاء الربق.
17ـ أشبه ،الغنى.
18ـ ممثــل مــرصي راحل
صاحب الصورة.
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افقيا:

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
) 20شباط  20آذار)

يوم حافل وميلء بالحركة والنشاط الزائد.
انتبــه اىل ما تقوله يف حديثك ،فهناك أحد
املستقبل أمامك مرشق .أفكارك رائعة وممتازة الخبثاء يحاول استدراجك لالفصاح عن أ ارك
ولكــن تجنب التــ ّ ع ،وقم أنــت باألعال الحميمة ،وأنت بطيبة قلبك قد تتكلم من دون
الدقيقة املهمة.
أي احرتاس.

عاصمة غربية
أكرا
أصول
اغرتاب
اعتناء
ازدهار
األردن
بانكوك
بريطانيا
بولونيا
بريوت
بسام
بناء
بط
توغو
جودة
جعة
جبيل
جامايكا
جزين
حسون
حيدر
حزيران
حوت
ح
دانتي
دفرت
رجاء
رقيب
رياحني
رمز
رياض
زمرد

SU D O K U

عة
سيارة
شاكريا
صولجان
صدق

صنديد
كولومبيا
كابري
كولورادو
منى

طريقة الحل:
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

مارغو
منازل
موازنة
نقابة.

الحل السابق

الحل السابق
رواندا

السبت  15كانون الثاين 2022
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

مصــــــــادر حــــــــزب اللــــــــه للديــــــــار  :تعليــــــــق مشــــــــاركتنا بمجلــــــــس الــــــــوزراء ديمقراطــــــــي
تأخـــر الســـتجرار الغـــاز املصـــري للبنـــان  ...واشـــنطن تتشـــدد علـــى ان ال تســـتفيد منـــه دمشـــق
ب عة حتى يتمكن لبنان من االستفادة من الغاز املرصي.

(تتمة ص(1
اي مادة تدين تعليق املشــاركة يف مجلس الوزراء .وتابعت ان
وزراء حزب الله وايضا وزراء أمل متمســكون مبوقفهم مبا ان
االسباب التي ادت اىل تعليق مشاركتهم ال تزال قامئة .ورفضت
مصادر حزب الله نســب تهمة التعطيل له الن عدم املشــاركة
ليــس تعطيال حيث ان الرئيس نجيب ميقايت قال ان الحكومة
تعمل اال ان مجلس الوزراء ال ينعقد .واضافت ان رئيس الوزراء
يقرر االعتكاف وبهذه الخطوة يجمد البلد بأ ه لشهور كثرية
كا ان رئيس الحكومة الســابق سعد الحريري اخذ  10اشهر
لتشكيل حكومة وايضا استغرق تشكيل الحكومة مع ميقايت
 9اشــهر بســبب الخالف عى وزارة الطاقة ووزارة الشؤون
االجتاعية .فلاذا عندما يقرر وزراء حزب الله عدم املشــاركة
يف مجلس الوزراء السباب وجيهة يتهم بالتعطيل يف حني ان
االفرقاء االخرين يجمدون البلد الشهر عدة من اجل وزارة واحدة
ويربئون انفسهم من تهمة التعطيل؟
واذا كان البعــض يحاول احداث رش بني حركة امل وحزب
الله ســواء كان النائب جورج عطاللــه وغريه فليعلم الجميع
ان موقف الثنا الشــيعي هو واحد ونحن مع حركة امل عى
تنسيق وتعاون دائم.
ورأت مصادر حزب الله انه »:اذا شارك وزراء الثنا الشيعي
يف جلســات مجلس الوزراء  ،هل سينخفض الدوالر؟ ذلك ان
اللرية اللبنانية انهارت يف ظل وجود حكومة مجتمعة ورئيس
جمهورية وحاكم مرصف لبنان.
و»اذا شاركنا يف الحكومة هل تنحل ازمة الكهرباء»؟ بيد ان
وزير املالية ووزير الطاقة يجتمعان بتواصل واملشكلة اليوم ان
لبنان ينتظر استجرار الطاقة من مرص واالردن.
وتساءلت ايضا  »:اذا شاركنا يف جلسات مجلس الوزراء هل
سرتد املصارف الودائع للمودعني ؟
من هنا ،اعتربت مصادر حزب الله ان هناك محاولة لتحميل
الثنا الشيعي مسؤولية جزء من االنهيار بحجة ان الثنا ال
يح مجلس الوزراء.

