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القوات  نفذتها  عسكرّية  عملية  عن  أميركية  صحيفة  كشفت 
إلى  الوصول  في  كبيراً  دوراً  أدت  اليمن  في  األميركية  الخاصة 

الصهيوني. والكيان  اإلمارات  بين  سالم  اتفاقية 
المتحدة  الواليات  إن  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وقالت 
في  وعضو  إماراتيين  جنود  إلنقاذ  عاجلة  مهمة  نفذت  األميركّية 
إماراتية،  هليكوبتر  طائرة  تحطم  خالل  اإلماراتية  الحاكمة  األسرة 
المشاركين في هجوم على  2017، مليئة بالجنود  11 أغسطس  في 

اليمن. في  القاعدة  تنظيم  عناصر 
وإصابة  جنود   3 مقتل  عن  أسفر  الطائرة  تحطم  أن  إلى  وأشارت 
شاب في األسرة الحاكمة في أبوظبي، هو  منهم  خطيرة،  بجروح   7
عهد  ولي  وصهر  شقيق  ابن  عاماً،   27 نهيان،  آل  حمدان  بن  زايد 

اإلماراتية. العاصمة 
الصحيفة  عنهم  نقلت  أميركيين  عسكريين  مسؤولين  وبحسب 

الحاكمة. الجنود وعضو األسرة  إنقاذ  اإلنقاذ نجحت في  فإن مهمة 
مشيرة  العملية،  حول  جديدة  معلومات  عن  الصحيفة  وكشفت 
فريقاً  حملتا   »Ospreys« طراز  من  أميركيتين  طائرتين  أن  إلى 
في  المروحية  تحطم  موقع  إلى  الخاصة  العمليات  قوات  من  طبياً 

اليمن.
المركزية  القيادة  باسم  المتحدث  أورب��ان،  بيل  النقيب  وق��ال 
السبعة  الجنود  نقل  األم��ي��رك��ي  الطبي  الفريق  إن  األم��ي��رك��ي��ة، 
هجومية  سفينة  وهي  باتان«،  إس  إس  »يو  السفينة  إلى  المصابين 

عدن. خليج  في  األميركية  للبحرية  تابعة  برمائية 
بشكل  عملت  السفينة  متن  على  الطبية  الفرق  أن  أوربان  وأضاف 
متن  على  األميركية  القوات  اصطفت  فيما  ساعة،   48 لمدة  محموم 
الفريق  استخدم  حيث  اإلماراتيين،  للجنود  بالدم  للتبرع  السفينة 
66 وحدة دم متوافرة، مما يجعله أكبر بنك دم  54 وحدة من  الطبي 
نقلت  ثم  العالمية،  الحرب  منذ  األميركية  البحرية  تستخدمه  متنقل 

األميركي. للجيش  التابع  بألمانيا  الندشتول  مستشفى  إلى  الجنود 
قائلة:  والتطبيع،  المهمة  بين  الرابط  عن  الصحيفة  وتحدثت 
المهمة  ساعدت  الوقت  ذل��ك  في  متوقعة  تكن  لم  »وبطريقة  إن��ه 
للكيان  سنوات   3 بعد  الطريق  تمهيد  في  العادية  غير  العسكرية 

الشرق  تشكيل  يعيد  سالم  اتفاق  لتوقيع  واإلم��ارات  الصهيوني 
المستشار  ك��وري��ا،  ميغيل  جنرال  الميجور  ك��ان  حيث  األوس��ط، 
اإلنقاذ  عملية  تنفيذ  عن  المسؤول  هو  األبيض،  للبيت  الخاص 

اإلماراتيين«. للجنود 

»وول �ستريت جورنال«: عملّية ع�سكرّية اأميركّية في اليمن

مّهدت للتطبيع بين الإمارات والكيان ال�سهيونّي!؟

- تم استهالك واستنفاد كل تفاصيل مفردة الميثاقية حتى كره 
وصارت  المعاني  من  الكثير  إفقادها  تّم  بعدما  سماعها،  الناس 
مجرد ذريعة يتم استحضارها غّب الطلب لتعويض أي عجز عن 
أوالً  األصوات  جمع  على  القائمة  الديمقراطية،  المعادالت  مواجهة 
وأخيراً، بينما كان الدستور اللبناني محتاطاً بتحديد القضايا التي 
مجلس  أو  النواب  مجلس  في  سواء  موصوفاً  تصويتاً  تستدعي 
ليضمن  كليهما،  أو  التصويت  أو  النصاب  في  الثلثان  هو  الوزراء، 
تحقيق نسبة عالية من الشراكة بين المكّونين الرئيسيين طائفياً 
للحياة السياسية أي المسلمين والمسيحيين، ونسبة معقولة من 

تمثيل الفروع في كل من المكّونين.
الحكومة بين تكليف رئيس يشكلها وبين تشكيلتها،  - في قضبة 
الصريح  بالنص  الدستور  مقدمة  اليها  تشير  التي  الميثاقية  تحضر 
عن ربط شرعية أي حكم بعدم تناقضه مع ميثاق العيش المشترك، 
ويترجمها نص صريح آخر ورد في المادة 95 أشار بفقرة خاصة الى 
طرح  في  االجتهادات  وتكثر  الحكومة،  في  للطوائف  العادل  التمثيل 
عليه  يحصل  أن  يجب  وما  التكليف  ميثاقية  عن  التداول  في  نظريات 
أكثر  أخرى  ونسب  الطوائف،  نواب  بين  أصوات  من  المكلف  الرئيس 

تشدداً في التأليف، بينما النص واضح؛ وال اجتهاد في موقع النص.
لتسمية  النيابية  االستشارات  غاية  في  األولوية  أن  يعني  هذا   -
تمثل  التي  السياسية  الحياة  انتظام  هي  المكلف  الحكومة  رئيس 
الخروج  قضية  يجعل  وه��ذا  الطائف.  اتفاق  بعد  قلبها  الحكومة 
لمعايير  التسمية  أولوية، وليس ترف إخضاع  بتسمية رئيس مكلف 
إضافية ألن ال سلطة تناط بالرئيس المكلف وال صالحية توضع بين 
يديه سوى التقّدم لرئيس الجمهورية للتشارك معاً في تشكيل حكومة 
ستصبح سلطة دستورية حقيقية وفاعلة بعد صدور مراسيمها، ليقع 
الممسك  اللحظة  تلك  حتى  يكون  الذي  الجمهورية  رئيس  عاتق  على 
عليه،  بل  وله،  سلطة،  الحكومة  لتصبح  الدستوري  التوقيع  بحق 
المكلف،  الرئيس  تسمية  وليس  الحكومية،  التشكيلة  تفحص  مهمة 
95 من الدستور كترجمة لمراعاة  لجهة مراعاة ما نصت عليه المادة 

ميثاق العيش المشترك والتمثيل العادل للطوائف في الحكومة.
مقاصد  لتوضيح  تفصيلية  نصوص  وجود  عدم  عن  السؤال   -
النص األصلي هو مبالغة بطلب مستحيل غير قابل للتوافر. فالسياق 
السياسي للحظة التي تعيشها البالد في كل مرحلة هو متغّير، يفرض 
معاني تغيب في ظروف أخرى في فهم درجة الحاجة للتمسك بتفسير 
متطرف او معتدل لمفهوم تمثيل الطوائف وعدالة هذا التمثيل، كمثل 
النص اآلخر في المادة 95 عند الحديث عن إلغاء طائفية الوظيفة مع 
إضافة تعبير اعتراضي شرطي هو وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، 
بينما  الدقيق،  التوصيف  من  لمزيد  يحتاج  أنه  البعض  يعتقد  الذي 
او  الواسع  أو  الضيق  التفسير  تقدير  الحالتين  في  المشترع  ترك 
لتقدير السلطة المنوط بها دستورياً إجراء هذا التقدير  األوسع وفقاً 
والسلطة  سياقها،  تفرض  التي  السياسية  اللحظة  في  سياسياً 
الدستورية االستنسابية لتفحص معايير العدالة في تمثيل الطوائف 
السلطة  بينما  حصراً،  الجمهورية  لرئيس  هنا  تعود  الحكومة  في 
طائفية  تخطي  في  الوطني  الوفاق  مقتضيات  لمراعاة  االستنسابية 
الوظيفة تعود لمجلس الوزراء، واللحظة السياسية الشديدة التوتر 
بينما  االستنسابية،  السلطة  ممارسة  في  عالياً  حذراً  تفرض  طائفياً 
ممارسة  تفرض  الوطني  التسامح  مناخات  في  العارمة  اللحظات 
وجود  وه��و  األه��م،  تغليب  لصالح  االستنسابية  للسلطة  شكلية 
حكومة تتصّدى لما يريده اللبنانّيون كمواطنين هنا، وتخطي طائفية 

الوظيفة في الحالة األخرى مما نصت عليه المادة 95.
تشكل  التي  الميثاقية  هي  التداول  في  آخر  نوع  من  ميثاقية  ثمة   -
والتناظر  التوازن  بقوة  نفسها  تفرض  وهي  جديداً،  سياسياً  منتجاً 
واالحتقان  التوتر  مناخات  في  الطائفي  االطمئنان  صناعة  موقع  من 
تمثيالً  األوسع  يتقّدم  أن  هو  األول  راهنان،  عنوانان  ولها  الطائفيين، 
االطمئنان  لمقتضيات  تلبية  أكثر  كمرشح  الحكومة  رئيس  طائفة  في 
الطائفي، في ظل وجود نظير لهذا المفهوم في موقعين موازيين لرئاسة 
الحكومة هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، والثاني هو أن 
رؤساء  وال  الوزراء  الدستورية  مكانته  يوازي  ال  الذي  الحكومة  رئيس 
الكتل النيابية، معني بالمقابل أن يطبق معياراً واحداً على الكتل النيابية 
بما فيها شخصه وكتلته وتمثيلهما ألغلبية طائفتهما من جهة، ومن جهة 
مقابلة على الكتل األخرى األوسع تمثيالً لطوائفها بالتساوي والتعادل، 
وبمثل ما أن رئيس الجمهورية معنّي بتقبل المعادلة األولى فهو معني 

بمراقبة تقّيد رئيس الحكومة بالمعادلة الثانية.

ع�سية اال�ست�سارات عن ميثاقّية 

التكليف والت�أليف

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

وفي  المرتقبة  التشريعات  افتقدت  التي  النيابية  الجلسة  كانت 
المجلس  هيئات  تشكيل  إلع��ادة  مناسبة  العفو،  قانون  طليعتها 
النيابي بعد استقالة ثمانية نواب، حل بنتيجتها النائب هادي أبو 
الحسن في هيئة المكتب بدالً من النائب المستقيل مروان حمادة، 
النائب  من  ب��دالً  االقتصاد  للجنة  رئيساً  البستاني  فريد  والنائب 
المستقيل نعمت فرام. فبقيت التوازنات بين الكتل هي ذاتها، مع 
قطعاً  النصاب  بتعطيل  اللبنانية  القوات  سجلته  سياسي  ف��ارق 
النائب جورج عدوان يوفر  العفو، بينما كان  أمام قانون  للطريق 
التغطية المطلوبة لتسمية الرئيس السابق سعد الحريري كرئيس 
مكلف لجهة النقاش حول الميثاقية بالحديث عن ميثاقية المشاركة 
لن  التي  التسمية،  وجهة  في  وليس  االستشارات  في  بالحضور 

تذهب لصالح الحريري.
الحديث  حصر  لصالح  النقاش  حسم  والتأليف  التكليف  بين 
عن الميثاقية بالتأليف، حيث سيتحدث رئيس الجمهورية العماد 
االستشارات  تأجيل  حصيلة  لكشف  ال��ي��وم  ظهر  ع��ون  ميشال 
أسبوعاً أمالً بفتح الباب لمزيد من االتصاالت السياسية، كي تتّوج 
المرشح  أن  خصوصاً  التوافق،  من  عالية  بنسبة  االستشارات 
الوحيد هو الزعيم األبرز في طائفته، وكان منتظراً أن ينجح في 

استقطاب تأييد الزعماء األوسع تمثيالً بكتلهم نيابياً في طوائفهم، 
بعبدا  موقف  تابعت  م��ص��ادر  تقول  كما  ع��ون  الرئيس  ليخلص 
ورصدت اتجاه موقف عون المرتقب، باإلفراج عن االستشارات 
الغتنام  الطريق  بفتح  ق��ام  الرئيس  أن  شعار  تحت  موعدها  في 
طريق  وتسهيل  التكليف  تحصين  من  لمزيد  المناسبة  الفرصة 
التأليف، ولكن العناد السياسي حال دون استثمار الفرصة، حيث 

ال جدوى من فرصة جديدة.
مسؤوليته  سيتحمل  ل��ل��م��ص��ادر،  وف��ق��اً  ال��ج��م��ه��وري��ة،  رئ��ي��س 
الدستورية بعد التكليف في ضمان معيار التمثيل العادل للطوائف 
في  تمثيالً  األوس��ع  الكتل  تكون  أن  يضمن  بحيث  الحكومة،  في 
المعطيات  تشير  واح��د،  لمعيار  وفقاً  معاملتها  تّمت  قد  طوائفها 
في  يتحقق  كي  والمساعي  االتصاالت  من  للكثير  يحتاج  أنه  إلى 
ظل تفاهمات تحضر في خلفية مشهد التكليف ال يمكن تجاهلها، 
لجهة إقدام كتل على تسمية الرئيس الحريرّي وإحجام أخرى عن 
التسمية على إيقاع المواقف التي تبلغتها من الحريري كمرشح 
وحيد يقبل شروطها وتحقيق مطالبها، او تلقتها بالواسطة لجهة 
ومشهد  للحكومة،  ورؤيتها  التمثيلي  موقعها  على  االنفتاح  عدم 
التبدل في موقف الحزب التقدمي االشتراكي من التسمية يكفي 
للشكليات ت��ج��اوز  أي  تسجيل  ع��دم  م��ع  بالمقارنة  لالستنتاج، 
)عباس سلمان()التتمة ص8( الجلسة النيابية برئاسة بري في قصر األونيسكو أمس  

ت�صكيل هيئ�ت المجل�س بعد اال�صتق�الت... اأبو الح�صن لهيئة المكتب والب�صت�ني لرئ��صة االقت�ص�د 

عون يتكّلم اليوم لفتح طريق التكليف... وا�ستبعاد تاأجيل جديد لال�ست�سارات 

الحريري الخمي�س رئي�سًا مكلفًا بـ 65 �سوتًا دون حزب اهلل والتيار الحر

االنتخ�ب�ت االأميركّية

 

ودعم العدو ال�صهيونّي!

 لم�ذا يتحتم رحيل

الجمهورّيين... وترامب؟

العالقة  ع��ن  فيها  ن��ت��ح��دث  ال��ت��ي  األول����ى  ال��م��رة  ليست 
ال��ع��ض��وي��ة ب��ي��ن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة وال��ع��دو 
التي نتحّدث فيها  الصهيونّي، وليست المرة األولى أيضاً 
والعدو  العربية  مجتمعاتنا  بين  التاريخية  العالقة  ع��ن 
حتى  التام  بالعداء  اتسمت  التي  العالقة  تلك  الصهيوني، 
األميركان  بدأ  حيث   1973 األول  تشرين  أكتوبر/  نصر 
العربية  مجتمعاتنا  داخل  جديدة  قيم  منظومة  صياغة  في 
يحاولون من خاللها إنهاء حالة العداء مع الصهاينة ونسج 
عالقة جديدة على أقّل تقدير تقبل بالتعايش معهم وتقوم 
على  تعتمد  األميركان  خطة  كانت  وقد  العالقات.  بتطبيع 
قدرتهم في التأثير على دوائر صنع القرار داخل مجتمعاتنا 
النفس الطويل  العربية، وقد نجحت الخطة األميركية ذات 
في تحقيق ما خططت له على مدار ما يقرب من نصف قرن 

من الزمان. 
الصهيوني  والعدو  العربية  مجتمعاتنا  بين  والعالقة   
ع��الق��ة ت��اري��خ��ي��ة ت��ج��اوزت ق��رن��اً م��ن ال���زم���ان، وارتبطت 
التفاعالت  عبر  تشكلت  التي  القيم  بمنظومة  العالقة  تلك 
االجتماعية بين الطرفين، ففي الوقت الذي نشأت فيه فكرة 
قيام وطن قومي لليهود وتّم االستقرار على أن يكون هذا 
وبدأت  تتكّون  العالقة  بدأت  العربية،  فلسطين  هو  الوطن 
الصهيونية  ال��ف��ك��رة  ك��ان��ت  وإذا  تتشكل،  ال��ق��يَ��م  منظومة 
األساسية ترتكز على اقتالع شعب من أرضه حتى يتمّكن 
)التتمة ص9(

ترامب  المتغطرس  للرئيس  العزل  فترة  توشك  أن  قبل 
الفحص  نتيجة  أّن  األب��ي��ض،  البيت  أع��ل��ن  االن��ت��ه��اء،  على 
دون  من  ترامب  شفاء  ت��ّم  فقد  وبالتالي  سلبية،  أصبحت 
إشارة إلى زوجته وحالتها، أو المساعدين العشرة له في 
البيت األبيض! وخرج ترامب لمواصلة حملته االنتخابية، 
وبدأ بوالية فلوريدا! وبدأ بالهجوم المتوّحش على هيالري 
كلينتون – المرشحة السابقة ضّده عن الحزب الديمقراطي 
وذلك بفضح بريدها اإللكتروني، رغم مخالفة ذلك للقانون 
على  وعينه  أوراق���ه،  بآخر  يلعب  ترامب  ولكن  األميركي! 
أنه  من  يطرح  عما  فضالً  الرئاسة!  كرسي  في  االستمرار 
األمر  وهو  االنتخابات!  يوم  حتى  مفاجآت  يطرح  سيظّل 
التي تؤكد أنه في مأزق  أنه يلعب بكّل األوراق  الذي يؤكد 
وفي  »نيرون«!  مثل  روم��ا،  حرق  على  يصّر  وأنه  حقيقي، 
على  ت��ؤك��د  ال���رأي  قياسات  ف���إّن  ح��دث  مهما  أن��ه  تقديري 
وجود فارق كبير يصل إلى )%20(، مما يشير إلى حتمية 
سقوطه المدّوي في االنتخابات، وأن المفاجآت تكاد تكون 

محدودة التأثير.
منذ  األميركية  االنتخابات  استقراء  خالل  من  والثابت 
الرئيس األميركي  أّن  الثانية، وحتى اآلن،  العالمية  الحرب 
من الجمهوريين، يشغل منصب الرئاسة مرتين متتاليتين. 
بمعنى أّن من ينجح في االنتخابات الرئاسية، يظّل لفترة ثانية 
األب بوش  سقوط  أبرزها  محدودة  باستثناءات  رئاسية، 
)التتمة ص9(

 د. جمال زهران* د. محمد سيد أحمد

وال  النفوس  يغّير  ال  الحلل  خلع 
عقيدة  ُينشئ  وال  العقليات  يقلب 
باإليمان  ال��ن��ف��وس  تفعم  حية 
الخلق  طريق  في  األم��ة  وتضع 

واإلنشاء.
سعاده

شهدت محاور جبل الزاوية جنوب إدلب سلسلة من الغارات الجوية للطيران 
الحربي السوري الروسي المشترك باتجاه آليات ومواقع تابعة ل�»هيئة تحرير 

الشام« الواجهة الحالية لتنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابّي.
مدرعات  رصدت  الروسّية  االستطالع  طائرات  أن  ميدانّي  مصدر  عن  ونقل 
وعربات تابعة ل� »هيئة تحرير الشام« في موقعي )مغارة( و)فركيا( بجبل 

الزاوية جنوب إدلب، ما استدعى تعامالً سريعاً لها عبر الطيران الحربي.
وأضاف المصدر أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير أكثر من 8 آليات بمن 
فيها، وعدداً من الدراجات النارية بمن عليها، باإلضافة إلى النقاط التي كانت 

تشغلها في المنطقة.
وأكد المصدر الميداني أن المجموعات المسلحة كانت تحاول تعزيز مواقعها 

القريبة من مناطق انتشار الجيش السوري بغية تنفيذ هجمات في المنطقة.
وتسيطر »هيئة تحرير الشام«، وهو االسم األحدث لتنظيم »جبهة النصرة« 
معظم  على  معها،  المتحالفة  التنظيمات  من  واسعة  تشكيلة  مع  اإلرهابي، 
محافظة إدلب وريفها، بما في ذلك المعابر الدولية والشريط الحدودي شمال 

غربي سورية.
بدء  مع  أيضاً  متزامنة  السوري  الحربي  للطيران  العملية  ه��ذه  وتأتي 
انسحاب قوات االحتالل التركي من موقع مورك شمال حماة باتجاه ريف ادلب 

الجنوبي.
تشير المعلومات إلى أن عملية االنسحاب قد تكون مقابل منح أنقرة وقت 
وتأجيل  الالذقية،   - حلب  الدولي  األوتوستراد  فتح  اتفاق  لتطبيق  إضافي 
العمل العسكري للجيش السوري، ضد الجماعات اإلرهابية التي تعرقل تنفيذ 

االتفاق. 

الطيران الحربي ال�صوري يدّمر 8 مدرع�ت 

 

لـ »الن�صرة« في جبل الزاوية جنوب اإدلب
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لبنان نحو �أزمة تاأليف يريدها 

�لأميركّيون باإ�سناد فرن�سّي؟

{ د. وفيق إبراهيم 
تطّورات  متابعي  ل��دى  التعّجب  يثير  قد  استنتاج  ه��ذا 
سعد  تكليف  تعترض  التي  والمعوقات  اللبنانية  األزم��ة 

الحريري لتشكيل حكومة جديدة.
من  ه��م  الفرنسية  ال��م��ب��ادرة  معرقلي  أن  هنا  المدهش 
تحالفات الفرنسيين ويستجيبون دائماً لنصائحهم، فماذا 

أصابهم؟ 
أميركي  بدعم  تحظى  المبادرة  ه��ذه  ان  ال��ى  باإلضافة 
سعودي وتعقد مع حزب الله »هدنة الموسم« مما يجعلها 

قابلة الحتواء اي اعتراضات مهما عال كعبها.
فلماذا اذاً هذا التلكؤ في تكليف سعد الحريري وعرقلة 
االستشارات النيابية الملزمة وتشكل رفض مسيحي قوّي 
له من قبل التيار الوطني الحر وحزبي القوات والكتائب، ال 

ينفّك يتصاعد.
ما يثير الدهشة بهذا الصدد أن بوسع الفرنسيين عبر 
سياسي  بواسطة  او  ب��ي��روت  ف��ي  الدبلوماسية  قنواتهم 
فرنسي من عيار وزير أن يستوعبوا وبسرعة الفتة هذه 
التاريخية  بالعالقات  مستعينين  المسيحيّة  االعتراضات 
ثانية،  جهة  من  اليهم  اللبنانية  األط��راف  وحاجة  جهة  من 

وبركات الكنيسة المارونية من جهة ثالثة.
وإذا استعصى الوضع على هذه المحاوالت المفترضة 
خليجية،  إيماءات  مع  ورشيقاً  خفيفاً  اميركياً  دعماً  فإن 
إال  يناكفه  ال  م��ت��ّوج��اً  ام��ب��راط��وراً  ال��ح��ري��ري  سعد  تجعل 

الثنائي امل وحزب الله.
أميركي  فرنسي  تلكؤ  عن  للكشف  المطالعة  هذه  تقود 
بشكل  إنما  بلبنان،  اإلمساك  ض��رورة  معادلة  على  يقوم 
تدريجي يتماشى مع مسألتين: ترسيم الحدود الجنوبية 
آبار غاز  المحتلة وما ينتج منها من  لبنان وفلسطين  بين 
ونفط تثير لعاب الشركات الفرنسية واألميركية، ويستفيد 

منها الطرف اإلسرائيلي.
المتين  اإلمساك  العمل على  الثانية فهي  المسألة  لجهة 
الوظيفة  تعطيل  خ��الل  م��ن  بلبنان  األم��ي��رك��ي  الفرنسي 

الداخلية واإلقليمية لسالح حزب الله.
ال��ل��ه م��ا يعمل  ال��غ��از وال��ن��ف��ط وس����الح ح���زب  ه��م��ا اذاً 
المشروع األميركي الفرنسي والخليجي الكامن في المقعد 
الخلفي عبر دور كبير تحاول دولة اإلمارات تأسيسه في 
لبنان بعنوانين: الضغط على حزب الله ومجابهة التغلغل 

التركّي الى ميادينه.
بتمويل  المستقبل  تلفزيون  إح��ي��اء  إع���ادة  يمكن  فهل 
إماراتي واستقراء عالقة هذا األمر بتطبيع »عيال زايد« مع 

»إسرائيل«؟
بمواكبة  إنما  شديد  ببطء  يسير  اذاً  السياسي  لبنان 
الفرنسي  ال��ت��ح��ال��ف  ي��ري��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ض��ع��ي��ف��ة  ال��س��رع��ة 

األميركي.
واألسباب هنا واضحة، وتتعلق باالستفادة من االنهيار 
بشكل  الممكن  األق��ص��ى  الحد  ال��ى  اللبناني  االق��ت��ص��ادي 
الطريق  قارعة  على  كمتسّول  الحالية  الدولة  فيه  تصبح 
يصرخ طالباً عوناً وال يجد إال فرنسا وأميركا، فتطعمانه 

من كيسه في موارد الطاقة الجنوبية.
لبنان  في  السياسيون  لها  ينقاد  التي  اللعبة  هي  ه��ذه 

معتقدين أنهم يتمتعون بأهميات في باريس وواشنطن.
يعرفان  اللذان  أم��ل  وحركة  الله  ح��زب  هناك  بالمقابل 
اساس  على  معه  ويتعامالن  الحالي  المشروع  خلفيات 
اإلس���راع ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن جانبه االق��ت��ص��ادي على ان 
ارت��ف��اع درج���ات  ع��ن��د  السياسية  أه��داف��ه  ع��رق��ل��ة  ت��ج��ري 
ليست  الحالية  القوى  موازنات  بموجب  ألنها  مخاطرها 
بمستوى قدرات حزب الله السياسية في لبنان واإلقليم، 
كما ان اللجوء الى خيار العدوان اإلسرائيلي يلغي ترسيم 
الحدود من دون أي نتائج عسكرية حاسمة، هذا مع إمكانية 
شمول هذه الحرب معظم اراضي فلسطين المحتلة قصفاً 
بالصواريخ ما يزيد من أزمات نتنياهو الحليف االساسي 

لألميركيين في الكيان اإلسرائيلي.
جبهة  على  تستجد  ال��ت��ي  المعوقات  رب��ط  يجب  ل��ذل��ك 
ال  متعّمد،  ق��س��رّي  بتأخير  اللبنانية،  الحكومة  تشكيل 
تعميق  الى  لحاجتهم  إزالتها  على  القدرة  أصحاب  يعمل 

االضطراب انما غير المميت على لبنان.
تؤدي هذه األوضاع بعد يومين الى إجراء االستشارات 
النيابية والدخول في متاهة تأليف الحكومة الجديدة التي 
الميثاقية،  وبدعة  الدستورية  بالشروط  تلتزم  أن  يجب 
الى  الجمهورية  لرئيس  الملزم  التوقيع  جانب  ال��ى  ه��ذا 
القاضّي  الدستورّي  القرار  على  الحكومة  رئيس  جانب 

بتشكيلها.
الرئاسي.  ال��ت��وق��ي��ع  دون  م��ن  للتشكيل  إم��ك��ان��ي��ة  وال 
بقيت  إذا  يوقع  لن  ع��ون  ميشال  الرئيس  أن  والمعروف 

المكّونات المسيحية األساسية خارجها او مبعدة عنها.
الفرنسي  ال��ص��م��ت  م���ن  ع���ون  ال��رئ��ي��س  يستفيد  ه��ن��ا 
انها ال تمّس  األميركي الماكر حول هذه الخالفات معتبراً 
مباشرة بعالقاته االستراتيجية مع حزب الله. كما أن هذا 
إعادة اجتياح الشارع  الحر  الوطني  للتيار  األسلوب يتيح 
في  عنه  االس��اس��ي  ال��م��داف��ع  ان��ه  أس���اس  على  المسيحي 

االزمات العميقة.
والالهثة  أحزابها  مصالح  عن  الباحثة  االدوار  هذه  إن 
وراء مزيد من الشعبوية ال تستقيم أمورها إال في موافقة 
فرنسية – اميركية عليها، واال فإن هذين الطريقين قادران 
جوقات  ضمن  للحريري  الرافضين  انضواء  فرض  على 

مؤيديه.
»مصيبة  ال��ى  تكليف  أزم��ة  م��ن  ذاه��ب  لبنان  أن  يتبين 
الى  لبنان  ام��ور  ترجئ  دقيقة  خارجية  برعاية  تشكيل« 
مرحلة تقّدم ترسيم الحدود وانتهاء االنتخابات الرئاسية 
لبنان  المقبل، فهل يتمّرد  الشهر  الثالث من  األميركية في 

على المشروع الفرنسي األميركي السعودي؟

ن�شاطات

النمسا  سفير  أم��س،  استقباله   خالل  سالم  تّمام  الرئيس  بحث   {
اللبنانية  الساحتين  على  التطورات  في  ام��ري،  بول  رينيه  لبنان  في 

واإلقليمية والقضايا ذات اإلهتمام المشترك.
} استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال 
شربل وهبة، سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد جالل فيروزنيا 

الذي غادر من دون اإلدالء بتصريح.
اليرزة،  في  مكتبه  في  عون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  التقى   {
 Luis Claudio Veloso الملحق العسكري البرازيلي في لبنان العقيد
البحري  العقيد  خلفه  خاللها  قدَّم  وداعية  زيارة  في   ،Gonçalves

.  Mauricio Morgada Pedrosa

} عرض المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه 
في ثكنة المقر العام، مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب 
لبنان )يونيفيل( الجنرال ستيفانو دل كول، لألوضاع األمنية العامة في 
البالد وسبل تعزيز التنسيق بين قوى األمن الداخلي و«يونيفيل«. وفي 

ختام اللقاء، تم تبادل للدروع التذكارية بين عثمان ودل كول.

)مديرية التوجيه(وهبة مستقبالً فيروزنيا أمس  )داالتي ونهرا( قائد الجيش مجتمعاً إلى الملحق العسكري البرازيلي  

خفاياخفايا

قال سفير أوروبي في بيروت إن الخاسر 
األكبر من إصابة اللواء عباس إبراهيم 

بكورونا هو مشروع التفاهم الداخلي الذي 
كان ُيعّد له في زياراته وينتظر عودته للبدء 
بالتحّرك على أساسه، والذي كان سيسهل 

عملية تكليف الرئيس سعد الحريري وتشكيل 
حكومة برئاسته برضى الجميع. 
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هل يتحّول قطوع التكليف اإلى »ح�ص�ن طروادة« الت�أليف؟

اأم اأّن الره�ن على تح�لف�ت وت�صوي�ت...؟

كوبيت�ض عر�ض مع عون ودي�ب 

ملف تر�صيم الحدود البحرية 

»اللق�ء الت�ص�وري«: لن ن�صّمي المر�ّصح الوحيد الذي كّلف نف�صه بنف�صه

�أدلى باإفادته �إلى �لتمييزية

بو�صعب: �ص�أوا�صل ال�صير

 ب�ل�صكوى �صّد المجذوب

{ علي بدر الدين
يجمع اللبنانيون سراً وعالنية، على أنهم أصبحوا فعالً على أبواب 
جهنّم، وأّن وطنهم يهوي، والدولة والمؤسسات تتالشى، وقد تندثر 
مما  وأقسى  وطأة  أشّد  يكون  ربما  اآلتي  الزمن  وأّن  ريحها.  ويذهب 
على  اإليجابي  الرهان  وانعدام  والرجاء،  األمل  حبل  قطع  بعد  سبقه، 
القوى السياسية التي تمادت في سلوكها وأدائها السلطوي، إلى حّد 
إفراغ الدولة من مؤسساتها ومسؤولياتها ومقدراتها، وقدرتها على 
خدمة المواطنين، في محاوالت حثيثة لتطويعها وإخضاعها وغرس 
الفساد والنهب والسمسرات والمتاجرة فيها، من رأس هرمها  بذور 

حتى »أخمص« قدم أصغر موظف فيها.
نجحت السلطة الحاكمة منذ ثالثة عقود، في تعميم »ثقافتها« لتطال 
ومصالح  خاصة  مؤّسسات  من  وخارجها  بالدولة  عالقة  له  ما  ك��ّل 
قّوته  بمقدار  »يهبش«  والكّل  ومذاهب،  وطوائف  ومناطق  وقطاعات، 
والقرار  السلطة  أص��ح��اب  م��ن  ل��ه  المؤّمنة  التغطية  وحجم  ون��ف��وذه 
والهيبة، و«الشطارة«، التي يتغنّى بها اللبنانيون منذ العصر الفينيقي، 
وال تزال مستمرة لغاية اليوم، حيث انقلب سحر الشطارة الموصوفة 
على الساحر اللبناني، مسؤوالً كان أو غير مسؤول، ألّن »الساكت عن 

الحق شيطان أخرس«.
غير  المتخاذل  الشعب  وصمت  والفاجر،  الفاسد  السلطوي  التمّدد 
المبّرر على كّل من سرق حقوقه، وأفقره وجّوعه وأذلّه وعاث بأمنه 
وأمانه السياسي واالجتماعي والمعيشي، وعّمم ثقافة النهب والفساد 
شركاء  هم  و«ح��رام��ي«،  ومرتكب  فاسد  لكّل  والحماية  الغطاء  وأّم��ن 
لعملة  متعددة  و«أوج���ه  والعجينة،  الطينة  نفس  وم��ن  وم��ت��واط��ئ��ون 

واحدة«، او
 كما ُيقال »كما أنتم يولى عليكم«.

لبنان بلغ أرذل العمر، والمؤسسات مشلولة ومصادرة وقد أنهكها 
وقد  لها،  ُي��رث��ى  حالة  ف��ي  والشعب  ال��رش��وة،  عليها  وطغت  الفساد، 
استوطنه الفقر، وتحكم فيه الجوع، وفتك به المرض، ولم يكن ينقصه 
انقضاض وباء كورونا عليه، ليرفع منسوب أوجاعه ويمنع عنه العمل 

واألمل.
السياسية والمالية والمافياوية  الطبقة  »إبداعات« و«إنجازات«  آخر 
اللبنانيين المرضى  الدواء وتخزينه، وحرمان  المدعومة، هو احتكار 
الهّم سواء من تسكين أوجاعهم، وبلسمة جراحاتهم،  ومعظمهم في 

من أجل كسب مادي، وهو ليس لهم وال من حقهم!
أكثر  يطمعون  الجشعين  والسماسرة  التجار  ه��ؤالء  جعل  ال��ذي 
الذين  والسياسيون  األصفر  واإلعالم  المركزي  المصرف  هو  فأكثر 
ال يفقهون أّن السياسة هي لخدمة الوطن والشعب والمجتمع، وليس 
للتحريض عليهم، أو للمصالح الخاصة، أيا كانت ولمن تكون، ألنهم 
سّوقوا لفرضية رفع الدعم عن الدواء والمحروقات والطحين. يعني 
ارتفاعاً جنونياً،  أّن أسعارها ستشهد  إبالغهم بطريقة غير مباشرة، 
األدوية  وتجار  الصيدليات  وأصحاب  المستوردين  شهية  فتح  مما 
على تخبئتها واحتكارها ومنعها عن المرضى، وتحويلها إلى السوق 

السوداء إسوة بالبنزين والمازوت والدوالر. كّل هذا
في ظّل دولة عاجزة وسلطة شريكة أو متواطئة، وشعب بات ال يرى 
وال يسمع وال يتكلم وال يقرأ، ألنه لألسف عّودته الحروب واألزمات 
واإلنفجارات وحتى العوامل الطبيعية، على السكوت المريب واالكتفاء 
بكرتونة »إعاشة«. واعتبارها جرعة تخديرية تقّربه من »ولي« نعمته 
وتحّوله إلى دمية وتابع ومرتهن، وقد باع إنسانيته وحقوقه وصوته 

اإلنتخابي وقبض ثمنه سلفاً ممهوراً بإبهامه.
القائمة  واألخ��ط��ار  البائسة،  والنهايات  المتراكمة  األزم���ات  ه��ذه 
والداهمة والمتربصة بالوطن والمواطن، والطبقة السياسية والمالية 
واالقتصادي  ال��س��ي��اس��ي  مستقبلها  ع��ن  تبحث  زال���ت  م��ا  ال��ح��اك��م��ة 
وتحّرض  مكوناتها،  بين  والنزاعات  الصراعات  وتخوض  والمالي، 
بيئاتها الحاضنة لتبقى في جهوزية كاملة وغب الطلب للتصدي لكّل 
ونفوذها  ومصالحها  حصصها  بإتجاه  التمّدد  نفسه،  له  تسّول  من 
ومنطقتها، حتى لو كان بمقدار حقيبة وزارية او تسمية وزير من غير 

الطائفة او المذهب.
أليس ما يحصل حول التكليف والتأليف أمر مثير للعجب والقرف 
واإلشمئزاز من طبقة سياسية تعتبر نفسها مؤتمنة على وطن ودولة 
باإلصالح  أم��ل  ك��ّل  على  وقضت  األم��ان��ة  خانت  التي  وه��ي  وشعب؟ 
والحق  والمساواة  العدل  أس��س  على  ال��دول��ة  بناء  وإع���ادة  والتغيير، 

والقيم، أو باسترجاع ما نهبته وهّربته من أموال عامة وخاصة.
اإلستشارات  على  شكلياً  أو  حقيقياً  ك��ان  إن  المصطنع،  الخالف 
النيابية الملزمة المؤّجلة من الخميس الماضي إلى يوم غد الخميس، 
هو فعالً ملهاة للشعب وإلدخاله غصباً عنه في السجاالت والتجاذبات 
الفارغة التي يشتّم منها رائحة تسوية ما أو عودة إلى أحالف موقتة 
لتمرير اتفاق يخدم المتحالفين وليس الشعب، ثم ينتهي ويتبخر بعد 

انتفاء المصلحة والفائدة.
شخصية  أو  فريق  من  أكثر  من  المتقاطعة  المعلومات  من  ويبدو 
سياسية انه رغم الجمود المسيطر على حركة اإلستشارات، والتكتم 
الحريري  سعد  الرئيس  بين  تأجيلها  أو  تجميدها  او  الوساطات  على 
والنائب جبران باسيل، فإّن الحريري سيُكلف غداً لتشكيل الحكومة، 
ويتّم تجاوز قطوع اإلستشارات، واعتباره إنجازاً. ولكن هذا ال يعني 
وفي  والرياحين  وال��ورد  بالحرير  مفروشة  التشكيل  إلى  الطريق  أّن 
في  رحالها  ستحط  التكليف  عقدة  فإّن  العكس،  على  بل  اليد.  متناول 
من  و  واألسماء  والحقائب  الميثاقية  عناوين  تحت  التشكيل،  طريق 
المملّة  المعزوفة  آخر  إلى  والمذاهب،  الطوائف  وزراء  سيُسّمي  الذي 
الذي عزلته عن مدار  التي تتباهى بإنجازها على شعبها  الطبقة  لهذه 
الحياة السياسية، وشلت قدرته، وكسرت نفسه وإرادته. لكن عليه أال 
يستسلم لها، ألنه ال يزال يختزن الكثير من مقومات اإلنتفاضة على 
للخروج  اآلن  وقتها  حان  وقد  التهلكة،  في  رم��وه  الذين  السياسيين 
وكرامته  المسلوبة  حقوقه  وانتزاع  والتبعية،  االرتهان  جالبيب  من 

المهدورة. وهذا وقتها، الذي هو كالسيف إْن لم تقتله قتلك.
أياً  الخارج  على  الرهان  القاتل،  وربما  والفاضح  الفادح  الخطأ  من 
ومعاناتهم  حكامهم  من  وتخليصهم  اللبنانيين  حقوق  لتحصيل  يكن 
الداخل  ح��راك  ألّن  بالطبع،  والمقبلة  وال��راه��ن��ة  المزمنة  ومآسيهم 
السلطة،  عن  السياسية  الطبقة  زحزحة  امتحان  في  سقط  اللبناني 
عليها  الضغط  ف��ي  ينجح  ول��م  وأب��راج��ه��ا،  ع��روش��ه��ا  ع��ن  إن��زال��ه��ا  أو 
السترجاع ما نهبته من أموال، وكذلك الخارج ليس في وارد مساعدة 
لبنان والدولة والشعب »لوجه الله« بل له مصالحه وشروطه وأجنداته 
وحساباته، وقد يراها مع الطبقة الحاكمة وليست مع الشعب المحكوم 
الرئيس  أّي شيء، وهذا ما حصل تحديداً عندما زار  العاجز عن فعل 
الطبقة وسلّمها ملف  أفرقاء هذه  والتقى  إيمانويل ماكرون  الفرنسي 
الحكومة واإلصالح، وقد خيّبته وطيّرت مبادرته التي تعاود الهبوط 

من دون طائل.
السلطات  تثبيت  أعلن  وعندما  شينكر  دايفيد  فعله  م��ا  ه��ذا  كذلك 
الثالث في مواقعهم، وأكد أّن أحداً لن يسقط أو يستقيل، بانتظار نجاح 
في  تعثرت  وإْن  متوقع،  هو  ما  وه��ذا  الحكومة  تشكيل  في  الحريري 

البداية، وهذه من أسس ومبادئ تشكيل الحكومات في لبنان.
تدّبر  وعليك  ظفرك،  مثل  جلدك  حّك  »ما  المثل  يقول  كما  يعني  هذا 

أمرك«.