} الغاز املرصي....ما الذي يؤخر
استجراره اىل لبنان }

يف غضون ذلك ،كشــفت اوساط سياسية رفيعة املستوى
ان ســبب التأخري يف اســتجرار الغاز املرصي اىل لبنان هو ان
الواليات املتحدة تريد التأكد من ان النظام الســوري لن يستفيد
سواء مبارشة او غري مبارشة من هذا الغاز .وعليه ،حصل تأخري
يف هــذا املجال اىل جانب ان الســلطات املرصية كانت تطلب
ضانــات امريكية عى انها لن تتعرض لعقوبات امريكية يف
استجرار الطاقة اىل لبنان .وحصلت القاهرة عى هذه الضانة
اال انها طالبت بها خطياً من قبل االدارة االمريكية ،كذلك اعلنت
الســفرية االمريكية دورو شيا اثناء لقائها رئيس الحكومة
نجيب ميقايت ان لبنان مســتثنى مــن قانون قيرص يف هذه
الحالة .وعى هذا االســاس ،من املتوقع توقيع العقد وتنفيذه

} مصادر مقربة من قرص بعبدا:
الحوار نقطة انطالق النقاذ البلد
ولكن البعض ال يريد اال التعطيل }

مــن جهتها ،اعتربت مصادر مطلعة مقربة من قرص بعبدا
ان الذيــن رفضوا املشــاركة يف الحوار الــذي دعا اليه رئيس
الجمهورية وهم تيار املستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب
التقدمي االشــرتايك وتيار املردة يريدون التعطيل والتهرب من
املســؤولية والقاء اللوم عى االخريــن .ورأت هذه املصادر ان
البعض تحدث ان هدف الرئيس من الحوار هو تعويم عهده بينا
يف الواقع عون لديه انية اشهر متبقية من واليته وبالتايل
من الســذاجة التمسك بهذه الحجة لعدم املشاركة يف الحوار .
ولفتــت انه يف الحقيقــة يريد الرئيس عون من خالل الحوار
تأســيس ملرحلة انقاذية وك الفتور والربودة بني القيادات
اللبنانية ســيا ان مجلس الوزراء والقضاء معطالن وهو لن
يبقى متفرجا تاركا البالد سائبة.
وشــددت املصادر املقربة من قرص بعبدا ان الذرائع االخرى
التي اعطاها البعض لعدم حضور الحوار هي تبســيط لالمور
وتربير ملقاطعتهم خاصة ان الرئيس عون طرح ثالثة عناوين
رئيسية ورية للبنان .اوال  ،اللرية اللبنانية تنهار اكرث فأكرث
واالقتصاد م وب لذا هل هناك عنوان أهم من مناقشة خطة
التعــايف املايل واالقتصادي للتفاوض الحقا مع صندوق النقد
الــدويل بارقام موحدة وبتحديد االجراءات التي يجب وضعها.
وتابعــت ان خطة التعايف املــايل تتفرع منها االمور الحياتية
العديــدة فال ميكن معالجة ارتفاع الــدوالر وال معالجة دفع
املصارف اللبنانيية للمودعني اموالهم وال ميكن تلقي مساعدة
من مؤ ر ســيدر اذا مل يكن هنــاك خطة تعايف مايل تجمع
عليها االطراف اللبنانية.
وعن العنوان الثــاين للحوار والذي هو الالمركزية االدارية
واملالية املوســعة ،كشــفت املصادر وجود حواىل  19قانونا
ينص عــى اعتاد الالمركزية وهي موجودة ايضا يف اتفاق
الطائف مشرية اىل ان هذا بند اصالحي النه يعزز دور الوحدات
االدارية والبلديات واال اء املتوازن والعادل.
اما عن االسرتاتيجية الدفاعية التي هي العنوان الثالث للحوار
 ،رأت املصادر ان الخالف عى هذه املســألة حصل منذ ســنني
عدة وبالتايل يجدر النقاش والتحاور بني الفرقاء اللبنانيني.
ويف مســتهل هذا الكالم ،اشارت املصادر املقربة من قرص
بعبدا ان رئيس الجمهورية سيختار املوعد املناسب لعقد الحوار
ولتأمني اكرب عدد من الفعاليات التي تريد الوصول اىل نتيجة.