المنسق الخاص لألمم المتحدة في  عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا، مع 
لبنان يان كوبيتش، مداوالت الجلسة األولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واآللية التي اعتمدت 

وفقاً التفاق اإلطار الذي تم التوصل إليه.
في  »يونيفيل«  مقر  في  ُعقدت  التي  المفاوضات  هذه  في  المتحدة  األمم  دور  عون  للرئيس  كوبيتش  وشرح 
الناقورة والقواعد التي استند إليها المشاركون، موضحاً أن »اللغة العربية اعتمدت إلى جانب اللغة اإلنكليزية«. 

ولفت إلى أن »المشاركين في االجتماع األول أظهروا قدراً كبيراً من المسؤولية والحرفية«.
مقر  في  المفاوضات  واستضافة  رعاية  في  المتحدة  األمم  به  قامت  الذي  الدور  »على  كوبيتش  عون  وشكر 
»يونيفيل« بالتعاون مع الواليات المتحدة األميركية كوسيط مسّهل للتفاوض«، معرباً عن أمله في »الوصول 
إلى اتفاق يحفظ الحقوق السيادية للبنان من خالل أهمية إنجاح المفاوضات التقنية التي سُتستأنف األسبوع 

المقبل«.
كما التقى كوبيتش رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية وجرى البحث 

في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

عون مجتمعاً إلى كوبيتش في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

أكد اللقاء النيابي التشاوري، أنه لن يتوجه إلى القصر الجمهوري، 
غداً الخميس »إالّ حفاظاً على بقية باقية من الدستور المنتهك«، معلناً 
للمضي  بنفسه،  نفسه  كلّف  ال��ذي  الوحيد  »المرّشح  يسّمي  لن  أنه 
والنقدية  المالية  سياسته  توضيح  دون  من  المتبعة  السياسات  في 

واالقتصادية«.
النائب  دارة  في  أمس،  الدوري  اجتماعه  إثر  بيان  في  اللقاء  واعتبر 
عبد الرحيم مراد، بحث خالله المجتمعون في المستجدات السياسية، 
أّن »االنفصال عن الواقع بلغ حداً يدعو إلى العجب وربما إلى السخرية 
وربما إلى التوّقع سلفاً بأن االنهيار الكامل الشامل، هو المصير المحتوم 

الذي يسير إليه لبنان الدولة الذي يتالشى يوماً بعد يوم«.
المبادرة  حكومة  والدة  من  األول��ى  المرحلة  أمام  نحن  »ها  أضاف 

بتشكيل  المكلّف  الرئيس  تسمية  مرحلة  وهي  الفرنسية،   - األميركية 
القوى  بين  والتجاذب  الصراع  عناوين  أن  والمفارقة  الحكومة،  هذه 
التي  اإلصالحية  الفرنسية  الورقة  بنود  إلى  بصلة  تمّت  ال  السياسية 
االقتصادي  المستوى  على  اإلنقاذ  وصفة  تشّكل  أنها  واضعوها  يزعم 

واالجتماعي«.
وتساءل »بكثير من األسف والدهشة، هل يجوز حقاً أن نختصر أزماتنا 
التأليف وليس  أو  الكبرى بالنقاش األجوف حول الميثاقية في التكليف 

حول برنامج الحكومة اإلصالحي واإلنقاذي المطلوب تنفيذه؟«.
ورأى أن »في كل ما يحصل إهداراً للوقت ولفرص اإلنقاذ، وإن كانت 
الخميس  يوم  التكليف  تمرير  إلى  ستؤدي  تحديداً  الدولية  الظروف 
المقبل، فإن التأليف دونه عقبات وأزمات تؤكد أننا ذاهبون إلى جدال 

عقيم يفاقم من إهدار الوقت والفرص، وعليه لن يكون اللقاء التشاوري 
شريكاً في هذا العبث السياسي، ولن نتوجه إلى القصر الجمهوري يوم 
لن  وحتماً  المنتهك،  الدستور  من  باقية  بقية  على  حفاظاً  إالّ  الخميس 
نسّمي المرشح الوحيد الذي كلّف نفسه بنفسه، للمضي في السياسات 
واالقتصادية،  والنقدية  المالية  سياسته  توضيح  دون  من  المتبعة 
أساساً  تشّكل  التي  واالقتصادية  والمالية  المعيشية  األزمات  لمعالجة 

لكل إصالح مرتجى«.
التي  العصيبة  المرحلة  هذه  في  تشاوري  كلقاء  يسعنا  »ال  وختم 
تعبرها البالد سوى القول، أعان الله اللبنانيين على حكامهم وظالّمهم 
والمتحكمين في حياتهم ومصالحهم وأرزاقهم وصحتهم وما تبقى من 

كيان تم تشويهه اسمه الوطن«.

صعب،  بو  الياس  للنائب  اإلعالمي  المكتب  أعلن 
النيابية  إل��ى  إف��ادت��ه  »ق��ّدم  األخير  أّن  بيان،  في 
العامة التمييزية في قصر عدل بيروت، على خلفية 
على  وبناء  المحامين،  من  عدد  من  المقّدم  اإلخبار 
ضّد  صعب  بو  رفعها  التي  وال��ذّم  القدح  شكوى 
طارق  األعمال  تصريف  حكومة  في  التربية  وزير 

المجذوب«.
العام  المحامي  أم���ام  ب��إف��ادت��ه  اإلدالء  وب��ع��د 
أن  »أردت  صعب  بو  قال  خوري،  غسان  التمييزي 
أحضر أمام النيابة العامة التمييزية إلعطاء إفادتي 
بعدما أخذ كالم الوزير المجذوب بحلقة تلفزيونية 
وهناك  عدة،  أبعاداً  موسى  بو  ليال  اإلعالمية  مع 
إعالميين  وغير  إعالميون  ومنهم  األشخاص  بعض 
منها  كبيرة  تهم  إلى  وصوالً  بعيداً  مخيلتهم  ذهبت 
إساءة  وظيفي،  استغالل  اختالس،  عام،  مال  هدر 
استغالل السلطة، رشوة، تهديد وزير، وعدم تجديد 

التربوية«. المناهج 
إجراء  المجذوب  من  أطلب  أن  »ق��ّررت  وأض��اف 
اإلعالمية  المحطة  في  مشتركة  تلفزيونية  مقابلة 
حلقة  ضمن  المساحة  ه��ذه  أعطته  التي  نفسها 
على  ال��ج��ّرة«  »ت��رك��ّب��ت  كيف  وواض���ح  ممنتجة، 
يتحدث  كان  لو  ليقولها  يكن  لم  معينة  أمور  قول 

مباشرًة«.
يرى  المقابلة  يشاهد  »من  أّن  صعب  بو  واعتبر 
أن  إلى  دفعني  ما  وه��ذا  معينة،  تهم  إلى  اإليحاء 
كنت  أنني  خصوصاً  الحقيقة،  القضاء  من  أطلب 
الوزير  رفض  البّسام  مريم  السيدة  من  تبلّغت  قد 

المجذوب إجراء المقابلة«.

أمام  مُثل  ال��ذي  المجذوب  الوزير  »أّن  وأوض��ح 
المتتالية  الدعوات  بعد  التمييزية  العامة  النيابة 
الكالم  وكل  االتهامات  كل  نفى  إليه،  ُوجهت  التي 
باسم  المحاميين  من  المقّدم  اإلخبار  تضمنه  الذي 
حمد ونديم قوبر«. ولفت إلى أنه »وبحسب محضر 
الوزير المجذوب، فإن األخير نفى كل ما قاله  إفادة 
وعندما  صعب.  بو  الوزير  سيرة  على  يأت  لم  وأنه 
وزارة  في  توظف  من  أسماء  عن  المجذوب  سئل 
هذه  من  أياً  يملك  ال  أنه  المجذوب  أجاب  التربية، 
للنيابة  مستند  أي  يقدم  فلن  وبالتالي  المستندات، 

التمييزية«. العامة 
التمييزية  العامة  للنيابة  »أكدت  بوصعب  وقال 
ضد  ال��م��ق��ّدم��ة  بالشكوى  السير  على  إص����راري 
الموضوع  بنفي  محاوالته  »كّل  مضيفاً  المجذوب«، 
أقبل بها بل سأسير بالشكوى حتى  لن تنتهي ولن 
أي  يملك  وال  يقّدم  لم  المجذوب  الوزير  ألن  النهاية، 

ملف بحقي أو بحق أي شخص آخر«.
وما  المجذوب  به  تقّدم  ما  »ك��ل  أن  إل��ى  وأش��ار 
في  تقرير  على  مبني  التلفزة  شاشات  على  عرضه 
االطالع  المعنيين  على  متمنياً  الصحف«،  إح��دى 
بصورة  وليس  بكامله  الصحافي  التقرير  على 

مجتزأة«.
المجذوب  الوزير  بوعد  مذكراً  صعب  بو  وختم 
لكّل طالب لبناني، مؤكداً دعمه  ليرة  بتقديم مليون 
للطالب  بوعده  يفي  »وعندما  القرار  بهذا  للمجذوب 
أّن  غير  الملفات  كّل  عن  منه  لالعتذار  مستعّد  فإنه 
تقديم الوعود للطالب بما هو غير قادر على تنفيذه 

فهذا يعّد بروباغندا في غير مكانها«.
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نّواب »القّوات« يعّطلون الجل�شة الت�شريعية

بّري معلقًا: »قال بّدن انتخابات نيابية مبكرة... اأهاًل«

الأ�شعد: الحريري لن ينجح في مهّمته

والآتي اأ�شواأ على لبنان

اجتماع افترا�شي للبرلمانات الإ�شالمية 

ها�شم: لحماية الإن�شان من جرائم العدو »الإ�شرائيلي« 

عالمة: ل تحالف رباعيًا لت�شمية الحريري

الق�شيفي: لعدم ذكر مخالفات الن�شر

في ال�شجل العدلي لالإعالميين

الحريري... تكليف 

عقد الت�أليف والموقف الأميركي!

{ حسن حردان
الحريري  سعد  الرئيس  تسمية  في  ليست  المشكلة  أّن  الواضح  من  أصبح 
مرشح  يوجد  وال  تكليفه،  على  موافقة  يبدو  كما  فهناك  الجديدة،  الحكومة  لتشكيل 
الخميس، كما هو مقّرر  التي ستجري يوم غد  في االستشارات  آخر غيره مطروحاً 

حتى اللحظة... إال إذا حدث تطّور غير ملحوظ بعد. 
طبيعة  في  أّي  التكليف،  بعد  ما  مرحلة  في  متمثلة  تزال  وال  كانت  المشكلة  إنما 
السياسات  وماهية  ومضمون  وزراءه���ا،  يسّمي  ومن  الحكومة  تأليف  وكيفية 
عقد  ثالثة  أمام  نحن  لذلك  ستعتمدها..  التي  والمالية  االقتصادية  اإلصالحية 
تّم، حتى تولد  اذا  التكليف،  إلى حّل في مرحلة ما بعد  جوهرية مترابطة، بحاجة 
على  قادر  غير  مكلفاً  رئيساً  الحريري  الرئيس  سيبقى  وإال  الجديدة،  الحكومة 

التأليف، أو يعتذر كما اعتذر السفير مصطفى أديب... 
وهذه العقد هي: 

وزراء  على  فقط  مقتصرة  ستكون  هل  الحكومة،  طبيعة  األول��ى،  العقدة  أوالً، 
اختصاصيين.. أم ستضّم اختصاصيين وسياسيين، اّي حكومة تكنو سياسية.. 

إذا كانت الحكومة من االختصاصيين، كيف سيتّم تذليل اعتراض التيار الوطني 
ال  وهو  االختصاصيين  من  حكومة  الحريري  الرئيس  رئاسة  على  المبدئي  الحر 
بتطعيم  العقدة  هذه  حّل  يجري  هل  وبالتالي  اختصاصي...؟  صفة  عليه  تنطبق 
ذلك،  حصل  إذا  سياسية..  تكنو  لتصبح  السياسيين  من  دولة  ب��وزراء  الحكومة 

ننتهي من العقدة األولى. 
ثانياً، العقدة الثانية وهي من يسّمي الوزراء؟ 

كتل  تسمي  بأن  وافق  الحريري  الرئيس  أّن  عن  حديث  هناك  النقطة،  هذه  في 
ذلك  كان  إذا  وزراءها..  الديمقراطي،  واللقاء  للمقاومة،  والوفاء  والتحرير،  التنمية 
صحيحاً، رغم انه لم يتّم اإلفصاح عنه رسمياً، لكن ذلك ال يحّل هذه العقدة نهائياً، 
القوي  لبنان  تكتل  في  المتمثل  نيابي،  تكتل  أكبر  قيام  على  الحريري  يوافق  لم  إذا 
وفق  والطائفي  النيابي  التمثيل  يحقق  بما  الكتل،  ببقية  أسوة  وزرائ��ه  بتسمية 
في  عقبتين  سيواجه  فإنه  ذلك،  رفض  على  الحريري  أصّر  إذا  الطائف..  دستور 

طريقه...
تتمثل  ال  حكومة  تأليف  على  الموافقة  الجمهورية  رئيس  رفض  األولى،  العقبة 
في  تمثلها  التي  النيابية  الكتل  حّق  احترام  قاعدة  وعلى  بعدالة  الطوائف  فيها 
تسمية ممثليها في الحكومة.. والعقبة الثانية، تضامن حزب الله مع موقف التيار 
الوطني في حقه بالتمثيل وفق ما ينص عليه الدستور وتشكيل الحكومات ما بعد 
أّن هدف  أّي من حلفائه، خصوصاً  الله ال يمكن أن يقبل بإقصاء  الطائف... فحزب 
األميركية  بالخطة  مرتبط  الوطني  التيار  إقصاء  محاولة  من  الحريري  الرئيس 
تفجير  وبالتالي  الله،  حزب  وبين  بينه  أسفين  دّق  ومحاولة  التيار،  من  للنيل 
تفاهم مار مخايل الذي أرسى التحالف بين الطرفين.. وهو أمر أعلن حزب الله كما 
بعض  حول  واألخرى  الفينة  بين  تحصل  التي  التباينات  رغم  به،  التمسك  التيار 

المسائل.. 
إذا تراجع الحريري عن المراهنة على تأليف حكومة يقصى عنها التيار الوطني 

فإّن هذه العقبة الثانية تكون قد حلت.. 
مرتبطة  أنها  بل  السالفتين،  العقدتين  عن  أهمية  تقّل  ال  الثالثة،  العقدة  ثالثاً، 
ستعتمدها  التي  اإلصالحية  السياسات  وطبيعة  الحكومة  برنامج  وهي  بهما.. 
الحريري  الرئيس  سيَتمسك  هل  واالقتصادية.  والنقدية  المالية  األزمة  لمعالجة 
األزمة  أنتجت  التي  السابقة  السياسات  مواصلة  من  تمكينه  إلى  الداعي  بموقفه 
أم  اللبنانيين..  معيشة  ومستوى  الليرة،  قيمة  في  الحاصل  باالنهيار  وتسّببت 
تعيد  إصالحية  سياسات  لمصلحة  السياسات  هذه  عن  التراجع  على  سيوافق 
بها  يطالب  التي  اإلج��راءات  رفض  لناحية  سيما  ال  السابقة..  بالسياسات  النظر 

صندوق النقد الدولي والدول المانحة لقاء منح لبنان قروضا مالية..
بالتوافق  اإلصالحي  الحكومة  برنامج  يكون  بأن  الحريري  الرئيس  يوافق  وهل 
البرنامج  أّن تفاصيل  الثقة، خاصة  التي ستمنح حكومته  السياسية  األطراف  مع 
أصالً  عليها  والمتفق  للبرنامج  العريضة  الخطوط  وليس  األساس  هي  اإلصالحي 
وفق ما ورد في المبادرة الفرنسية.. وعند الحديث عن تفاصيل البرنامج ستكون 
تتضّمن  التي  الدولي  النقد  صندوق  شروط  من  الموقف  بشأن  خالف  نقاط  هناك 
أغلبية  تشمل  باتت  والتي  الشعبية  الطبقات  تصيب  مباشرة  غير  ضرائب  فرض 
اللبنانيين، وتخصيص القطاعات المتبقية لدى الدولة وبيع ممتلكاتها، في مقابل 

منح لبنان قرضاً مالياً بين 9 و12 مليار دوالر... 
رؤيته  مع  تنسجم  ألنها  الشروط،  هذه  على  الموافقة  يؤيد  الحريري  الرئيس 
االقتصادية والمالية وتطلعه لتخصيص قطاعات رابحة مثل الخليوي والمرافئ.. 
وآخرون،  الله  حزب  يرفضها  النقد  صندوق  بها  يطالب  التي  الشروط  هذه  لكن 
يناسب  بما  البلد  مصير  لتقرير  بياض  على  شيكاً  الحريري  اعطاء  أيضاً  يرفضون 
مصالحه ومصالح الدول الغربية التي تريد استدراج لبنان إلى فخ االستدانة وفق 
الغربية  للسياسات  بالكامل  مرتهناً  لبنان  لجعل  الدولي  النقد  صندوق  شروط 
ونزع  المقاومة  تطويق  تستهدف  التي  اإلسرائيلية،  السياسات  مع  المنسجمة 
المحتلة  وفلسطين  لبنان  بين  البحرية  الحدود  لتحديد  اتفاق  وفرض  سالحها، 
اإلقليمية  المياه  من  هامة  مساحة  على  الحصول  من  الصهيوني  العدو  كيان  يمكن 
اللبنانية الخالصة الغنية بالغاز الطبيعي. ويراهن األميركي والصهيوني لتحقيق 
لبنان،  منها  يعاني  التي  واالقتصادية  المالية  األزمة  استغالل  على  الهدف،  هذا 
وحاجته الماّسة للبدء بعمليات التنقيب واستخراج الغاز، الى جانب الرهان على 

إغراق لبنان بالمزيد من الديون وشروطها المذلة...
لذلك فإّن المعركة كانت وال تزال مرتبطة بالسياسات التي ستنتهجها الحكومة. 
األزم��ة  وتفجير  لبنان  على  المالي  الحصار  ف��رض  إل��ى  األميركي  دف��ع  ما  وه��و 
االقتصادية والمالية في الشارع في محاولة إلنجاز ربيع أميركي في لبنان يطيح 
اللبناني  السياسي  القرار  على  الهيمنة  من  واشنطن  ويمكن  السياسية  بالمعادلة 
بواسطة حكومة تابعة لها تنفذ السياسة األميركية التي تصّب في خدمة السياسة 

الصهيونية...  واألطماع 
يصطدم  أهدافها  لتحقيق  الطريق  بأن  قناعة  إلى  وصلت  قد  واشنطن  كانت  اذا 
بعقبات ال يمكن تذليها حاليا، وانه من األفضل العودة إلى القبول بحكومة يشارك 
الفريق  لمصلحة  الشروط  بعض  تحسين  محاولة  مع  وحلفاؤه،  الله  حزب  فيها 
والدة  إمكانية  أمام  ونكون  آنفاً  المذكورة  العقد  تذليل  عندها  ممكن  لها،  الموالي 
حكومة جديدة تعود بنا إلى مرحلة المساكنة بين الفريق الوطني والفريق األميركي 
ومراقب  متابع  ألّي  يمكن  ال  ألنه  العراق..  في  الكاظمي  حكومة  تشكيل  غرار  على 
 17 انتفاضة  اندالع  اثر  الحريري  الرئيس  استقالة  منذ  اللبناني  للمشهد  سياسي 
تشرين األول، إال أّن يربط بين هذه االستقالة والتوجه والقرار األميركي في حينه 
البالد.. وعليه ال يمكن  لتفجير األزمة في سياق محاولة تنفيذ انقالب سياسي في 
أخرى  خطوات  وأّي  الحكومة  لتشكيل  الترشح  على  الحريري  الرئيس  يقدم  أن 

مرتبطة بمشاركة حزب الله وحلفائه في الحكومة من دون موافقة أميركية... 
فهل تراجع األميركي عن الفيتو الذي وضعه أمام مشاركة حزب الله وحلفائه، 
ووالدة  التأليف،  عقد  وحّل  الخميس  يوم  الحريري  تكليف  أمام  نكون  وبالتالي 
بحكومة  بالتمسك  حاله  على  ي��زال  ال  األميركي  الموقف  أّن  أم  قريباً،  حكومة 
اختصاصيين مستقلين، وبالتالي تبقى البالد في مرحلة تصريف أعمال، ورئيس 
مكلف ال يؤلف، ريثما تحصل االنتخابات األميركية وتظهر نتائجها وتتضح طبيعة 

السياسة األميركية في المرحلة المقبلة في لبنان وعموم المنطقة...!؟

النيابية  اللجان  وأعضاء  رؤس��اء  النواب  مجلس  انتخب 
وأعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء المجلس األعلى لمحاكمة 
األونيسكو  قصر  في  أمس  ُعقدت  جلسة  في  والوزراء،  الرؤساء 
ولم  دقيقة.   55 واستغرقت  بّري  نبيه  المجلس  رئيس  برئاسة 
ُتعقد جلسة لمناقشة العفو العام والبنود المتبقية على جدول 
أعمال الجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب بسبب انسحاب 

نّواب »القّوات« من الجلسة.
قبل  من  عشرة  الحادية  عند  الجلسة،  بّري  الرئيس  افتتح 
إدغار  وه��م:  بعذر،  المتغّيبين  النواب  أسماء  وُتليت  الظهر، 
طرابلسي، مصطفى حسين، حسين الحاج حسن، ألبير منصور 

وأنطوان بانو.
فلم  يترّشح.  أن  أحد  أراد  إذا  العادة  جرت  »كما  بّري  وقال 
مكان  فراغ  هناك  المجلس،  مكتب  هيئة  لعضوية  أحد  يترّشح 
هادي  النائب  ففاز  حمادة،  مروان  المستقيل(  )النائب  الزميل 
أبو الحسن بالتزكية. كما فاز بالتزكية المفوضون الثالثة وهم: 

ميشال موسى، سمير الجسر وآغوب بقرادونيان«.
بعد  النيابية  اللجان  أعضاء  انتخاب  إلى  المجلس  انتقل  ثم 
رؤساء  بقي  فيما  ن��واب  ثمانية  استقالة  بسبب  الشغور  ملء 
المعلومات  تكنولوجيا  لجنة  باستثناء  حالهم،  على  اللجان 
النائب  من  بدالً  فيهاً  رئيساً  الصحناوي  نقوال  النائب  حّل  التي 
المستقيل نديم الجمّيل. وفي لجنة االقتصاد الوطني والتجارة 
والصناعة والتخطيط حّل النائب فريد البستاني رئيساً بدالً من 

نعمة افرام المستقيل.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى انتخاب أعضاء المجلس األعلى 
مكان  درويش  علي  النائب  وحّل  وال��وزراء.  الرؤساء  لمحاكمة 

النائب الياس حنكش المستقيل.
األعلى،  المجلس  أعضاء  القضاة،  وصول  المجلس  وانتظر 
بسبب تضارب المواعيد. وبعد االنتظار أقسم أعضاء المجلس 
النواب: سمير الجسر، جورج عقيص، علي  اليمين وهم  األعلى 
عّمار، آغوب بقرادونيان، فيصل الصايغ، علي درويش وجورج 
وعلي  عون  سليم  الطبش،  روال  الرديفون:  واألعضاء  عطالله. 

عسيران.
الرئيس  قال  األعلى،  المجلس  قضاة  وصول  انتظار  وخالل 

بّري »فلندردش قليالً«.
مجلس  في  الترميم  أعمال  من  االنتهاء  عن  سؤال  على  ورداً 
بالدوالر،  إالّ  للتخمين  مستعدة  غير  الشركات  »إّن  قال  النواب، 
لذلك  لبنان.  مثل  عملت  العالم  في  دولة  أرى  ال  شخصياً  وأنا 
انتقلنا الى مقاولين لبنانيين من أجل التخمين بالليرة اللبنانية. 
وقد انتهينا من ترميم القاعة العامة، ومن اآلن ولغاية 15 يوماً 
يستغرق  سوف  الوقت  من  كم  األدنى.  للسعر  وصلنا  قد  نكون 

بسبب  االونيسكو(  )قصر  في  هنا  جلسات  نعقد  ونحن  الشغل 
كورونا مع الحفاظ على التباعد«.

اهتمام  إعطاء  بّري  الرئيس  على  الخليل  أنور  النائب  وتمنى 
ُيعاد  أن  متمنياً  األخبار،  مركز  ألنها  اإلعالميين،  لغرفة  خاص 

ترميمها وتنظيمها.
للمجلس  االلكتروني  الموقع  عن  ب��ّري  ال��ن��واب  س��أل  كما 
المتوقف عن العمل، فأوعز إلى أحد الموظفين مستوضحاً األمر.

مكاتب  مبنى  في  العمل  ورشة  عن  عون  سليم  النائب  وسأل 
أّن هناك نواباً يقيمون خارج العاصمة وفي  النواب، خصوصاً 
المناطق وبحاجة إلى مكاتبهم. فرّد الرئيس بّري »هناك مكتب 

لكّل نائب وال يوجد قريب وبعيد«.
انفجار  أّن  بّين  التحقيق  أّن  إلى  بّري  أشار  سؤال،  على  ورداً 

المرفأ هو األكبر بعد هيروشيما.
وسئل عن الحكومة، فأجاب »هناك وزراء من الزمالء النواب 

في هذا العمل، هذه ليست طريقة معارضة. وكّل واحد حّر«.
ال  الساعة  »حتى  خليل  حسن  علي  النائب  قال  جهته،  من 

نقاش حول الحكومة حتى يحصل التكليف«.
ورفع بّري الجلسة حوالى الثانية عشرة ظهراً، وُتلي المحضر 

وُصّدق.
العفو  قانون  لمناقشة  تشريعية  جلسة  افتتح  أن  وبعد 

على  مدرجة  كانت  قوانين  اقتراحات  من  تبقى  وم��ا  العام 
النصاب. فرفع  له فقدان  الجلسة األخيرة، تبّين  أعمال  جدول 

الجلسة.
الجلسة«،  من  انسحبت  التي  الكتل  هي  »من  ب��ّري  وس��أل 
نيابية  انتخابات  بّدن  »قال  بّري  فرّد  »القوات«.  بأنها  فأجيب 

مبكرة... أهالً«.
الواجب  »أّن  على  فشّدد  حصل،  ما  على  خليل  حسن  وعلّق 
يحّتم تحّمل المسؤولية باتجاه عملية التشريع، إذ كان سُيصار 
اليوم )أمس(، وكان يجب  القوانين  إلى استكمال عدد كبير من 
أن تكون هناك مشاركة للنواب«، مؤكداً أن تعطيل الجلسة أدى 

إلى تعطيل 200 مليون دوالر لإلسكان«.

البستاني
على  حسابه  عبر  البستاني  فريد  النائب  غّرد  جهته،  من 
للجنة  رئيساً  )أمس(  اليوم  انتخابي  تّم  » لقد  قائالً  »تويتر«، 
في  والتخطيط  والصناعة  وال��ت��ج��ارة  الوطني  االق��ت��ص��اد 
المجلس النيابي اللبناني.  أشكر زمالئي في تكتل لبنان القوي 
وجميع النواب الذين أولوني ثقتهم، وأعدهم بأني سوف أبذل 
قصارى جهدي لتفعيل عمل اللجنة لمواكبة المرحلة الصعبة 

التي نمّر بها،  االقتصاد عماد االستقرار«.

األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  حّمل 
السياسية  »السلطة  األسعد  معن  المحامي 
حال  مسؤولية  عقود  ثالثة  منذ  الحاكمة 
أفقدته  أن  بعد  لبنان  بلغها  التي  االنهيار 
أن  استقالله وسيادته بشكل علني«، معتبراً 
»هذه السلطة الفاسدة أدخلت اللبنانيين في 
سياسية  أالعيب  وافتعالها  وهمية  صراعات 
وخالفات شكلية في موضوع الحكومة تكليفاً 
من  وتقاتل  منقسمة  بأنها  وأوهمتهم  وتأليفاً 
وهي  الوطن  وطمأنة  حقوقهم  تحصيل  أجل 
وتقاسم  المصالح  على  تختلف  األساس  في 

الحصص في كل شيء«.
سراً  »ليس  أم��س  تصريح  في  وأض��اف 
بقرار  هو  حكومة  أي  تشكيل  أن  األسرار  من 
إقليمي ودولي بامتياز، وأن ال دور وال تأثير 
ألحد في لبنان مهما اّدعى وتشاطر، والجميع 
اليوم بانتظار االنتخابات األميركية لتحديد 
الخارجية  األم��ي��رك��ي��ة  ال��س��ي��اس��ة  منحى 

وتأثيرها على المنطقة ومنها لبنان«. 
الفرنسي  ال��رئ��ي��س  »ب��زي��ارت��ي  وذّك����ر 
وأوام���ره  لبنان،  إل��ى  م��اك��رون  إيمانويل 
وت��وج��ي��ه��ات��ه ال��ت��ي ال��ت��زم��ت ب��ه��ا ال��ق��وى 

السياسية«.

وتمت  االستشارات  حصلت  »إذا  وتابع 
الحريري  سعد  الرئيس  وتكليف  تسمية 
مهمته  في  ينجح  لن  فهو  الحكومة،  لتشكيل 
ما  السعودية  األميركية  الشروط  ألن  راهناً، 
زالت كما هي، ومنها استبعاد حزب الله عن 
ال  كما  السياسية،  التركيبة  وعن  الحكومة 
والمالي  االقتصادي  األميركي  الحصار  يزال 

على لبنان قائماً بل ويتفاقم«.
األميركي  ال��م��وف��د  تصريح  إل��ى  ول��ف��ت 
لجهة  المستور  كشف  »الذي  شينكر،  دايفيد 
بعد  بمواقفهم  ال��ث��الث��ة  ال��رؤس��اء  تشّبث 
ما  وهذا  الحكومة،  برئاسة  الحريري  نجاح 
القرار  أن  ويبدو  حين،  بعد  ولو  سيحصل 
أن  معتبراً  االتجاه«،  بهذا  يسير  األميركي 

»األمور في لبنان ستكون نحو االسوأ«.
لبنان  مصلحة  ضّد  يحصل  »ما  أن  ورأى 
في  يستمرون  ال��ذي��ن  أع��دائ��ه،  ولمصلحة 
الدولة  لمؤسسات  كامل  النهيار  محاوالتهم 
أمام شروط ترسيم  الطريق  وإفالسها وفتح 
العدو  مع  والتطبيع  الغاز  وتقاسم  الحدود 
على  أسوأ  »اآلتي  أن  متوقعاً  الصهيوني«، 
تمسك  ظل  في  وخطورة  قسوة  وأشد  لبنان 

قوى السلطة بمصالحها ومواقفها«.

قاسم  النائب  والتنمية  التحرير  كتلة  عضو  ش��ّدد 
هاشم، على »ضرورة التعاون والتنسيق بين برلمانات 
لمواجهة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  وشعوب  وحكومات 
عند  تقف  لم  والتي  وتداعياتها،  »كورونا«  جائحة  خطر 
اقتصاد  على  سلبية  أث��اراً  تركت  بل  الصحي،  الواقع 
بخطوة  مطالب  فالجميع  إنسانية  القضية  وألن  العالم، 
استطعنا  ولقد  الفّتاك،  الوباء  لهذا  حّد  وضع  باتجاه 
من  الحّد  وتدابير  إج��راءات  خالل  من  لبنان  وطننا  في 
إنما  والمحدودة،  المتواضعة  اإلمكانات  رغم  انتشاره 
ساعدنا على ذلك تضافر الجهود وتحّمل المسؤولية مع 

بداية الوباء«.
تمثيله  خ��الل  في  ألقاها  كلمة  في  هاشم،  وأض��اف 
المجلس النيابي في اجتماع اللجنة التنفيذية للبرلمانات 
اإلسالمية الذي انعقد افتراضياً في طهران »نلتقي اليوم 
استثنائية  ظروف  ظل  في  وشعوبنا  برلماناتنا  لنمّثل 
والسياسية  الصحية  مستوياتها  بكل  ومعّقدة  صعبة 
وألن  واالجتماعية،  واألمنية  والمالية  واالقتصادية 
أن  نؤكد  فإننا  الجتماعنا،  أس��اس��ي  ع��ن��وان  الصحة 
من  وأقدم  أخطر  والعالم  منطقتنا  تصيب  أمراضاً  هناك 
التي  والعدوانية  والهمجية  العنصرية  وهي  »كورونا« 
سلبية  أثاراً  وتركت  وتفشت  العربية  منطقتنا  أصابت 
على كل دول العالم، وعنيت بها الصهيونية التي فتكت 
بكل مبادىء وحقوق اإلنسان، فاحتلت األراضي العربية 

إلى لبنان والجوالن، وقتلت وأبادت شعباً  من فلسطين 
طال  الذي  اإلرهاب  على  الشهية  وفتحت  مكان،  كل  في 
حق  في  الهمجية  اإلسرائيلية  االرتكابات  بسبب  العالم 

الفلسطيني«. الشعب 
لحماية  مطلوبة  خطوات  في  جادين  كّنا  »فإذا  وتابع 
اإلسالمية  بالدول  فحرٌي  »كورونا«  وباء  من  اإلنسان 
الفلسطيني  حماية  ال��ع��ال��م  ه��ذا  وأح���رار  والعربية 
وارتكابات  جرائم  من  واإلنسان  والسوري  واللبناني 
وإع���ادة  لغطرسته  ح��د  ووض���ع  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��دو 
الفلسطينية  الدولة  بإقامة  وذلك  ألصحابها،  الحقوق 
واالنسحاب  القدس  وعاصمتها  فلسطين  أرض  على 
وتالل  شبعا  مزارع  في  المحتلة  اللبنانية  األراضي  من 

كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر«.
العربي  الجوالن  من  االنسحاب  إلى  »إضافًة  وختم 
ال��دول  خصوصاً  العالم  مسؤولية  وه��ذه  ال��س��وري 
خارج  العدو  باتجاه  خطوة  وأي  واالسالمية،  العربية 
العدو  غطرسة  من  ستزيد  والمسلّمات  الثوابت  هذه 
الشعب  حق  في  ارتكاباته  في  وسُيمعن  وعنصريته، 
الفلسطيني، علينا اليوم اتخاذ خطوات وقرارات جريئة 
تقّدم  في  وإسهاماً  وحقوقهم  شعوبنا  بمصلحة  التزاماً 
مواجهة  في  لإلنسانية  وخ��دم��ًة   العالم  ه��ذا  وت��ط��ّور 

األخطار بكل أبعادها«.

نفى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب الدكتور فادي 
وحزب  أمل  حركة  بين  رباعي  تحالف  أي  وجود  عالمة، 
الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي االشتراكي، من أجل 
الدفع إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة 
التكليف  على  مستعجل  غير  ه��و  »م��ن  وق��ال  العتيدة، 
تركيبة  لخلق  منه  محاولًة  النمط  بهذا  يفّكر  والتأليف 

معينة«.
ال��ي��وم«، على   وش���ّدد ف��ي حديث إل��ى وك��ال��ة »أخ��ب��ار 
ثم  بالتكليف  اإلس��راع  والتنمية  التحرير  كتلة  هدف  »أّن 
التأليف«، مشيراً إلى أّن »الكالم عن تحالفات كانت السبب 
لتأجيل االستشارات األسبوع الفائت، هو كالم مبني على 

معطيات غير منطقية ومعلومات غير دقيقة«.
 وأضاف »بالنسبة إلينا لو استطعنا التكليف والتأليف 
األمس قبل اليوم، لكان هذا المطلوب نظراً إلى دقة الوضع، 
فاعلة  حكومة  يرى  أن  اللبناني  الشعب  حق  من  أّن  كما 
من  انطالقاً  واإلصالحات  اإلج��راءات  تطبيق  على  وقادرة 

المبادرة الفرنسية«.
وعن الدور الذي قام به رئيس مجلس النواب نبيه بّري 
من أجل تقريب وجهات النظر بين الحريري من جهة وبين 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحّر 
من جهة ثانية، قال عالمة »عند كل استحقاق التاريخ يعيد 
نفسه، حيث الرئيس بّري ُيشّغل محركاته لما فيه مصلحة 
السنوات  في  المتعاقبة  الحكومات  كّل  تشكيل  وفي  البلد، 
النظر،  الدور األساس في تقريب وجهات  له  األخيرة، كان 
نصل  أن  إلى  يتوقف  ولن  الدور  هذا  لعب  في  مستمّر  وهو 
رئيس  تفكير  نمط  هو  هذا  وسعيدة.  نهائية  خواتيم  إلى 

المجلس وعمله«.
مسيرة   ستعّطل  أط����راف  ه��ن��اك  ك���ان  إذا  وع��ّم��ا 
االستشارات  يوم  نستبق  أالّ  »علينا  قال  الحريري، 
المرحلة  تنطلق  ذلك  وبعد  األمور،  ستسير  كيف  لنرى 
إلى  مشيراً  التأليف«،  أّي  الحكومي  المسار  من  الثانية 
أن الحريري »أعلن أنه مرشح لرئاسة الحكومة وكلف 
وشرح  معها  والتواصل  النيابية  الكتل  بزيارة  وف��داً 
تصّورها،  قّدمت  كتلة  كل  الجولة  هذه  وخالل  موقفه، 
ومن الواضح أّن هناك ورقة وضعها الرئيس الفرنسي 
ضمن  النيابية  الكتل  مع  باالتفاق  ماكرون   إيمانويل 
البيان  سينطلق  هنا  من  وبالتالي  الفرنسية،  المبادرة 

الوزاري«.

القصيفي  ج��وزف  الصحافة  محّرري  نقيب  تمّنى 
في  اإلس���راع  المطبوعات  »محكمة  على  ب��ي��ان،  ف��ي 
يترّتب  لما  ن��ظ��راً  أمامها،  المرفوعة  ال��دع��اوى  ب��ّت 
المعني،  الصحافي  تطاول  تبعات  من  التأخير  على 
»يجّرمون«  الذين  المسؤولين  المديرين  خصوصاً 
فال  القضائية،  ال��ن��ش��رة  على  أس��م��اؤه��م  وت��ح��ال   ،
إذا  السفر  وال  عدلي،  سجل  على  الحصول  يستطيعون 
يكون  ال  وغالباً  بها.  غّرموا  التي  المبالغ  يسّددوا  لم 
أنهم  علماً  بها،  علم  على  المالحقة  موضوع  الزمالء 
ليسوا هم من يدفع الغرامات، بل أصحاب المؤسسات 

التي يعملون فيها«.
قيمة  دف��ع  ف��ي  ه��ؤالء  مسؤولية  هنا  أض��اف«م��ن 
الصادرة في حق مطبوعاتهم، وعدم تعريض  األحكام 
وتعريضهم  للتوقيف،  فيها  المسؤولين  المديرين 

لإليذاء المعنوي والمادي«.
توّلت  حصلت  قد  سابقة  غير  »هناك  أن  إلى  وأشار 
أصحاب  رفض  بعد  لها،  التصّدي  المحررين  نقابة 
واألخالقية  القانونية  بالتزاماتهم  اإليفاء  مطبوعات 
تجاه من كانوا مديرين مسؤولين لمطبوعاتهم، ومنهم 
القضايا  بعض  أيضاً  وهناك  مهينة.  بطريقة  أُوقف  من 

العالقة التي ندعو إلى المسارعة إلى حلها«.
إب��الغ  إل��ى  ن��دع��و  م��ح��ّرري��ن  كنقابة  »إن��ن��ا  وخ��ت��م 
الصحافيين  تعريض  لعدم  يصدر  حكم  بأي  المعنيين 
واالعالميين لألذى المعنوي، خصوصاً أنهم لم يرتكبوا 
المؤسسات  أصحاب  ندعو  كما  جنحة،  وال  جناية  ال 
لمسؤولياتهم  التنّكر  عدم  إلى  واإلعالمية  الصحافية 
تجاه مدرائهم المسؤولين، ونكّرر بالمناسبة مطالبتنا 

بعدم ذكر مخالفات النشر في السجل العدلي«.