} ميقايت يهدد باالستقالة
اذا تم التطاول عى سالمة مجددا }

يف ســياق اخر ،هدد الرئيس نجيب ميقايت باالستقالة اذا
اســتمر التطاول عى حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة بعد
ان اصدرت القاضية غادة عون قرارا يقيض مبنع ســالمة من
الســفر اضافة اىل انها كانت بصــدد توقيفه يف لبنان .وبعد

مفاوضات فيينا :تفاؤل دولي بانجاز االتفاق النووي خال أسابيع
(تتمة ص(1
وأعلنت روســيا الجمعة أنها «متفائلة» بشأن املحادثات
الدوليــة الهادفة إىل إحيــاء االتفاق حول النووي اإليراين
الفت ًة إىل «تقدّ م» أحرز يف هذه املســألة الحساسة.
وقال وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف إن هناك
تقدمــاً حقيقاً يف مفاوضــات فيينا بشــأن إعادة إحياء
االتفــاق النووي اإليراين ،مشــرياً إىل أن الــدول الغربية
تجاوزت مســألة بحث الربنام الصاروخي وترصفات إيران
يف املنطقــة ،ودعــا الفروف طهــران إىل أن تكون واقعية
وب ّناءة يف املفاوضات ،حسب وصفه.
وبعد جولة أوىل من الجلسات من نيسان إىل حزيران يف
النمســا ،اســتؤنفت االجتاعات يف  29ترشين الثاين بني
مختلــف الدول التي ال تزال أطرافــا يف االتفاق الذي يحمل
رســميا اسم «خطة العمل الشاملة املشرتكة» ،وهي الثال
األورويب أملانيا وفرنســا واململكة املتحدة إضافة إىل الصني
وروسيا وإيران.
وتحرص املفاوضات عى إعادة واشنطن إىل االتفاق الذي
انســحبت منه عام  2018يف عهد الرئيس الســابق دونالد
ترامب ،وإعادة طهران إىل احرتام التزاماتها التي توقفت عن
العمــل بها ردا عى إعادة فرض العقوبات األمريكية.

} تفاؤل حذر }

ووصف ســريغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الرويس
املفاوضات بأنها «تســارعت» ،معتربا أن «فرص التوصل إىل
حل ازدادت» .وأكد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف
الجمعة أن «هناك تقدما حقيقيا».
كان ذلك أيضا رأي طهران التي أشــادت بالرغبة الحالية
لجميع املفاوضني يف التوصل إىل «اتفاق موثوق ومستقر».
وكذلك تراجعت واشــنطن عن تشــاؤمها الشــديد الذي
أظهرته الشــهر املايض ،وسجلت عى لسان املتحدث باسم
خارجيتهــا نيد برايــس تحقيق «تقدم متواضــع» ،لكنها
حذرت من أن «ذلك ال يكفي».

وترفــض مختلف األطــراف تحديد موعــد نها  ،لكن
الغربيني يكررون باســتمرار أن «الوقت ينفد».
وقد حــذر وزير الخارجيــة األمرييك أنتــوين بلينكن
الخميس من أنه مل يتبق ســوى «بضعة أسابيع».
وقال بلينكن إنه يف حال فشــل املحادثات «ســنبحث يف
خطــوات أخرى وخيارات أخرى» مع حلفاء الواليات املتحدة
«يف أوروبا والرشق األوســط وما بعدها» .وأضاف «نحن
ألي من املسارين».
مستعدون ّ
وكان قائد األســطول األمرييك الخامس قد أكد أن التغلب
عــى تهديد إيران يتمثــل يف تعزيز الردع وتعزيز الرشاكات
باملنطقة ،مربزا أن طهران هي أخطر تهديد يراه يف املنطقة.
كــا أكد وزير الخارجيــة الفرن جان إيف لودريان أن
املفاوضات مع إيران تسري ببطء ،وإن الوقت قد حان لحسم
املفاوضات .وأشــار لودريان إىل أنه عى إيران أن تختم هذه
املفاوضات ّ
وإال ســيدخل الجميع يف ازمة ،حسب تعبريه.

} إلغاء العقوبات }

يف املقابــل ،قال الرئيــس اإليراين إبراهيــم رئي إن
حكومتــه وضعت املتابعــة الجادة إللغــاء العقوبات عى
رأس جــدول أعالها وإنها مل تؤجــل جهودها إلحباط هذه
العقوبات يف انتظار نتائ املفاوضات مع الغرب يف فيينا.
وأضــاف رئي يف تغريدة أنه بالرغم من ظروف الحظر
ازدادت مبيعــات النفــط الحالية ومل يعد لدى بالده أي قلق
بان عائدات النفط ســتعود إليها.
ويف ترصيح لــه الخميس ،كان رئي قال إن صادرات
البالد غري النفطية ارتفعت  40يف املئة يف األشهر األخرية.
وأكد رئي انتهاء املشاكل السابقة يف مجال الصادرات
مضيفــاً أن أســواق املنطقة جيدة وهناك اســتعداد لرشاء
الســلع اإليرانية يف مختلف دول العامل ،حسب قوله.
وكان الناطــق باســم وزارة الخارجية االيرانية ســعيد
خطيــب زاده قــد رصح مؤخــرا بأن أجــواء التفاؤل يف
محادثــات فيينــا حول امللف النووي اإليــراين ناجمة عن
إرادة كل املفاوضني التوصل إىل «اتفاق موثوق ومســتقر».

الــقــضــاء األمــيــركــي يتهم «حــــراس الــقــســم» بقضية اقتحام
الكونغرس...ويستدعي «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب» لاستجواب
(تتمة ص(1
أشهر من العمل ،ما زلنا نفتقر إىل الوثائق واملعلومات الالزمة
لإلجابة عى هذه األسئلة األساسية».
وتريــد اللجنــة من تويرت املوقع الــذي كان يعترب منصة
التواصل املفضلة لرتامب تزويدها مبعلومات تتعلّق مبا جرى
عــربه من محادثات مفرتضة «تتعلّق بالتخطيط للهجوم عى
الكابيتول هيل وتنفيذه».
ويؤكّد أعضاء يف اللجنة أن تويرت كان يعلم ،قبل الســادس
مــن كانون الثاين  ،2021أن هنــاك خطراً بوقوع أعال عنف
يف ذلك اليوم.

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

أما اســتدعاء موقع يوتيوب لــإلدالء بإفادته أمام اللجنة
فســببه مقاطع الفيديو التــي كان املتظاهرون يبثونها عرب
املنصة مبارشة أثناء وقوع الهجوم .وشــدّ د تومسون عى أنه
«ال ميكننا الســاح ملزيد من التأخري يف عملنا املهم» ،مطالباً
الشبكات االجتاعية بالتعاون مع اللجنة.
ويف الواقع ،فإنّ اللجنة تســابق الزمن ألنها تريد أن تنرش
خالصة تحقيقاتها قبل االنتخابات النصفية املقررة يف ترشين
الثاين  ،2022والتي يواجه فيها الدميقراطيون خطر خســارة
أغلبيتهم يف مجلس النواب.
وإذا خــ الدميقراطيون هذه األغلبية فمن املرجح أن تحل
األغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللجنة.

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

موقــف ميقايت ،تراجــع العهد والوطني الحر عن هذا التوجه
لحاجتهم لوجود حكومة ســيا يف هــذه الظروف الكارثية
الصعبة التي تعيشها البالد.