مو�شكو: ملتزمون �شيادة لبنان

وا�شتقالله ووحدة اأرا�شيه
للرئيس  الخاص  الممثل  أن  بيان،  في  الروسية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الروسي إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل 
جورج  الحريري  سعد  للرئيس  الخاص  الممثل  أمس،  استقبل  بوغدانوف 
شعبان، وتناول البحث قضايا الساعة في لبنان، في ضوء مستجدات األزمة 

الداخلية في المجاالت السياسية واالقتصادية – االجتماعية.
لبنان  سيادة  وتأكيدها  موسكو  »التزام  على  الروسي  الجانب  وش��ّدد 
تأليف  أكد »خصوصاً ضرورة اإلسراع في  أراضيه«. كما  واستقالله ووحدة 
المجتمع  أمام  الماثلة  القضايا  لحّل  المهّم  المنطلق  يشكل  بما  قادرة  حكومة 

اللبناني، والضمانة للتطور الالحق في لبنان«.

»الحركة اللبنانية« م�شتعّدة 

لم�شاعدة الحريري في الت�شكيل 
الدوري  االجتماع  إثر  بيان  في  الديموقراطية«،  اللبنانية  »الحركة  اعتبرت 
الطبيعي  المرشح  »أن  األعضاء  وحضور  تامر  جاك  برئاسة  السياسي  لمكتبها 
االستشارات  عن  بمعزل  مبادرته  إطالق  قّرر  الحريري  سعد  الحكومة  لرئاسة 
النيابية الملزمة وانتظار لقائه مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وينوي 

قيادة حكومة من االختصاصيين«.
ورأت »أّن النقطة الحاسمة هي في سير األطراف بالمبادرة من عدمه«، مشيرًة 
إلى »أّن الحكومات الفرنسية واألميركية والروسية، متوافقة على ترؤس الحريري 

للحكومة وتدعمه بشدة«.
تشكيل  في  الحريري  الرئيس  لمساعدة  استعداد  »على  أنها  الحركة  وأعلنت 
وزارته ولديها األشخاص الذين ترشحهم كوزراء«، متمنيًة »على الجميع التعاون 

لمصلحة لبنان وأبنائه وتلقف فرصة انقاذ الوطن«.
تدهور  وكذلك  البالد،  بها  تمّر  التي  المعيشية  األزمة  »معالجة  على  وشّددت 
سعر صرف العملة مقابل الدوالر األميركي، إضافًة إلى الفساد المستشري أصالً 
الغذائية األساسية  المواد  الدعم على  الدولة«. وحّذرت  »من رفع  في مؤسسات 

والدواء، مؤكدًة أن رفعه سيؤدي إلى كارثة اجتماعية.
موجودة  »روسيا  ان  الى  اشارت  البحرية،  الحدود  لترسيم  المفاوضات  وعن 
الوضع  انقاذ  في  كبيرة  اماال  عليها  نعلق  واننا  لبنان  في  وسياسيا  سوريا،  في 

االقتصادي في لبنان، ونأمل مشاركتها في االتفاق لترسيم الحدود«.

»تجّمع العلماء«: لالإ�شراع

بتاأليف حكومة تكنو�شيا�شية قوّية
المالية  األزم���ة  تفاقم  »وس��ط  أن  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  رأى 
القوى  بعض  زالت  ما  اللبناني،  المجتمع  في  واالجتماعية  واالقتصادية 
السياسية تعرقل إمكانية تأليف حكومة تستطيع معالجة األوضاع الصعبة 
تشكيل  تمنع  تعجيزية،  شروط  لفرض  محاولة  في  الوطن  يعيشها  التي 
حكومة قادرة على اإلنقاذ لصالح تشكيل حكومة تنّفذ سياسات ال تصّب في 

مصلحة لبنان واللبنانيين«.
منها  الضروري  سيما  وال  األدوية  »فقدان  أن  على  أمس،  بيان  في  وشّدد 
واحتكارها  الضرورية  الغذائية  المواد  وفقد  المستعصية  األمراض  لعالج 
الالمسؤول عن حاكم مصرف لبنان في  الكالم  لزيادة أسعارها عبر  ارتقاباً 
المرسوم  ُينّفذ  أالّ  من  الخارج  في  طالبنا  على  والخوف  الدعم  رفع  موضوع 
الذي وّقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخصوص الدوالر الطالبي 
وعدم صدور قرار واضح يحّدد المسؤوليات عن انفجار المرفأ هل هو ناتج 
عن خطأ وإهمال أو هو قصور، ومن يتحّمل المسؤولية عن ذلك، والفساد الذي 
ما زال يتحّكم بمفاصل الدولة. كل ذلك يفرض االستعجال في تأليف حكومة 
قوية مدعومة من القوى السياسية األساسية تكون حكومة تكنوسياسية وال 
يتولى تسمية أعضائها شخص واحد لتكون مجلس إدارة بدالً من أن تكون 
حكومة قادرة، لذلك يجب أالّ يؤّجل موعد االستشارات إلى يوم آخر ولتتحّمل 

القوى السياسية والكتل النيابية مسؤولياتها«.
ودعا إلى »اإلسراع في تكليف رئيس للحكومة يكون قادراً هو وحكومته 
المساعدات  جلب  ويستطيع  بها،  يمّر  التي  األوضاع  من  الوطن  إنقاذ  على 
على  الوطن  مصلحة  ويقّدم  فرنسا،  من  خصوصاً  لبنان،  بها  الموعود 
هو  ما  بقدر  النقاط  لتسجيل  ليس  فالوقت  والحزبية،  الفئوية  مصالحه 

للتضحية في سبيل مصلحة لبنان الواحد«.
إلى  أميركيين  لموفدين  سّرية  زي��ارات  عن  اإلع��الن  »مع  أنه  إلى  ولفت 
لمصلحة  ماّسة  بحاجة  نحن  عنها،  الحصار  لرفع  إمكانيات  وبروز  سورية 
لبنان وسورية معاً للبدء منذ اآلن في مفاوضات ثنائية لبحث مواضيع مهّمة 
تساهم في تخفيف العبء االقتصادي لمعالجة مسألة النازحين السوريين 
وفتح الحدود بين البلدين لتجارة الترانزيت والتجارة بين البلدين وموضوع 
استجرار الطاقة الكهربائية من سورية إلى لبنان واالستفادة من المشاركة 

في مشاريع إعادة إعمار سورية«.
اإلمارات  بين  التطبيع  عملية  »تسارع  التجّمع  استنكر  ثانية،  ناحية  من 
السياسية  ال��رح��الت  خ��الل  م��ن  الصهيوني  والكيان  المتحدة  العربية 

والتجارية، كما توقيع االتفاق بين البحرين والكيان الصهيوني«.
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الوطن 4
إذ  كورونا،  فيروس  عداد  أمس  سجلّه  جديد   ارتفاع 
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 
لإلصابات  التراكمي  العدد  ليرتفع  جديدة،  حالة   1392

منذ 21 شباط الماضي إلى 64336 حالة.
بين  إصابة  حالة   1312 تسجيل  تّم  أّنه  وأوضحت 
»تّم  أّنه  إلى  مشيرًة  الوافدين،  بين  حالة  و80  المقيمين 
الـ24  الساعات  خــال  جديدة  وفــاة  حــاالت   5 تسجيل 
 .531 إلى  للوفيات  اإلجمالي  العدد  ليرتفع  الماضية، 
ساعة  الـ24  خال  االستشفاء  حاالت  »عدد  أّن  وذكــرت 
211 في العناية المرّكزة«،  643، من بينها  الماضية هو 
لكشف  مخبرّياً  فحصاً   12702 أجرت  »أّنها  إلى  الفتًة 
منها  الماضية،  الـ24  الساعات  خال  بكورونا  اإلصابة 

المطار. 824 فحصاً في 
في  الجامعي  الــحــريــري  رفــيــق  مستشفى  أعــلــن  و 
تقريره، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات 
 548 بلغ  المنصرمة  ساعة  الـ24  خــال  المستشفى 

فحصاً.
-  عـــدد الــمــرضــى الــمــصــابــيــن بــفــيــروس كــورونــا 

الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.
 -  عدد الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا 

خال الـ24 ساعة المنصرمة 23.
داخل  المتواجدين  المرضى  شفاء  ــاالت  ح عــدد   -  

المستشفى خال الـ24 ساعة المنصرمة 4.
المستشفى  داخل  من  مرضى  شفاء  حاالت  مجموع   -

منذ البداية حتى تاريخه 575 حالة شفاء.
- عدد الحاالت التي تّم نقلها من العناية المركزة إلى 

وحدة العزل بعد تحسن حالتها 1.
-  عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى 30.

- حاالت وفاة 1.

مستجدات االنتشار
في  كورونا  أزمة  متابعة  خلية  أعلنت  السياق،  وفي 
حالة   38 »تسجيل  اليومية  نشرتها  في  طرابلس  قضاء 
الماضية، موزعة  الـ24 ساعة  إيجابية جديدة في خال 
والبداوي:   9 الميناء:   ،27 طرابلس:  اآلتي:  الشكل  على 

 .»2
اإلجراءات  التشّدد في تطبيق  تأكيد »وجوب  وجّددت 
الحجر  التزام  »وجــوب  المصابين  مناشدًة  الوقائية«، 

المنزلي تحت طائلة المسؤولية«.  
في  ــوارث  ــك ال إدارة  لغرفة  اليومي  التقرير  وأفـــاد 
بفيروس  جديدة  إصابة   24 تسجيل  عن  عكار،  محافظة 
عــدد  إجــمــالــي  ليصبح  ــاء.  ــف ش حــالــة  و20  كـــورونـــا، 
المصابين المسجلين منذ بدء الجائحة في محافظة عكار 

إلى1407مصابين.
439 حالة. أّما  الحاالت اإليجابية قيد المعالجة اآلن: 
عدد  بلغ  حين  في  حالة.   946 الشفاء:  حاالت  إجمالي 
والمراقبة:755  المتابعة  قيد  المنزلي  الحجر  حــاالت 

حالة.
حالة  وجود  بيان،  في  أرزي  في  األزمة  خلية  وأعلنت 
الذين  جميع  من  من  وطلبت  البلدة  في  جديدة  كورونا 
خلية  مع  والتواصل  أنفسهم  حجر  المريض  خالطوا 

األزمة.
في  فيها  الصحي  األمن  ولجنة  منيارة  بلدية  وأعلنت 
تم  وأنه  البلدة،  في  جديدتين  إصابتين  تسجيل  بيان، 
للمصابين  مخالطين  ألشخاص    PCRفحص  28 إجراء 
إلى  نصل  ال  »كي  وقالت  سلبية،  كلها  وأتــت  البلدة  في 
الحمراء  المناطق  ضمن  لتصنيفنا  ومنعاً  أسوأ  مرحلة 
وتــداركــاً  البلدة  إقفال  مرحلة  إلــى  لوصولنا  وتفادياً 
لدخولنا النفق المظلم، نناشدكم بذل المزيد من التعاون 

وفرض المزيد من إجراءات الحيطة والحذر على أنفسكم 
وعلى جميع المحيطين بكم«. 

على خط آخر، أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي، 
بتاريخ  أجريت  التي   PCR فحوصات  »كل  أن  بيان  في 
19 الحالي في مستشفى بشري الحكومي بالتعاون مع 

مؤسسة حبيب كيروز أو فردياً أتت نتائجها سلبية«.
قضاء  في  كورونا  أزمــة  متابعة  خلية  أعلنت  كذلك، 
إيجابية  حاالت   6 »تسجيل  اليومية  نشرتها  في  زغرتا 
موزعة  الماضية،  ساعة  والعشرين  األربع  خال  جديدة 

على الشكل اآلتي: زغرتا: 2، مجدليا: 3، وارده: 1«. 
في  الكورة  قضاء  في  األزمــات  إدارة  لجنة  وأعلنت 
في  جديدة  إيجابية  حالة   14 »تسجيل  اليومية  نشرتها 
الشكل  على  موزعة  الماضية،  ساعة   24 خال  الكورة 
 ،1 كفرقاهل:   ،1 أنفه:   ، راسمسقا:2   ،1 وسبا:   : اآلتــي 
النخلة   ،1 برسا:   ،4 دده:    ،1 كفرحاتا:   ،2 كفرصارون: 

وحارة الخاصة: 1«. 
المنزلي  الحجر  التزام  »وجوب  المصابين  وناشدت 

تحت طائلة المسؤولية«. 
»تثبيت  بيان  في  شكا  بلدية  في  األزمة  خلية  وأعلنت 
البلدة،  فــي  ــا  ــورون ك بــفــيــروس  أربـــع حـــاالت جــديــدة 
إلى  داعــيــًة  المنزلي«،  الحجر  يلتزمون  والمصابون 

»ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية«.
المكاوي  محمد  القاضي  لبنان  جبل  محافظ  وطلب 
من البلديات واتحاد البلديات »الراغبة باتخاذ إجراءات 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحّد  تنظيمية  وتدابير 
بقرارات  المشمولة  غير  منها  لكل  البلدي  النطاق  ضمن 
الداخلية والبلديات، ضرورة  اإلقفال الصادرة عن وزارة 
لهذا  مخالفة  أي  وأن  الشأن،  بهذا  اإللزامية  المراجعة 

التعميم تعّرض مرتكبيها للمساءلة القانونية«.
الوضع  تطّور  تضمن  بياناً  الحدت  بلدية  وأصــدرت 
 31« فيه  جــاء  ــس،  أم يــوم  حتى  المنطقة  في  الوبائي 
ساعة  الـ24  خال  في  جديدة  إصابات   10 شفاء،  حالة 
 139 المخالطين،  من  إصابات   4 ضمنهم  من  الماضية، 
و149  المتابعة  قيد  النشطة  اإليجابية  الحاالت  مجموع 

مخالطاً في الحجر المنزلي اإللزامي«.
 بدورها أشارت بلدية شحيم، إلى »تسجيل 9 إصابات 
التراكمي  »العدد  أن  إلــى  مشيرًة  البلدة«،  في  جديدة 
مصابون   ،112 البلدة:  ضمن  مصابون  كاآلتي:  أصبح 
من شحيم يسكنون خارجها: 13، عدد حاالت الوفاة: 2، 

وعدد حاالت الشفاء اإلجمالية: 134«. 
تّم  أنه  الخروب  اقليم  داريا في  بلدية  كذلك، أوضحت 

»تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا«. 
ممرضة  إصابة  بيان  في  النجارية  بلدية  وأعلنت 
بلدية  وأعلنت  الفيروس.  مكافحة  في  األول  الصف  من 
قناريت في بيان تسجيل إصابة ألحد المواطنين«، طالبًة 
من المخالطين »االتصال بلجنة كورونا في البلدية على 

الرقم 70121244«.
»نتيجة  ــه  أن بيان  فــي  البيسارية  بلدية  ـــادت  وأف
 5 وجود  تبين  البلدة  في  أجريت  التي   pcr للفحوصات 
المنزلي«، طالبًة من »المخالطين  إصابات تلتزم الحجر 

»إجراء فحص pcr  وحجر أنفسهم أربعة أيام«.
وأعلنت بلدية الزهراني في بيان »أنها رصدت حالة« 
حجر  المخالطين  جميع  من  وطلبت  جديدة  كــورونــا« 
أنفسهم واالتصال على الرقم 03204508 إلجراء فحص

.  PCR
إصابة  صــيــدا،  قــضــاء   - بنعفول  بلديه  وسّجلت 
بالفيروس في البلدة، متمنيًة على »المخالطين التواصل 
 /03 غــدار  نبيل  يلزم:  ما  إلجــراء  الــطــوراىء  لجنة  مع 

.673577/03 الرز  579046، طال 

 كذلك، أعلنت بلديه كفرملكي في بيان أنه »ثبت لديها 
»الحالة  أن  إلى  مشيرًة  كورونا«،  بفيروس  إصابات   5
الصحية للمصابين جيدة وهم يتابعون الحجر المنزلي 
الحجر  إلزامية  وإباغهم  مخالطيهم  بعض  تحديد  وتم 

المنزلي«.
وطلبت البلديه من »جميع المخالطين االلتزام بالحجر 
ــراءات  اإلج ومتابعة  المسؤولية  طائلة  تحت  المنزلي 
الازمة معهم وفق تعليمات مصلحة الصحة في محافظة 

الجنوب«.
عن  الصادر  اليومي  التقرير  أعلن  ــار،  اإلط هــذا  وفــي 
مرجعيون   - عامل  جبل  بلديات  اتحاد  في  األزمة  خلية 
قضاء  طبيب  تقرير  على  بــنــاء  ــا،  ــورون ك مستجدات 

مرجعيون والبلديات وسجل أمس:
في   1 الجبل،  ميس  في   1 خمس،  جديدة:  حــاالت   -

الطيبة، 3 في ديرسريان. 
- حاالت وافدة: 1 الخيام. 

- حاالت الشفاء: خمس في الصوانة. 
وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى االتحاد ومنذ 
بداية األزمة حتى تاريخه هو 322 وحاالت الشفاء 214 
حالة   81 المتابعة  قيد  حالياً  توجد  وفــاة.  حــاالت  و9 
المنزلي، و4  77 منها قيد الحجر  مصابة مؤكدة مخبرياً 

حاالت داخل »مستشفى بنت جبيل الحكومي«. 
حالة  ــود  وج عــن  عــدلــون  فــي  األزمـــة  خلية  وأعلنت 
ملتزمة  اآلن  وهــي  البلدة،  في  المقيمين  بين  إيجابية 
كل  عند  بها  االتصال  متمنيًة   المنزلي،  الصحي  الحجر 

حالة مشبوهة.
إلى ذلك أعلنت بلدية الدوير، في بيان ثبوت 6 إصابات 
عائلة  من  أشخاص  ثاثة  وهي:  البلدة  في  بالفيروس 
منزلهم،  في  تعمل  أجنبية  عاملة  إلى  باإلضافة  واحدة 

حالتان لشخصين مقيمين في البلدة.
وأكدت أن »جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي 
بإشراف البلدية، التي تعمل على إحصاء المخالطين لهم 

بالتعاون مع وزارة الصحة«.
الكوارث في اتحاد بلديات قضاء  إدارة  وأفادت وحدة 
وسام  الدكتور  القضاء  طبابة  رئيس  لتقرير  وبناء  صور 
غزال، أنه تم  تسجيل 41 إصابة بكورونا مثبتة ومؤكدة 
حاالت   6 بينهم  مخالطين  لمقيمين  إصابة   40 مخبرياً، 
اإلثيوبية،  التابعية  من  وحالة  الفلسطينية  التابعية  من 

وإصابة واحدة لوافد .
وتوزعت اإلصابات على النحو التالي :صور: 5، البص: 
4، الحوش: 4، البرج: الشمالي 4، بدياس: 3، المساكن: 
النهر:  1، ديرقانون  1، جويا:  الشبريحا:   ،1 2، طيردبا: 
محرونة:   ،1 الشهابية:   ،1 رشكنانية:   ،1 البازورية:   ،1
1، العباسية: 1، ديرقانون رأس العين: 1، السماعية: 1، 
 ،1 صديقين:   ،1 قانا:   ،1 صريفا:   ،1 يانوح:   ،1 عيتيت: 

الشعيتية: 1، قيد التحقق: 1.
إلى  إرتفع  القضاء  في  المصابين  عدد  فإن  وعليه 
الشكل التالي:  232 حالة  توزعوا على  1619 مصاباً 
بينها  محلية  1387حالة  ــاة(  وف 3حاالت   ( ــدة  واف
و33  الفلسطينية  التابعية  من  لمواطنين  حالة   274
التابعية  من  حاالت  و4  السورية  التابعية  من  حالة 
الدولية  الــطــوارئ  قــوات  من  حالة   114 العراقية. 
 919 تماثل  وقد  محلية.  وفاة  حالة   19 )يونيفيل(، 
مخبرياً  شفاًء   550 بينهم  تماماً  الشفاء  إلى  منهم 

و369 شفاًء زمنياً.
عّدة  إصابات  تسجيل  عن  الفرنسية  السفارة  وأعلنت 
في صفوف موّظفيها في بيروت، مشيرًة إلى أّنه سرعان 
األطباء،  إشــراف  تحت  المناسبة  ــراءات  اإلج اّتخذت  ما 
تتعافى،  وهي  جيدة  بصحة  السفيرة  »وضع  أّن  مؤكدًة 

وستخضع في األيام المقبلة لفحص جديد«.
للضمان  الوطني  للصندوق  العام  المدير  ــدر  وأص
 648 الرقم  اإلعامية  »المذكرة  كركي  محمد  االجتماعي 
 4 بموجبها  ــاف  أض  ،2020 األول  تشرين   19 تاريخ 
مختبرات جديدة إلجراء فحص كورونا، ليصبح إجمالي 
عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 71. والمختبرات 

الجديدة التي أضيفت هي: 
 HOTEL DIEU أوتيل ديو دي فرانس   -  مختبر 

.  DE FRANCE
 Professional Healthcare مــخــتــبــرات    -

.  )Diagnostic )PHD
-  مختبرات EVA LAB للتحاليل الطبية المتطورة. 

- مختبرات سانت إيلي الطبية – انطلياس.
عن  صادر  بيان  في  العامة،  الصحة  وزارة  وكشفت 
لرحات   PCR فحوص  استكمال  عن  اإلعامي،  مكتبها 
تاريخ  من  بكل  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت 
الدفعة  إلى  إضافة  و2020/10/17،   2020/10/16
 ،2020/10/18 بتاريخ  أجريت  فحوص  من  األولــى 
وثاثين  إحــدى  وجــود  أظهرت  النتائج  أن  إلى  مشيرًة 

حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 2020/10/16 كالتالي:

)خمس   307 رقم   MEA شركة  لياً:  القاهرة  رحلة 
حاالت إيجابية(.

 وجاءت نتائج 2020/10/17 كالتالي:
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 )حالتان 

إيجابيتان(.
406 )حالة  أبابا: الشركة األثيوبية رقم  رحلة أديس 

واحدة إيجابية(.
)حالتان   572 رقــم   MEA شركة  أبيدجان:  رحلة 

إيجابيتان(.
)حالة   828 رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 

واحدة إيجابية(.
)حالتان   713 رقم  المصرية  الشركة  القاهرة:  رحلة 

إيجابيتان(.
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 )جميعها سلبية(.

)جميعها   416 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 
سلبية(.

)جميعها   957 رقم  اإلماراتية  الشركة  دبــي:  رحلة 
سلبية(.

)جميعها   135 رقم  العراقية  الشركة  البصرة:  رحلة 
سلبية(.

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 )حالة واحدة 
إيجابية(.

)جميعها   4960 ــم  رق  TO شركة  بــاريــس:  رحلة 
سلبية(.

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 )ثاث حاالت 
إيجابية(.

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 )جميعها 
سلبية(.

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 )جميعها سلبية(.
)جميعها   216 رقم   MEA شركة  بروكسيل:  رحلة 

سلبية(.
)جميعها   826 رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 

سلبية(.
307 )حالة واحدة  MEA رقم  القاهرة: شركة  رحلة 

إيجابية(.
 وجاءت نتائج 2020/10/18 كالتالي:

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 )جميعها سلبية(.
)جميعها   418 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 

سلبية(.
)أربع   756 رقم   Pegasus شركة  اسطنبول:  رحلة 

حاالت إيجابية(.
رحلة أديس أبابا: الشركة األثيوبية رقم 406 )حالتان 

إيجابيتان(.
)سبع   828 رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 

حاالت إيجابية(.

كورونا: ت�صجيل 5 وفيات و1392 �إ�صابة جديدة و�لعدد �الإجمالي للحاالت �إلى 64336

اأخبار اقت�صادية

لم يطرأ تغّير ُيذكر على أسعار النفط لتستقر بعدما 
ُمنيت بخسائر على مدى ثاثة أيام نتيجة المخاوف 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  تزايد  يقود  أن  من 

عالمياً لعرقلة تعافي الطلب على الوقود.
بنحو  اآلجلة  التعامات  في  »برنت«  خام  وتراجع 
طفيف بنسبة 0.1 بالمئة إلى 42.58 دوالر للبرميل، 
بعدما  غرينيتش،  بتوقيت   06:35 الساعة  بحلول 
دوالر   42.19 السابقة  الجلسة  خال  سجل  قد  كان 

للبرميل.
تكساس  »غرب  لخام  اآلجلة  العقود  ارتفعت  فيما 
الوسيط« بواقع سنت واحد إلى 40.84 دوالر للبرميل. 
العالم  في     19  - بكوفيد  اإلصابة  حاالت  وتجاوزت 
الموجة  تصاعد  مع  الفائت،  اإلثنين  مليوناً،  أربعين 
الثانية للمرض في أوروبا وأميركا الشمالية، لتقود إلى 
إجراءات عزل جديدة. وقالت محللة الطاقة لدى »فاندا 
على  قاتمة  سحب  »تخّيم  هاري  فاندانا  إنسايتس«  

سوق النفط من جديد«.
بالفعل.  ضعيفة  كانت  الطلب  »صــورة  وأضافت 
تضررت معنويات اإلمدادات يوم االثنين بعد إحجام 
في  النظر  إعادة  إلى  اإلشــارة  عن  وروسيا  السعودية 
زيادة االنتاج التي تخطط لها )أوبك+( في شهر كانون 

الثاني المقبل«.
في موازاة ذلك، قال وزير النفط العراقي في مؤتمر 
أمس، إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية 
من  الثاني  الربع  في  العراق  في  النفطية  للمشاريع 

العام المقبل.
الــروســي،  الطاقة  وزيــر  أشــار  سابق  ــت  وق ــي  وف
ألكسندر نوفاك، إلى أن سوق النفط »متقلبة للغاية« 

وأن »الــوضــع هــش«. وتــوقــع الــوزيــر الــروســي أن 
ينخفض االستثمار العالمي في الطاقة هذا العام وسط 
أزمة كورونا بنسبة %18 - %20، وهذه النسبة تفوق 

انخفاض الطلب العالمي على النفط.
ألوانه  السابق  من  »إن  للصحفايين  نوفاك  وقــال 
بعد  أوبك+  اتفاق  معايير  تعديل  إمكان  عن  الحديث 
تقويم  الضروري  فمن  الثاني،  كانون  شهر  من  األول 

تطور أوضاع السوق خال األشهر المقبلة«.
النفط  ســوق  أن  سابق،  وقــت  في  نوفاك  وأعلن 
العالمي قد يتوازن بحلول نهاية عام 2020 أو بحلول 
منتصف عام 2021، مع مراعاة تحقيق متوسط قيمة 
في  التجاري  النفط  الحتياطي  سنوات  خمس  لمدة 

العالم.
وتجدر اإلشارة إلى أن »اتفاقيات »أوبك +« الجديدة 
النفط  إنــتــاج  بخفض  المنصرم،  ــار  أي فــي  انطلقت 
وفي  شهرين،  لمدة  يومياً  برميل  مليون   9.7 بمقدار 
الحجم إلى تموز.  هذا  تمديد  تم  الماضي،  حزيران   6
ووفقاً للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة 
من الدول األعضاء في »أوبك« المشاركة في الصفقة، 
برميل  مليون   6.085 بمقدار  النفط  إنتاج  تخفيض 
تشرين  لمستوى  استناداً  المحددة.  األشهر  في  يومياً 
السعودية،  العربية  المملكة  باستثناء   ،2018 األول 
إلى  يومياً  برميل  مليون   11 من  اإلنتاج  تخّفض  فهي 

المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل.

وتضّرر  أمس،  هبوط،  على  الخليج  في  األسهم  أسواق  معظم  أغلقت 
في  مصرف  أكبر  الوطني،  دبي  ــارات  اإلم لبنك  خسائر  من  دبي  مؤشر 

اإلمارة.
هبوط  مع  بالمئة   0.2 السعودية  في  لألسهم  الرئيسي  المؤّشر  ونزل 
سهم شركة »أرامكو« السعودية 0.4 بالمئة وسهم االتصاالت السعودية 

بحسب وكالة »رويترز«. وذلك  بالمئة،   0.3
للصناعات  و«الــســعــوديــة  السعودية  ــو«  ــك »أرام شركتا  ـــّررت  وق
إلى  الخام  النفط  لتحويل  مشروعهما  تقويم  إعادة  )سابك(،  األساسية« 
دمج  إلى  ذلك  من  بدالً  اآلن  ويتطلعان  دوالر  مليار   20 بقيمة  كيماويات 

مرافق قائمة.
العالم  حول  النفط  شركات  فيه  تعيد  الــذي  الوقت  في  القرار  يأتي 
تقويم مشاريع الطاقة للحفاظ على السيولة مع انهيار الطلب الناجم عن 
لفترة  ضعيفة  الخام  أسعار  بإبقاء  يهّدد  الذي  كورونا،  فيروس  جائحة 

طويلة.
 0.5 )سابك(  األساسية  للصناعات  السعودية  الشركة  سهم  وتراجع 

بالمئة.
بخسارة  متأثراً  بالمئة   1.3 دبي  بورصة  في  الرئيسي  المؤّشر  ونزل 
ألسهم بنك اإلمارات دبي الوطني، عقب انخفاض حاد ألرباح  بالمئة   3.2
فيروس  أزمة  بسبب  الرديئة  الديون  رسوم  في  زيادة  إثر  الثالث  الربع 

كورونا. وانخفض سهم بنك دبي اإلسامي 1.7 بالمئة.
بنك  سهم  هبوط  من  متضرراً  بالمئة   0.4 أبوظبي  مؤّشر  وتراجع 

أبوظبي األول 0.7 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة.
 1.4 ناقات  سهم  صعود  بفضل  بالمئة   0.2 المؤّشر  ارتفع  قطر،  وفي 
صافي  ارتفاع  عن  )ناقات(  الغاز  لنقل  قطر  شركة  وأعلنت  بالمئة. 

الربح في تسعة أشهر 23.6 بالمئة على أساس سنوي.

�صحب قاتمة تخيم على �صوق �لنفط  

وتعديل معايير �تفاق �أوبك+ غير و�رد 

�أ�صو�ق �الأ�صهم في �لخليج

ُتغلق على هبوط وت�صّرر موؤ�ّصر دبي

تعاون مالي لبناني - فرن�سي

 التقى وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني 
كاً منPaul Touzet ، ممثل المدير العام للمالية الفرنسية 
و Nathalie Meulan ، مديرة مشروع )FEXTE( الممّول 
المديرية  مساعدة  إلى  يهدف  والــذي  الفرنسية  الدولة  من 
وتحديث  القوانين  تطوير  على  العقارية  للشؤون  العامة 
العام  المالية  مدير  حضور  في  المواطن،  مع  والعاقة  اإلدارة 

بالتكليف جورج معراوي.
بين  المشترك  التعاون  في  البحث  االجتماع،  خال  وجرى 

اإلدارة الفرنسية واإلدارة اللبنانية ووزارة المال.
 

التفّلت الحا�سل بت�سعير ال�سلع 

في  العام  االقتصادي  الواقع  درويش  علي  النائب  عرض 
تصريف  حكومة  في  والتجارة  االقتصاد  وزيــر  مع  لبنان 
لبنان  اقتصاد  بها  يمّر  التي  والمشاكل  نعمة،  راوول  األعمال 
المدير  حضور  في  أخيراً،  بالباد  عصفت  التي  األزمات  بعد 

العام للوزارة محمد أبو حيدر.
السلع  بتسعير  الحاصل  »التفلّت  أسباب  درويش  وناقش 
متابعة  »ضرورة  مؤكداً  منها«،  األساسية  خصوصاً  والمواد 
بحق  غرامة  فــرض  مع  السلع،  وتسعير  التجار  الحكومة 
في  الحاصل  االنفات  ولضبط  الــوزارة  لتعاميم  المخالفين 

األسواق«.

مرت�سى بحث وعزالدين 

الأمن الغذائي

عباس  األعمال  تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  استقبل 
مرتضى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حسن عزالدين، 
صور.  قضاء  في  الزراعي  القطاع  بأوضاع  التداول  تم  حيث 

ودعا عزالدين إلى »تحقيق األمن الغذائي وعدم هدم ما تبقى 
من أسس بقاء القطاع الزراعي في ظل األزمة الراهنة«.

رف�ض رفع الدعم عن ال�سلع 

واالتحاد  االقتصادية  الهيئات  بين  مشترك  اجتماع  ُيعقد 
الهيئة  ورئيس  النقابية  التنسيق  وهيئة  العام  العمالي 
مجلس  ورئيس  اللبنانية   الجامعة  في  لألساتذة  التنفيذية 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  عام  ومدير  إدارة 
الكعكي  عــونــي  والــمــحــرريــن  الصحافة  نقيبي  بمشاركة 
مبنى  أمام  اليوم  ظهر  عشرة  الثانية  في  القصيفي،  وجوزيف 
حكومة  تأليف  عناوين:  تحت  وذلك  العام،  العمالي  االتحاد 
وإعمار  األساسية  السلع  عن  الدعم  رفع  رفض  فوراً،  منتجة 

بيروت.

النقل البّري يرجئ اجتماعه

تأجيل  عن  البّري  النقل  قطاع  ونقابات  اتحادات  أعلنت   
األربعاء  اليوم  المقّرَرين  الصحافي  والمؤتمر  االجتماع 
مقّر  في  الظهر  قبل  والنصف  العاشرة  في  الخميس  غد  إلى 
االتحاد العمالي العام، وذلك »بناًء على تمني رئيس االتحاد 
مع  البّري  النقل  قطاع  اجتماع  تزامن  وبسبب  األسمر،  بشارة 
الحّرة  المهن  ونقابات  االقتصادية  للهيئات  الطارئ  االجتماع 

في مقّر االتحاد العمالي العام« بحسب بيانها.

زيادة يتفقد مكاتب المنطقة 

القت�سادية

بسام  والشمال  طرابلــس  في  المهندســـين  نقــيب  تفّقد 
والتقى  الخاصة،  االقتصـــادية  المنـــطقة  مكاتب  ــادة  زي
ضناوي،  حسان  الدكتور  المنــطقة  إدارة  المكلّف  المسؤول 
مكاتــب  عــلى  تعدٍّ  من  حصل  ما  تفاصيل  على  منه  واطلع 
المنــطقة  مكاتب  »استهداف  أن  ــادة  زي واعتبر  المنطقة. 
االقتصادية في طرابلس نهاية األســبوع الماضــي، ما هــو إالّ 
اســتهداٌف رمزي ومبــّطن ألحد أهــم المــرافق االقتصادية في 
نهــوض  رافعة  تشــكيل  في  مستقباً  عليها  المعّول  الشمال، 
ولبنان«،  والشمال  طرابلس  فــي  واستثماري  اقتصادي 
االقتصادية  المنطــقة  الدنيء ال يســتهدف  العــمل  وقال »هذا 
فحسب بل اإلســاءة إلى كــل المرافــق الحــيوية في العاصمة 

الثانية«.

اإعفاء التعاونيات الزراعية 

من الر�سوم 

الزراعية  العلمية  األبحاث  لمصلحة  العام  المدير  أصدر 
حكومة  في  الزراعة  وزير  من  وتوجيه  بمبادرة  افرام  ميشال 
وحسب  يقضي  تعميماً  مرتضى،  عباس  األعمال  تصريف 
من  التعاونيات  هذه  بإعفاء  الزراعية،  التعاونيات  قانون 

المخبرية. التحاليل  رسوم 
للتعاونيات  الــوزارة  دعم  إطار  في  المبادرة  هذه  وتأتي 
تقوم  والتي  خصوصاً،  الريفية  والنسائية  عمموماً  الزراعية 
فحصها  يتم  لكي  أنواعها  على  الريفية  المأكوالت  بتصنيع 
جودتها  لضمان  للمواصفات  مطابقة  شــهــادة  وإعطائها 

وتسهيل بيعها وتصديرها.

اإلمارات دبي الوطني يهبط ببورصة دبي

مرتضى مستقبال عز الدين

وزني مستقبال وفدا فرنسيا
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

لإلحصاء،  المركزّي  الجهاز  ذكر   {
أن خسائر االقتصاد الفلسطيني للعام 
الحالي بلغت أكثر من 2.5 مليار دوالر 
أميركي مقارنة مع العام 2019، وذلك 
بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة 

فيروس كورونا.
أعّده  تقرير  في  اإلحصاء  وأوض��ح 
في  اإلحصائية  المؤشرات  أبرز  حول 
فلسطين للعام 2020، في ظل جائحة 
لمناسبة  وذلك  أمس،  ونشره  كورونا، 
اليوم العالمي لإلحصاء، الذي يصادف 
من  الفرد  نصيب  أن  الثالثاء،  اليوم 
انخفض،  قد  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
نصيب  انخفاض  المتوقع  من  حيث 
الفرد بنسبة %15.6، مقارنة مع العام 
دوالر   2,840.3 إل��ى  ليصل   ،2019

أميركي.
} بحث مدير عام الدائرة السياسية 
عبد  أن��ور  السفير  التحرير  لمنظمة 
جمهورية  سفير  مع  أم��س،  ال��ه��ادي، 
فونغ  سورية  ل��دى  الشعبية  الصين 
والتطورات  الراهنة  األوض���اع  بياو، 

السياسية على الساحة الفلسطينية.
وأكد عبد الهادي، خالل اللقاء، الذي 
الصين  جمهورية  سفارة  مقر  في  ُعقد 
السورية،  العاصمة  ف��ي  الشعبية 
تربط  التي  العالقات  عمق  دم��ش��ق، 
مواقفها  مثمناً  وفلسطين،  الصين 
الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، 
الدولي  بالقانون  التمسك  خ��الل  من 
وبالشرعية  المتحدة  األمم  وبقرارات 
الوحيد  الضامن  باعتبارها  الدولية، 

لألمن والسلم في المنطقة والعالم.
االحتالل  انتهاكات  استعرض  كما 
المتواصلة بحق الفلسطينيين وخاصة 
»إسرائيل«  أن  إل��ى  مشيراً  األس���رى، 
ت��رف��ض إط���الق س���راح األس��ي��ر ماهر 
 86 منذ  الطعام  عن  المضرب  األخرس 

يوم احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.
واآلث��ار  السياحة  وزي��رة  بحثت   {
مالطا  جمهورية  وسفير  معايعة  روال 
لدى دولة فلسطين فرانكلين اكويلينا، 
المشترك  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تطوير 
على  والحفاظ  السياحي  المجال  في 
التراث الثقافي وتطوير آفاق المشاريع 

الثنائّية.
وتطّرقت معايعة خالل اللقاء أمس، 
إلى آخر التطورات عن جائحة كورونا، 
الفلسطينية  الجهود  له  وصلت  وم��ا 
اإلن��س��ان  وحماية  ال��وب��اء  لمكافحة 
الفلسطيني، حيث يعد قطاع السياحة 
األكثر  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  فلسطين  ف��ي 
الذي  األخير  القطاع  أنه  كما  تضرراً، 

ستعود إليه الحياة.