} الدوالر يرتاجع ومرصف لبنان يعمل
عى توحيد سعر الرصف }

وعى الصعيد املايل ،اعلن مرصف لبنان انه ســيض 200
مليون دوالر عرب املصارف وستباع للمواطنني عى سعر منصة
صريفة وذلك بهدف توحيد سعر الرصف.
وعاد الدوالر اىل االنخفاض بعد ان اجتاز عتبة الثالثني الفا
ليرتاجع اىل  27200لرية لبنانية يف الســوق السوداء .ورصح
حاكم مرصف لبنان لرويرتز ان البنك املركزي يســعى لخفض
تقلبات معدل ســعر الرصف وتعزيز اللرية اللبنانية .واضاف ان
تعميــم  161يهدف اىل تقليص حجــم االوراق النقدية باللرية
اللبنانية املتداولة وعملية التقليص ستحصل بني مرصف لبنان
واملصارف التجارية.

} مصادر مطلعة للديار :الوطني الحر
سيتطرف مسيحيا يف خطابه }

اىل ذلك ،كشــفت مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر
جربانباسيلسيتطرفمسيحيااكرثفاكرثيفخطابهلشدالعصب
الطائفيوالحفا بقدراملستطاععىشعبيةالوطنيالحر.وأشارت
هذه املصادر اىل ان حزب الله سيتفهم ذلك النه يعلم ان هذا الخطاب
انتخايبحيثيسعىباسيلاىلمحاولةاعادةجذباملسيحينيالذين
كانوا داعمني للوطني الحر والحقا احبطوا نتيجة مارساته يف
الســلطة ولذلك سيعتمد التيار الوطني الحر عى االرجح خطابا
ونهجا يركز عى حقوق املسيحيني والدفاع عنهم.

} ترسيم الحدود البحرية:
هل تستأنف املفاوضات قريبا؟ }

عى صعيد ترسيم الحدود البحرية ومع اقرتاب موعد وصول
الوســيط االمرييك اموس هوكشتاين املسؤول عن هذا امللف،
علمــت مصادر حزب الله ان لبنان وضع قدما عى النقطة 23
اي الحصــول ايضا عى حقل قانا مشــرية اىل انه يف حال
استؤنفت املفاوضات فعى اللجنة اللبنانية للمفاوضات اقرار
خط  23نقطة انطالقا للمباحثات وليس اقل من هذا الخط.

} القوات اللبنانية :البعض يريد فو
اجتاعية لتطيري االنتخابات }

قالــت مصادر القــوات اللبنانية للديــار ان من حق الناس
البديهي ان تنزل اىل الشــارع وتتظاهر بسبب االوضاع املالية
واالجتاعية الكارثية فضال عن ارتفاع الدوالر املتواصل وغياب
جلســات مجلس الوزراء .ولكن ان تــأيت التظاهرة من احدى
نقابات اتحاد العايل العام املعروف باتجاهها السيايس وانها
ال تتحرك اال بتوجه ســيايس معني ومعلوم ان هذه النقابة مع
الفريق الحاكم االخر وبالتايل يتقاســم الفريق االخري والعهد
التعطيل والشلل التي تشــهده البالد .وهنا اشارت ان تظاهرة

الخميس هي ان الســلطة تتظاهر ضد نفســها يف حني كان
بالحــري ان ترفع هذه الجهات السياســية الحظر عن انعقاد
مجلس الوزراء بدال من التظاهر يف الشــارع .ذلك ان الحكومة
اذا انعقــدت حتا ســتخفف من اوجاع النــاس وهمومهم.
واضافت مصادر القوات اللبنانية ان ما يحصل من سجاالت بني
الفريق السيايس الحاكم حيث رأينا اطالالت تلفزيونية لرئيس
الجمهورية ولرئيس التيار الوطني الحر وملســؤولني يف حركة
أمــل ولرئيس تيار املردة تتحدث رصاحة عن الخالفات القامئة
بني هذا الفريق علا ان االخري يشــكل االكرثية الحاكمة الذي
يتحمل اوال مسؤولية االنهيار الحاصل يف البالد وثانيا يتقاسم
التعطيل ويتقاذف كرة املواجهة بني االفرقاء ولكن لالسف لبنان
وشعبه من يدفع الثمن .ولفتت املصادر اىل ان القوات اللبنانية
تطالب منذ فرتة بعيدة بانتخابات نيابية مبكرة ولكن مل يحصل
تجاوب معها واليوم تتمسك باجراء االنتخابات مبوعدها العادة
معالجة اوضاع الناس املعيشية واملالية واالقتصادية.
وردا عى سؤال اذا كانت القوات اللبنانية تتخوف من تطيري
االنتخابــات النيابية املرتقبة يف أيار ،رأت املصادر القواتية ان
هذا الخوف مرشوع نظرا للمؤرشات التي نلمسها غري مطمئنة
منها شلل مجلس الوزراء وارتفاع الدوالر ورفض توقيع املراسيم
املتعلقــة بالرواتب واىل مــا هنالك من امور تؤكد ان هناك من
اجتاعية ليربر تطيري االنتخابات
يريد دفع البالد نحو فو
النيابيــة عى «الحامي» النــه ال ميكن تطيريها عى «البارد».
وعليــه ،الفو االجتاعية هــي الهدف الرجاء االنتخابات
النيابية دون ان يتم اللجوء اىل التمديد للمجلس النيايب الحايل.
ا ايفالوقتذاتهأكدتاملصادرالقواتيةانحزبالقواتيتح
عى اساس ان االنتخابات ستحصل يف موعدها ولذلك القوات قد
تكون الوحيدة التي تقدم عى ترشــيحات نيابية وهي عى قدم
وساق باعالن ترشيحاتها املقبلة يف كل الدوائر وقد اعلن الدكتور
سمريجعجعالتعبئةالشاملةوحولالقواتاللبنانيةبكلاجهزتها
ومصالحهااىلماكينةانتخابيةعىهذااملستوى.واشارتاملصادر
القواتيةاىلانهاتأملبفوزالسيادينييفاالنتخاباتووصولسلطة
قادرة عى ادارة البالد بالطريقة الصحيحة.
وحول دور املال الســيايس يف االنتخابات ،اعتربت القوات
اللبنانية ان الناس ســتصوت وفــق قناعاتها علا ان البعض
سيستغل الوضع االجتاعي السيىء لرشاء اصوات الناس.
وشــددت القوات انها عى يقني ان هذه املرة الشعب اللبناين
رغم فقره وبؤســه ووجعه لن تغريه االموال التي ستســاعده
مؤقتا يف املقابل يعلم ان البالد ســتبقى يف الحالة املأساوية
يف ظل هذه السلطة.
اما عن الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية ميشــال عون
فــرأت القوات اللبنانية ان الفريق الحاكم منذ خمس ســنوات
يتحمل مســؤولية االنهيار وبالتــايل ال ميكن ان يدعو لحوار
من اجل تعويم ذاته او لتوجيه رســائل لوشنطن أو لحزب الله
مبوضوع االسرتاتيجية الدفاعية يف حني ان هذه املسألة كان
يجــب ان تطرح يف بدايــة العهد .كا اعتربت ان الحوار تدعو
اليه ســلطة قادرة عى تحقيق عناوينه وليس ســلطة تطرح
مواضيع فولكلورية وللصورة وللمشهدية دون نتيجة عملية.

الــــــتــــــوتــــــر يــــتــــصــــاعــــد بـــــيـــــن روســـــــيـــــــا والــــــغــــــرب
وتـــــحـــــذيـــــرات مـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو
(تتمة ص(1
وقال إن وضع العالقات بني روسيا «والرشكاء الغربيني يزداد
سوءا».
وأوضح أن بالده تق ّيم حاليا العمل مع الغرب ،ومستعدة ألي
ضم أوكرانيا إىل حلف الناتو.
تطور قد ينجم عن ّ
وقال الفروف «يطالبوننا بســحب قواتنا ،ولكن تقديراتنا أن
دوال غربية سوف تزيد الحشود العسكرية عى حدود روسيا».
وشدد عى رفض تجزئة األمن قائال «ال ميكن ضان أمن أي
دولة عى حساب روسيا».