ال�سام

} جّدد رئيس المجموعة البرلمانّية 
س��وري��ة  م��ع  ل��ل��ص��داق��ة  التشيكية 
إدان��ت��ه  غروسبيتش  ستانيسالف 
الجانب  أحادية  القسرية  اإلج���راءات 
ال��ت��ي ي��ف��رض��ه��ا االت���ح���اد األوروب����ي 
والواليات المتحدة على سورية مؤكداً 
أنها تشكل عمالً إجرامياً وال سيما أنها 
كورونا  وباء  انتشار  ظل  في  تتواصل 

عالمياً.
تصريح  ف��ي  غروسبيتش  ول��ف��ت 
الحاجة  إل��ى  ب��راغ  في  سانا  لمراسل 
ال��م��ل��ح��ة إلع�����ادة ت��أه��ي��ل ال��م��راف��ق 
دمرها  التي  الصحية  والمؤسسات 
اإلرهاب في سورية بأسرع وقت وإعادة 
أنحاء  جميع  إل��ى  الطبيعية  الحياة 
والطويلة  المريرة  المعاناة  بعد  البالد 
السوري  الشعب  على  فرضت  التي 

جراء الحرب اإلرهابّية على بالده.

العراق

} أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، 
أمس، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء 
بإغالق  توجيهاً  الكاظمي  مصطفى 
بغداد  في  للنازحين  مخيمات  خمسة 
شمول  أك��دت  فيما  »قريباً«،  وديالى 
نحو خمسة آالف عائلة بمنحة المليون 

ونصف المليون دينار.
العراقية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
كريم  ال�����وزارة  وك��ي��ل  ع��ن  الرسمية 
النوري، أنه »سيتم حالياً. شمول نحو 
المليون  بمنحة  عائلة  آالف  خمسة 
بالعائالت  الخاصة  المليون  ونصف 
العائدة من النزوح، وهذه المنحة توزع 
حسب أولويات التقديم، فضالً عن توفر 

التخصيص«.

الأردن

باسم  اإلع��الم��ي  الناطق  أعلن   {
جهاد  لالنتخاب  المستقلة  الهيئة 
أحد  استدعت  الهيئة  ان  المومني 
المترشحين الذي كان أثار في دعايته 
االنتخابية جدالً من خالل االعالن عن 
تقديم الكهرباء مجاناً لكل ناخب حيث 
تم استدعاؤه من قبل لجنة المخالفات 
لالنتخاب  المستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف��ي 
والمغزى  اإلع��الن  صحة  من  للتحقق 
الطاقة  منه، وأفاد بأنه قصد مشاريع 
المتجددة واهميتها بالنسبة للمواطن 
على  توقيعه  تّم  عليه  وبناء  األردني، 
وردت  اينما  العبارة  هذه  بإزالة  تعهد 
لكونها اوحت باستخدام المال الفاسد 
ض��روري��ة  خ��دم��ة  تقديم  ط��ري��ق  ع��ن 
توضح  بعبارة  واستبدالها  للناس، 
فكرة وأهمية الطاقة المتجددة لجميع 

المواطنين.

الكويت

صندوق  عن  صادر  تقرير  توّقع   {
النقد الدولّي أن تسجل منطقة الخليج 
انكماشاً بنسبة 6 في المئة في الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل العام 
التعافي  بعودة  تقديرات  مع  الحالي، 
وتحقيق نمو بواقع 2.3 في المئة خالل 
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اأخبار الوطن
والحتالل الأميركّي يوعز لميلي�سيا »ق�سد« با�ستكمال اعتداءاتها.. �سناعّيو حلب يتخّوفون من تاأثير �سلبّي لرفع اأ�سعار المازوت 

بدء ان�صحاب جي�ش االحتالل التركّي من نقطة مورك المحا�صرة

العمليات الم�ستركة العراقّية تك�سف نتائج تجريف اأخطر معاقل »داع�ص« اأثناء عمليات تطهير جزيرة كنعو�ص �سمالي البالد

الكاظمي لميركل: نتطلع ل�صراكة حقيقية في اإعادة االإعمار

حما�ش تتحّدث عن �صغوط خارجّية الإعاقة م�صار الوحدة الوطنّية

فتح: م�صر وافقت على ا�صت�صافة الحوار الفل�صطينّي 

نقطة  من  شاحنات  قافلة  أول  أمس  خرجت 
برفقة  اسمنتية  وك��ت��الً  ع��رب��ات  تقل  م���ورك، 
وصلت  والتي  الروسية،  العسكرية  الشرطة 
في  ال��م��ح��اص��رة  ال��م��راق��ب��ة  نقطة  إل��ى  ح��ال��ي��اً 
معرحطاط، جنوب إدلب تحضيراً إلدخالها إلى 
مناطق سيطرة اإلرهابيين في جبل الزاوية وفق 

المعلومات األولية.
المراقبة  نقطة  إخ��الء  عملية  تستغرق  وقد 
يومين على األقل بعد حصار نحو عام وشهرين 
قيام  نتيجة  وذلك  الماضي،  أغسطس  آب/  منذ 
فيها  بما  النقطة  كل  بتفكيك  التركي  الجيش 
لها.  الحماية  التي كانت تؤمن  االسمنتية  الكتل 
 20 نحو  تضم  التي  الثانية  القافلة  وتستعد 

شاحنة للخروج خلف خط سير القافلة األولى.
ستشمل  االخ��الء  عملية  إن  مصادر،  وقالت 
زمنية  م��دة  ضمن  المحاصرة  النقاط  جميع 

محددة، وذلك ضمن اتفاق تركي - روسي.
عملية  أن  إل��ى  المعلومات  تشير  حين  في 
وقتاً  أن��ق��رة  منح  مقابل  تكون  ق��د  االنسحاب 
إضافياً لتطبيق اتفاق فتح األوتوستراد الدولي 
العسكرّي  العمل  وتأجيل  الالذقية،   - حلب 
للجيش السوري، ضد الجماعات المسلحة التي 

تعرقل تنفيذ االتفاق.
 7 المحاصرة نحو  التركية  النقاط  وبلغ عدد 
مورك  في  تتوزع  فرعية  وأخرى  رئيسّية  نقاط 
األوتوستراد  بجانب  ومعرحطاط،  حماة  شمال 
الدولي حلب دمشق والصرمان و4 نقاط فرعية 
قرب  والعيس  الطوقان  وتل  سراقب  محيط  في 
حلب والراشدين على األوتوستراد الدولي حلب 

- دمشق - الزربة وغيرها.
لوجستي  إمداد  خط  المراقبة،  نقاط  وكانت 
على  للهجوم  المسلحة  للجماعات  وعسكري 
مواقع الجيش السوري، خالل سيطرة الفصائل 
قبل  دمشق،   - حلب  الدولي  األوتوستراد  على 
أن يبدأ الجيش السوري هجومه الواسع، الذي 
حلب  الدولي  األوتوستراد  كامل  فيه  استعاد 
إدلب  بجنوب  م��روراً  حماة  شمال  من  دمشق   -

وصوالً إلى جنوب غرب حلب.
إلى  التركّية  المراقبة  نقاط  حينها  وتحّولت 

نقاط استطالع ومصدر معلومات وتحديد مواقع 
بواسطة  واستهدافه  السوري  الجيش  انتشار 
طائرات بيرقدار، خالل عملّياته العسكرية على 
األوتوستراد الدولي حلب - الالذقية، باإلضافة 
فيها  المنتشرة  المدفعية  مرابض  استخدام  إلى 
السوري  الجيش  انتشار  م��واق��ع  الستهداف 
عليها  تسيطر  التي  القرى  نحو  تقدمه  وعرقلة 
جنوب  ال��زاوي��ة  جبل  في  المسلحة  الفصائل 

إدلب.
وفي سياق متصل، استولت ميليشيا »قسد« 
بقوة  األميركي  االحتالل  ق��وات  من  المدعومة 
غويران  حي  في  الشرطة  مساكن  على  السالح 
منها  األه��ال��ي  وط���ردت  الحسكة  مدينة  ف��ي 

وأصابت امرأة وطفلها خالل االعتداء عليهم.
في  سانا  لمراسل  أهلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
الحسكة أن عناصر مسلحة من ميليشيا »قسد« 
طّوقوا مساكن الشرطة في حي غويران المكّونة 
فيها  المنازل  واقتحموا  طابقية  أبنية   8 من 
وطردوا األهالي وألقوا بأمتعتهم وأثاث منازلهم 

خارجها.
أصيبا  وطفالً  امرأة  أن  إلى  المصادر  ولفتت 
برضوض شديدة جراء اعتداء ميليشيا »قسد« 
عناصر  منع  األه��ال��ي  محاولة  خ��الل  عليهما 

وطردهم  منازلهم  على  االستيالء  الميليشيا 
منها.

الطفل  وال���د  بين  للمراسل  تصريح  وف��ي 
من  والدته  عن  الدفاع  حاول  طفله  أن  المصاب 
أدى  ما  ضرباً  فأبرحوه  الميليشيا  اع��ت��داءات 
متعددة  أنحاء  في  برضوض  ووالدته  إلصابته 

من جسديهما.
غويران  سجن  بجوار  الشرطة  مساكن  وتقع 
قوات  فيها  تتمركز  التي  األبنية  من  وبالقرب 
وجاء  شرعي  غير  بشكل  األميركي  االح��ت��الل 
على  للتغطية  منها  ب��أوام��ر  عليها  االستيالء 

ممارساتها.
استكمال  سياق  في  االنتهاكات  هذه  وتأتي 
األبنية  على  بالقوة  االستيالء  »قسد«  ميليشيا 
مواقع  في  بالمواطنين  والخاصة  الحكومية 
الطرف  على  األميركي  االحتالل  ق��وات  انتشار 
خالل  ق��ام��ت  حيث  غ��وي��ران  لحي  الجنوبي 
اإلدارة  مبنى  على  باالستيالء  السابقة  الفترات 
غويران  ح��ي  ف��ي  للحبوب  للسورية  العامة 
وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة 
الشبابي  السكن  أبنية  من  وج��زء  الرياضية 
ومديرية  للمعلوماتية  السورية  والجمعية 
وفرع  البيئية  والشؤون  والسياحة  الصناعة 

والمصرف  المدني  السجل  ومديرية  ال��م��رور 
التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك األبنية.

إلى ذلك، أعلنت غرفة صناعة حلب السورية 
المازوت  سعر  برفع  األخير  الحكومي  القرار  أن 
كبير«  سلبي  »تأثير  ل��ه  سيكون  الصناعي 

وسيؤدي إلى توقف عدد من المصانع.
وقت  ف��ي  نشر  ال��ذي  ال��ق��رار  على  وتعليقاً 
سعر  برفع  وقضى  اإلثنين،  مساء  من  متأخر 
قالت   ،100% بنحو  الصناعي  المازوت  ليتر 
الغرفة إن ذلك القرار ستكون له تأثيرات سلبية 
عبر  صفحتها  في  منها  بعضاً  وذك��رت  كبيرة، 

الفيسبوك.
إلى  »سيؤدي  القرار  أن  إلى  الغرفة  وأشارت 
ارتفاع  وإلى  والشحن،  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع 
من  العديد  توقف  وإلى  األس��واق،  في  األسعار 
األسواق  ركود  من  أصالً  تعاني  التي  المصانع 

وضعف التصدير«.
المناطق  م��ن  »العديد  أن  الغرفة  وذك���رت 
الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في 

التغذية الكهربائية«.
بينما لم تعلق غرفة صناعة دمشق حتى اآلن 
على القرار الذي أثار تخوفاً في البالد من موجة 
جديدة من ارتفاع األسعار، وهي المرتفعة أصالً، 

قياساً بالدخل المتدني للموظف السوري.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً 
والتجاري  الصناعي  المازوت  ليتر  سعر  برفع 
الحر )غير المدعوم( ليصبح 650 ليرة سورية، 

ارتفاعاً من 295 ليرة.
 95 األوكتان  البنزين  ليتر  سعر  رفعت  كذلك 
الشهر  هذا  في  الثانية  للمرة  المدعوم(  )غير 

ليصبح 1050 ليرة، ارتفاعاً من 850 ليرة.
التدفئة  مازوت  ليتر  سعر  أن  الوزارة  وأكدت 
أنه  أك��دت  كما  ليرة.    180 ب�  تغيير  دون  بقي 
المازوت  ليتر  سعر  على  تعديل  أي  يطرأ  لم 
المخّصص لألفران التموينّية وبقي على سعره 

ب� 135 ليرة سورّية.
وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على توصية 
اللجنة االقتصادية، في رئاسة مجلس الوزراء، 

وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.
وعن مبررات القرار قالت الوزارة إن »تعديل« 
التي  الكبيرة  للتكاليف  »نظراً  يأتي  األسعار 
النفطية،  المشتقات  لتأمين  الحكومة  تتكّبدها 
اإلدارة  تفرضه  ال��ذي  الجائر  الحصار  ظل  في 
حاجة  تأمين  وبهدف  شعبنا،  على  األميركية 
من  وللحّد  المازوت،  من  الفعلية  الصناعيين 

عمليات التهريب إلى دول الجوار«.

مصطفى  ال��ع��راق��ي��ة،  الحكومة  رئ��ي��س  أك��د 
الكاظمي، أمس، تطلّع بالده لشراكة حقيقية مع 
واالقتصادية  العسكرية  المجاالت  في  برلين، 

وإعادة اإلعمار في العراق.
وق����ال خ���الل م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��ده مع 
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل في برلين، إن 
»العراق يؤكد رغبته في إقامة عالقات وثيقة مع 

ألمانيا«.
إلع��ادة  طموح  ببرنامج  »شرعنا  وأض��اف: 
من  ونقترب  العراقي،  االقتصاد  وبناء  هيكلة 
الطريق  خريطة  م��ن  الثانية  المرحلة  إع��الن 
الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات  لتطوير 

األلمانية«.
اقتصادية  خطة  »وجود  إلى  الكاظمي  وأشار 
أللمانيا  ويمكن  االقتصاد،  بناء  إلعادة  طموحة 

دعم العراق بخبراتها في هذا المجال«.
تطلعه  عن  العراقية  الحكومة  رئيس  وأعرب 
والعسكري  األمني  التعاون  جهود  »لتعزيز 
ألمانيا، ونتطلع لالستفادة  وشراكة حقيقية مع 
من الدعم المالي لتنظيم انتخابات حرة نزيهة« 

في العراق.
من جهتها أكدت المستشارة األلمانية أنجيال 

ميركل »دعم بالدها للعراق بمواجهة كورونا«.
لتحقيق  العراق  بجهود  »نرحب  وأضافت: 
للعراق  دعمنا  وسنقدم  االقتصادي،  االص��الح 

بخطته االقتصادية الطموحة«.
مصطفى  العراقية،  الحكومة  رئيس  ووصل 
االثنين  مساء  من  متأخر  وق��ت  في  الكاظمي، 
محطة  ثاني  في  برلين،  األلمانية  العاصمة  إلى 

أوروبية له بعد باريس.
صحافي  ب��ي��ان  ف��ي  الكاظمي  مكتب  وذك���ر 
برلين  إلى  وصل  الحكومة  »رئيس  إن  مقتضب، 
التي  األوروبية  جولته  ضمن  رسمية  زيارة  في 

تشمل أيضاً بريطانيا«.
باريس،  في  وّقعا  وفرنسا  العراق  أن  ويذكر 
االثنين، ثالث مذكرات »إعالن نيات« في مجاالت 
رئيس  بحضور  والتعليم،  وال��زراع��ة  النقل 
ونظيره  الكاظمي،  مصطفى  العراقية،  الحكومة 

الفرنسي، جان كاستيكس.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأك��د 
مواصلة  ضرورة  على  العراقي  الوزراء  ورئيس 
بيان  في  جاء  لما  وفقاً  اإلره��اب«،  على  »الحرب 

لإلليزيه.
خالل  أش���اد  م��اك��رون  أن  ال��ب��ي��ان  وأض���اف 
العميقة  الصداقة  ب�«روابط  للكاظمي  استقباله 
التي توّحد فرنسا والعراق«، مشدداً على أهمية 

»الشراكة االستراتيجية« بين البلدين.
»التزام  على  التأكيد  الفرنسي  الرئيس  وجّدد 
لمحاربة  الدولي  التحالف  ضمن  الكامل  فرنسا 
العالقات  تعميق  في  ورغبتها  داع��ش،  تنظيم 

الثنائية الخاصة بالدفاع عن العراق«.
قيادة  باسم  الرسمي  المتحّدث  أعلن  ميدانياً، 
تحسين  اللواء  العراقية،  المشتركة  العمليات 
ل�«داعش«  ونفق  مضافتين  تدمير  الخفاجي، 
كنعوص  جزيرة  تطهير  عمليات  أثناء  اإلرهابي 

شمالي البالد.
في  األمنّية  القطعات  أن  الخفاجي  وأوض��ح 
لتنظيم  ونفق  مضافتين  على  عثرت   14 الفرقة 

»داعش« اإلرهابي في جزيرة كنعوص »شمالي 
محافظة صالح الدين شمالي العراق«، وبداخلها 
واألسلحة  الناسفة  العبوات  من  ع��دداً  ضبطت 

واالعتدة وأموراً إدارية ومعلومات ومالبس.
المضافتين  دّمرت  القوات  أن  الخفاجي  وأكد 
وج��رف  تجريد  بعملية  ومستمرة  وال��ن��ف��ق، 
عودة  عدم  لضمان  فيها  الطرق  وفتح  الجزيرة 

اإلرهابيين إليها مرة أخرى.
قيادة  ب��اس��م  ال��رس��م��ي  المتحدث  واخ��ت��ت��م 
أن  إل��ى  الفتاً  العراقية،  المشتركة  العمليات 
جزيرة  تنظيف  يتم  أن  إل��ى  مستمرة  العملية 
سيتم  ذلك  وبعد  بالكامل،  وتطهيرها  كنعوص 

نشر قوات فيها لمسك األرض.
في  العراقي  األمني  اإلع��الم  خلية  وأف���ادت 
بيان، بأن القطعات األمنية في الفرقة 14 بقيادة 
عمليات نينوى والمنفذة لواجب تطهير »جزيرة 
من  تمكنت  ال��دي��ن،  ص��الح  شمالي  كنعوص« 
عبوات  يحتوي«  لإلرهابيين  وكر  على  العثور 
ناسفة ومواد غذائية ومالبس مدنية، فضال عن 

فراش للمنام«.
تفجيرها  تم  العبوات  أن  الخلية  وأضافت 
 14 الفرقة  هندسة  سرية  فرقة  قبل  من  موقعياً 
العملية  أن  إلى  منوهة  يذكر،  ح��ادث  دون  من 

بإشراف قيادة العمليات المشتركة.
عمليات  في  تقدماً  األمنية  القطعات  وحققت 
وتأمين  لتفتيش  اإلثنين،  صباح  منذ  انطلقت 
شمالي  اإلره��اب  أوك��ار  أخطر  كنعوص  جزيرة 

صالح الدين.
وأكدت خلية اإلعالم األمني في بيان لها، أول 

أمس، أن الهندسة العسكرية تنصب جسر عبور 
شمال  كنعوص  جزيرة  باتجاه  دجلة  نهر  على 
بغداد،  العاصمة  شمالي  الدين  صالح  محافظة 

وقد عبر لواء القوات الخاصة األول.
عمليات  قيادة  قطعات  أن  الخلية  وأعلنت 
نينوى مستمرة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص 
 ,16 المشاة  وفرقة   14 المشاة  فرقة  خالل  من 
الجسر  رأس  وتأمين  بالزوارق  العبور  تم  حيث 

لغرض مرور القطعات.
سرية  قبل  من  جسر  نصب  تّم  كما  وأضافت، 
الجسر  وإكمال  العام،  المقر  التجسير  كتيبة   1

الجهة  إلى  للواجب  المنفذة  القطعات  وعبور 
األخرى.

أخطر  من  تعد  التي  كنعوص  جزيرة  وتقع 
المواقع الختباء »داعش« اإلرهابي وفلوله، على 
الشرقاط،  قضاء  شمال  كيلومتراً   40 نحو  بعد 

شمالي محافظة صالح الدين شمالي العراق.
األول  كانون  ديسمبر/  في  العراق،  وأعلن 
تنظيم  قبضة  من  أراضيه  كامل  تحرير   ،2017
»داعش« بعد نحو ثالث سنوات ونصف السنة 
من المواجهات مع التنظيم اإلرهابي، الذي احتل 

نحو ثلث البالد.

اللجنة  س��ر  أم��ي��ن  ال��رج��وب  جبريل  ق��ال 
موافقة  هناك  إن  أمس،  فتح،  لحركة  المركزية 
 - الفلسطينية  الحوارات  الستضافة  مصرية 

الفلسطينية، التي ستستكمل قريًبا.
»القدس«  إلذاعة  حديث  في  الرجوب  وأكد 
المحلية بغزة، بأنه لن يكون هناك حوار ثنائي 
على حساب فصائل العمل الوطني، مشيًرا إلى 
أن جميع الفصائل تشجع التفاهمات ولن تكون 

عائًقا أمام وحدة الموقف الوطني.
فتح  بين  الثنائية  ال��ح��وارات  أن  وب��ّي��ن 
ل��دى  ال��ق��وي��ة  اإلرادة  م��ن  ن��اب��ع��ة  وح��م��اس 
الحركتين، واعتبار الوحدة الداخلية هي خيار 
استراتيجي، مشيًرا إلى أن هذه الحوارات تأتي 
الحًقا  وسيتم  المبدئية  التفاهمات  إط��ار  في 
عرضها على األمناء العامين للفصائل للتشاور 

والوصول إلى توافق.
وأشار إلى وجود حالة إجماع غير مسبوقة 
الفلسطيني  الشارع  أن  إلى  الفًتا  وإيجابية، 

يشكل حاضنة وضغطاً على الحركتين.
وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، 
المصالحة،  طريق  في  العوائق  بعض  وجود 
العوائق،  ه��ذه  سنتجاوز  »لكننا  موضًحا 
الفصائل  كافة  بين  شامل  ح��وار  سيتلوه  ثم 

لصياغة المستقبل«.
وأشار الرجوب إلى أن الفصائل الفلسطينية 
ال��ح��وارات  على  المالحظات  بعض  عرضت 

الداخلية، وأنه تم استقبال ذلك بصدر رحب.
خيار  في  االستمرار  ض��رورة  على  وش��ّدد 
الوحدة في ظل حالة االنهيار العربي وخاصة 

المطبعين مع االحتالل.
وقال الرجوب »قطاع غزة بحاجة إلى سرعة 
األرض«،  على  لتطبيقها  الحوارات  إنجاز  في 
وطنية  لجنة  تشكيل  سيتم  أن��ه  إل��ى  مشيًرا 
إلنهاء كل مظاهر التمييز تحت قاعدة المساواة 

لحل جميع المشاكل في بعدها الوطني«.
المكتب  رئيس  بحث  متصل،  سياق  وف��ي 

هنية،  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي 
للشرق  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  مع 
األوس����ط ن��ي��ك��والي م��الدي��ن��وف، ت��ط��ورات 
من  أي��ام  بعد  وذل��ك  الفلسطينية،  المصالحة 
اتفاق بين حركته وفتح على إجراء االنتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
وقال هنّية في بيان صادر عن حركة حماس 
تقنية،  وسائل  عبر  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  عقب 
استراتيجي  خيار  الوطني  الحوار  »مسار  إن 
على  ومصّممون  ب��ه  ومتمسكون  للحركة، 
الجاري  الحوار  محطات  مستعرضاً  إنجازه«، 
مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، في هذا 

اإلطار.
تلوح  واعدة  آفاقاً  »هناك  أن  هنية  وأضاف 
أمامنا للتوصل إلى اتفاق وطني شامل لحماية 
قضيتنا، وتحقيق الشراكة الوطنية في الميدان 
من  استشعاراً  التحرير،  ومنظمة  والسلطة 
الجميع بخطورة التحّدي الذي تمر به القضية 

الفلسطينية واألخطار المشتركة«، موضحاً أن 
»ما يدور اآلن هو نقاش جاد ومعمق بين قيادة 
الحركتين، ويعكس إرادتهما وتصميمهما على 
الخالفات،  وت��ج��اوز  االن��ق��س��ام،  صفحة  ط��ي 
والتأسيس لمرحلة ترتكز على مفهوم التوافق 
الشعب  وفعالية  وحدة  واستعادة  الوطني، 
وبناء  وال��خ��ارج،  ال��داخ��ل  ف��ي  الفلسطيني 
مشاركة  يضمن  بما  الوطنية  مؤسساتنا 
والحّساسة«،  الدقيقة  المرحلة  بهذه  الجميع 

بحسب تعبيره.
إلعاقة  خارجّية  ضغوط  عن  هنية  وتحّدث 
»لن  أنها  على  مشدداً  الوطنّية،  الوحدة  مسار 
نسمح  ولن  المشترك،  الجهد  إيقاف  في  تنجح 

بالعودة إلى الوراء«.
األمم  دعم  عن  مالدينوف  أعرب  جهته،  من 
المتحدة لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق 
المصالحة الوطنّية الفلسطينية، وبناء النظام 

السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطّية.

أكد أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الصباح، أمس، تمسكه والتزامه ب�«الديمقراطية منهجاً، واحترامه 
الشيخ صباح  الوزراء  القانون والمؤسسات نظاماً«، في حين شدد رئيس مجلس  للدستور مبدأ، ودولة 

الخالد الصباح على مواصلة بالده مساعي حل األزمة الخليجية.
وقال أمير الكويت، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس األمة، خالل افتتاح دور االنعقاد العادي الخامس 
التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس األمة، إّن »وحدتنا الوطنية أثبتت على مر السنين أنها 

بحق سالحنا األقوى في مواجهة كافة التحديات واألخطار واألزمات«.
كما طالب الشيخ نواف األحمد الصباح الشعب الكويتي ب�«حسن اختيار ممثلي األمة ومتابعة أدائهم 
الدستور،  بأحكام  وااللتزام  البناء  والتشريع  الجادة  الرقابة  تجسيد  في  البرلمانية،  ممارساتهم  وسالمة 

نصاً وروحاً، والعمل على محاسبتهم«.
وشكر أمير الكويت رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم على إدارته األعمال البرلمانية وتنظيمها، كما شكر 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح على عمله مع الحكومة خالل فترة فيروس كورونا.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها عقب الخطاب األميري، إّن »الكويت ستواصل 

مساعيها لحل األزمة الخليجية ودعم مجلس التعاون الخليجي«.
كذلك أّكد رئيس مجلس الوزراء »وقوف الكويت مع الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة 

ودعم القضية الفلسطينية المركزية«.
يذكر أّن أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الصباح توّلى مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية أمام 

مجلس األمة، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين األول الحالي، عقب وفاة أخيه الشيخ صباح األحمد الصباح. 
الكويت االستمرار على مسيرة الشيخ صباح األحمد الصباح في السياسة الخارجية، والتي  وتحاول 
أهمها  بثوابت،  التمسك  مع  إقليمي،  طرف  ألي  االنحياز  وعدم  والوساطات،  الحياد  سياسة  على  تقوم 

القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

اأمير الكويت: نتم�ّصك بالديمقراطّية 
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Æåb�eL�« rJ� ‰u�√ Ê√ lOD��√ ô
 ‰Ë√  ÊUOMO�U�Ë  nOOK�  s??�  q??�  »d???�√Ë
 w�  ŸUL��ô«å?�  UL�œ«bF��«  s�  sOM�ô«  f�√
 Ÿ«eM�«  ‰u�   U{ËUH�  ¡«d�≈  q�√  s�  uJ�u�

Æå⁄U� Ád� w�
 …d�c�  w�  ÊU�O�—–√   bI��«  ¨UN�N�  s�
 q�b��«ò »e� »«u� s� œb� …—U�“ WO�U���«
 WIDM�  v�≈  ⁄U��b�u��«  w�  åUO�UL�√  q�√  s�
 …dDO�  X��  W??F??�«u??�«  ⁄U??�  Ád??�  w??�  Ÿ«e??M??�«

ÆUOMO�—√
 Ê√  WO�U�O�—–_«  WO�—U��«  …—«“Ë  XMK�√Ë
 ¨©w�UL�_«  ÊUL�d��«®  å⁄U��b�u��«ò  ¡UC�√
 ¡UC�√ p�c�Ë ¨d�uO� ÊUHO��Ë ¨Íd�u� sHO��
 ¨ËôU�  ”U�—b�√  ¨⁄—u��b�«d�  W??�ôË  ÊUL�d�
 w�u�U�  dO�  qJA�  «Ë—«“  ¨e�O�U�  ”U�—b�√Ë

ÆåUOMO�—√ UNK��� w��«ò »d��« WIDM�

 …d�c�ò  Ê≈  WO�U�O�—–_«  WO�—U��«  X�U�Ë
 w�UL�_« ⁄U��b�u��« v�≈ UN�U�—≈ r� ÃU���ô«

Æå⁄—u��b�«d� W�ôË ÊUL�d�Ë
 «uGK�√  b� WF�—_« ÊUL�_«  ÊuO�UO��« ÊU�Ë
 vK�  »d��«  WIDM�  v??�≈  rN�K�—  s�  ÎUI�U�

Æw�UL��ô« q�«u��«  UJ��
 s�_«  fK��  ¡UC�√  U�œ  ¨¡UM�_«  Ác�  w�
 Â«d��«ò v�≈ ÊU�O�—–√Ë UOMO�—√ s� Îö� w�Ëb�«
 Ád�  w�—u�U�  w�  UNOK�  UIH�«  …b�b�  W�b�

Æå⁄U�
 s� VKD� bI� Íc�« oKGL�« ŸUL��ô« ‰ö�Ë
 ¡UC�√ —Òd� ¨…b��L�«  U�ôu�«Ë UO�Ë—Ë U��d�
 W�bN�«ò  Â«d��U�  sO�dDK�  …u�b�«  fK�L�«
 eÒO�  q�b�  Ê√  ÷d�H�  ÊU�  w��«  åWO�U��ù«

Æw{UL�« b�_« cOHM��«
 r??�_« Èb???� r??z«b??�« U??O??�Ë— »Ëb??M??� b???�√Ë
 fK��ò  Ê√  ¨U�eMO�O�  wKO�U�  ¨…b��L�«
  «—uD�  sOM�ô«  f�√  ‰Ë√  Y��  w�Ëb�«  s�_«
 ÊUL{  vK�  eO�d��U�  ¨⁄U??�  Ád�  w�  ŸU??{Ë_«

Æå—UM�« ‚ö�≈ n�Ë ÂUE� oO�D�
 dNA�«  «c??�  ”√d��  Íc??�«  ¨U�eMO�O�  ‰U??�Ë
 q�u��« WE�� cM�ò t�≈ ¨s�_« fK��  U�K�
 Â«e��ô« r�� r� —UM�« ‚ö�≈ n�Ë ‰u� ‚UH�« v�≈
 ÊUL{  w�  q�L��  Êü«  …—Ëd{  d��_«  d�_«Ë  t�
 ‰«e� ô r�_« W�Q�L�«ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åtIO�D�

ÆåÁcOHM� W��«d� ÊUL{ w� sLJ�
 g�U� s�_«  fK��ò Ê√  v�≈  U�eMO�O� XH�Ë
 s� …u�b�  bI� w��« WIKGL�« t�«—ËUA� ‰ö�

 Ÿu{u�  ¨…b��L�«   U�ôu�«Ë  U��d�Ë  UO�Ë—
 —UM�«  ‚ö�≈  n�Ë  W��«d�  ÊULC�  WO�¬  qOJA�
 …b�Ë  Èb??�√ò  t�√  vK�  Î «œbA�  ¨å⁄U??�  Ád�  w�

ÆåtH�«u� w� WO�U� W�—b�
  U��U��  ‰u??�  d�—UI�  œu??�Ëò  v??�≈  Á Òu??�Ë
 l�  ¨uG�u�  w�dO�  ¨w�Ëd�«  ŸU�b�«  d�“u�
 Ác�  ‰u??�  w??M??�—_«Ë  w??�U??�??O??�—–_«  t�dOE�
 W��«d�  W�F�  ‰U??�—≈ò  Ê√  ÎU�{u�  ¨åWOCI�«
 VKD�O�  WIDML�«  v�≈  …b��L�«  r�ú�  WF�U�
 Ê√  b�√Ë  ¨ås�_«  fK��  q��  s�  ÎU�U�  ÎU�«b��«

ÆåWDO�� ôË WF�d� X�O� WOKLF�« Ác�ò
 UOMO�—√Ë  ÊU??�??O??�—–√  X??M??K??�√  Ê√  o??�??�Ë
 Î«—U���« WO�U��≈ W�b� ‰u� ‚UH�« v�≈ ULNK�u�
 ôœU��  sO�dD�«  Ê√  ô≈  ¨b??�_«  qO�  nB�M�  s�

ÆUN�d��  U�UN�ô«

 W�U�u�  W�b�  v??�≈  ÎUI�U�  q�u��«  Òr??�Ë
  «u�œ  bF�  ¨ÊU�O�—–√Ë  UOMO�—√  sO�  WO�Ë—
 ÎU�uB�  ¨w??�Ëb??�«  lL��L�«  U??N??N?? Ò�Ë  …b??�
 U��d�Ë UO�Ë— UN�√d� w��« åp�MO� W�uL��ò
 «c� w� jO�u�« —Ëœ ÍœR�Ë …b��L�«  U�ôu�«Ë

ÆŸ«eM�«
 dL��� ULO� ¨…d� s� d��√ X�d Ô� W�bN�« sJ�
 rz«d�ò  »UJ�—U�  rN��«  ‰œU��  w�  ÊU�dD�«
 w��«  „—UFL�«  w�  sOO�bL�«  ·«bN��«Ë  å»d�

Æw{UL�« ‰uK�√ 27 w�  √b�
 Ád�  w�—u�U�  rOK�≈  w�   U�U���ô«   Òœ√Ë
 Æ…b�  —œUB�  V���   U�L�«  q�I�  v??�≈   ⁄U??�
 tO�≈  q�u��«  r�  Íc�«  ‚UH�ô«  s�  r�d�«  vK�Ë
 ‚ö�≈  n�u�  Â«e��ô«  r��  r�  ¨UO�Ë—  W�U�u�

ÆÊü« v�≈ —U�

 ‰U??�d??� v???K???�_« f??K??�??L??�« f??O??z— ‰U???�
 kOH��«  b��  ¨sOO�OK�«Ë  sOO��u��«  ‰UL�_«
 ÎUF�U�  Èu��L�«  lO�—  Î «b??�Ëò  Ê≈  ¨w�ËdJ��«
 WO��u��« WL�UF�« v�≈ q�Ë ‚U�u�« W�uJ��
 d�F� `�� …œU�≈ q�� ‰u� Y�U���« q�√ s�

ÆåÍœËb��« d�b��« ”√—
 W�«u�å?�  w�ËdJ��«  `�dB�  V���Ë
 ‰Ë√ ¡U�� b�u�« q�Ë bI� ¨åWÒ�—U��ù« UOI�d�√

ÆÂuO�« t�U��U�� √b���Ë ¨f�√
 s�  n�Q��  b??�u??�«ò  Ê≈  ¨w�ËdJ��«  ‰U??�Ë
 ¨å‚U�u�«  W�uJ�  WO�—U�  …—«“u??�  sOK�L�
 W�B�«  …—«“Ë  q�L�  ÎUÒO�U�  Î «b??�Ëò  Ê√  Î «b�R�

Æåt�«– ÷dGK� ÂuO�« f�u� v�≈ qBO�
 bM� ¨w�OK�« b�u�«ò Ê√ v�≈ w�ËdJ��« —U�√Ë
 ÁdOE� l� qL� W�K� ÂuO�«  bIFO� ¨t�UL��«
  UO�¬Ë q�� ”—«b�� WÒO��u��«  W�uJ��«  s�
 sO�  ÍœËb��«  d�b��«  ”√—  d�F�  `��  …œU�≈
 „d�A�  Òw��  ‰u�u�Ëd�  l{ËË  ¨ås�bK��«
 WD��«  o??�Ë  d�FL�«  `��  …œU???�≈ò  s�  sÒJL�
 ”ËdO�  wAH��  ÍbB�K�  WO��u��«  WOM�u�«

ÆåU�Ë—u�
 w�  q�L��  sO��U��«  sO�  ·ö��«  Ê√  d�c�
 w�B�«  d��K�  ŸuC��«  sOO�OK�«  i??�—
 ÒdI�  sO�  w�  ¨f�u��  rN�uK�  bM�  Í—U��ù«
 ¨UNO�≈  s�b�«u�«  q�  vK�  ¡«d??�ù«  «c�  f�u�

Æw�ËdJ��« œU�√ UL���
 fK��  UNMO�  s�   UN��«  iF�  jGC�Ë
 ÁU��« w� ¨sOO�OK�«Ë sOO��u��« ‰UL�_« ‰U�—
 —«d�≈  p�–  s�  ¨‰UJ�ù«  «cN�  j�Ë  q�  œU��≈
 U�Ë—u�  ”ËdOH�  WF�d��«  qO�U���U�  ÂUOI�«

Æf�u� v�≈ s�b�«u�« sOO�OK� W��M�U�
 ¡«u�√ò Ê√ w�O� —bB� b�√ ¨Èd�√ WN� s�
 WO�OK�«  ≠  WO�OK�«  WOM�_«  WM�K�«  ŸUL��«

ÆåWO�U��≈ w� nOM� w� bIFML�« W�d�AL�«
 W�ËdDL�«   UHKL�«ò  Ê≈  ∫—bBL�«  ‰U??�Ë
 u�Ë  WO�Ëœ  WKE�  v�≈  ÃU���  w�OK�«  ‘UIMK�

ÆåÊü« v�� Î«d�u�� fO� U�
 W�u��«  ‰UL�√  ¨f??�√  ÕU��  XH�R��«Ë
 WO�OK�«  WÒOM�_«  WM�K�«   U�œU��  s�  WF�«d�«
 ÒdL���  Ê√  —ÒdIL�«  s�  W�u�  w�Ë  ¨W�d�AL�«

Æ Òw�U��« dNA�« s� s�dAF�«Ë l�«d�« vÒ��
  «—ÒdI� oO�D� v�≈  U�œU�L�« Ác� w�d�Ë

 q�U�Ë rz«œ n�Ë v�≈ q�u��«Ë sO�d� dL�R�
 —Ëd�  qON��Ë  d�UFL�«  `��Ë  ¨—UM�«  ‚ö�ù
 lOL�  v�≈  WO�D�«Ë  WO�U��ù«   «b�U�L�«

ÆWO�OK�« o�UML�«
 UO�O� w� r�bK� …b��L�«  r�_« W�F� q�Q�Ë
 qzU�L�« W�U� WK�K�ò v�≈ Ê«b�u�« q Ò�u�� Ê√
 rz«œË  ÂU�  n�Ë  v�≈  q�u��«  WOG�  ¨WI�UF�«

ÆåUO�O� ÂuL� w� —UM�« ‚ö�ù
 XO���  ÊU�dD�«  g�UM�ò  Ê√  l�u�L�«  s�Ë
 ÊuJ�  Ê√  vK�  ‚U??H??�ô«Ë  ¨—UM�«  ‚ö??�≈  n??�Ë
 W�ËeM�  …d??H??�??�«  o??�U??M??�Ë   d???�  W??M??�b??�

ÆåÕö��«
 UO�O�  w�  WÒOL�_«  W�F�K�  ÊUO�  `??{Ë√Ë
 WK�LL�«  W�—UAL�  Èd�Ô��   U�œU�L�«ò  Ê√
 UO�O� w� …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�ú� W�U��«

Æåe�UO�Ë w�UHO�� W�U�ùU�
 Í—UL�L�«  bL�√  ¡«uK�«  œÒb�  ¨‚UO��«  w�Ë
 WF�U��«  W�dJ�F�«   «u??I??�«  r�U�  o�UM�«
 s�  „«d??�_«  ¡UH��«ò  ÒÊ√  vK�  d�H�  WHOK��
  U�œU��  ÕU�M�  ÎW??�u??�Ë√  qÒ�L�  bNAL�«

ÆånOM�
 q���« ÒqJ� wF��«å?� …dI�√ rN�« Í—UL�L�«
 s�  ÎU�u�  ¨ Òw�OK�«  fl  Òw�OK�«  —«u��«  ‰UA�ù
 UN�«d�≈ v�≈ ÍÒœR� Òw�UO� Òq� v�≈ q�u��«

 ¡UI�≈  vK�  UNM�  ÎU??�d??�Ë  ¨UO�O�  s??�  ÎUOK�
 ÒÊ≈ ÎözU� ¨åÃ«d��« ezU� ‚U�u�« W�uJ� fOz—
  UOKLF�«  q�uL�  w�  dD�Ë  UO�d�  —«dL��«ò
 Òw�UO��«  s??�¡U??D??G??�«  d??O??�u??�Ë  W??O??�U??�—ù«

Æål{u�« ZO�Q� w� r�U� ÒwM�b�«Ë
 bI�  WM�K�  o�U��«  ŸUL��ô«  Ê√  v�≈  —UA�
 w� dB� w� ‰uK�√ d�«Ë√ w� sO�u� Èb� vK�

ÆdL�_« d���« vK� WKDL�« W�œdG�« WM�b�
 n�Ë UO�O� w� œu�� w{UL�« »¬ 21 cM�Ë
 ‚d� sK�√ w�OK�« gO��« Ê√ ô≈ ¨—UM�« ‚ö�ù
 s� d��√ —UM�« ‚ö�≈ n�Ë d�H� dOAL�«  «u�

Æ…d�
 W�u��«  XIKD�«  w{UL�«  ◊U��  3  w�Ë
 w�  W�dJ�F�«  WM�K�«   U�UL��ô  v???�Ë_«
 W�uJ�  s�  ¡UC�√  5  rC�  w��«Ë  ¨nOM�
 s�  s??�d??�¬  5Ë  WO�dA�«  wM�u�«  ‚U??�u??�«
 WO�U��«  W�u��«   d� ULO� ¨d�H�  «u� ·d�
 —«–¬  w�  W��U��«Ë  ¨t??�«–  dNA�«  s�  18?�«  w�

Æw{UL�«
 vK�  ÎU??�«e??�Ë  nM�  ‰U??L??�√  UO�O�  bNA�Ë
 w�«cI�« d ÒLF� rO�e�« ÂUE� ◊uI� cM� WDK��«
 q Ò�b�� »d� s� w�UF� UN�√ UL� Æ2011  ÂU�
 Â“Q�  l�  XI�«d�Ë  ¨…b�b�  WÒOLOK�≈  Èu�  UN�

Æ «d�UE�Ë ÍœUB��ô« l{u�«

 ÍdJ�F�« n��L�« w� ¨sOM�ô« Âu� `���«
 ÷dF�  ¨sOJ�  w�  wMOB�«  VFA�«  …—u��
 gO�  ‰u??�b??�  sOF���«  Èd??�c??�«  ¡U??O??�ù
 U�—u�  W�—uNL�  wMOB�«  VFA�«  w�ÒuD��
 »d��«  w�  …b�U�LK�  WO�FA�«  WO�«dIL�b�«

Æw�dO�_« Ê«ËbF�« W�ËUIL�
 WLz«b�« WM�K�« uC� mMO� u� m�«Ë vI�√Ë
 »e�K�  W�e�dL�«  WM�K�  w�UO��«  V�JLK�
 WM�K�«  W??�U??�√  uC�Ë  wMOB�«  w�uOA�«
 w� WLK� ¨wMOB�« w�uOA�« »e�K� WÒ�e�dL�«

ÆÕU���ô« qH�
 Ê«ËbF�«  W�ËUIL�  »d��«  m??�«Ë  n??�ËË
 ©1953≠1950®  U�—u�  …b�U��Ë  w�dO�_«
 Âö��«  XL�  W�«bF�«  q�√  s�  »d�ò  UN�Q�
 ◊U�{Ë œuM�ò Ê≈  ‰U�Ë ¨åÊ«ËbF�«  X�ËU�Ë
 v�≈ ÎU�M� ¨‰UD�_« wMOB�« VFA�« w�uD��
 ¨W�K�L�«  «uI�«Ë Í—uJ�« VFA�« l� VM�
 oOI���  …uI�  «uK�U�Ë  rN�UO��  «Ëd??�U??�

Æå»d��« w� wzUNM�« r�dB�
 ÷«dF��« v�≈  ·bN� ÷dFL�«ò Ê√  d�–Ë
 ÕËd???�«  —U??N??�≈Ë  »d??�??K??�  bO�L�«  —U??�??L??�«
 ¨wMOB�« VFA�« w�uD�� gO�� W�U�A�«
 ÁbK�� t��Ë wMOB�« VFA�« …b�Ë dNE� UL�
ÆåÂö��« W�UL� vK� WOMOB�« W�_« rOLB�Ë

 »d��« ÕËd� ÎU�b� wCL�«ò v�≈ m�«Ë U�œË
 U�—u�  …b�U��Ë  w�dO�_«  Ê«ËbF�«  W�ËUIL�
 lL��� ¡UM� w� r�U� dB� oOI��� wF�K�
 v��  w??�  ‰b�F�  u��  vK�  …UO��«  bO�—
 w� q�L�L�« wMOB�« rK��« oOI��Ë w�«uM�«

ÆåWOMOB�« W�ú� WLOEF�« WCNM�«
 ¡UM�  ¨1950  ‰Ë_«  s??�d??A??�  19  w??�Ë
 WO�«dIL�b�«  U�—u�  W�—uNL�  VK�  vK�
 VFA�«  w�uD��   «u??�   d��  ¨WO�FA�«
 U�—u�  ‰U��  w�  …b�U�LK�  u�U�  dN�  wMOB�«
 W�b�  lO�u�  r�  v��  „UM�  WO�«dIL�b�«
 2.9  t�uL��  U�  q??�œË  Æ1953  ÂU??�  w�
 wMOB�«  VFA�«  w�uD�� s� ÍbM� ÊuOK�
 rNM�  197653  v�{Ë  ¨W�dFL�«  W�U�

Æ»d��«  w�  rN�«Ë—Q�
 r�U�  Àb��L�«  ‰U�  ¨qBHM�  ‚UO�  w�
 ‰Ë√ ÊUO� w� ËUA� WOMOB�« WO�—U��« …—«“Ë
 W�DK�  …b��L�«   U�ôu�«  WFL�ò  Ê≈  ¨f�√
 UL�  ¨W�O��«  W�UL��  oKF��  ULO�  ÊUJ�  q�  w�
 w�u�uO��«  ŸuM��«Ë  ŒUML�«  dOG�  p�–  w�
 …—«œ≈Ë  dD�K�  W{dFL�«  W�d��«  …UO��«Ë

ÆåW�KB�«  U�UHM�«
 vK�  Î «œ—   U��dB��«  ÁcN�  ÊUO�  v�œ√Ë
 —dC�« X�ËUM� ozUI� WHO�� ‰u� —U�H��«
 d�dI�Ë  ¨…b��L�«   U�ôu�«  V�U�  s�  Òw�O��«
 …b��L�«   U�ôu�«  tI�K�  Íc??�«  —dC�«  s�
  dA�  YO�  ¨WOL�UF�«  WO�O��«  WL�u��U�
 vK� UNF�u� vK� sO�IO�u�« WO�—U��« …—«“Ë

Æf�√ o�U� X�Ë w� X�d��ù«
 sO�IO�u�«ò  Ê√  v???�≈  Àb??�??�??L??�«  X??H??�Ë
  U�ôuK�  VO�d�«  q���«  `C�  v�≈  ÊU�bN�

 …b�U�L�  W�O��«  W�UL�  ‰U��  w�  …b��L�«
 UN�J�—«  w��«  hK�«  W�b�  `C�Ë  ¨ozUI��«
 «uH�Ë√  ÊËœUM� r�Ë sOÒO�dO�_«  œ«d�_«  iF�

ÆåhK�«
 r�  …b��L�«   U�ôu�«ò  Ê√  ÊUO�  ·U??{√Ë
 WOK�L�« UN�U�UO� Œ—U� qJA� jI� pN�M�
 …bA� X{Òu� UNMJ�Ë ¨W�O��« W�UL�� W�U��«
 vK� WO�O��« …—«œù« ZzU��Ë …¡UHJ�«Ë …«ËU�L�«

ÆåwL�UF�« bOFB�«
 sOO�UO��«  i??F??�ò  Ê√  v???�≈  —U????�√Ë
 È—UB�  Êu�c��  sOO�dO�_«  sO�ËR�L�«Ë
 ÊuF��Ë  ¨sOB�«  WFL�  t�uA��  r�bN�
 œö��«  WFL�  t�uA��  qzU�u�«  qJ�  Î «d�R�

ÆåW�O��« W�UL� ÊQA� UN� dONA��«Ë
  uB� ÀÒb��� ozUI��«ò Ê√ ËUA� ·U{√Ë
 Î «—«d� ”UM�« c��� ·u�Ë ¨ ULKJ�« s� vK�√

ÆåÎUHBM�

 Î «d�Q��  ¨f�√  ‰Ë√  ¡U��  w�b�  bNA��«
 w??�Ë—U??�  nBI�  U??N??�  V??O??�√  ÕËd??�??�
 «b??� W??�d??�b??� v??K??� Íœu??F??� w??F??�b??�Ë
 VO�√ UL� ¨sLO�«  ‰UL� …bFB� W�œËb��«
 wF�b�Ë  w�Ë—U�  nBI�  s�d�¬  sOM�«
 …bFB�  UN�H�  W�d�bL�«  vK�  Íœu??F??�

 ÆW�œuF��« l� W�œËb��«
 —bB�  œU???�√  ¨w??�d??G??�«  q??�U??�??�«  w???�Ë
  «uIK�  ÎU�d�  126  b�—å?�  wML�  ÍdJ��
 24?�« ‰ö� …b�b��« w� n�U��K� …œbF�L�«
  UMOB�� À«b���« UNMO� WO{UL�« W�U�
 s�Ë  ÆåWM�bL�«  w�d�  16  uKO�  w�  WO�U��
 f���  …d??zU??�  12  oOK��  ¨ U??�Ëd??�??�«
 16  uKO�Ë  ÎU�uM�  ÕU��«Ë  fO�  ¡«u�√  w�
 nBI�  ÎU�d�  34  —bBL�«  b??�—Ë  Î̈U??�d??�

 a�—«u�  305  œbF�  wF�b�Ë  w�Ë—U�
ÆW�—UM�« …dO�_U� ÎU�d� 80Ë WH�c�Ë

 ÍœuF��«  n�U���«   «dzU�  XM�  UL�
 Õ«Ëd�  U�d�b� X�bN��« W�u� …—U� 16
 ‰UL�  »—Q�  w�  —e��Ë  œ«d�  q��Ë  W��—Ë
 n�U���«   ö�UI�   —U??�√Ë  ÆsLO�«  ‚d??�
 tK��Ë  wK��  aO�  w�eM�  vK�  ÍœuF��«
 r�—  ULN�d Ò�œË  sLO�«  ‚d�  »—Q�  q�b�  w�

 ÆÍœuF��« n�U��K� ULNzôË
 w??�U??I??�??�ô« f??K??�??L??�«  «u????� X???F???�œË
  «e�eF��  Î̈UO�«—U�≈  W�u�bL�«  ¨w�uM��«
 Z�K�  W�U��«  —u??�  v??�«  …dO��  W�dJ��
 bOA���«Ë  d�u��«  …œu�  bF�  sLO�«  »uM�

Æ„UM� ÍdJ�F�«
 fK�L�«   «u???�  r??�U??�  o??�U??M??�«  ‰U???�Ë

 Î̈UO�«—U�≈  W�u�bL�«  w�uM��«  w�UI��ô«
 åd��u�ò  vK�  …b�dG�  w�  VOIM�«  bL��
 U�  ¨ d??�??�√  w�UI��ô«  fK�L�«   «u??�  Ê≈
 l�—  vK�  ¨åÊ«u�ù«   UOAOKO�å?�  UN�L�√
  b��«  UL�  ¨W�U��«  —u�  q�b�  s�  UN�UI�
 »uM�  sO�√  w�  sO�dD�«  sO�   UN�«uL�«
 Õö�ù« »e� d�UM� VOIM�« rN�«Ë ÆsLO�«
 WE�U�L�«  w� w�UI��ô«  l�«u� ·«bN��«å?�
 WOF�bL�«Ë   U??�U??�b??�«  nz«cI�  nBI�U�

Æt�u� V�� ¨åj�u�L�« Õö��«Ë
 Ê√  …b��L�«  r�_«  XMK�√  ¨Èd�√  WN�  s�
 v�≈  W�U��  sLO�«  w�  qH�  w�uOK�  u��ò
 rNMO�  s�  ¨œU��«  W�cG��«  ¡u�  s�  Ãö�

 Æå uL�« dD�� Êu{ÒdF�  ÎUH�√  360
 ¨…b��L�«  r??�_«  r�U�  ÀÒb��L�«  ‰U??�Ë
 Ê≈ò WO�U�� W�U�≈ w� ¨p�—U�Ëœ ÊUHO��
 s�  Êu�UF�  sLO�«  w�  h��  ÊuOK�  20
 WLEML�«ò  ÒÊ√  b�√Ë  ¨åwz«cG�«  s�_«  Â«bF�«
 sLO�« w� ÎUO�U��≈ ÎU��U�d� 26 ‚ö�ù t���

Æåq�uL��« hI� V���
 ÈÒœ√  q�uL��«  hI�ò  Ê≈  p�—U�Ëœ  ‰U�Ë
 Æåœö��«  w�  WÒO�U��ù«   UOKLF�«  Òq�  v�≈
 Z�«d� s� 16  ·UI�≈ Ë√ hOKI� qFH�U� Òr�Ë
 ¨41  U�œb�  m�U��«  W�Ozd�«  …b��L�«  r�_«
 ÎU��U�d�  26  ‚ö??�≈  ‰UL��«ò  v??�≈  Î «dOA�
 ÂUF�« W�UN� ‰uK�� ¨ U�b��« qOKI� Ë√ d�¬

Æåw�U{≈ q�uL� d�u�� r� U� ¨w�U��«
 W�U���ô« WD�ò Ê√ v�≈ Àb��L�« —U�√Ë
 42%  W��M�  UNK�uL�  r�  sLOK�  WO�U��ù«
 q�uL�  Èu���  v�œ√  u�Ë  ¨Êü«  v��  ¨jI�
 d�«Ë√  w�  tOK�  ‰uB��«  Òr��  ‚ö�ù«  vK�

ÆÁdO�F� b� vK� ¨åÂUF�«
 l�œò  v�≈  W��UL�«   UN��«  lOL�  U�œË

Æår�b�« …œU�“Ë …œÒb�L�« dO�  «b ÒNF��«

 uJ�uL�  WM�L�  sDM�«Ëò  Ê≈  WO�dO�_«  WO�—U��«  …—«“Ë  X�U�
 …bF���Ë  W�ËuM�«  W�K�_«  Ÿu{u�  w�  ÂbI�  “«d�≈  w�  UN���d�
ÆåW�ËuM�« W�K�_« ÊQA� UO�Ë— l� ‚UH�ö� wzUNM�« qJA�« ¡UD�ù

 ÊU�—u�  ¨WO�dO�_«  WO�—U��«  …—«“Ë  r�U�  W�b��L�«  X�U�Ë
 ÊQA�  ÂÒbI�  “«d�≈  U�œ«bF��ô  UO�Ëd�  ÊuM�L�  s��ò  ∫”u�U�—Ë√
 ŸUL��ö�  …ÒbF���  …b��L�«   U�ôu�«Ë  ÆW�ËuM�«  W�K�_«  s�  b��«
 lC���  w��«  WO�UH�ô«  vK�  …dO�_«   U�LK�«  l{u�  —uH�«  vK�

Æåq�L�U� ÂUOIK� UNOO�U�uK�œ UO�Ë— ÷uH� Ê√ l�u��Ë ÆoI��K�
 ¨·uJ�O� Íd�O�œ w�Ëd�« fOzdK� w�U�B�« dO�dJ��« b�√Ë «c�
 œ«bF��«  ŸUL�  qCH�  ÊU�  sOK�dJ�«ò  Ê≈  ¨f�√  ‰Ë√  t�  `�dB�  w�
 t� ÊuJO� UNC�— Ê_ ¨å3  —U�� …b�UF� b�bL�� …b��L�«  U�ôu�«

ÆÁd�Q� r�UF�« vK� W�UGK� WLO�Ë V�«u�
 ¨V�«d�  b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«  i�—  vK�  ·uJ�O�  oK�Ë

 l�   ôUB�ô«  dL���  Ê√  q�Q�ò  ∫ÎözU�  ¨å3   —U��ò …b�UF� b�bL�
Æå‰U� Í√ vK� w�dO�_« V�U��«

 fOzd�«®  fOzd�«  ‰U??�  UL�Ë  ¨ÂU??�  qJA�ò  ∫·uJ�O�  ·U??{√Ë
 V�J� UM�  `L�O� …b�UFL�«  b�bL� ÊS� ¨©sO�u� dOL�œö� w�Ëd�«
 W�d�u�   U{ËUH�  ¡«d??�≈  ·bN�  Î «dN�  12  …b??�  `ML�Ë  ¨X�u�«
 r�UF�«  p�c�Ë  s�bK��«  ÊU�d�  Ê_  ¨`K���«  s�  Òb��«  ÊQA�  …œU�Ë
 ÊU�d�  ¨l�«u�«  w�  ¨u�  d{U��«  X�u�«  w�  WIO�u�«  Ác�  s�  Ád�Q�
 s�_«Ë  sOOL�UF�«  s�_«Ë  —«dI��ô«  w�  ”U�_«  d���«  s�  r�UFK�

Æår�UF�« vK� W�UGK� WLO�Ë V�«u� t� ÊuJO�Ë ¨w�O�«d��ô«
 Ê√  ¨s�«d�Ë√   d�Ë—  iO�_«  XO�K�  w�uI�«  s�_«  —UA���  sK�√
 ≠3  —U�� …b�UF� b�bL�� sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzd�« Õ«d��«ò
ÆåWKJAL�« q�� Î «—UO� fO� ¨WI��� ◊Ëd� ÊËœ s� b�«Ë ÂU� …bL�



7 ندوة

ندوة افترا�صية لـ »ملتقى حوار وعطاء بال حدود« عن »القطاع ال�صحي في لبنان بين الواقع والمرتجى« 

فاعليات نقابية ومالية واقت�صادية واإعالمية دقت ناقو�س الخطر منذ 2018 

الحّل �صيا�صي وم�صروط بالإتيان بمن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة دون غياب مراقبة الأداء والمحا�صبة

{ تحرير: عبير حمدان
 نظم »ملتقى حوار وعطاء بال حدود« ورشة عمل افتراضية حول 
واقع القطاع الصحي في لبنان بين الواقع والمرتجى، شارك في 

الندوة نقيب األطباء البروفيسور شرف أبو شرف ونقيب أصحاب 
المستشفيات الخاصة في لبنان المهندس سليمان هارون ونقيب 

الصيادلة في لبنان د. غسان األمين وممثل الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي - رئيس الديوان والمسؤول المالي شوقي أبي ناصيف، 
إضافة إلى الخبراء االقتصاديين د. طالب سعد ود. نقوال شيخاني. 

أدار الحوار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين 
والتربوية أميرة سكر.

 حمود: السياسات المالية واالقتصادية الخاطئة
أوصلتنا الى الحالة الكارثية القائمة

استهلت الندوة بشرح األسباب الموجبة لها حيث تحدث ُمنّسق الملتقى 
د. طالل حمود وقال: »إّن الملتقى يضّم عدداً كبيراً من الفاعليات السياسية 
واالجتماعية  والفكرية  واألكاديمية  واالقتصادية  والمالية  واإلعالمية 
والصحية والتربوية، وقد انطلق منذ ثالث سنوات، وكان من أوائل المحّذرين 
من مخاطر الوصول إلى هكذا أزمات ودّق ناقوس الخطر من خالل مجموعة 
أنشطة وندوات كان أهّمها مؤتمر اقتصادي مالي انعقد خالل آذار ٢٠١٨ في 
بيروت، بحضور الوزيرين السابقين جورج قرم وشربل نحاس وثمانية من 
خيرة خبراء المال واالقتصاد في لبنان، وحذرنا حينها أن نتجه نحو انهيار 
اقتصادي وتهديد لألمن االجتماعي نتيجة السياسات االقتصادية والمالية 
الخاطئة التي اعتمدتها طبقة حاكمة فاسدة أمعنت في نهب وسرقة مقّدرات 
وثروات المجتمع اللبناني، وأوصلتنا الى هذه الحالة الكارثية على مختلف 

المستويات«.
السلطة  من  يتكّون  األض���الع«  ثالثي  جهنمي  مثلث  »هناك  وت��اب��ع: 
الفاسدة، وحاكم مصرف لبنان والمتواطئين معه والداعمين له من الداخل 
والخارج، وجمعية المصارف التي استفادت كثيراً طيلة الفترات الماضية 
من السياسيات االقتصادية والمالية الريعية الُمعتمدة والهندسات المالية 
المشكوك فيها. والمؤسف أّن هذه الزمرة استطاعت اإلفالت من أية محاسبة 

في ظّل حماية الطبقة السياسية«. 
الذي  واالستشفائي  الصحي  للوضع  الكارثية  المخاطر  »أّن  وأض��اف: 
وصلت إليه البالد في ظّل االرتفاع غير المسبوق في أسعار صرف الدوالر 
وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية لمختلف شرائح 
اللبناني وازدياد نسبة البطالة ولجوء عدد كبير من المؤسسات  المجتمع 
الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها إلى صرف موظفيها، إضافة الى 
ساهمت  مجتمعة  عوامل  أشهر  عشرة  حوالي  منذ  بدأت  التي  كورونا  أزمة 
بات  بحيث  والضياع،  التخّبط  حالة  وزيادة  االقتصادية  األزمة  تفاقم  في 
على  الكارثي  الوضع  هذا  من  الصحي  القطاع  وانتشال  ال��دواء  تأمين  هّم 
عن  الدعم  رفع  نحو  االتجاه  ظّل  في  اللبناني،  المواطن  أولويات  رأس 
جميع  على  وطنية  كارثة  بحصول  »التبشير«  و  قريباً،  األساسية  السلع 

المستويات«.
التصفيق  إلى  االقتصاديين  الخبراء  بعض  لجوء  »استغرب  وأردف:   
بيع  أو  رهن  ضمنها  ومن  المشبوهة  والمالية  االقتصادية  الحلول  لبعض 
من  واالستفادة  الذهب  احتياطي  من  وقسم  اللبنانية  الدولة  وأمالك  مرافق 
العائدات التي يمكن أن ينتجها، وأخيرا إنشاء صندوق سيادي تصّب فيه 
الداخل  في  الترويج،  بعد  المربحة،  وقطاعاتها  الدولة  ممتلكات  »أثمان« 
والخارج، لتسويقها ولالستثمار في هذا الصندوق رغم عالمات االستفهام 
أن  المهّم  من  تقّدم  مما  الصندوق.  هذا  إدارة  وحياد  نزاهة  حول  العديدة 
اللقاء مالحظاتهم ورؤيتهم للخروج من هذا  المشاركون في  الخبراء  يبدي 

المأزق«.
لماذا  واالقتصاد،  المال  في  الخبرة  مّدعي  إلى  بالسؤال  »أتوجه  وختم:   
لم تتناولوا أبداً في مقترحاتكم موضوع استرجاع األموال المنهوبة وما تّم 
إلى الخارج بطريقة غير شرعية وتوقيت مشبوه، قبل وبعد  تحويله منها 

إغالق المصارف مع بداية حراك ١٧ تشرين األّول؟
عمل  برنامج  ضمن  من  الملتقى  نشاطات  باكورة  هي  الندوة  هذه  اّن 
األزمة  أوجه  مختلف  خاللها  ُتناقش  ُمماثلة  نشاطات  تنظيم  يشمل  سوف 
السياسية واالقتصادية والمالية واالجتماعية والتربوية والصحية، وذلك 
استكماالً لجولة المشاورات التي جرت مع نقابات المهن الحرة في بيروت 
وطرابلس ومع االتحاد العمالي العام والعديد من القوى الفاعلة والمؤثرة 
القوى  ُمعظم  عليها  تلتقي  إنقاذيه  طريق  خارطة  إلى  توصالً  الحراك  في 

الحّية والُمؤّثرة في سبيل خالص لبنان«.

 أبو شرف: أزمة األطباء
ال تنفصل عن األزمة المصرفية 

 بدوره، تناول نقيب األطباء البروفسور شرف أبو شرف تداعيات األزمة 
من  يواجهونه  ما  إلى  مشيراً  األطباء،  عمل  على  وانعكاساتها  االقتصادية 
فصل  عدم  لجهة  عقود  منذ  حياتهم  ورف��اه  عيشهم  لقمة  تهّدد  صعوبات 
الرسمية  الضامنة  الهيئات  من  عليها  الحصول  في  والتأخر  أتعابهم 
غالء  بمؤشر  ُمستحّقاتهم  ربط  عدم  لناحية  بحقهم  واإلجحاف  والخاصة، 
مما  السوق،  في  المتداول  الفعلي  الدوالر  بسعر  تقاضيها  وعدم  المعيشة، 
يحمل البعض منهم على تقاضي فروقات. هذا فضالً عن عدم وجود ضمان 
يتعّرضون  التي  العنف  وأعمال  واالعتداءات  التقاعد،  بعد  للطبيب  صحي 

لها خالل قيامهم بواجبهم المهني.
والحماية  الحصانة  لتأمين  قانون  مشروع  النقابة  »قّدمت  أض��اف: 
للطبيب، ولكنه لم يبصر النور حتى اليوم، اّن عدد األطباء البالغ 15.000 
أضف  لبنان،  حاجة  يفوق  وهذا  مواطن،   250 لكّل  طبيب  بمعدل  طبيب 
المهنة  مزاولة  »إذن  لقانون  التطبيقية  المراسيم  ص��دور  عدم  ذلك  الى 
ويحافظ  األطباء  عدد  من  يحّد  والذي   ،2013 للعام  العائد  والتخّصص« 
على مستوى األداء المهني. وقد تّم وضع مختلف هذه المسائل على طاولة 

البحث مؤخراً بانتظار الموافقة عليها والبدء بتنفيذها«.
وتابع: »إّن تفاقم أزمة األطباء مرتبط باألزمة المصرفية العامة وانهيار 
المواطنين،  من  غيرهم  كما  قادرين،  غير  باتوا  بحيث  الليرة،  صرف  سعر 

على التصّرف بمّدخراتهم مما دفع الكثير منهم للتفكير بالهجرة. هذا فضالً 
عما أّدت إليه جائحة كورونا وظروف الحجر وإغالق البالد وحالة التعبئة 
العامة من انخفاض المداخيل وهبوط كبير في عدد المرضى الذين أصبحوا 
يخافون مراجعة األطباء. وأخيراً جاء انفجار مرفأ بيروت وتحّطم عدد كبير 
والمنازل لكي ُتضاعف كلها من  المستشفيات والعيادات والمؤسسات  من 

خطورة األوضاع االقتصادية على األطباء وعلى كافة طبقات المجتمع«.
اإلتيان  شرط  بامتياز  سياسي  الحّل  أّن  على  شرف  أبو  شّدد  وختاماً، 
المراقبة  طريق  عن  أدائهم  ومتابعة  والنزاهة  بالكفاءة  يتمتعون  بمن 
والطّبي  والتمريضي  االستشفائي  القطاع  دعم  إلى  داعياً  والمحاسبة، 
والسعي بكّل الوسائل لدعم صناعة الدواء في لبنان، خاصة اّن اإلمكانيات 
والجودة والكفاءة متوافرة، مؤكداً حاجة بلدنا لبنان إلى جهود جميع أبنائه 

وتعاونهم للحفاظ عليه ولكي يعود مستشفى الشرق كما كان في السابق.

 هارون: األزمة الخانقة سببها األول
العجز الكبير في السيولة

كارثي  الوضع  أّن  على  مداخلته  في  ه��ارون  سليمان  النقيب  ورك��ّز   
وقال: »إّن السبب األّول للوصول الى هذه األزمة الخانقة هو العجز الكبير 
ديون  لها  والتي  الخاصة،  المستشفيات  منه  تعاني  ال��ذي  السيولة  في 
ومستحقات كبيرة ُمتراكمة منذ سنوات على الجهات والمؤسسات الثمانية 
المستقبل  في  أكثر  وستمتنع  امتنعت  والتي  لبنان،  في  الموجودة  عشر 
أما  الدولة.  موظفي  وتعاونية  الضمان  عدا  ما  مستحقاتها  دفع  عن  القريب 
التي وجدت  الطبّية والتمريضية  الطواقم  الثاني فيتمّثل في هجرة  العامل 
نفسها أيضاً في ظروف معيشية صعبة للغاية مّما دفعها للهجرة أو لترك 

العمل في المؤسسات االستشفائية«.
أكثر  األمور  تفاقمت  القائمة  العديدة  االنهيار  عوامل  كّل  »بعد  أضاف: 
لم  الذين  المرضى،  عدد  من  كثيراً  قلّلت  التي  كورونا،  جائحة  ظهور  مع 
او الحرجة جداً،  يعودوا يلجأون للمستشفيات سوى في الحاالت الطارئة 
نتيجة خوفهم من التقاط العدوى داخل المستشفيات وأيضاً نتيجة خوف 
الى  العدوى  لنقل  بؤر  الى  تتحّول  ان  من  الخاصة  المستشفيات  أصحاب 
األساسية  المشكلة  لكن  واإلدارية.  الطبية  الطواقم  والى  اآلخرين  المرضى 
فتح  بخصوص  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  التعاميم  عن  ناتجة  كانت 
الطبية والتي كانت حتى تاريخ  المسلتزمات  االعتمادات من أجل استيراد 
اليوم تجري على اساس ٨٥٪ مدعوم من مصرف لبنان على السعر الرسمي 
اّي ١٥١٥ ليرة لبنانية للدوالر و ١٥ ٪ على أساس سعر الدوالر في السوق 
جداً  الضرورية  المسلتزمات  كّل  في  كبير  بنقص  تسّبب  ما  وهذا  السوداء، 
القلب وغيرها. وتسّبب أيضاً بنقص  لمعظم العمليات الجراحية وعمليات 
كبير في الكثير من األدوية المهمة واألساسية الغالية الكلفة. وقد أوقع ذلك 
المستشفيات في أزمة كبيرة ودفعها الى تقنين بعص العمليات، خاصة أّن 
الُمترّتبة  اإلضافية  الكلفة  فرق  تغطية  على  قادرين  غير  أصبحوا  المرضى 

على سعر هذه المستلزمات«.
 وأردف: »اّن القرار األخير الذي أخذه مصرف لبنان بالطلب من الشركات 
التي تستورد هذه المسلتزمات بدفع ٨٥ ٪ من قيمة فتح االعتمادات بالليرة 
من  تطلب  أن  الى  الشركات  دفع  سلفاً  المصارف  في  ووضعها  اللبنانية 
 cash( انتظار  اّي  ودون  الحال  في  فواتيرها  لها  تدفع  ان  المستشفيات 
المسمار  كان  القرار  وهذا  المستلزمات.  تسليم  بعد  مباشرة   )money
األخير الذي دّق في نعش استكمال المستشفيات لعملها بشكل طبيعي، اذ 

انها باتت غير قادرة على ذلك لألسباب الكثيرة التي شرحتها سابقاً«.

 األمين: التلويح برفع الدعم
عن الدواء أّدى الى هلع كبير 

من جهته شّدد د. غسان األمين نقيب الصيادلة في لبنان على أّن أسباب 
من  بعضها  وانقطاع  األدوي��ة  شّح  أسباب  أه��ّم  شارحاً  ُمتشّعبة،  األزم��ة 
الصيدليات، فقال: »إّن الهلع الكبير والقلق من احتمال رفع الدعم، الذي أّدى 
على  المتوسط  حتى  او  المرتفع  الدخل  ذوي  وخاصة  المرضى  تهافت  إلى 
الصيدليات وتكديسهم لكّميات كبيرة من األدوية الغالية الثمن في منازلهم، 
وغيرها  والروماتيزم  واألعصاب  والدهنيات  والُسّكري  القلب  أدوية  ومنها 
االستقرار  فقدان  الى  إضافة  أشهر.   ٨ و   ٧ بين  تتراوح  لفترات  لتكفيهم 
شرائح  مختلف  وّتر  مّما  الدوالر  سعر  ارتفاع  على  وانعكاسه  االقتصادي 
أيضاً  الصيادلة  بعض  ودفع  خطوات،  هكذا  الى  ودفعه  اللبناني  الشعب 
الى بعض االستنسابية في توزيع األدوية وحصرها في بعض الصيدليات 

للزبائن القدامى او الُمعتادين عليهم«.
أضاف: »اّن التلويح بنّية رفع الدعم عن الدواء ابتداًء من السنة المقبلة 
الصيدالني  القطاع  يعيشها  التي  التخّبط  حالة  في  أساسياً  دوراً  لعب 
الدواء  سعر  بين  الفرق  اّن  األمين  وأكّد  القطاعات.  من  غيره  كما  لبنان  في 
المدعوم من مصرف لبنان على سعر الدوالر ب� ١٥١٥ ليرة لبنانية وسعره 
وملموسة  كبيرة  تهريب  عمليات  حصول  الى  أّدى  السوداء  السوق  في 
صيدليات  في  وُتباع  ُتهّرب  كثيرة  لبنانية  أدوي��ة  هناك  أّن  إذ  ومؤكدة، 
العراق وليبيا وسورية ومصر وغيرها. وهي من األدوية الغالية الكلفة ومن 
األصناف األساسية )البراند )Brand drugs . وأضاف أّن اآللية المعتمدة 
من مصرف لبنان للموافقة على فاتورة االستيراد عّقدت األمور كثيراً وقلّلت 

إلى حّد كبير الكميات الُمستوردة، وذلك نتيجة شّح الدوالر. 
دفعت  العمليات  هذه  في  الُمعقدة  البيروقراطية  اإلجراءات  فإّن  وكذلك 
الى  الصيدليات  من  كبيراً  عدداً  ودفعت  اإلقفال  الى  الشركات  من  العديد 
الدخل  مستوى  وتدّني  األرب��اح  نسبة  انخفاض  نتيجة  النهائي  اإلقفال 

والوضع المعيشي للصيدلي«.
وتابع: »هناك عوامل عديدة تسّببت في هذا السقوط الُمدّوي للسياسة 
تدعم  أدوي��ة  لمصانع  لبنان  افتقار  أهّمها  اختبار،  أول  عند  الدوائية 
اقتصاده الوطني من خالل إدخال العمالت األجنبية مقارنة ببعض الدول 
كمّيات  ُيصّدر  والذي  مثالً،  كاألردن  اللبناني  الوضع  وضعها  يشبه  التي 
كبيرة من األدوية، إضافة الى حالة شبه اكتفاء ذاتي من األدوية الُمصّنعة 
على  يعتمد  الذي  لبنان  في  يجري  ما  عكس  وهذا  محلياً.  والُمستهلكة 
استيراد معظم األدوية األساسية من الخارج والذي ال تأخذ فيه الصناعة 
على  اعتمادنا  وإّن  المواطنين،  حاجات  تأمين  في  محورياً  دوراً  المحلية 
دواء »البراند« األغلى ثمناً ووضع العراقيل أمام دواء الجنريك األقّل ثمناً 
بعض  أّن  إال  أيضاً،  االش��ارة  مع  األزمة  هذه  تمادي  في  كبيراً  دوراً  لعب 
أدوية الجنريك هذه لها تقريباً ذات كلفة األدوية البراند وهذا ما شّكل عقبة 

أساسية أمام وصفها واستعمالها على نطاق واسع«.
وقد أنهى النقيب األمين مداخلته بالدعوة إلى تأسيس المختبر المركزي 
لما له من دور هاّم في تشجيع استيراد األدوية الجنريك واألدوية الُمصّنعة 

وطنياً.

 أبي ناصيف: عجز الضمان 
سببه تراكم ديوان الدولة 

للضمان  الوطني  الصندوق  في  المالي  المدير  ناصيف  أبي  شوقي  أما 
كبيرة  األزمة  »إّن  فقال:  المشكلة،  بتوصيف  مداخلته  استهّل  االجتماعي 
كّل  فيه  بما  تحديداً،  الصحي  القطاع  وتشمل  الجميع  وتطال  لبنان  في 
وله  األزمة  أبواب  الى  وصل  االجتماعي  والضمان  الضامنة،  المؤسسات 
بذمة الدولة اللبنانية دين يبلغ 4000 مليار ليرة ومن المفروض أن تكون 
ما  هذا  األزمات،  خالل  لتستخدمها  احتياطيات  االجتماعي  الضمان  أنظمة 
لم يحصل بسبب تراكم العجز الحاصل في فرع المرض واالمومة والسبب 
الرئيسي لهذا العجز هو عدم تسديد الدولة لمساهمتها في هذا الفرع التي 
الى  باإلضافة  التقديمات  قيمة  من   ٪٢٥ بنسبة  تساهم  ان  المفروض  من 
مساهمتها في اشتراكات بعض الفئات مثل السائقين العموميين والمخاتير، 
ما  منذ  تراكمت  الديون  هذه  المتقاعدين،  المضمونين  باشتراكات  ومؤخراً 
أقّرتها  هذه  الدولة  التزامات  ليرة،  مليار   ٤٠٠٠ لتصبح   ٢٠٠٦ العام  قبل 

القوانين والمراسيم«.
 وقال: »إّن التوازن المالي لفرع المرض واألمومة مبني على مبدأ توزيع 
من  شريك  واّن  والدولة،  والمضمونين  العمل  أصحاب  بين  االشتراكات 
الشركاء الثالثة وهي الدولة، لم تحّول اّي ليرة للضمان االجتماعي منذ ٥ 
سنوات رغم مطالبتنا المستمرة وال نعرف سبب عدم الدفع ومتى يزول هذا 

السبب. 
فقط  ليست  واألزمة  واألمومة  المرض  فرع  في  تحديداً  الضمان  أزمة  اّن 
هو  كما  كثيرة  وتحديات  وصعوبات  مشاكل  من  يعاني  فالضمان  مادية، 
حال باقي المؤسسات العامة، ورغم هذه الصعوبات ما زال الضمان يقوم 
أردنا ان نحاسب  المحدودة، فإذا  المالية والبشرية  بواجباته باإلمكانيات 
الضمان يجب ان نأخذ بعين االعتبار اإلمكانات التي لديه ال سيما البشرية 
منها، فالضمان يعمل اليوم بنصف الكادر البشري المطلوب، والمستخدمون 
أخذ  لدى   ٢٠٠٥ العام  منذ  ب��دأت  األزم��ة  وه��ذه  بديل  اّي  دون  يتقاعدون 
االستقاللية اإلدارية من الصندوق من خالل ربط التوظيف بمجلس الخدمة 
المدنية وموافقة مجلس الوزراء ومؤخراً اتخذت الدولة قرار عدم التوظيف 
ال  الوظائف،  كافة  يشمل  البشرية  بالموارد  النقص  سنوات،  خمس  لمدة 
سيما المعنيين بتأمين الخدمات للمضمونين مما اّدى الى تراكم المعامالت، 
كذلك األمر النقص في العناصر البشرية لألجهزة الرقابية كالتفتيش المالي 
واإلداري والتفتيش على الموسسات والمراقبين على المستشفيات واألطباء 
أصل  من  ال���٩٠٠  بحدود  هو  حالياً  الموظفين  فعدد  وغيرهم،  المراقبين 
يحتاج  ال  طبعاً  اللبنانية،  األراضي  على  الموزعة  مكتباً   40 ال�  في   ،٢٠٠٠
الصندوق ل� ٢٠٠٠ مستخدم في حال تّم االنتقال الى الربط االلكتروني مع 
الكافي  بالعدد  أيضا ٩٠٠ مستخدم ليس  إنما  الصيدليات والمستشفيات، 
المحافظات  على  المكاتب  توزيع  واّن  المطلوب،  بالشكل  الخدمات  لتقديم 
لخدمة  ضرورة  يشكل  زال  ما  العاصمة  عن  البعيدة  والمناطق  واألقضية 
او  بيروت  الى  البعيدة  المناطق  من  االنتقال  مشقة  وتجّنبهم  المضمونين 

مراكز المحافظات«.
أضاف: »في حال لم ُتسّدد الدولة مستحقاتها فسوف يكون الضمان في 
وضع صعب ولن يستطيع االستمرار في تقديمات المرض واألمومة عندها 
البسيط،  الجميع فعجز ٤٠٠٠ مليار ليس باألمر  الكارثة على  سوف تحّل 
رفع  احتماالت  في  تتمّثل  جديدة  كارثة  باب  على  اليوم  اننا  الى  باالضافة 
الدعم ونتائجه التي ستكون وخيمة على أسعار األدوية وتكاليف العالج... 
الضمان  ضمنها  وم��ن  الصحي  القطاع  ك��ّل  تشمل  س��وف  الكارثة  وه��ذه 
أدوية وطبابة من شأنه ان يضاعف  الفاتورة الصحية من  فتضاعف كلفة 

الكلفة مرتين وثالثة، وقد يرتفع بنسبة 300%.
الدولة  مع  ويبدأ  األزمة،  هذه  من  للخروج  الجميع  بتعاون  يكون  الحّل 
الضمان، وإذا كانت هنالك مالحظات  بالتزاماتها تجاه  ان تفي  التي عليها 
المختصة  المراجع  من  للمساءلة  جاهزون  فنحن  الضمان،  أداء  على 
كديوان المحاسبة وسلطة الوصاية وغيرها من األجهزة الرقابية المعنية 
بالتدقيق، فحساباتنا وقيودنا هي بتصرفهم وال نخفي شيئاً عن احد، إنما 
رمي االتهامات واألخبار غير الصحيحة جزافاً أمر غير جائز وغير مقبول وال 
تجنياً  يكون  وإال  وتحقيق،  إثباتات  وجود  دون  من  بالمطلق  الحكم  يجوز 
االجتماعي  واألمن  االجتماعية  الحماية  تقّدم  التي  المؤسسة  لهذه  وظلماً 
ان  شأنه  من  دليل  دون  االتهامات  برمي  االستمرار  اللبناني.  الشعب  لثلث 
يفقد ثقة المواطن وصاحب العمل بها وهذا أمر خطير وله انعكاسات مالية 

كبيرة. لذلك يجب التوقف عن تداول هكذا أخبار ووقف هذه الحمالت« .
وختم: »يجب الفصل بين المشاكل التي يعاني منها الصندوق وموضوع 
بل  المشاكل  هذه  من  فجزء  تجاهه،  التزاماتها  تسديد  عن  الدولة  امتناع 
الجزء األكبر منها سببه تعاطي الدولة مع الضمان االجتماعي اْن كان على 
الصعيد المالي او اإلداري، لذلك على الجميع التعاون للخروج من األزمة، 
وهذا يتطلب رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة واستراتيجية واضحة على 

كافة الصعد، السياسية واالقتصادية واالجتماعية«. 