} كل السيناريوهات }

ومن جانبه ،قال مستشــار األمــن القومي األمرييك جايك
ســاليفان الخميــس إن الواليــات املتحدة «مســتعدة» لكل
الســيناريوهات مع روسيا إن لجهة مواصلة الحوار ،أو تقديم
«رد حازم» إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم.
ويف مؤ ر صحفي يف البيت األبيض قال ساليفان «سنبحث
حاليا مع حلفائنا ورشكائنا الخطوات التي سن ّتخذها».
وحســب االستخبارات األمريكية ،مل يحسم الروس قرارهم
بعد بشأن غزو محتمل ألوكرانيا.
وقال ســاليفان إن «أجهزة االســتخبارات مل تخلص إىل أن
الروس اتّخذوا قرارا حاسا بالتحرك العسكري يف أوكرانيا».
وأوضح للصحفيني «نحن مســتعدون لكل السيناريوهات.
نحن مســتعدون إلحراز تقدم عى طاولة املفاوضات ..ونحن

جاهــزون التخاذ الخطوات ال ورية واملناســبة للدفاع عن
حلفائنا ومســاندة رشكائنا واالستجابة ألي عدوان صلف قد
يقع».
وقال ســاليفان «نحن مســتمرون يف التنسيق املكثف مع
رشكائنــا من أجل اتّخاذ تدابــري اقتصادية صارمة ردا عى أي
غزو ألوكرانيا».

} محادثات ثنائية }

يف السياق ذاته ،قالت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك
إنها ســتتوجه إىل موسكو األســبوع املقبل إلجراء محادثات
بشأن األزمة األوكرانية.
لكنهــا قللت من فرص التوصــل إىل حل يع ل زمة بعد
سلسلة من املحادثات بني الغرب وروسيا هذا األسبوع.
وقالت بريبوك للصحفيني «مل تجر محادثات مع روسيا (يف
مجلس حلف شــال األطل وروسيا) منذ عامني ،لذا أعتقد
أنه ما من أحد جلس إىل طاولة املفاوضات وهو يتوقع التوصل
إىل حل يف غضون ساعات قليلة».
وتابعت «من سات الدبلوماسية يف أي أزمة أنها تتطلب
كثــريا من املثابرة والصرب واألعصاب القوية ،ولهذا الســبب
من املهم جدا االســتفادة بكل الســبل مــن قنوات االتصال
املختلفة».
ويتهم الغرب روسيا بالتحضري لغزو أوكرانيا ،يف حني تنفي
موسكو هذه االتهامات وتطالب الغرب بتقديم ضانات أمنية
من بينها التعهد بعدم ض ّمها أوكرانيا إىل حلف الناتو.

تـــــــــــونـــــــــــس :مــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات وســـــــــــــــط قــــــيــــــود
أمـــــــنـــــــيـــــــة واعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاالت لــــلــــمــــحــــتــــجــــيــــن
(تتمة ص(1
الشوايش أن «كل القوى السياسية واملدنية
اصطدمت بحضور أمني كبري ،وال ميكن أن
يشاهد هذا إال يف بلدان بأنظمة دكتاتورية
ومستبدة».
باملقابــل ،دعــت وزارة الداخلية إىل
تجنــب التجمع والتظاهر ،وقالت إن ذلك
يخالف القرار الحكومــي املتعلق بإلغاء
جميــع املظاهرات حفاظــا عى صحة
وســالمة املواطنني ،وفق تعبري البيان،
من دون أن تحدد كيفية تعاملها مع هذه
املظاهرات.
وقالــت الوزارة إن  4أشــخاص اعتقلوا
بأحد أحيــاء العاصمــة ،بحوزتهم مبالغ
مســريتان ،وذكرت أنها
ماليــة وطائرتان
ّ
اتخذت تدابري أمنيــة بالعاصمة مع وضع
نقاط تفتيــ بالتزامن مع دعوات لتجميع مواطنني.
وجــاءت مظاهرات أمس الجمعة اســتجابة لدعوة قوى

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

سياسية ومدنية بالخروج إلحياء الذكرى ،وإعالن التمسك
مبســار الثورة ،ورفض اإلجراءات التي أعلنها الرئيس قيس
سع ّيد .

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