سعد: الحّل هو بالنهوض

 

 في اإلنتاج وصناعة الدواء مثاالً
الصحي  القطاع  واق��ع  من  انطلق  سعد  طالب  د.  اإلقتصادي  الخبير 
فيها  بما  القطاعات  كّل  على  ذلك  وانسحاب  السيئة  الضامنة  والمؤسسات 
الحّل  »إّن  وقال:  األفضل،  أنه  الناس  يعتبره  كان  الذي  المصرفي  القطاع 
والمرتجى اليوم هو من خالل إدارة سياسية منتجة تعتمد على سياسات 
اقتصادية منتجة بأدوات نقدية ومالية ُتمّكننا من خاللها تمويل السياسة 
إّن  وبرأيي  الشيخوخة،  وضمان  والتعليم  الصحة  تشمل  التي  االجتماعية 
تكرار واستمرار المشكلة في لبنان مستمّر ووارد طالما الجهل يحكم اإلدارة 
السليم  اإلقتصادي  بالعالج  المعرفة  إعتماد  إلى  أدعو  لذلك  السياسية. 
المثال،  سبيل  على  الدواء  صناعة  ومنها  باإلنتاج  النهوض  نحو  والتوّجه 
القوة  المنافسة وطرح مسالة  والعمل على تخفيض تكلفة اإلنتاج وتعزيز 

الشرائية كميزان أساسي للنمو مؤكداً أنها تحدي اإلدارة السياسية...«
او  الدعم  لبنان  مصرف  برفع  الموضوع  حصر  على  أوافق  »ال  أضاف: 

الطحين.  وبعده  غداً  المحروقات  وربما  ال��دواء  قطاع  وصرخة  استمراره 
مما  اإللزامي  االحتياطي  نفاذ  من  لبنان  مصرف  خوف  حصر  واستغرب 
التي  المصارف  في  المودعة  المبالغ  وبقية  أساس  عن  للتساؤل  يدعوني 
أقوال  بحسب  منها  والمتبقي  الناس  أم��وال  من  أيضاً  هي  والتي  تبخرت 

الحاكم هي بين 17 و 18 مليار«.
وذّكر بأزمة انهيار سعر الصرف الليرة خالل الثمانينات: »أننا اليوم أمام 
فرصة أهّم حيث أّن الفرق بين اليوم والثمانينات هو الثقة التي كان يتمتع 
بها القطاع المصرفي يومها والتي فقدها اليوم، والتي لو كانت ما زالت قائمة 
اليوم لكنا أمام حالة تضّخم هائلة جداً بالرغم من أننا نسير على طريق ال 
يسّمى  ما  لتشكل  االقتصادي  الركود  من  حالة  مع    hyper inflation

« stagflationبالركود التضخمي
وتساءل سعد أين هم »الخبراء االقتصاديون« الذين كانوا يخبروننا اّن 
المصرفي  القطاع  وضع  بشأن  إيجابية  آراء  ويبدون  ُممتاز  بلبنان  الوضع 
أّن التحدي اليوم يتمثل في  إلى  »الرائع«، وإذ بنا فجأة أمام االنهيار. الفتاً 
كيفية الخروج من هذه األزمة، ورأى إمكانية لذلك شرط توفر إرادة سياسية 
صحيحة ومعرفة علمية، ألننا أمام فرصة ذهبية واألزمة قد تتكّرر. وأضاف: 
لها  بشبيه  مرت  عديدة  دوالً  وأّن  آخر  كوكب  من  تسقط  لم  لبنان  أزمة  »أّن 
مثل ألمانيا وأزمتي الواليات المتحدة عام 2008 وقبلها العام 1929 وأزمة 
ثالثة:  تاريخيا،  أنها  أرى  للسلطات  تبويب  وفي  واألرجنتين،  االك��وادور 
السياسية. وأّن هذه  الدينية والسلطة  السلطة  المالية تليها  السلطة  أولها 
تستنجد  السياسية  السلطة  ترى  بحيث  لبنان،  في  ُمتداخلة  العناصر 

بالسلطة الدينية خالل األزمات وينتج عنها اتفاق جديد«.
وبالعودة إلى المشروع االقتصادي الذي يجب التركيز عليه أكّد سعد أنه 
يكمن في تحسين القوة الشرائية للمواطن. مطالباً بتطبيق مفهوم »ضريبة 
الدولة  تقّدم  أن  بمعنى   ،»Negative income tax rate الدخل السلبي
الدولة لمباشرة تطبيق هذا  المواطن الشرائية. ودعا  الدعم لتحسين قدرة 

التدبير.

شيخاني: األزمة سياسية والحّل

 

بضخ الدوالر ودعم الليرة كضمانة
لناحية  حمود  د.  إليه  أشار  مما  انطلق  فقد  شيخاني  نقوال  الدكتور  أما 
لبنان  مصرف  ب��أداء  ترتبط  وبأنها  سياسي  األزم��ة  منشأ  ب��أّن  القول 
الحقيقة وليس  لقول  28 عاماً وجئت  »أنا مصرفي منذ  والمصارف، وقال: 
أّي  إلى  هو  األساسي  والسؤال  حق.  غير  أو  حق  على  كان  من  بين  للتمييز 
لبنان نحن متجهون؟ واإلجابة بكّل صراحة أّن لبنان ُمتّجه نحو كارثة وأّن 
تتأكدوا  ولكي  مصاري«.  في  و«ما  ومسروق،  مفلس  بلد  هو  اليوم  نراه  ما 
 60% بنسبة  بطالة  لدينا  والصيادلة،  والمستشفيات  الضمان  إلى  انظروا 
الدول،  من  لغيرنا  انظروا  حساب،  دون  ونهب  سرق  الكّل  خطير،  أمر  وهذا 
حالتنا االقتصادية أسوأ من فنزويال التي لديها أزمة واحدة فيما نحن لدينا 

أربعة«.
أضاف: »انطالقاً من كّل الذي نشهده أسأل ما الذي سيحصل إذا ما رفع 
والسلع،  األدوية  أبسط  أسعار  ستصبح  وأين  الدعم  لبنان  مصرف  حاكم 
التي سوف تتضاعف تسارعاً جنونياً مع ارتفاع سعر الصرف وما مصير 
الطبيب ولو زاد مدخوله، كّل ذلك سيكون  الموظف وحتى  او  العامل  راتب 
االستيراد  وقف  احتمال  أمام  أننا  بمعنى  االستيراد،  على  سلبياً  تأثيره 

وفقدان السلع«.
ونصف،  سنة  منذ  يبدأ  أن  يجب  ك��ان  بالحّل  التفكير  »أّن  واردف: 
جميع  وبالطبع  لبنان  مصرف  حاكم  فيهم  بمن  علم  على  كانوا  والمعنيون 
سعر  انخفاض  عدا  ما  الصيادلة  نقيب  إليه  ذهب  ما  أؤيد  وأنا  المصارف. 
اليوم هو  الحكومة، وهذا االنخفاض في سعر الصرف  الصرف مع تشكيل 

بفعل تعميم لمصرف لبنان وليس نتيجة لترشيح الحريري نفسه«.
وختم: »أّن الحّل يكون في ضخ ثمانية مليارات دوالر في االقتصاد، ورفض 
 currency« النقد  »مجلس  تأسيس  او  خلق  إلى  والدعوة  بالذهب.  المّس 
Board » كما فعلت بلغاريا واألرجنتين ونجحتا في ذلك، لتجّنب التضّخم 
بمستوياته المرتفعة التي تحدث عنها د. سعد، ألّن ذلك يمنع خروج الدوالر 
من البلد واعتماد الليرة كضمانة ويتعّزز ذلك مع تصدير األدوية وغيرها من 
المنتجات الُمصّنعة في لبنان إلى الخارج، فتعتدل األمور مع الوقت ويتّم 

» Capital Control. �التخلي تدريجياً عن ال

 ضاهر: التفكير بالهزيمة
هو بداية الهزيمة 

مؤكدا  ضاهر  فضل  الدكتور  المتقاعد  للعميد  بمداخلة  الندوة  وختمت 
وقال:  الخبراء،  معظم  وعند  البلد  في  السائد  التشاؤمي  الجّو  يؤيد  ال  أنه 
»أخالف أصحاب اآلراء المتشائمة وأدعو إلى قلب الصورة ولنذكر جميعنا 
ال  المنطلق  هذا  من  الهزيمة.  بداية  هو  بالهزيمة  التفكير  بأّن  القائل  المثل 
أوافق د. شيخاني في قوله باإلفالس، وبرأيي أّن اإلفالس هو على مستوى 
المسؤولين »مفلسي الضمير«، العتبارهم الشعب مجرد أرقام. وألتقي مع 

د. حمود في كلمته«.
أضاف: »علينا ان نمّيز بين المعوقات السياسية والمعوقات اإلنسانية 
أنه  الُمفترض  فمن  به،  واالستخفاف  الشعب  على  التذاكي  عن  والتوقف 
صاحب السلطة بالمبدأ، وأدعو الى إعادة األموال التي دفعت دون وجه حق 
بنتيجة الهندسات المالية. وهنا أشير الى ما ورد في قانون النقد والتسليف 
تحقيق  إجراء  ووجوب  الُمتعثرة  للمصارف  المالية  للهندسات  بالنسبة 

إفرادي خاص حول هذا التعّثر«.
إذا كان ذلك صحيحاً وكانت  5،7 مليار دوالر  وطالب شيخاني بإرجاع 
تّم  التي  الستة  المليارات  نسيان  دون  ومساءلة.  ومحاسبة  حاكمية  هناك 
المالية  عام  مدير  عنها  تحّدث  والتي  المصارف  إقفال  أيام  خالل  تهريبها 
السابق أالن بيفاني. وقال: »سمعنا من مسؤولين سياسيين واقتصاديين 
ومصرفيين أنه أمر مشروع طالما أنها أموال ال شبهة عليها. بّيد اني رأيت 
عن  يتخلف  لمن  عصاه  هّز  عندما  الناحية  لهذه  الحاكم  كالم  في  تناقضاً 
ومنهوبة  مشبوهة  أموال  بالقانون  أنها  سيما  ال  أمواله،  من  نسبة  إرجاع 

ويفترض ان تسترجع«.
التي  والتسليف  النقد  قانون  من   156 بالمادة  التذكير  »وجب  وختم:   
من  تتلقاها  التي  األم��وال  استعمال  في  ُتراعي  ان  المصارف  على  توجب 
الجمهور القواعد التي ُتؤّمن صيانة حقوقه، وأن توّفق بين ُمّدة توظيفاتها 

وطبيعة مواردها«.
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إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
لبيع  مزايدة  إلجراء  العروض  تقديم  مهلة 
في  موجودة  لإلستعمال  صالحة  غير  مواد 
لمديرية  التابعة  الجنوب  دوائ��ر  من  عدد 
الغاز  وم��س��ت��ودع  المناطق  ف��ي  ال��ت��وزي��ع 
ومعمل الذوق، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4 د/12625 تاريخ 2020/12/5 ، 
عند   2020/11/13 الجمعة  يوم  لتصبح 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 10/13/ 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1001

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء كابالت حماية 
استدراج  ،موضوع  الهوائية  النقل  لخطوط 
ت��اري��خ  د/1512  ث4  رق���م  ال���ع���روض 
الجمعة  ي��وم  لتصبح   ،2020/2/12
الرسمي  الدوام  2020/11/20 عند نهاية 

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لتلزيم أعمال الصيانة 
النقل  خ��ط��وط  على  وال��ط��ارئ��ة  ال��دوري��ة 
رقم  العروض  استدراج  ،موضوع  الهوائية 

.2020/7/9 4845 تاريخ 

باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /300،000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
 2020/11/13 في  الواقع  الجمعة  نهار 
قبل   11،00 الرسمي  ال���دوام  نهاية  عند 

الظهر.
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
ل��ش��راء محرك  ال���ع���روض  ت��ق��دي��م  م��ه��ل��ة 
م��ي��اه  لمضختي   5100KW/6KV
الرابعة  المجموعة  على  الرئيسية  التغذية 
،م��وض��وع  ال���ح���راري  ال����ذوق  معمل  ف��ي 
د/3155  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
الجمعة  يوم  لتصبح   ،2020/5/8 تاريخ 
عند نهاية الدوام الرسمي   2020/11/13

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /150،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
م��ع��دات  ل��ش��راء  ال��ع��روض  ت��ق��دي��م  مهلة 
-2-1 للوحدات  الحماية  مرحالت  فحص 
الحراري ،موضوع  الذوق  معمل  في    4-3
د/2707  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
تاريخ 2020/3/11، لتصبح يوم الجمعة 
الرسمي  الدوام  2020/11/20 عند نهاية 

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 

كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 
قدره /50،000/ ل.ل.

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1007

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء قطع غيار لزوم 
ال��ذوق  معمل  في  الجديد  التحلية  محطة 
رقم  العروض  استدراج  ،موضوع  الحراري 
 ،2020/12/12 تاريخ  د/12862  ث4 
عند   2020/11/20 الجمعة  يوم  لتصبح 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
بروجكتورات  لشراء  العروض  تقديم  مهلة 
ولمبات إنارة داخلية وخارجية وقطع غيار 
الرئيسية ،موضوع  لزوم محطات التحويل 
د/2705  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
تاريخ 2020/3/11، لتصبح يوم الجمعة 
الرسمي  الدوام  2020/11/27 عند نهاية 

الظهر. الساعة 11،00 قبل 
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 

كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
صيانة  ألع��م��ال  ال��ع��روض  ت��ق��دي��م  مهلة 
في  الدعم  حائط  وتأهيل  المناوب  منزل 
استدراج  ،موضوع  القديمة  كسارة  محطة 
ت��اري��خ  د/12863  ث4  رق���م  ال��ع��روض 
الجمعة  ي��وم  لتصبح   ،2019/12/12
عند نهاية الدوام الرسمي   2020/11/20

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء مسننات لزوم 
مضخة الزيت الرئيسية على محمور العنفة 
BBC   في معمل الجية الحراري. موضوع 
د/12800  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
يوم  لتصبح   ،  2019/12/11 ت��اري��خ 
الدوام  نهاية  عند   2020/11/20 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، وذلك لقاء مبلغ 

قدره /100،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 2020/10/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة

المهندس واصف حنيني
التكليف: 1010

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
بطرس  الحاج  نبيه  ن��زار  السيد  طلب 
زغيب  حنا  وج���ورج  ب��ي��ار  ع��ن  بوكالته 
إصدار  باسيل  أنطوان  كفى  عن  بوكالتهما 
العقار رقم  سند تمليك بدل عن ضائع على 
قضاء  العقارية  طورزيا  منطقة  من   408

جبيل.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بيار  وه��دى  ع��اد  اب��ي  ودي��ع  منير  طلب 
ابو عازار سندات تمليك بدل عن ضائع في 
من   A البلوك   7 القسم   2287 رقم  العقار 
قضاء  العقارية  مصبح  ذوق  ساحل  منطقة 

كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

الخوري  حسان  فيكتور  المحامي  طلب 
شديد  اب��و  ملحم  جوسلين  وكيل  بصفته 
ابراهيم  ملحم  المرحوم  ورثة  أحد  بصفتها 
ابو شديد سندات تمليك بدل عن ضائع في 
4 و5 و6 و7 و8  1393 األقسام  العقار رقم 

من منطقة جعيتا العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.

أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بصفته  بسترس  جرجس  دي��ب  طلب 
بعقد  المنتفعة  صليبا  انطوان  جهان  وكيل 
البيع بينها وبين كل من منى الياس سميره 
سندات  طربيه  نسيم  ج���وزف  وال��ش��ي��خ 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 1227 
قضاء  العقارية  مصبح  ذوق  منطقة  من 

كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بصفته  وهبه  انطونيوس  نبيل  طلب 
وكيل ريمي خليل وهبه سند تمليك بدل عن 
من   27 القسم   365 رقم  العقار  في  ضائع 

منطقة غادير العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط��ل��ب ع��ب��دال��ل��ه اي���وب س��ي��ف س��ن��دات 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 2506 
العقارية  4 و5 من منطقة عشقوت  األقسام 

قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
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حضرات السادة المساهمين،
يتشرف مجلس إدارة شركة »بدارو غاردينز« )هولدنغ( ش. م. ل. بدعوتكم، 
لمساهمي  السنوية  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  الثانية،  للمرة 
الساعة  تمام  في   2020/11/5 في  الواقع  الخميس  يوم  عقده  المنوي  الشركة 
الكائنة  في مكاتب شركة »إف.إف.إي. ريل استيت« ش.م.ل.  الثانية عشر ظهراً 
B، الطابق الثاني،  في بيروت، العدلية، أوتوستراد التحويطة، بناية JTB، بلوك 

وذلك للبحث والتداول في بنود جدول األعمال التالي:
بتاريخ  ال��م��وق��وف��ة  المالية  للسنة  ال��ش��رك��ة  ح��س��اب��ات  على  ال��م��ص��ادق��ة 
2019/12/31، المتضمنة الميزانية وحساب االرباح والخسائر والموافقة على 

جميع االعمال التي قامت بها الشركة خالل السنة المالية المذكورة.
تدوير حاصل اعمال الشركة للسنة المالية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31 

الى السنة المالية الالحقة )2019(.
المصادقة على أعمال مجلس االدارة وإبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة 

عن جميع اعمالهم خالل السنة المالية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31.
قانون  من  و/159/   /158/ المادتين  خص  فيما  الالزمة  التراخيص  إعطاء 

التجارة اللبناني.
التأكيد على صحة القيود المسجلة تحت بند حسابات المساهمين في ميزانية 

الشركة الموقوفة في 2019/12/31.
التجديد لمفوضي المراقبة ولمحامي الشركة.

أية مسائل أخرى متفرقة و/أو متفرعة عن جدول األعمال.
إن نسخاً عن تقرير مفوضي المراقبة والبيانات المالية المدققة العائدة للسنة 
المالية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31، باإلضافة إلى تقرير مفوضي المراقبة 
الخاص وفق أحكام المادة 158 من قانون التجارة اللبناني وتقرير مجلس االدارة 
2019/12/31، متوفرة في  الموقوفة بتاريخ  المالية  عن أعمال الشركة للسنة 
أعاله،  المذكور  العنوان  في  ش.م.ل.  استيت«  ريل  »إف.إف.إي.  شركة  مكاتب 

إبتداًء من تاريخ 2020/10/21. 
آملين حضوركم هذا االجتماع لألهمية والفائدة واألصول.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس مجلس االدارة – المدير العام    
عبد الكريم الخليل

التعليق ال�سيا�سي

النا�ص واالهتمام 

بالق�شايا الكبرى 

بنظر الكثيرين من القيادات السياسية 
السياسة  تعني  والمرجعيّات  واألحزاب 
درجة االهتمام بالقضايا التي يسّمونها 
وكل  أداء  ك��ل  ورب���ط  ال��ك��ب��رى،  القضايا 
ب���ه���ا، بحيث  ال��ت��ذك��ي��ر  ب���إع���ادة  م���وق���ف 
حالة  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي  االن��ق��س��ام  يصير 
عيار  من  عناوين  حول  قائماً  كلبنان  بلد 
لبنان  وعالقة  المقاومة،  س��الح  مصير 
السياسة  وتموت  المنطقة.  بصراعات 
الحقيقّي  ومفهومها  العلمي  بمعناها 
الخدمة  أس����اس  ع��ل��ى  ي��ق��وم��ان  ال��ل��ذي��ن 

العامة.
لبنان  السياسيون على موقع  يختلف 
في صراعات المنطقة، وهذا ليس بجديد 
على لبنان. وترتبط قضايا كثيرة داخلية 
الموقع  ه���ذا  ب��ت��أث��ي��ر  س��ي��اس��ي��ة وم��ال��ي��ة 
سلباً  معه  مالياً  ال��ق��ادرة  ال��دول  وتعامل 
يتقّدم  أن  م��ن  ضيَر  ال  ول��ذل��ك  وإي��ج��اب��اً، 
برؤيته  سياسي  مرجع  وك��ل  ح��زب  كل 
للحلول الجذرية وفي قلبها نظرته لموقع 
لبنان في هذا الصراع الكبير في المنطقة 
والعالم، لكن من غير المفهوم ومن غير 
داخلي  مسعى  ك��ل  يتجّمد  أن  المقبول 
الساخنة  ال��ق��ض��اي��ا  ل��م��واج��ه��ة  م��ط��ل��وب 
االجتماعية واالقتصادية والمالية. وهو 
المختلفون  عليه  يلتقي  أن  يمكن  مسعى 
حوله  وتلتقي  الكبرى«،  »القضايا  حول 
ضغط  تحت  تئن  التي  الشعبية  بيئاتهم 
هذه المشكالت والقضايا، وال ضيَر من 
ربط  سقف  تحت  المسعى  ه��ذا  صياغة 

النزاع في »القضايا الكبرى«.
قضية الدواء من االحتكار إلى مصير 
الدعم، يكاد يدار تقنياً من مواقع ضيّقة 
بصورة  يغيب  لكنه  وإداري�����اً،  حكومياً 
الفتة عن حركة القوى السياسية الفاعلة، 
ومثله مصير تعويضات المتضررين من 
تفجير المرفأ، في ظل استقالة سياسية 
من  تشكو  ال��ن��اس  فيما  الجميع،  تشمل 
أموال طائلة  تسيُّب وعبث في ظل تدفق 
على منظمات المجتمع المدني بال رقيب 
أو حسيب. وهذه نماذج عن قضايا تطال 
تحت  ال��واق��ع��ي��ن  اللبنانيين  م��ن  اآلالف 
تحت  والواقفين  والحاجة  العوز  ضغط 

خط الفقر.
ال��س��ي��اس��ة ه���ي ال���ن���اس وال����ن����اس في 
يعود  ف��م��ت��ى  واد،  ف���ي  وال��س��ي��اس��ة  واٍد 
إلى  ف��ي��ع��ودون  ال��ن��اس  إل��ى  السياسيون 
السياسة، واألصح متى تعود أولويات ما 
يحتاجه لبنان لتصير أولوياتهم، بدالً من 
وكثير  بسماعها،  الخارج  يرغب  أولويات 
من اللبنانيين لم يعد يشعر أنه معنّي بها؟
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موؤ�س�سة فّتوحي تقّدم م�ساعدات
لجمعية »اأنت اأخي« في بّلونة

مذكرة تفاهم بين جامعة المدينة
ونقابة المعلوماتية والتكنولوجيا

»أنت  جمعّية  بزيارة  زغيب  مايا  السّيدة  اإلجتماعّية«  فتوحي  فارس  »مؤّسسة  مديرة  قامت 
أخي« في بلّونة، والتي تهتّم باألشخاص المصابين بإعاقة وهدفها التركيز على جوهر اإلنسان.

الرعاية  غياب  ظّل  في  كسروان  منطقة  دعم  على  المؤسسة  حرص  إطار  في  الزيارة  وتأتي 
دوراً  تلعب  اّلتي  والمؤّسسات  الجمعيات  على  جولتها  تستكمل  بذلك  والمؤسسة  اإلجتماعّية، 

إنسانياً في ظّل األوضاع اإلقتصادّية المتردّية اّلتي يعيشها لبنان.
تقوم  اّلذي  اإلنسانّي  بالدور  زغيب  نّوهت  وقد  للجمعّية،  غذائّية  مساعدات  المؤّسسة  وقّدمت 
اإلنسانّية  الرسالة  وعلى  الحياة  قساوة  بوجه  للصمود  الّساعين  األوالد  تجاه  أخي«  »أنت  به 
اّلتي تقوم بها ساعيًة إلنخراط هذه الفئة من الشباب بالمجتمع، ومشّددة على ضرورة استمرار 

والصمود مواجة التحديات في ظّل األوضاع الصعبة.

تّم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المدينة City University ممثلة بشخص رئيسها الدكتور 
ورئيس  خويري  جورج  بالنقيب  ممثلة  لبنان  في  والتكنولوجيا  المعلوماتية  ونقابة  رزق  إدغار 
مجلس أمناء النقابة طوني كيروز في مقر النقابة في جونية، وذلك من أجل االستجابة لمتطلبات 
المجتمع وتشجيع المبادرات الذاتية الناجحة وروح االبتكار واإلبداع وإنعاش التشغيل الذاتي، 
فضالً عن تحقيق تعاون مثمر في مجاالت المعلوماتية والتكنولوجيا والخدمات االلكترونية، ودعم 

أسس الشباب في كافة المجاالت التربوية واالجتماعية والرياضية والثقافية.

في العالقة بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باسيل.

المصادر تتوّقع أن تتم الخميس تسمية الحريري ب� 65 
صوتاً يغيب عنها نواب حزب الله تضامناً مع التيار الوطني 
الحر وتأكيداً للحلف الجامع بين الحزب والتيار، بانتظار 
لحلحلة  مكثفة  مساعي  التكليف  بعد  ما  مرحلة  تحمل  أن 
العقد بما يضمن االنتقال الى حكومة تكنوسياسية يتيح 
الوقت المتاح للتفاهم حولها فرصاً لتفاهمات بدت معقدة 

في الطريق إلى التكليف.
شبه تفاهم بين بري والحريري

ثالثة أمور باتت محسومة، إجراء االستشارات النيابية الملزمة 
المقررة في بعبدا يوم غٍد الخميس إذا لم يحصل مستجّد يستوجب 
التأجيل، تكليف المرشح الوحيد الرئيس سعد الحريري بأكثرية 
سينتظره  الذي  التأليف  عن  التكليف  استحقاق  فصل  مقبولة، 
مرحلة طويلة من شّد الحبال والصراع على الحصص والنفوذ، 
أن  رغم  الحكومي.  للملف  متابعة  سياسية  أوساط  رجحت  كما 
على  تفاهم  شبه  حصول  »البناء«  ل�  تؤكد  التينة  عين  مصادر 
ورئيس  الحريري  بين  المقبلة  للحكومة  العريضة  الخطوط 
المجلس النيابي نبيه بري، مشيرة إلى أن مسألة وزارة المالية 
خارج النقاش ومن المسلمات لدى الجميع بأن تؤول إلى شيعي 
يسميه الرئيس بري بالتشاور مع الرئيس المكلف، مشيرة إلى أن 
تكليف الحريري سيفتح الباب أمامه للتواصل والتشاور مع الكتل 

النيابية للتسريع في تأليف الحكومة.
ودعا المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل 
ما  »هذا  وقال  استشارات.  وإجراء  الطبيعية  بالطريقة  السير  الى 
يجب ان يحصل الخميس ونحن ضد عملية التأجيل«. ورداً على 
وال  المسيحي،  بوجه  إسالمي  ال  حلف  أي  في  »لسنا  قال:  سؤال 
مسيحي وال مختلط، هناك آراء للكتل النيابية يجب ان يتم التعبير 
في  مشاركة  الكتل  كل  أن  على  وش��ّدد  االستشارات«.  في  عنها 
االستشارات النيابية، والميثاقية متوفرة من خالل المشاركة فيها.

 التأليف وفق الدستور
في  قائمة  االستشارات  أن  ل�»البناء«  بعبدا  مصادر  وأك��دت 
موعدها، ما لم تستجد أي معطيات تستدعي تأجيلها مرة ثانية، 
الساعة.  حتى  الوسط  وبيت  بعبدا  بين  اتصاالت  ال  إلى  ولفتت 
الكتل  إلرادة  خاضع  المكلف  الرئيس  اختيار  أن  على  وش��ددت 
األصول  وفق  الخميس  استشارات  في  ستشارك  التي  النيابية 
التأليف  استحقاق  يخضع  أن  على  والديمقراطية  الدستورية 
للقواعد التي ينّص عليها الدستور ولرئيس الجمهورية صالحيات 
دستورية لضبط عملية التأليف وإنتاج حكومة تراعي المصلحة 
في  السياسية  والتوازنات  الوطني  الوفاق  ومقتضيات  الوطنية 
البلد ونفت المصادر ما ُيشاع ويتم التداول به عن خيار استقالة 
ومضيعة  التكهنات  إط��ار  في  ذلك  واضعة  الجمهورية  رئيس 
بواجباته  القيام  في  مستمر  عون  »الرئيس  أن  مؤكدة  الوقت، 
ومسؤولياته الوطنية وسيمارس دوره وصالحياته الدستورية 

وفي المقابل لن يعتدي على صالحية اآلخرين«.
المتوقع أن يطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف من  ومن 
األوضاع الراهنة خالل رسالة يوّجهها الى اللبنانيين عند الساعة 

الثانية عشرة من ظهر اليوم.

اللقاء التشاوري: لن نسّمي الحريري
وأعلن اللقاء التشاوري خالل اجتماعه الدوري في دارة الوزير 
األسبق عبد الرحيم مراد، أنه لن يتوجه إلى القصر الجمهوري يوم 
الخميس »إال حفاظاً على بقّية باقية من الدستور المنتهك، وحتماً 

في  للمضي  بنفسه  نفسه  كلّف  الذي  الوحيد  المرّشح  نسّمي  لن 
السياسات المتبعة من دون توضيح سياسته المالية والنقدية 
واالقتصادية لمعالجة االزمات المعيشية والمالية واالقتصادية 

التي تشكل أساساً لكل إصالح مرتجى«.
الكبرى بالنقاش  أزماتنا  ان نختصر  وتساءل: هل يجوز حقاً 
حول  وليس  التأليف؟  او  التكليف  في  الميثاقية  حول  األج��وف 
ولفت  تنفيذه.  المطلوب  واإلنقاذي  اإلصالحي  الحكومة  برنامج 
ولفرص  للوقت  إه��داراً  يحصل  ما  »كل  أن  الى  بيانه  في  اللقاء 
تمرير  إلى  ستؤدي  تحديداً  الدولية  الظروف  كانت  وان  اإلنقاذ، 
التكليف يوم الخميس المقبل، فإّن التأليف دونه عقبات وأزمات 

تؤكد أننا ذاهبون إلى جدال عقيم يفاقم إهدار الوقت والفرص«.
حزب الله: ال قرار حتى الساعة

وفيما علمت »البناء« أن حزب الله لم يتخذ قراره حتى الساعة 
من تكليف الحريري على أن يحّدده اليوم، أشارت مصادر مطلعة 
لن  للمقاومة  الوفاء  كتلة  أن  الى  ل�»البناء«  الحزب  موقف  على 
خالل  االتصاالت  نجحت  إذا  إال  الساعة  حتى  الحريري  تسّمي 
والحزب  الحريري  بين  اتفاق  حصول  من  المقبلة  ساعة   48 ال� 
على بعض النقاط األساسية في الورقة اإلصالحية في المبادرة 
الفرنسية والتي سبق واعترض عليها الحزب خالل اللقاءات مع 
وتتلخص  الفرنسيين  والمسؤولين  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 

بثالث نقاط:
- شروط صندوق النقد الدولي.

- رفع الدعم عن المواد والسلع األساسية.
- رفع الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى. 

ولفتت المصادر إلى أن الحريري يحاول انتزاع ورقة التكليف 
لتمكينه من التحّكم بالتأليف، لكن المصادر لفتت الى أن »هناك 
الله على  الثنائي أمل وحزب  شبه تفاهم بين الحريري وكل من 
تركيبة الحكومة وتمثيل الكتل النيابية وباقي التفاهم مع الرئيس 
عون والتيار الوطني الحر على الحصة المسيحّية، وهذا مؤّجل 
الواليات  أن  الى  مشيرة  التأليف،  مرحلة  الى  المصادر  بحسب 
الله  حزب  وتمثيل  نفوذ  تقليص  ستحاول  األميركية  المتحدة 
وحليفه التيار الوطني الحر في الحكومة. وربطت المصادر بين 
إحجام الحريري على التواصل مع النائب جبران باسيل حكومياً 
وبين استبعاد رئيس التيار الوطني الحر عن جدول زيارة لقاءات 
هذا  واضعة  شينكر،  ديفيد  األميركية  الخارجية  وزي��ر  معاون 
السلوك في اطار الضغط على التيار الوطني الحر لفك التحالف 
مع حزب الله وبالتالي عزل الحزب وطنياً وسياسياً ما سيدفع 
في  به  لالستفراد  حليفه  ترك  عدم  إلى  المصادر  بحسب  الحزب 
تأليف الحكومة، وإن كان الحزب سيمرر التكليف فإنه سيقف إلى 

جانب التيار في التأليف. 

القوات تفاوض الحريري على حصتها 
جعجع  سمير  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  أعلن  وفيما 
في تصريح أن القوات لن تسّمي الحريري لعدم الدخول في أي 
مبادرة مشتركة مع الثالثي الحاكم حزب الله، التيار الوطني الحر 
وحركة أمل«، برز كالم نائب جعجع جورج عدوان بتمييزه بين 
الحريري  تكليف  إن  بقوله  التأليف،  وميثاقية  التكليف  ميثاقية 
من قبل األكثرية يتمتع بالغطاء السّني ليتم تكليفه. وقال عدوان 
وأصحاب  المستقلين  على  نحافظ  ان  »يجب  األونيسكو:  من 
االختصاص وال يحق لطائفة ان تختار لطوائف أخرى وال يحق 
لمكونات أو افرقاء ان يختاروا عن اآلخرين. وهنا تعلب الميثاقية 
دورها«، ما أوحى بأن القوات تفاوض الحريري بشكل غير مباشر 

للمشاركة في الحكومة تحت عنوان وزراء اختصاصيين.

بوغدانوف وشعبان 
األوسط  الشرق  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  الممثل  وكان 
وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل، 

الممثل الخاص للحريري جورج شعبان، بحسب ما أعلنت وزارة 
تناول  »البحث  أن  الى  مشيرة  بيان،  في  الروسية  الخارجية 
قضايا الساعة في لبنان، في ضوء مستجدات األزمة الداخلية في 

المجاالت السياسية واالقتصادية - االجتماعية«.
وشدد الجانب الروسي على »التزام موسكو وتأكيدها سيادة 
ضرورة  »خصوصاً  أكد  كما  أراضيه«.  ووحدة  واستقالله  لبنان 
اإلسراع في تأليف حكومة قادرة بما يشكل المنطلق المهم لحل 
القضايا الماثلة أمام المجتمع اللبناني، والضمانة للتطور الالحق 

في لبنان«.

تطيير النصاب وقانون العفو 
إقرار  في  ثانية  مرة  النيابي  المجلس  فشل  ذلك،  غضون  في 
صيغة  على  تفاهم  الى  التوصل  تعثر  بعد  العام  العفو  قانون 
بعد  الجلسة  رفع  الى  بري  بالرئيس  دفع  ما  للقانون،  توافقية 

فقدان النصاب بانسحاب كتلة القوات اللبنانية من القاعة.
وفي التفاصيل أنه وبعد انتخاب هيئة مكتب المجلس وملء 
افتتح  والوزراء،  الرؤساء  لمحاكمة  األعلى  المجلس  في  الشغور 
تبقى  وما  العام  العفو  قانون  لمناقشة  تشريعية  جلسة  بري 
الجلسة  اعمال  جدول  على  مدرجة  كانت  قوانين  اقتراحات  من 
األخيرة، تبين له فقدان النصاب، فرفع الجلسة. وسأل الرئيس 
بري: »من هي الكتل التي انسحبت من الجلسة«، فأجيب بأنها 
القوات: »قال بدن انتخابات نيابية  »القوات«. فرّد بري بانتقاد 

مبكرة.. أهال«.
على  أخرى  ولكتل  للقوات  انتقادات  نيابية  مصادر  ووّجهت 
إفقاد المجلس النصاب وتطيير الجلسة بسبب اعتراضها على بند 
معين فيما يطير معه كل البنود المدرجة على جدول األعمال والتي 
تتعلق بالتشريعات االقتصادية والمالية واالجتماعية التي تهّم 
الجلسة  بأن  انسحابها  القوات  ب��ررت  فيما  اللبنانيين.  جميع 
مخالف  تشريعية  جلسة  الى  وتحويلها  لالنتخاب  مخصصة 

للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان المجلس النيابي في جلسته أمس، في قصر األونيسكو، 
برئاسة بري، انتخب أميني سر وثالثة مفوضين وأعضاء اللجان 
بدالً من النواب المستقيلين. كما مأل المجلس الشغور في المجلس 

األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. 
في  شهّيب  أكرم  حل  حيث  البرلمان  في  اللجان  انتخاب  وتم 
رئاسة البيئة مكان مروان حماده رئيساً، نقوال الصحناوي مكان 
نديم الجمّيل في لجنة التكنولوجيا رئيساً، فريد البستاني مكان 
درويش  علي  تعيين  وتّم  رئيساً.  االقتصاد  لجنة  في  فرام  نعمة 
محاكمة  مجلس  في  حنكش  الياس  المستقيل  النائب  مكان 
الرؤساء. وعاد النائب علي عمار عن استقالته من المجلس األعلى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
للرؤساء  األعلى  المجلس  في  المنتخبين  األعضاء  وأقسم 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء قسم اليمين أمام القضاة.
وخالل انتظار وصول قضاة المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء 
سؤال  على  ورداً  والنواب،  بري  بين  دردش��ة  حصلت  وال��وزراء 
عن االنتهاء من أعمال الترميم في مجلس النواب، قال بري: »ان 
ال  شخصياً  وأنا  بالدوالر،  إال  للتخمين  مستعّدة  غير  الشركات 
أرى دولة في العالم عملت مثل لبنان. لذلك انتقلنا الى مقاولين 
من  انتهينا  وقد  اللبنانية.  بالليرة  التخمين  اجل  من  لبنانيين 
ترميم القاعة العامة، ومن اآلن ولغاية 15 يوماً نكون قد وصلنا 
للسعر األدنى. كم من الوقت سوف يستغرق الشغل ونحن نعقد 
جلسات هنا في )قصر األونيسكو( بسبب كورونا مع الحفاظ على 

التباعد«.
التحقيق  »إن  بري:  قال  بالمجلس،  لحقت  التي  األضرار  وعن 

بين أن انفجار المرفأ هو األكبر بعد هيروشيما«.
وسئل عن الحكومة، فأجاب: »هناك وزراء من الزمالء النواب 

في هذا العمل، هذه ليست طريقة معارضة. وكل واحد حّر«.
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 نحن نعرفالفيدرالية والذهاب اإلى الأ�سّد �سوءًا...

اأ�شالة ونزاهة �شعب البحرين

{ السيد سامي خضرا

باألمور  القيام  ع��ن  البعُض  يعجز  عندما 
الصغيرة  ب���األم���ور  ل��ل��ق��ي��ام  ي��ل��ج��أ  ال��ك��ب��ي��رة 
وُيعطيها هالًة شكليًة أو طقوسيًة أو إعالميًة 
وكأنه  َمَرضياً  تضخيماً  أمرها  من  م  وُيضخِّ
ليوحي  ُم��تَ��ص��نَّ��ع  إس��ت��ج��رار  بعملية  ي��ق��وم 

لآلخرين أنه يقوُم بعمٍل عظيم!
هذه هي حالنا هذه األيام مع الذين يقفون 
ع��ل��ى م��س��رح ال��ت��ط��ب��ي��ع ف��ي ال��ب��ج��ري��ن حيُث 
مة وأصواتاً  ُمضخَّ أشكاالً  ُيعطون خطواتهم 
هاّم  بأمٍر  نقوم  إننا  القول  ويحاولون  عالية 
أساسية  أم���وٍر  ع��ن  ويتغافلون  ويتستَّرون 
شعبهم  م��ن  ب��خ��وف��ه��م  وأخ���ي���راً  أوالً  تتعلق 
الُمربكة  الحكومية  إدارتهم  موظفي  وبحركة 
بهلوانية  خ��ط��واٍت  تريد  وال  ترضى  ال  التي 
استعراضية من قبيل اإلعالن عن »عدم قتال 

متبادل« »والقيم المشتركة«! 
ت��رى وت���درك وت��ع��رف وُتعايش  ف��ال��ن��اس 
خائفين  وم��س��ؤول��ي��ن  مشمئزِّين  مواطنين 
وُمنَفِّذين ُمرَتَهنين يخشوَن عقاباً أو يتلمَّسون 
قرعاً  يحتاجون  وال  يحتاجونها  عيش  لُْقمة 

لطبول فارغة.
العدو  مع  العالقة  أو  التطبيع  تجارب  فكّل 
التاريخي فاشلة وُمِذلَّة بل َمن قام بها لم ير 
إال بؤساً مستمراً، فماذا ينتظر ممثلو مسرح 

البحرين؟
والُمِذلَّة  الفاشلة  ال��ت��ج��ارب  ع��ن  فناهيَك 
عن  نتغافل  أن  ُيمكننا  ال  واألردن  لمصر 
تجربة قطر وموريتانيا والتي انتهت جميعها 
فور نزول الممثلين عن المسرح ولم تنفع كّل 

األالعيب والحكايا التي ُوئدت في َمهدها.
الموريتاني  ال��ش��ع��ب  ان��ت��ف��اض��ة  وم��ع��ل��وٌم 
األثمان  دف��ُع��وا  ال��ذي��ن  حكامه  على  األص��ي��ل 

الغالية لنتيجة بائسة.
قديمة  صورة  وصلتني  أكتُب،  وأنا  واآلن 
على  مكتوٌب  قديم  بحرانٍيّ  حٍيّ  في  لبيوتات 

أحد جدرانها »فلسطين« و»يا قدس«.
ه���ذا م���ث���اٌل ب��س��ي��ط ج����داً ع���ن ت��ع��لُّ��ق شعب 
ودينه  وتاريخه  بأصالته  المجيد  البحرين 

تِه مع محيطه اإلسالمي. وأُُخوَّ
التطبيع  وف���د  ب��زي��ارة  األم���س  فإحتفالية 
المنامة  إل��ى  واإلسرائيليين  األميركيين  من 
كوصف  كبيرة  عناوين  إطالق  معها  تنفع  لم 
عليه  أُطلق  ول��و  ف��أراً  الفأُر  يبقي  بل  للزيارة 

إسم أسد!
كان االستقبال في مطار المنامة ُمخيِّباً لكل 

الالعبين على المسرح لدرجة »البياخة«:
إستقباٌل بارٌد باهٌت وُمرتبك.

ال��ج��م��ي��ع ق��ل��ق ح��ت��ى في  أّن  ك��ن��ت ت��ش��ع��ر 
شيئاً  يصنعوا  أن  ي��ري��دون  ف��ُه��م  الشكليات 
وإسرائيلية  أميركية  وم��ط��ال��ب  أله����داٍف  م��ا 
معاهدة  أو  »اتفاقية  ُتسّمى  األول��ى  بالدرجة 
أو  إق��ت��ص��ادي��ة  أو ع��الق��ة  ت��ف��اه��م  ُم���ذك���رة  أو 
والتُّهمة  بالخوف  يشعر  والكّل  سياحية...« 

لدرجة مفضوحة.
هي  الموقف  سيدة  كانت  التي  والمفاجأة 
وكالة  كما  األساسية  البحرينية  الصحف  أّن 
األنباء الرسمية تعاملت كأنها تعلَم وال تعلَم، 

وكأنها موجودة وليست موجودة.
فلم َتجد حتى كلمة ُمجاملة واحدة للديكور 
كما فعلت السعودية واإلمارات في مناسباٍت 

ُمشابهة!
الرسمية  اإلع��الم��ي��ة  ال��ج��ه��ات  ك��ان��ت  ف���إذا 
ر  على هذه الحالة من البؤس فعلينا أن نتصوَّ
كيف هي حالة شعب البحرين الُمعارض منه 
البحرين  تلفزيون  ضمنه  وم��ن  وال��ُم��وال��ي، 
بثاً  مباشرة  بطريقة  ينقل  لم  ال��ذي  الرسمي 

مباشراً للحدث!
النوايا«  »إع���الن  م��ن  قصير  وق��ت  بعد  ب��ل 
التطبيع موقع  تصدَّر وسم »بحرينيون ضّد 

تويتر«.
لن تطول األيام حتى نرى تضييقاً حكومياً 
البحريني  ال��ش��ع��ب  م���ؤس���س���ات  ك����ّل  ع��ل��ى 
معلوٌم  ه��و  كما  وال��ت��ي  ونقاباته  وجمعياته 
التطبيع مع  أنواع  أنها ترفض كّل  ُمتابع  لكّل 

العدو.
اإلعالمية  التضليالت  بعض  ت��أُخ��ْذن��ا  ف��ال 
تحمل  س��وف  التي  المقبلة  األي���ام  ولنَنْتَظر 

أصالة ونزاهة شعب البحرين الكريم.

{ ساسين عساف
جماعة  لدى  جذرياً،   ً حلاّ المطروحة  الفرضيات  من  واحدة  الفيدرالية 
أن  دون  من  اللبنانية«،  »القضية  قاموسهم  في  ُيعرف  لما  اللبنانيين،  من 
يتباسطوا في شرح ما تعني لهم هذه »القضية«. هل هي قضياّة وطن في 
طور التأسيس أو إعادة نظر؟ هل هي قضية دولة عمرها مئة عام لم تعد 
اها كما أعلنت في العام 1920؟ هل هي قضياّة نظام سياسي انتقلت  هي إياّ
بدأت  حضارية  هوياّة  قضية  هي  هل  آخر؟  إلى  طرف  من  األرجحية  فيه 
بدأ يتقلاّص؟ هل هي قضية موقع جيوبوليتيكي  المنطقة  تتآكل ودور في 
جماعة  قضية  هي  هل  والدولية؟  اإلقليمية  المتغياّرات  نتيجة  يهتًز  بدأ 
البشرية  ة  القواّ عناصر  من  تمتلك  تعد  لم  ها  ألناّ وجودها  على  خائفة 
والسياسية واالقتصادية والثقافية ما يحمي هذا الوجود؟ هل هي قضياّة 
جماعة لديها منظومة قيم ثقافية واجتماعية وأنماط حياة وسلوك تنفرد 
في  حقاّ  صاحبة  نفسها  تجد  جماعة  قضية  هي  هل  اآلخرين؟  عن  بها 
تاريخية  وهويات  خصوصيات  ذات  جماعات  اللبنانيين  باعتبار  التمايز 
يتعلاّق  ما  في  خاص  سياسي  فقه  لديها  جماعة  قضية  هي  هل  متعداّدة؟ 
بمفهوم السيادة والحرية والدفاع الوطني وشؤون العلقات الخارجية؟ 

خلفيات  أو  أسباب  من  السابقة  األسئلة  تضماّنته  ما  أناّ  إلى  نشير  هنا 
بأصحاب  خاصة  قضياّة  بل  لبنانية«  »قضية  يشكاّل  ال  الفيدرالي  للطرح 

الطرح. 
ا يداّعيه الفيدراليون،  رباّما تكون تلك األسباب مجتمعة، وغيرها كثير مماّ
هي الداعية إلى تبناّي الطرح الفيدرالي. ورباّما يكون من بين هذه األسباب 
الحلاّ  سيكون  الطرح  هذا  بأناّ  الجازم«  اإلستباقي  »ال��رأي  بل  ال  الرهان 
عنه  يقلاّ  ال  بآخر،  متبوع  رأي  وهو  والعراق.  سورية  في  الحرب  إلنهاء 
النظر  بإعادة  القاضي  اإلسرائيلي  األميركي/  ط  المخطاّ إناّ  يقول  جزماً، 
وأقوامها  ومذاهبها  طوائفها  قياس  على  وتجزئتها  بيكو  سايكس/  بدول 
فيها،  والفتن  الحروب  بإثارة  تنفيذه  بدأ  قد  وها  التنفيذ،  إلى  األقرب  هو 

تثبيتاً لخارطة جديدة سترسو حتماً على حدود الخنادق الدموية.
قبل الكلم على الفيدرالية نتوقاّف عند ما آلت إليه األوضاع العامة في 
لبنان التي، عند اشتداد تأزاّمها وانعدام الحلول أو تعثاّرها، يدعو البعض 
ة أناّ »التعايش السلمي« في ظلاّ دولة  إلى اعتماد الفيدرالية مخرجاً بحجاّ

مركزية لم يعد آمناً. 
يشهد الوضع اللبناني الراهن ما يمكن إختصاره باآلتي:

محوري  على  الموزاّعين  اللبنانيين  بين  عمودي  داخلي  انقسام  حداّة   �
اإليراني  األميركي/  الصراع  بخاصة  والعالم،  المنطقة  في  الصراع 
وارتدادته على الصراعات العربية/ العربية وعلى اإلنقسامات داخل كلاّ 

دولة.
� خلف جذري على سياسة لبنان الخارجية والسياسة الدفاعية وتالياً 
على سلح المقاومة والقرار 1559. حكومات ال رؤية لها جامعة أو واحدة 
المؤياّد  بين  السوري  النظام  من  الموقف  اإلقليمي.  ودوره  لبنان  لموقع 
الموقف  إسقاطه.  على  والعامل  حمايته  في  المنخرط  بين  والمعادي، 
إلى  الداعي  البعض  لدى  المضمر  مع  المعلن  تناقض  يكتنفه  إسرائيل  من 
ة الدفاع حصراً للجيش اللبناني، يقابله  إنهاء أعمال المقاومة وإيكال مهماّ
النوعي  بالسلح  المقاومة  ة  قواّ مضاعفة  على  اآلخر  البعض  لدى  إصرار 
أرض  من  تبقى  ما  تحرير  على  والقادر  اإلسرائيلية  لإلعتداءات  ال��رادع 
لبنانية محتلة وعلى حماية ثروات لبنان البحرية. الموقف من إيران بين 
من يرى فيها دولة طامحة للسيطرة على الحكم في لبنان وتحويل طبيعة 
نظامه وإلحاقه نهائياً بمحور المقاومة ووالية الفقيه، وبين من يرى فيها 
ن لها السلح الذي يمكاّنها من  ظهيراً للمقاومة يقداّم لها الداّعم المالي ويؤماّ
فرض توازن الراّعب على العدو. الموقف من النزاع العربي/ اإليراني بين 
موقع  من  الخليج  ودول  السعودية  العربية  المملكة  جانب  إلى  يقف  من 
الدول للبنان من مساعدات  العربية ووفاء لما قداّمته تلك  التزامات لبنان 
المملكة  إلى  يرى  من  وبين  فيها،  العاملين  للبنانيين  وتسهيلت  مالية 
الصهيوني  األميركي/  والتآمر  المقاومة  لسلح  العداء  بعين  الدول  وتلك 

عليها بهدف الذهاب إلى السلم مع العدو...
لت الخارجية ذات المصالح المتناقضة في شؤون لبنان  � وفرة التدخاّ
إلى  أحياناً  يقود  بل  ال  التعقيد  من  مزيد  إلى  باألزمات  يدفع  ما  الداخلية 

حروب أهلية.
� فقدان التوازن الداخلي نتيجة عدم التوازن اإلقليمي وغياب التفاهمات 
على  اإليمان،  أضعف  وهذا  الحكم،  أهل  بين  التفاهم  أقلاّه  اللبنانيين  بين 

تدبير شؤون المواطنين المعيشية.
»قضاء  من  تبقاّى  ما  على  واإلجهاز  الدستورية  المؤسسات  عمل  شلاّ   �

« وإدارات رسمية فاعلة ومنتجة. مستقلاّ
أصحاب  من  مشكاّلة  عميقة«  »لدولة  رسمية  واجهة  إلى  الدولة  ل  تحواّ  �
ار ومحتكرين وأصحاب كارتيلت  مصارف ورجال مال وأعمال وكبار تجاّ
سفارات...  وعملء  وإعلميين  وأمنيين  وعسكريين  وقضاة  ومقاولين 
كبار  فين  وموظاّ ونواب  ووزراء  رؤساء  من  فمشكاّلة  الرسمية  الواجهة  ا  أماّ
ماالً  مجزية  سلطة  في  آمنة  مواقع  العميقة  الدولة  لهم  نت  أماّ وسماسرة 

ووجاهة وزعامة شعبية.
� متاجرة مفضوحة بالميثاقية لدى مناقشة أو إقرار أبسط األمور التي 
النيابي  المجلس  أو  الجمهورية  رئاسة  أو  الحكومة  اختصاص  من  هي 
ومذهبيات  طائفيات  من  والعقول  النفوس  في  يعتمل  لما  تغطية  وذلك 
والشعار  »الميثاقيين«..  بسلوكيات  تتحكاّم  مريضة  ومحسوبيات 
آخر  عند  بالمكتسبات  واالحتفاظ  فريق  عند  الحقوق  استرجاع  الخادع: 
الطوائف  سياسياّي  بين  دائمة  ات  ومشاداّ توتاّرات  نظام  الميثاقية  فتمسي 
الميثاقية  يأتلفون وسرعان ما يختلفون مستظلاّين هذه  ما  الذين سرعان 

اطة وفي الحالين يقتسمون منافعها. المطاّ
إلى  أداّى  ما  الدولة  شؤون  إدارة  في  كمنهج  التوافقية  بدعة  اعتماد   �
يستخدم  أن  فريق  لكلاّ  وأتاح  السليم  الديمقراطي  العمل  آليات  تعطيل 
السياسي  للكيد  سلحاً  التوافق  بات  حتى  اآلخ��ر  وجه  في  الفيتو  حقاّ 
حيناً وللجمع بين المتناقضات على قاعدة إلتقاء المصالح حيناً آخر. إذا 

اختلف الفرقاء حلاّت المصيبة بالشعب وإذا اتاّفقوا كانت المصيبة أكبر!
وانتمائه  العربية  لبنان  لهوية  إنكاري  مغزى  ذي  سجال  افتعال   �
هؤالء  ينكر  نريد؟  لبنان  أياّ  السؤال:  طرح  على  البعض  فيصراّ  العربي 
كيانية  جوهرية  بل  عارضة  صفة  الدستور  في  ليست  لبنان  عروبة  أناّ 
وملزمة للهوية وملزمة للدولة لترجمتها في جميع المجاالت. أياّ محاولة 
النزاعات  أنواع  التزاماتها إستدعاء عاجل لشتاّى  إسقاط لها والتهراّب من 

الداخلية. والفتن 
العاجز  البعض  لدى  كيانية  وجودية/  أزمة  يختزن  الهوية  سؤال   �

مكرهاً  فيقبل  العربية  وبيئته  لبنان  في  ودوره  وجوده  معنى  تفسير  عن 
الكامنة في الوعي مؤدلج وفق انتسابات  العميقة«  بما ال يرضي »هوياّته 
والمحن  الشدائد  زمن  في  تطفو،  ما  سرعان  هنا«!  من  »مراّت  وانتماءات 
الذي  للبنان  الحقيقي  رها  تصواّ عن  لتفصح  الوعي  سطح  على  الوطنية، 

تريد. 

ر قديم متجداّد...! الفيدرالية تصواّ
رتها  ر القديم المتجداّد التي ظهاّ الفيدرالية واحدة من لوحات هذا التصواّ
تلتها  الطرح  هذا  أصحاب  على  الضاغطة  الراهنة  األوض��اع  العلن  إلى 
المضمر قد  الحياد، واإلحتياطي  المعروف منها لوحة  لوحات أخرى بات 

تكون لوحة التقسيم. 
بين  السياسي  التوازن  بها  القائلين  رأي  في  تضمن  الفيدرالية  الدولة 
شؤونه  إدارة  في  الحقاّ  ن  مكواّ كلاّ  وتمنح  اللبناني.  المجتمع  نات  مكواّ
وذلك  ساكنيه،  غالبية  يشكاّل  حيث  محداّد  جغرافي  حياّز  في  العامة، 
سياسات  بينها  الجامع  يبقى  أن  على  األخرى  نات  المكواّ عن  باإلستقلل 
الرئاسة  فيه  تكون  رئاسي،  مجلس  تنفيذها  على  ويشرف  يضعها  عامة 
الخارجية  السياسة  السياسات  تلك  أب��رز  من  أعضائه.  بين  م��داورة 
العامة  المرافق  إدارة  عن  فضلً  النقدية  والسياسة  الدفاعية  والسياسة 

الوطنية. والثروات 
وتوزيع  الحكم  وصيغ  والدساتير  األشكال  متعداّدة  الفيدرالية  الدول 
إلنشائها  المعتمدة  والقواعد  الجغرافية  التقطيعات  ورسم  الصلحيات 

التي منها تعداّدية ثقافية دينية لغوية، إتنية حضارية... 
عند  خصوصاً  ُيحتذى  مثاالً  اتاّخاذها  أو  عليها  اإلقتياس  يجوز  ال  لذلك 
الفيدرالية بعد بلوغه  اعتمد  الفاصلة بين شعب  الحضارية  ة  الهواّ اتاّساع 
درجة عالية من الوعي السياسي ومن معرفة الذات واآلخر واالعتراف به 
والمادية  السياسية  العلقات  تصفية  وبعد  بسلم  مجاورته  في  والرغبة 
التي شداّته تاريخياً إلى فئات أو دول خارجية بينه وبينها موجبات هوياّة 

واحدة.
النواحي  م��ن  تعقيداً  أش���داّ  ت��ب��دو  النمذجة  أو  التنميط  إشكالية 
األخ��رى  النواحي  جانب  إل��ى  والنفسية  والجغرافية  الديموغرافية 
فضلً  واالقتصادية  والجيواستراتيجية  والجيوسياسية  السياسية 
تصبح  ألن  حة  المرشاّ الدولة  إلى  ونظرتها  المحيطة  ال��دول  أوض��اع  عن 

فيدرالية.
المسألة ليست تقنية ينصاّ عليها نصاّ دستوري قد يستلهم من دستور 
كيانية  وجودية  مسألة  بل  أخرى،  دستور  عن  ينسخ  قد  أو  الدولة  هذه 
والسلوكية  والقيمية  المعرفية  خصوصياتها  لها  شعوب  مصائر  ترسم 
نظام  في  الشعوب  سائر  مع  وتفاعلتها  انتظاراتها  ولها  والمصلحية، 

دولي مترابط.
تعقيداتها  لها  فالمسألة  اللبناني  الواقع  في  ا  أماّ العام  المبدأ  في  هذا 

الخاصة:
بسبب  متوافر  غير  الديموغرافي  الشرط  أناّ  تظهر  الواقعية  المعاينة   �
التداخل السكاّاني وفراغ الريف واكتظاظ المدن فضلً عن اللجوء الفلسطيني 
على  الخلف  بسبب  متوافر  غير  السياسي  والشرط  السوري،  والنزوح 
بسبب  متوافر  غير  النفسي  والشرط  والدفاعية،  الخارجية  السياستين 
المدني،  الحساّ  وغياب  والفئوية  والمذهبية  الطائفية  العصبيات  فورة 
من  تعاني  المجتمعية  التركيبة  دامت  ما  متوافر  غير  الحضاري  والشرط 
ما  في  السلمية  الحياة  ثقافة  تختبر  لم  مجموعات  بين  علئقية  اعتلالت 
بينها بما فيه الكفاية وعلى مدى زمني طويل، والشرط الوطني غير متوافر 
ل إلى تبعية وارتهان، والهويات الفرعية حجبت  فاالرتباط بالخارج تحواّ
رهاناته  له  فالخارج  متوافر  غير  الجيوسياسي  الشرط  الوطنية،  الهوية 
)هذا  أجنداته  وتنفيذ  مصالحه  بحراسة  تقوم  التي  الداخل  فئات  على 
الشرط يصعب تأمينه عند الاّربط بين قيام الدولة الفيدرالية وحيادها أو 

ة(. تحييدها.. وهذه مسألة لها شؤونها وشجونها الخاصاّ
تدفعها  الجماعات  بعض  عند  ونفسية  تاريخية  تهياّؤات  ثماّة   �
لها  ل  تسهاّ قد  خاصة،  وأمنية  سياسية  كيانات  تحقيق  في  الحلم  إلى 
الفيدرالية تحقيق هذا الحلم متى توافرت ظروف إقليمية ودولية مساعدة 
زال  ما  التقسيمي  الصهيوني  األميركي/  والمشروع  هذا  ومساندة.. 
الفيدرالية  كانت  إذا  ا  عماّ التساؤل  يستدعي  ما  ة  بقواّ المنطقة  في  حاضراً 
لحظته  في  التساؤل  هذا  يقع  أال  المشروع.  هذا  إلنفاذ  تمهيدية  خطوة 
معراّضة  الجيوسياسية  األوسط  الشرق  وخريطة  المناسبة  التاريخية 
وتاريخانيته  واقعيته  التساؤل  هذا  على  يضفي  وما  التركيب؟  إلعادة 
الداخل بإثارة الحروب والفتن  الدول بدأ تقويضها من  أناّ كيانات بعض 
ج ألناّ الحياة  ومن الخارج بالعدوان والحصار واإلحتلل وباإلعلم المرواّ
المشتركة في هذه الكيانات هي تكاذب مشترك وهي سبب المآسي التي 

يعاني منها الناس.
عاء الفيدراليين،  � الكيان الجامع لما ُسماّي »دولة التعايش« حَرم، وفق اداّ
وبالتناوب،  فترات  وعلى  سمح،  بل  ال  خصائصها  تنمية  من  المجموعات 
بطغيان مجموعة على أخرى ما أشعر بعضها بالخوف وبعضها بالغبن 
وأوقع الجميع في صراع دائم على السلطة، لذلك يرى هؤالء أناّ الفيدرالية 
والمادي  السياسي  وجودها  تعزيز  في  بحقاّها  مجموعة  لكلاّ  تعترف 
وأخلقياتها  وطقوسها  اعتقاداتها  تقراّه  ما  وفق  والثقافي  والمعنوي 
هذا  من  شيء  عليها  يفرض  فل  تامة  بحرية  للحياة  ورؤياها  وأهواؤها 
القبيل. الحرية الوجودية التي تنالها كلاّ مجموعة داخل الحياّز الجغرافي 
بدون  بسلم  وتتفاعل  تتجاور  المجموعات  تجعل  )كانتون(  بها  الخاص 
الجميع  يشترك  متماسكة  دولة  ظلاّ  في  نوع  أياّ  من  تحداّيات  أو  تعداّيات 
هذا  ال��دول.  بين  ودوره��ا  حضورها  وتعزيز  الدفاعية  بنيتها  تقوية  في 
الكلم يشكاّل سردية أدبية رائعة وجذاّابة ولكن أال يفترض، عملياً، وبحكم 
أو تصنيفاً ديموغرافياً كي تستقيم نظرية الحقاّ في تنمية  تداعياته، فرزاً 
عن  الجواب  التعايش«؟  »دولة  تطبيقها  دون  حالت  التي  الخصوصيات 
اإلطلق..  على  لذلك  دستورياً  أو  قانونياً  موجب  ال  واضح:  السؤال  هذا 
إلى  نزاّاعة  البشرية  الطبيعة  تقول:  إنسانية  حقيقة  يتناسى  الجواب  هذا 
مثيلتها في أياّ زمان ومكان، فكيف سيكون حالها في مجتمع اإلنتماءات 
زمن  وفي  الطائفية  والتجماّعات  والعشائرية  العائلية  والتكتاّلت  البدائية 
هذا  في  الفيدرالية،  األهلية؟  الحروب  جروحات  من  تماماً  بنوه  يبرأ  لم 
أراد ذلك  السياق الواقعي، هي دعوة تستبطن »النقاء« بمختلف معانيه، 
كانت  مهما  الطرح  أصحاب  إرادة  من  أبعد  إناّها  يريدوه،  لم  أو  أصحابها 

»بريئة«!
لدى  )اإلتنية(  والقومية  واالجتماعية  والثقافية  الدينية  التعداّدية   �

المحافظة عليها، كما يداّعون، كمصادر غنى لنموذج  الفيدراليين، ال يمكن 
صيغ  من  واحدة  في  إالاّ  معاً(  العيش  من  التعداّد  )مكنة  الحضاري  لبنان 
الخاص  امتيازها  مجموعة  لكلاّ  باستمرار،  الضامنة،  اإلتاّحادية  الدول 
منها  ليس  ما  عليها  يفرض  فل  اإللغاء  أو  واالحتواء  الهيمنة  من  بعيداً 
نفسه  سيجد  الفيدراليون  ينشده  كما  النموذج  هذا  وفصلً.  أصلً  لها  أو 
أن  يبطل  النظيفة«  »المناطق  أو  المناطقي  »النقاء«  حال  في  حالين:  أمام 
اإلبقاء  حال  وفي  أكثر..  أو  ناته  مكواّ أحد  لفقدان  حضارياً  نموذجاً  يكون 
النموذج  هذا  ل  سيتحواّ المفرزة  المناطق  داخل  السكاني  اإلختلط  على 
قد  ورباّما  الحضاري  لبنان  وجه  إبراز  القدرة على  في  متفاوتة  نماذج  إلى 
على  حالياً  المنتشر  التعداّد  يبقى  لذلك  قاتلة،  هات  بتشواّ بعضها  يصيبه 
إلى  الوحدويون  يسعى  حديثة،  وحدوية  دولة  ظلاّ  في  الوطن  مساحة 

إقامتها، هو األشداّ نفعاً لنموذج لبنان الحضاري.
� ثماّة جماعات ترى أناّها في مأزق وجودي ال مخرج منه إالاّ بالفيدرالية. 
ال  حقيقة  هذه  المصير.  رهاب  في  يعيشون  مماّن  كثيرون  دها  يرداّ مقولة 
ا أن تكون الفيدرالية هي المخرج  نقاش فيها ألناّها حالة نفسية وجدانية أماّ

فطرح يمكن إخضاعه ألوسع نقاش:
من حقائق التاريخ وعلم السكاّان وعلم االقتصاد أناّه كلاّما ضاقت الرقعة 
أمكنة  إلى  منها  نفرت  الطبيعية  مواردها  وتقلاّصت  ما  بجماعة  الجغرافية 
أخرى فسناّة البقاء أقوى من أن تتحكاّم بها األطاريح السياسية. إناّ تجربة 
نظام المتصراّفية لم تشفع بأبناء الجبل فسلكوا طريق الهجرة إلى أصقاع 
من  للخروج  الحويك  الياس  البطريرك  ت  حضاّ نفسها  والتجربة  بعيدة.. 
اً من موجات  »فيدرالية الجبل« إلى دولة لبنان الكبير تأميناً للموارد وحداّ
الهجرة، وذلك إلى جانب غايات أخرى. أيصحاّ بعد ذلك منطق العودة إلى 
الفيدرالية  البعض  يطرح  أن  أيعقل  الجبل«؟  »فيدرالية  أشكال  من  شكل 
ونزعة  اآلخر  عددية  من  المصير  على  )الخوف  سيكولوجي؟  القتضاء 
لمشروع  س  يؤساّ ال  السيكولوجي  الموجب  االحتواء(  أو  لديه  الهيمنة 
أن  شيء  في  السياسية  العقلنية  من  ليس  أناّه  كما  انتحاري،  بل  إنقاذي 
وفق  وج��وده  حماية  عاء  باداّ انكفائية  مشاريع  طرح  إلى  البعض  يصل 
بحياة  ة  خاصاّ أنماط  هيمنة  من  بالخوف  تذراّعاً  خاصة  حياتية  أنماط 

اآلخرين...
لكلاّ  ص  تخصاّ طوائفية  فيدرالية  وجهين:  يحتمل  الفيدرالي  الطرح   �
فيدرالية  ��ا  وإماّ فيها،  العددية  الغلبة  لها  تكون  جغرافية  دائ��رة  طائفة 
ص لكل مجموعة سكاّانية متعداّدة األطياف دائرة جغرافية.  مناطقية تخصاّ
من  تقترب  وأمنية،  سياسية  بلمركزية  مة  مطعاّ الطوائفية،  الفيدرالية 
ا  أماّ مؤاتية.  وموضوعية  ذاتية  ظروف  في  إليه  تنزع  وقد  التقسيم  حدود 
عة  الفيدرالية المناطقية هي أقرب ما تكون إلى اللمركزية اإلدارية الموساّ
مة بلمركزية مالية وإنمائية. الوجهان معاً يقومان على فكرة التمايز  مطعاّ
والفوارق بين الطوائف والمناطق. وفيهما معاً قضاء على المشتركات بين 
على  موقوفة  والمسألة  يفراّق،  ا  مماّ أكثر  يجمع  ما  بينهم  الذين  اللبنانيين 
حديثة  وحدوية  دولة  بناء  إلى  وصوالً  يفراّق  ما  وتبديد  يجمع  ما  تعزيز 
مع  لديهم  من  رغبات  من  أقوى  اللبنانيين  معظم  لدى  معاً  الحياة  فإرادة 

ة تعود: اآلخر حسابات خاصاّ
ا إلى عدم معرفة حقيقية به.   إماّ

مسبقة  أفكار  واكتناز  ه  مشواّ تربوي  سيكولوجي/  تكوين  إلى  ��ا  وإماّ
ر. موروثة من سرديات تاريخية أو فقهية لم تعد قائمة في ذهن أو تصواّ

عمل  كلاّ  إليها  وتنسب  الذات  م  تعظاّ تشاوفية  خاصة  ثقافة  من  ا  وإماّ  
محمود وتحتقر اآلخر وتنسب إليه كلاّ عمل مذموم. 

تربوية  ثقافية/  خلفية  ذو  سياسي  طرح  الفيدرالية  أناّ  نفهم  هنا  من 
الزعامة عليها والتمتاّع  دة بشهياّة االحتياز على منطقة خاصة لبسط  مزواّ
اآلخرين  طموحات  من  حمايتها  بشعار  شؤونها  بإدارة  والتفراّد  بخيراتها 

وأطماعهم.
خلف  تكمن  واالقتصادية  اجتماعية  والنفس/  الثقافية  العوامل   �
أنظمة  يصيب  الذي  السياسي  االعتلل  أزمنة  وفي  السياسية.  الخيارات 
الشعوب  يفقد  ما  والتحلاّل  بالتفكاّك  تبدأ  حيث  الحاكمة  وشبكاتها  الدول 
تلك  تأثير  يشتداّ  حاكميها(  وشبكة  اللبنانية  الدولة  )ح��ال  بها  ثقتهم 
سلم  في  الشعوب  كانت  متى  خصوصاً  الخيارات  تحديد  في  العوامل 
الداخلية  نزاعاتها  في  منغمسة  »قياداتها«  زالت  وما  ثابت  غير  أهلي 
نفسها  جماعة  كلاّ  تجد  قد  األوضاع  هذه  مثل  في  الخارجية.  وارتهاناتها 
من  تكون  وقد  الخاصة  مشاريعها  استحضار  أو  استرجاع  تحداّي  أمام 
الطائفية  الفيدرالية  الدولة.  قيام  قبل  ما  مرحلة  إلى  العائدة  تلك  بينها 
المتمثاّلة في تلك المرحلة بما أسميته »فيدرالية الجبل«!  هي واحدة منها 
)ثماّة سؤال رائج هذه األيام في الدوائر المغلقة كما على وسائل التواصل 
االجتماعي وبعض الشاشات حول ما إذا كان البطريرك الحويك أخطأ في 
خياره أو أصاب بسعيه إلى إعلن دولة لبنان الكبير! يصاحبه سؤال آخر 
حول ما إذا كان الرئيس إميل إده على حقاّ بدعوته إلى عقد معاهدة حماية 
مع الدولة الفرنسية محذاّراً من أناّ حروباً ستقع بين اللبنانيين كلاّ عقد أو 

عقدين من السنين(!
من  ينال  بل  السياسية  وحدتها  على  يقتصر  ال  وتحلاّلها  الدولة  تفكاّك   �
االقتصادية  الوحدة  ظلاّ  في  اللبناني  المواطن  االقتصادية.  وحدتها 
بالجوع والبطالة في  العربية كان مهداّداً  الدول  المفتوحة على  واألسواق 
كلاّ لحظة بسبب نظام اقتصادي غير منتج احتكاري وإفقاري، فكيف تكون 
معراّضة  محلاّية  اقتصادات  إلى  الوطني  االقتصاد  تجزئة  ظلاّ  في  حاله 
تنافسية  موانع  قامت  متى  خصوصاً  والحصار  والمقاطعة  للمضاربة 
وطائفية أمام اليد العاملة والرساميل والتوظيفات واإلستثمارات وحركة 
من  هزيلة  أشكال  قيام  حتماً  ستكون  والنتيجة  والتصدير؟  اإلستيراد 
من  الفيدراليون  يداّعيه  ما  عكس  إلى  حكماً  يؤداّي  ما  المناطق  اقتصادات 

زيادة نمو المناطق وتطوير وسائل تنميتها الذاتية.
لبنان ليس الجنوب أو الشمال أو بيروت أو الجبل أو البقاع، إنه وحدة 

اللبنانية. األرض 
لبنان ليس طائفة من طوائفه ال� 18، إناّه وحدة الشعب اللبناني.

لبنان واحد كلاّي بأرضه وشعبه ودولته ومصيره.
الفئوية  المشاريع  تدمير  يستدعي  كبير  حضاري  مشروع  لبنان 
على  خطراً  أشداّها  ومن  تاريخه  مراحل  أدقاّ  من  هي  مرحلة  في  الخاصة 
العنصريات  أشرس  مشاريع  يواجه  اإلنساني،  بانفتاحه  ألناّه،  وجوده 
القومية والدينية. الفيدرالية ال تبعده عن هذه المواجهة المفروضة عليه، 
بحكم رسالته التي جداّدها له البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، فحسب، 

بل تذهب به إلى األشداّ سوءاً إذ تنزع عنه هذه الرسالة السامية... 
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اليهود من جمع شتاتهم عبر االستيطان في هذه األرض الجديدة فهذا يعني أناّ 
القيمة الناتجة عن عملية االقتلع ستكون هي العداء المطلق.

ممنهج  وبشكل  الفلسطيني  للشعب  القسرياّ  التهجير  عملية  بدأت  وبالفعل 
العملية  هذه  وتعداّ  العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ 
أن  عجب  ال  لذلك  البشرية،  تاريخ  في  اإلنسان  حقوق  انتهاك  عمليات  أكثر  من 
تعرف  والتي  لألرض  المغتصبين  الصهاينة  تجاه  عدائية  قيم  منظومة  تتشكل 
العدو الصهيوني في  التقليدية بأنها عرض، وبالطبع وجد  العربية  الثقافة  في 
القوى االستعمارية ضالته المفقودة، حيث ساعدته ومكاّنته من عمليات التهجير 

القسرياّ مما مكاّنه من إعلن دولته المزعومة قرب منتصف القرن العشرين.
العربي  الصراع  كان  الصهيوني  للعدو  المزعومة  الدولة  إعلن  أعقاب  وفي 
الفلسطينية  األرض  عن  للدفاع  عربية  جيوش  ستة  تحراّكت  حيث  بدأ،  قد  معه 
المغتصبة في عام 1948 وكانت هزيمة الجيوش العربياّة بداية جديدة لترسيخ 
قياّم العداء لهؤالء الصهاينة ليس فقط على مستوى الشعب الفلسطيني بل على 
مستوى الشعب العربي بكامله من المحيط إلى الخليج، ومما زاد ووسع رقعة 
عام  في  مصر  على  الثلثي  العدوان  في  الصهيوني  العدو  مشاركة  هو  العداء 

.1956
القيم  منظومة  داخل  وترسيخه  العداء  رقعة  لتوسيع  األكبر  التحرك  كان  ثم   
العربية بالعدوان الجديد في 5 يونيو/ حزيران 1967 حيث نالت األمة العربية 
هزيمة جديدة في مواجهة العدو الصهيوني، وتماّ اغتصاب أرض عربية جديدة 
العدو  مع  المواجهة  دول  وهي  ولبنان  واألردن  وسورية  ومصر  فلسطين  في 
د في مقولة  الصهيوني، وبذلك تأكدت الفكرة الصهيونية التاريخية والتي تتجساّ
باب  فوق  لة  المسجاّ العبارة  وهي  النيل«،  إلى  الفرات  من  إسرائيل  يا  »دولتك 

د األطماع الصهيونياّة في األرض العربية. الكنيست والتي تجساّ
عربي  وبدعم  وسورية  مصر  خاضت  الغاضب  العربي  الشعب  ضغط  وتحت 
شبه كامل حرب أكتوبر/ تشرين 1973 حيث تمكاّنت من هزيمة العدو الصهيوني، 
إلنهاء  خللها  من  يسعى  أميركية  برعاية  جديدة  سياسة  اتباع  بعدها  قراّر  الذي 
وهنا  منفردة،  عربية  تسويات  عبر  مزعوم  سلم  وإحلل  معه،  العربي  الصراع 

جاءت كامب ديفيد والتي شكلت بداية الخلل في منظومة القيم العربية التقليدية 
في مواجهة العدو الصهيوني، حيث بدأ التطبيع الرسمياّ مع العدو، ورغم المقاومة 

الشعبية إال أنه مع الوقت بدأت تتسع دائرة المطباّعين سراً ثم جهراً.
 ولم تُعد المسألة تطبيعاً رسمياً فقط بل بدأت بعض األصوات داخل النخبة 
السياسية والثقافية العربية تنادي بالتطبيع مع العدو الصهيوني وهو ما ألقى 
الجمعي  العقل  تأثر  حيث  العدو،  هذا  تجاه  العربية  القياّم  منظومة  على  بظلله 
للعدو  الدعم  تقديم  األولى  واليته  فترة  خلل  ترامب  حاول  فعندما  كبير  بشكل 
عن  وأعلن  األميركي  بالداخل  الصهيوني  اللوبي  رضا  نيل  أجل  من  الصهيونياّ 
نقل سفارة بلده إلى القدس، ثم إعلن القدس عاصمة أبدية للعدو الصهيوني، 
لم  المزعومة،  الصهيوني  العدو  دولة  من  جزءاً  واعتبارها  الجوالن  ضماّ  وأخيراً 
نشهد تلك التحركات الشعبية الغاضبة التي كانت تنفجر في مواجهة أياّ فعل 
من  هناك  أصبح  بل  العربية،  مجتمعاتنا  ضداّ  الصهيوني  العدو  به  يقوم  عدائي 

يرى زيارات ومقابلت المسؤولين الصهاينة أمراً عادياً ال يستدعي الغضب.
ولم تتوقف الواليات المتحدة األميركية عند ذلك الحداّ بل ال تزال تمارس خطتها 
الجهنمية في تغيير منظومة القيم المطبعة مع العدو الصهيوني، حيث استغلاّ 
بتوقيع  العربية  الدول  بعض  بإقناع  وقام  الرئاسية  االنتخابات  قرب  ترامب 
الرئاسة  سباق  لحسم  منه  أخيرة  محاولة  في  جديدة  مزعومة  سلم  اتفاقيات 
لمصلحته عبر كسب أصوات ودعم اللوبي الصهيوني له في المجمع االنتخابي 

الفيصل في االنتخابات الرئاسية األميركية. 
ونعيد  الصهيوني،  العدو  مواجهة  في  العداء  قَيم  ندعم  أن  علينا  يجب  لذلك   
تيار  اداّعاءات  زيف  ونكشف  العربي،  الجمعي  والضمير  العقل  داخل  ترسيخها 
الصهيوني  العدو  مع  والثقافي  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  التطبيع 
خ منذ كامب ديفيد وحتى  والذي يرفع راية السلم المزعوم، وهو التيار الذي ترساّ
األجيال  لدى  واسعة  أرضياّة  يكسب  أن  األخيرة  السنوات  عبر  واستطاع  اليوم 
الجديدة التي تحصل على معارفها ومعلوماتها عبر مواقع التواصل االجتماعي 

التي يسيطر عليها األميركان والصهاينة وأعوانهم داخل مجتمعاتنا العربية. 
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

في االنتخابات الرئاسية، ولم يكمل المدة الثانية رغم إنجازاته 
األولى  فترته  خلل  السوفياتي  االتحاد  تفكيك  أبرزها  الضخمة 
)1988 – 1992(، وكذلك قيادته حرب الخليج لتحرير الكويت 
تنظيم  وأيضاً   ،)1991 فبراير  )يناير/  حسين  صدام  غزو  من 
خلل  واستمرت   ،1991 عام  بنهاية  مدريد  في  للسلم  مؤتمر 
الرئاسة  مقعد  على  الحصول  في  فشل  ذلك  ومع   .1992 عام 

لفترة ثانية في مواجهة المرشح الديمقراطي بيل كلينتون!
الثابت  فإناّ  الديمقراطي،  الحزب  مرشحي  عكس  على  وذلك 
هو، حصولهم على فترة واحدة فقط، وكان االستثناء رئيسين 
هما بيل كلينتون رغم فضائحه وفي المقابل إنجازاته الداخلية 
سنوات   8 استمر  حيث  األميركيين.  غالبية  لصالح  الضخمة 
)2000-2008(، ثم نجح بوش االبن الذي استمراّ ثمانية أعوام 
ولفترتين  أوباما،  الديمقراطي  بعده  ليأتي   ،)2008-2000(

متتاليتين )يناير -2009 يناير 2017(، كاستثناء ثاٍن.
القاعدة هي استمرار الجمهوريين لفترتين رئاسيتين  أناّ  أي 
عكس  على  للغاية،  م��ح��دودة  ب��اس��ت��ث��ن��اءات  متتاليتين، 
الديمقراطيين، فالقاعدة هي استمرار الرئيس الديمقراطي فترة 

رئاسية واحدة باستثناء )بيل كلينتون – أوباما(. فقط!
ثبوت  مع  أنه  هي  القاطعة  اإلجابة  ذلك؟  يعني  ماذا  فالسؤال 
الثانية  الفترة  في  نجاحه  توقع  يمكن  ترامب،  فإناّ  القاعدة،  هذه 
 ،2020 نوفمبر   3 الثلثاء  يوم  في  انتخاباتها  ستجري  التي 

باعتباره رئيساً ينتمي إلى الحزب الجمهوري وفقاً لما هو ثابت!
األبيض  البيت  إدارة  تولى  أن  منذ  ترامب،  الرئيس  أناّ  إال 
مع  صراعه  من  أكثر  الجمهوريين  مع  صراع  في  وهو  األميركي، 
نتيجة  األميركي،  المجتمع  مع  صراع  في  وهو  الديمقراطيين! 
الدفع بأولوية التمييز العنصري. ولوال القضاء األميركي القوي 
والمعادي  العنصرية،  ترامب  ق��رارات  إيقاف  استطاع  ال��ذي 

سوراً  إقامته  لدرجة  الجنوبي،  المكسيك  عبر  وخاصة  للهجرة 
سياساته  في  ترامب  الستمراّ  ق��رارات��ه،  لتنفيذ  الحدود  بطول 
األزم��ات  مع  التعامل  في  ال��ذري��ع  فشله  أن  كما  العنصرية. 
إدارتها  التي فشل في  أبرز األزمات  الداخلية والخارجية. ولعل 
هي مواجهة أزمة فيروس كورونا )Covid-19( – حيث تقترب 
وأرق��ام  إصابة،  مليون   8.5 من  النشر  حتى  اإلصابات  أرق��ام 
الوفيات تقترب من )250( ألف مواطن، ونسب الشفاء ال تتجاوز 
ال� )%50(! وأصبحت الواليات المتحدة في قمة دول الفشل في 
إدارة أزمة وباء كورونا. فكيف يستمراّ الجمهوريون، ومرشحهم 
لفترة ثانية )ترامب(، في الحكم بعد كلاّ هذا الفشل؟ وال شك في 
المرشحين  بين  والتمييز  الوعي  من  لديه  األميركي  الناخب  أناّ 
بشكل كبير. وأن الجمهور األميركي ذاته الذي أسقط بوش األب 
رغم إنجازاته التي كانت ترجح من كفته في مواجهة الديمقراطي 
آنذاك،  الذي لم يكن يتجاوز )46( سنة  – الشاب  بيل كلينتون 
هو الجمهور ذاته الذي من المؤكد أن يسقط ترامب، الذي فشل 
في مواجهة األزمات المتتالية طوال 4 سنوات، باستثناء »الكرم 
الترامبي« في دعم الكيان الصهيوني، وهو أمر كبير للصهاينة، 

إال أنه غير كاٍف لترجيح كفة نجاحه لفترة ثانية.
األميركيين،  الناخبين  التجاهات  تحليل  هو  أطرحه،  وما 
الجمهوريين  بين  التقليدي  ال��ص��راع  كفة  م��ن  ترجح  التي 
رحيل،  إلى  الجمهوريين  أناّ  يؤكد  الذي  األمر  والديمقراطيين، 
قادمون،  الديمقراطيين  وأناّ  حتمياً،  أصبح  ترامب  وسقوط 
القادم  الديمقراطي  الرئيس  مع  للمواجهة  االستعداد  وعلينا 

)بايدن(، ولنا عودة أخرى...
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، واألمين 
العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار 
المقاومة، ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

المواطن اللبناني في ظّل الوحدة القت�سادية والأ�سواق المفتوحة 

على الدول العربية كان مهّدداً بالجوع والبطالة في كّل لحظة ب�سبب 

نظام اقت�سادي غير منتج احتكاري واإفقاري...!

كيف تكون حال المواطن اللبناني في ظّل تجزئة القت�ساد 

الوطني اإلى اقت�سادات محّلية معّر�سة للم�ساربة والمقاطعة 

والح�شار...؟
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الأّول من ت�شرين اليوم العالمّي 

للق�شة الق�شيرة جًدا

{ د.درّية كمال فرحات*
قصصه  إح��دى  على   1925 سنة  هيمنغواي  أرنست  أطلق 
مصطلح القّصة القصيرة جداً، وقد تكّونت هذه القّصة من ثماني 
كلمات »حذاء طفل لم يلبس بعد؛ للبيع«، ومنذ هذه العبارة التي 
أطلقها هيمنغواي والعالم األدبّي يتعّرف فّنًا جديًدا، وأي جنس 
أدبّي هو ثابت بقوانينه ومكّوناته الّنقدّية، بعد أن تتحّدد القواعد 
المعيارّية له، ومن الّطبيعّي أّن تحديد هذا الجنس األدبّي يتطلّب 
وجود قواسم بين العديد من الّنصوص، بحسبانها بنيات ثابتة 

أو متغّيرة.
ومن مسلّمات الحركات األدبّية أن تختلف اآلراء نحو هذا الجديد، 
اً. ومع ذلك يمكننا  فقد تختلف المواقف منه رفًضا أو قبوًل أو تحفّظً
القول إّن هذا الّنوع ُيسرع الخطى لتثبيت مكانته، وعلت األصوات 
الّداعية إلى جعل األّول من تشرين هو يوم القّصة القصيرة جّدًا، أو 

القّصة الوجيزة كما ارتأينا في ملتقى األدب الوجيز. 
وقد كان لملتقى األدب الوجيز مشاركته في هذا اليوم فوّجهنا 
الّدعوة إلى محبي هذا الّنوع لنشر قصصهم عبر صفحة الملتقى 
ولمسنا  فّعالة،  المشاركة  وكانت   ،  Facebook الفيسبوك  على 
تقّومها  نتائج  تجربة  لكّل  لكّن  اليافع.  المولود  بهذا  الهتمام 
الّتخلّص من  إلى  وثغرات، وتحتاج  هفوات  ما فيها من  وتوّضح 

اعوجاجها، وإصالح ما فيها من خلل.
للقّصة  المعيارّية  والّثوابت  األركان  تبيان  المهم  فمن  وعليه 
القصيرة جّدًا/ القّصة الوجيزة، وبذلك يمكن تشذيب العمل الذي 
فهي  جداً،  القصيرة  القّصة  حجم  هو  المعايير  هذه  فمن  به،  قمنا 
تّتخذ حجًما محدوًدا من الكلمات. ويمكن القول هنا إّن هذا الحجم 
من المختلف عليه عند الّنقاد، فإذا رأى بعضهم أّنها يجب أّل تتعدى 
المئة كلمة، فإّننا في ملتقى األدب الوجيز رأينا أّنه من األفضل أن 

تكون في حدود اإلحدى والعشرين كلمة من دون أدوات الّربط. 
ولتحقيق هذا القصر في الحجم من المحّبذ اختيار الجمل ذات 
الّتركيبّية  البنية  حيث  من  البسيطة  والجمل  القصيرة،  الفواصل 
ذات المحمول الواحد. وعلى كاتب هذا الفّن أن يعتمد القتضاب، 
فيتجّنب اإلطالة في قّصته توسيًعا واطناًبا وحشًوا واستطراًدا، 

هذه اإلطالة التي تفقد القّصة القصيرة جّدًا جمالّيتها وفنّيتها.
ومن المعايير التي تؤّدي دورها ما له عالقة بعالمات الّترقيم، 
بناء  وفي  الّنصّية  الكتابة  في  ودللّي  سيميائّي  دور  من  لها  فهي 
القارئ،  على  الفهم  ُتسّهل  إّنها  خصوًصا،  جّدًا  القصيرة  القّصة  
بالعبارة،  والّتلّفظ  القراءة  خالل  من  المقصود،  المعنى  وتوضح 
فعالمات الّترقيم خير وسيلة إلظهار الّصراحة وبيان الوضوح في 
الّناظر إلى تلك العالمات الصطالحّية  المكتوب، ألّنه يدّل  الكالم 
على العالقات التي تربط أجزاء الكالم بعضها ببعض بوجه عام، 

وأجزاء كّل جملة بوجه خاص. 
القصيرة جّدًا يكثرون من  القّصة  أّن بعض كّتاب  ولقد لوحظ 
عالمات الحذف الثالث أو الفاصلة، وهم بذلك يبحثون عن اإليجاز 
وقد  الّسريع.  اإليقاع  ذات  القصيرة  الجمل  وتحقيق  والقتضاب، 
يلجأ البعض إلى اإلكثار من عالمات الّترقيم تزييًنا، أو ظّنًا من أن 
هذه العالمات وققة لتسليط الضوء على جمالية المشهد. إن هذه 
مناسًبا  يراه  ما  يستخدم  أن  للقاص  ويحّق  ضرورّية  العالمات 
عالمات  له  وضعت  ما  ومخالفة  ذلك،  في  المبالغة  دون  من  لكن 

الّترقيم. 
ومن عالمات الّترقيم المهمة في القّصة القصيرة جّدًا هي عالمة 
الحذف بنقطها الثالث، فهي تساعد على اإليحاء والّتلميح، وتترك 
لمخيلة القارئ البحث عن الفكرة، ولملء الفراغات البيضاء، وتأويل 
ما يمكن تأويله؛ ألن توضيح دللت المضامين ومقصدّياتها ل يمكن 
توضيحها أكثر من الالزم، ومن البديهّي أّن هذا الحذف واإلضمار 

يتطلّب قارًئأ ذكّيًا لما يكتبه الكاتب.
التحليل  من  الكثير  لنا  يفتح  الّنّصوص  عوالم  في  الدخول  إّن 
والّتأويل وفهم المضمون استناًدا إلى ما فيه من خصائص وتقنيات 
وأساليب، وما يعّمق هذا فهمنا للّدور الذي تؤّديه عالمات الوقف 
وإشارة،  ورمًزا  وأيقوًنا  لغة  عّدة،  سيميائّية  دللت  من  والّترقيم 

فهي ترتبط بسياق الّنّص ذهنّيًا ووجدانّيًا وحركّيًا.   
جّدًا،   القصيرة  القّصة  عليها  تقوم  التي  المعايير  من  والّتركيز 
وهو يقوم على الوظائف األساسّية واألفعال الّنووية، والّتخلّص 
التي ل تفيد الحبكة  الّتكميلّية  من الفضالت والملحقات واألفعال 
القصصّية، أو تجّنب هذه الفضالت أو الّزوائد القائمة على اإلسهاب 
التفصيالت  على  القتصار  ذل��ك  مقابل  في  ويمكن  والّتوسيع، 

المختزلة المفيدة للّنّص.
القتضاب  أي  مهم،  معيار  إلى  القاص  يصل  ذلك  خالل  ومن 
الذي يشّكل مكّوًنا أساسّيًا للقصة القصيرة جّدًا، وهذا القتضاب 
ومن  بنوعيه،  والّتكرار  الستطراد  عن  يبتعد  أن  منه  يتطلّب 
الّطبيعّي أن يبتعد عن كثرة الوصف، وعليه فهو يقلّل من الّنعوت 
والّصفات، ألّنها تسهم في الّتوضيح والّتفسير وهو بذلك يخالف 
أمر محّبذ لما فيه من إيجاز  أّن القتصاد هنا  مبدأ القتضاب، أي 

واختزال.
إذابة  يعني  وهو  الّتكثيف،  إلى  جّدًا  القصيرة  القّصة  وتستند 
مختلف العناصر والمكّونات المتناقضة والمتباينة والمتشابهة 
الخاطف،  كالبرق  تلمع  واح��دة  ب��ؤرة  أو  واح��د،  كّل  في  وجعلها 
والّتكثيف يفترض بحضوره عدًدا محّدًدا من العناصر، والّتقنيات 
على مستوى اللّغة في الّتركيب والمفردة والجملة، وعلى الموضوع 
على  والمحافظة  الفكرة  اختيار  عبر  التناول،  وطريقة  القصصّي، 
وفي  الّنص.  نبض  على  والقبض  وج��ّدت��ه،  الموضوع،  ح��رارة 
رئيسة  أفعال  في  تتجّمع  يجعلها  ما  لألحداث،  اختزال  الّتكثيف 

وأحداث نووّية مرّكزة بسيطة.
ومن المهم في القّصة القصيرة جّدًا أن تعتمد في الغالب على 
بذلك  وهي  الّتنكير،  مقياس  اعتماد  مع  األح��ادّي��ة،  الّشخصّية 
األسماء  من  تتخلّص  إّنها  األخرى.  الّسردّية  األنواع  عن  تختلف 

المحّددة المعّرفة، فتصبح ذواًتا مجهولة نكرة.  
إّن الحديث عن خصائص القّصة القصيرة جّدًا ومعايير كتابتها 
المفاجأة،  أيًضا ما له عالقة بالمفارقة والدهشة وعنصر  يتطلّب 
وهو ما كانت لنا حوله وقفة في مقالنا الّسابق. وما يهمنا تأكيده 
الّسردّية  الفنون  من  بعيدة  ليست  جّدًا  القصيرة  القّصة  أّن  هنا 
األخرى من معالجتها الفكرة عبر أحداث مرّكزة ضمن قالب زمنّي 
وشخوص وأفضية واعتماد أساليب لغوّية تترجم رؤية كاتبها. 
ومتى ابتعدت القّصة القصيرة جّدًا عن المقومات الحكائّية تحّولت 
إلى خاطرة أو تتقاطع مع الومضة. فهي تخضع للحبكة الّسردّية 
والّنزعة القصصّية. يؤّدي فيها الستهالل والقفلة دورهما المهم، 

وهو حديث يطول ولن يسعفنا المقام هنا.
إّننا في ملتقى األدب الوجيز نسعى إلى تأطير هذا الفّن وتثبيت 
معاييره، ولعلنا نحاول في ما نقوم به من خلق جّو نقدّي تجاوزي، 
ننطلق فيه من الّداخل معتمدين على دعائم راسخة ومتطلعين إلى 

رؤى جديدة.

*أستاذة في الجامعة اللبنانية
 وعضو ملتقى األدب الوجيز

�إ�ضاءة
اأطالق مهرجان اأيام فل�سطين الثقافّية بدورته الثالثة

وروٌد من ِبالد ال�ّسرق

اإطالق البو�ستر الر�سمّي لفيلم »حار�س الذهب«  اأبـي

اإطالق فيديو كليب »خل�س« من اأجل المراأة

الوطني  للفنون« و«المسرح  أعلنت »جمعية تيرو 
الدورة  إقامة  عن  إسطنبولي«،  و«مسرح  اللبناني« 
في   « الثقافية  فلسطين  أيام  »مهرجان  من  الثالثة 
األول  تشرين   31 ولغاية   29 من  الممتّدة  الفترة 
مدينة  في  اللبناني  الوطني  المسرح  في  الحالي 
مسرحية،  ع���روض  مجموعة  تنظيم  عبر  ص���ور، 
وسينمائية، وموسيقية، إلى جانب ندوات ومعارض 
شعرية،  وأمسيات  التشكيلية  للفنون  ومساحات 
وال��ت��راث  الثقافة  تظهير  إل��ى  المهرجان  وي��ه��دف 
الفلسطينيين، بغية اإلسهام في الحفاظ على الهوية 

وذاكرتها. الفلسطينية 
 وأكد مؤسس »المسرح الوطني اللبناني« الممثل 
من  الثانية  ال��دورة  أن  إسطنبولي  قاسم  والمخرج 
إلى  تحية  ه  ستوجَّ الثقافية  فلسطين  أيام  مهرجان 
إبراز  في  أسهمت  راحلة  وأدبية  فنية،  شخصيات 
الشاعر  أمثال  الفلسطيني،  والتراث  والفن  الثقافة 
محمود درويش، واألديب غسان كنفاني، والتشكيلي 
مصطفى الحالج، والشاعرة فدوى طوقان، واإلعالمية 

فاطمة البديري، والمصّورة كريمة عبود.
أيضاً  انطلقت  للمهرجان  األولى  النسخة  أّن  ُيذكر 
مجموعة  وقتها  وشملت   ،2015 عام  صور  مدينة  من 
والمسرحيات  األغنيات  على  رك��زت  فنية  أنشطة 
ووّجهت  الفولكلورية،  واألزي��اء  التراثية،  الشعبية 
ومحمود  مطر  غسان  الراحلين  الفنانين  إلى  تحية 
سعيد. أما الدورة الثانية فجاءت بعد توقف المهرجان 
لمدة أربع سنوات ووجهت التحية حينها الى الكاتب 
واألديب سلمان الناطور، والفنانة ريم البنا، والشاعر 
العلي،  ناجي  الكاريكاتير  ورس��ام  القاسم،  سميح 
والمخرج والمصّور هاني جوهرية، والتشكيلي كمال 

بالطة .
والفنون  الثقافة  »شبكة  ضمن  المهرجان  ويندرج 

خالل  تأسست  مفتوحة  منصة  وه��ي   « العربية 
ثقافيين  ناشطين  من  بمبادرة  كورونا  جائحة  أزمة 
والفنية،  الثقافية  والمؤسسات  األفراد  تشبيك  بهدف 
األحداث  لتبادل  وقنوات  وصل  صلة  فتح  أجل  ومن 

والتضامن الثقافي في ظل األزمات الحالية.
منّصات  فتح  على  للفنون  تيرو  جمعية  وتعمل   
مدينة  في  الحمرا«  »سينما  من  لبنان،  في  ثقافية 
و«سينما  النبطية  مدينة  في  ستارز«  و«سينما  صور 
ريفولي« التي تحّولت إلى المسرح الوطني اللبناني، 
أّول مسرح وسينما مجانية في لبنان، منّصة ثقافية 

الورش  إقامة  على  شهدت  ومجانية  ومستقلة  حّرة 
والموسيقية،  والسينمائية  المسرحية  والمهرجانات 
الفنية  السينمائية  العروض  برمجة  على  وتقوم 
السينما  وتقديم  والشباب،  لألطفال  والتعليمية 
نسج  الى  وتهدف  الفني،  عمله  تقديم  يريد  أحد  ألي 
وفتح  الخارج  في  مهرجانات  مع  تبادلية  شبكات 
فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفالمهم، وتعريف 
والى  والعالمية،  المحلية  السينما  بتاريخ  الجمهور 
السالم«  الفن  »باص  عبر  العروض  في  الالمركزية 
خالل  من  والبلدات  القرى  في  الجوالة  للعروض 

لبنان  ومهرجان  الدولي  الموسيقي  صور  مهرجان 
صور  مهرجان  المعاصر،  للرقص  الدولي  المسرحي 
لبنان  مهرجان  القصيرة،  لألفالم  الدولي  السينمائي 
الفني  تيرو  ومهرجان  للحكواتي،  الدولي  المسرحي 
التشكيلية،  للفنون  الدولي  صور  ومهرجان  الدولي، 
ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، ومهرجان 
المسرحي  لبنان  ومهرجان  الثقافية،  ص��ور  أي��ام 

المرأة.  لمونودراما 

{ عناية حسن أخضر*
الّصبر  كان  بأُُموٍر  ألِزمْت   .. تحبُّها  ل  حياًة  تِعيَش  اْن  على  أُرِغَمْت 
أن  الِجبال  أبْت  التي  األماَنة  ِمَن  وأكَبر  الّصبر..  من  اَُمرَّ  تحّملها  على 
الجاهليَّة  ع��ادات  بأن  َتعلم  ولم  واصِبر..  َق��َدري  وقالْت  تَحملها.. 

الحمقاء هي التي تتحّكم ِبها وبمصيرها !!
الَحياة  ِبأعباِء  ُمْثَقلٌَة  اَِسيَرة  طريقها  في  وَمَضْت  َوَجعها  حملْت 
نيا داُر بالٍء والَفوُز ِلمن صَبر  ُتكاِبر بمرارة وأَلم. وُتقِنُع َنْفسها بأَنَّ الدُّ

..
الُمَتَورِّم  قلبها  دّق��اُت  اُدها  عدَّ كان  وِسنون  انقَضْت  واي��اّم  لياٍل 
َتخَضَع  أْن  على  ُضَها  تَروِّ  - األكَبر  الِجهاد  َنْفسها  ُتَجاِهُد   .. الُمنَهِك 
ُض  ِلَمِصيِرها دوَن مَعاَندة ودون تذّمر!! تَذلِّلُها ِلَتُكون طاِئعة َكما تروَّ
كلِّ  عن  وُتبِعُدها  غصباً  ُتِحبُّه  َل  َمن  ِبُحبِّ  وُتلِزُمها  الَجُموح..  الَفَرس 
ُتْكِرُهها على أن تعيِش حياة ليسْت لَها.. وَمضْت  ُه وتتمّناه..  ما ُتِحبُّ
لمرضاة  تسعى  ذلك  كّل  في  وكانْت  بعَضها..  َتْشبُه  َوَتتاَلْت  اُم  األيَّ
الَواِن  ِمْن  ْت ِعْطَراً  ُقرَبًة الى الله فكانت كلما اشتمَّ الله وتهب ُدُموَعها 
نظرْت  وُكلَّما  ناِدمًة..  الله  الى  َوُتابت  خيفًة..  اوَجْسْت  عادة  السَّ
اقنعْت  َوَجعها  وزاََد  ُت  تألمَّ وكلّما  وبكت،  تأّلَمت  َيجُذُبها  جماٍل  الى 
َلْحٌن  َمْسَمِعها  على  َمرَّ  وكلّما  الله..  الى  اقَرب  اصَبحْت  بانِّها  َنْفسها 
الله..  معاذ  قالْت  وَتستكين..  نفسها  له  تهدأ  الطبيعة  الحاِن  من 
ترك  على  ُيَقّويها  اْن  الله  الى  لت  َوَتَوسَّ اُُذِنيها  على  َيَديها  ووضعت 
الَحياة..  الُمَتعرِِّج بين مطبَّاِت  ذلك َكي تناَل ِرضاه.. وأكملْت َسيرها 
الّتابعين  من  الَكثيرين  خطواُت  ِمنها  َتنج  َلْم  التي  َعرقالتها  ُتَصاِرُع 

الِقيَل على َعَماه ..
وُكلّما تألَّْمْت نادْت تستغيث: » - يارب - خذ بيدي وساِعدني كي 
أْنَسى َوَجَع َخدَِّي األيمن فأدير َخدَِّي األيَسر ِلَمْن ضربني.. وساعدني 
ِرضاك  وألجِل  نْفِسي  ُتِطيُقها  ول  علّي  ُفِرَضْت  اّلتي  الحياَة  أعيَش  أن 
فأنفاس  َمْنَفِسي..  َوْحَدها  الدّموع  وكانت  مضض  على  لُتها  َتَحمَّ

ث ِبِعَقِد الَجاِهليَّة الَعمياء تخنقني ». الُمحيط الملوَّ
َيُد  التي َخّطتها  الدََّساتير  َكِتفها اطنان من  وراحت تمضي.. وعلى 
اصبحْت  حتى  عوذات  والشَّ األبلَِه  الُعرُف  وأوثَقها  العمياء  الجاِهليَِّة 

َتقاليد وعادات تتواَرثها األجيال !!
 « العون:  وتطلب  تستغيث  وهي  الُخطى  مثقلة  تمشي  وأكملت 
عونك رّبي .. فهمِّي اْن أناَل ِرضاك. وكم أخشى اْن تلومني حيَن القاك 

رّبي أن كَيف صدَّقُت كل تلك الُخزعبالت - وظلمُت نفسي - وأغمضُت 
لُت عقلي ولم اتدّبر الُقرآن كَما امرتني ..!« عيوني - وكيف عطَّ

ومن  والّتقاليد  العادات  ستلعن  وكم  نفَسها  ستلوُم  كم  وعندها 
يَِّباِت ِمَن الرِّْزِق  َم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ سنَّها و) - َمْن َحرَّ
خلََقنا  اللَه  بأّنَّ  يؤِمن  لم  من  كّل  وستلَعن  آَمُنوا..(.  ِللذين  وِهَي   -

اه . احراراً ل نخَضع الّ ألمره ول نعُبُد إلَّ إيَّ

لعقلي  أُعيَد  اْن  على  تقويِّني  الُجرأة  من  ُجرعًة  سّيدي  يا  فهبني 
ُجُرٍف  الّنهار بعيداً عن شَفا  ُفلَك نوٍح في واضِح  وظيفَته وان اصنَع 
 .. اإليثار  من  بساتين  المحبََّة  أزرُع  أن  وعلِّمني  َننهار..  اْن  قبَل  هاٍر 

وأحقق الهَدَف من وجودي وتكويني ألكون خليفة الله في أرضه .

*«خضراء عاِمل«.

الجديد  مالك  أحمد  لفيلم  الموزعة  الشركة  أطلقت 
األسترالي  للفيلم  العربي  العالم  في  الرسمّي  البوستر 
ماكاي،  رودري��ك  والمؤلف  للمخرج  الذهب«  »ح��ارس 
العربي  العالم  في  األول  عرضه  على  يحصل  وال��ذي 
ال��دورة  في  الطويلة  الروائّية  األف��الم  مسابقة  ضمن 

الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
األول  العالمي  عرضه  شهد  قد  الذهب  حارس  وكان 
نال  حيث  الدولي،  السينمائي  فينيسيا  مهرجان  في 
بأنه  فارايتي  مجلة  وصفته  إذ  عالمياً،  استحساناً 
»فيلم  ال��ج��اردي��ان  وق��ال��ت  أخ���اذة«  ممتعة  »تجربة 
الذهب«، كما  القديمة وجودة  الجلود  ويسترن في قوة 
حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ 
لألنظار  خاطف  »مالك  دايلي  سكرين  مجلة  عنه  كتبت 

في دور حنيف )البطولة(«.
في   19 ال���  القرن  نهاية  مع  الفيلم  أح��داث  وتبدأ 
أفغاني  جمال  راعي  يسعى  حين  الغربية،  أستراليا 
للتخلص من أزمة وجودّية قاسية والعودة إلى وطنه، 
تضطره الظروف لعقد شراكة مع حّطاب هرب وبحوزته 
سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة، 
شرطة  رقيب  تضليل  المتنافر  الثنائي  على  فيتحتم 
سرّي  فرن  إلى  الوصول  سباق  في  وجنوده  متعّصب 
إزالة  يتيح  الذي  الوحيد  المكان  حيث  الذهب،  لصهر 
ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك 

والنجمان األستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

الجتماعّي  التواصل  مواقع  عبر  اليوم  ُط��رح 
فيديو كليب »خلص« الذي لعبت بطولته النجمة 
اللبنانية ندى أبو فرحات، وهو مصنوع خصيصاً 
كبيرة  حملة  وهي  اللبنانية  المرأة  حقوق  لدعم 

بدأت هناك وتحمل السم نفسه.
كارول  وغناء  خباز  دوللي  كلمات  من  األغنية 
جوزيف  توزيع  دي��ب،  أدي��ب  تلحين  ومن  صقر، 

سمعان وماسترينغ هادي شرارة. 
إخراج نور طربي، إشراف ألين باز.

وتقول دوللي خباز إن األغنية لدعم حق المرأة 
ال��زواج  وج��ود  مع  المدنية  وحقوقها  اللبنانية 
وحقوق  ديني  ل��زواج  يدعون  هنا  فهم  الديني 

مدنية.
ندى يعرض لها حالياً مسلسل »أولد ادم« عبر 
كبيراً  نجاحاً  ويحقق  سي  بي  ام  قنوات  مجموعة 

دور  فيه  وتلعب  رمضان  بعد  الثاني  عرضه  في 
وتدخل  قتل  جريمة  ترتكب  ام��رأة  وهي  )زينة( 
آخر  السجن بحكم مؤبد. وهناك تدرك واقع عالم 
التي تجسد  فتعاني األمرين مع زميلة لها )عدل( 
زينة  تبدأ  وهناك  عبود.  ك��ارول  الممثلة  دوره��ا 
أج��واء  يوّلد  ما  تخيلتها  أن  يسبق  لم  تحديات 

جميلة. تشويقية 
قصة الكليب تدور حول معاناة المرأة اللبنانية 
حقوقها  عن  للتنازل  واضطرارها  المحاكم  في 

وأمالكها في سبيل الحتفاظ بأولدها.
ندى شاركت من قبل في لجنة تحكيم المسابقة 
الدولي  السينمائي  القاهرة  بمهرجان  العربية 
ممثلة  أف��ض��ل  ج��ائ��زة  على  قبل  م��ن  وح��ص��دت 
الدولي  السينمائي  دبي  مهرجان  من  سينمائية 

عن دورها في الفيلم اللبناني »تحت القصف«.
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{ د.غصون زيتون*
صباح الخير يا أبي..

هل وشمتني الريح ؟...
ك� غيمة فضولية...

أتفّرج على جنوني!..
الطريق أسير الفكرة...

وأفكاري سيول!..
***

صباح الخير يا أبي...
لماذا تكرهني الوحدة؟...

فتصطادني مني..
وتقص لي صوتي...

وتقلم أظفار وحوشي. ؟...
***

صباح الخير يا أبي..
على مشجب السماء..

علقت الذاكرة...
ربما خوفاً...

فأنا طفلة الطين...
والذاكرة ماء!

***
صباح الخير يا أبي..

لألرقام قداسة النتظار...
وأنا بها كافرة!

صباح الخير يا أبي...
كيف يبدو الصباح  

من دون أن اتنفس ابتسامتك؟

*شاعرة سورية.



11ريا�سة / ت�سلية
�ضغط مبكر في »اأبطال اأوروبا« على البايرن

واأياك�س ام�ضتردام ي�ضتعّد لمفاجاأة ليفربول

م�ضاكل جديدة بين كومان ومي�ضي في بر�ضلونة

عر�س قمي�س الأ�ضطورة براينت في متحف في وا�ضنطنوزير الريا�ضة الإيطالّي ينتقد تهاون رونالدو!
واصل فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة 
البرتغالي  الالعب  على   هجومه  اإليطالي، 
يوفنتوس،  قريق  نجم  رونالدو  كريستيانو 
في  الصحّي  البروتوكول  انتهاكه  على  مؤكداً 

البالد والسفر للبرتغال في األيام الماضية.
وأصيب كريستيانو بفيروس كورونا، خالل 
إيطاليا  إلى  وعاد  بالده،  منتخب  مع  تواجده 

ودخل الحجر الصحي.
أبرزتها  تصريحات  في  سبادافورا  وق��ال   
هؤالء  »رونالدو؟   : سبورت«  »توتو  صحيفة 
كل  ف��وق  أن��ه��م  ي��ش��ع��رون  العظماء  األب��ط��ال 

شيء«. 
وأضاف »عندما ذهب إلى المنتخب الوطني 
ملف  فتح  تم  أنه  لدرجة  البروتوكول،  انتهك 

تورينو.  في  العام  المدعي  مكتب  في  تحقيق 
يجب أن يكون هؤالء األبطال مثاالً لآلخرين«. 

بين  كورونا  بفيروس  اإلصابات  كثرة  وعن 
»ال  سبادافورا:  قال  اإليطالي،  ال��دوري  العبي 
أعرف ما إذا كانت البطولة ستكون قادرة على 

المضي قدماً، ليس لدينا يقين هذا العام«. 
وأردف »يجب أن تكون رابطة الدوري على 
بديلة  خطط  في  يفكروا  أن  ويجب  بهذا،  دراية 

ثانية وثالثة أيضاً«. 
صّرح  قد  اإليطالي  الرياضة  وزي��ر  وك��ان 
خرق  قد  رون��ال��دو،  كريستيانو  ب��أن  م��ؤخ��راً 
أن  مضيفاً  م��ّرت��ي��ن،  ال��ص��ح��ّي  ال��ب��روت��وك��ول 
الّسلطات  من  موافقات  أي  يأخذ  لم  البرتغالي 
أو الهيئات الصحّية للسفر من إيطاليا وإليها.  

السلة  ك��رة  أس��ط��ورة  قميص  سُيعرض 
فاز  عندما   2008 لموسم  براينت  كوبي 
متحف  في  الموسم  في  العب  أفضل  بجائزة 
االفريقي  للفن  ال��وط��ن��ي  سميثسونيان 

األميركي للتاريخ والثقافة في واشنطن. 
أيقونة  ع��ام��اً(،   41( ب��راي��ان��ت  ول��ق��ي 
ب���دوري  وال��ف��ائ��ز  ل��ي��ك��رز  أنجليس  ل���وس 
مرات،  خمس  للمحترفين  األميركي  السلة 
آخرين  وسبعة  عاماً(   13( جيانا  وابنته 
عندما  الماضي  الثاني  كانون  في  مصرعهم 
في  تقلهم  كانت  هليكوبتر  طائرة  تحطمت 
كاليفورنيا  والي��ة  في  كاالباساس  مدينة 

األميركية. 
المباراة  في  القميص  براينت  وارت��دى 

بوسطن  أمام  الدوري  نهائي  من  الخامسة 
ليكرز  خسرها  سلسلة  ف��ي  سيلتيكس، 
متتاليين  لقبين  إلى  الفريق  يقود  أن  قبل 
بالقميص  تبّرع  وقد  و2010،   2009 عامي 

 .2017 للمتحف في 
ال��م��ؤق��ت  ال��م��دي��ر  ك���رو  سبنسر  وق����ال 
داخل  كوبي  »مساهمات  بيان  في  للمتحف 
وخارج الملعب رائعة. باعتباره كان مانحاً 
لألمة  أهميته  أدرك  فقد  للمتحف،  مؤسساً 

والعالم«.
كوبي  عائلة  مؤسسة  إن  المتحف  وقال 
دوالر  مليون  بمبلغ  ساهمت  وفانيسا 
تأثير  يعرض  ال��ذي  للمتحف  األق��ل  على 
األميركيين من أصول أفريقّية عبر التاريخ.

حملة  األل��م��ان��ي  ميونيخ  ب��اي��رن  يستهّل 
الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا في كرة 
مدريد  أتلتيكو  العنيد  ضيفه  أمام  اليوم  القدم 
اإلسباني، وقد بدأ الضغط مبكراً على تشكيلة 
عن  اللقب  أح��رزت  التي  فليك  هانزي  المدرب 
جدارة في نهائي لشبونة على حساب باريس 
مولر  توماس  مهاجمه  وق��ال  ج��رم��ان،  س��ان 
بعد  فوراً  إليك  الضغوط  »تتحّول  القرعة  بعد 

إحرازك اللقب«. 
أب��واب  وراء  م��ج��دداً  المباريات  وستقام 
األخضر  الضوء  نالت  ح��ال  في  إال  م��وص��دة، 
من   30% الستيعاب  المحلية  السلطات  من 
االتحاد  بروتوكول  بحسب  المدرجات،  سعة 

األوروبي لكرة القدم. 
ال��م��اض��ي ثالثية  ال��م��وس��م  ب��اي��رن  وح��ق��ق 
الكرواتي  مدربه  إقالة  برغم  جديدة،  تاريخية 
هدافه  فتألق  الموسم،  مطلع  كوفاتش  نيكو 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليختم موسمه 

بجائزة أفضل العب في أوروبا. 
البافاري جوائز  الفريق  القاري  اللقب  ومنح 
 35 إل��ى  باإلضافة  ي��ورو،  مليون   87 بقيمة 
مليوناً نتيجة تصنيفه القاري زائد حصته من 

النقل التلفزيوني. 
مواصلة  مدريد  أتلتيكو  يأمل  المقابل،  في 
اقصائه  غرار  على  األقوياء،  إح��راج  في  دوره 
الموسم  اللقب  حامل  االنكليزي  لليفربول 
الماضي من ثمن النهائي، بيد أن مشوار فريق 
توقف  سيميوني  دييغو  األرجنتيني  المدرب 
عند الدور التالي بسقوطه في الدقائق األخيرة 

أمام اليبزيغ األلماني. 

كوستا  دييغو  الدولي  مهاجمه  عنه  ويغيب 
أن  دون  من  األيسر  فخذه  عضلة  في  المصاب 

يحّدد النادي فترة غيابه.
دفاع  قلب  يستهّل  الثالثة،  المجموعة  وفي 
ريال مدريد سيرجيو راموس موسمه السادس 
سيستضيف  عندما  األبطال،  دوري  في  عشر 

شاختار دانيتسك االوكراني. 
فوق  مرشحاً  »الملكي«  يبدو  وك��ال��ع��ادة 
مسابقة  في  الثاني  ال��دور  الى  للتأهل  العادة 

يحمل رقمها القياسي بتتويجه 13 مرة. 

غريمه  م��ن  الليغا  لقب  ان��ت��زاع��ه  وب��رغ��م 
الماضي  الموسم  باكراً  ريال  خرج  برشلونة، 
مانشستر  أمام  األبطال  دوري  نهائّي  ثمن  من 

سيتي بخسارته 1-2 ذهاباً وإياباً. 
وفي المجموعة عينها، يخوض إنتر اإليطالي 
مواجهة مع بوروسيا مونشنغالدباخ االلماني 
باحثاً عن تخطي دور المجموعات للمرة االولى 

في ثالث سنوات. 
وقوعه  إثر  الماضي  الموسم  اإلنتر  وودع 
في مجموعة قوية ضمت برشلونة وبوروسيا 

دورتموند االلماني، لكن رجال المدرب أنتونيو 
األقوياء،  معادلة  دخول  عن  يبحثون  كونتي 
المحلي  ال��دوري  في  الموجع  سقوطهم  برغم 

مؤخراً.
في  عريقين  فريقين  ب��ي��ن  ص���راع  وف���ي 
حامل  اإلنكليزي  ليفربول  يحل  المسابقة، 
6 م���رات ع��ل��ى أي��اك��س ام��س��ت��ردام  ال��ل��ق��ب 
المجموعة  في  مرات،  أربع  المتوج  الهولندي 
الموسم  مفاجأة  أيضاً  تضّم  التي  الرابعة 
ربع  بلغ  ال��ذي  اإليطالي  أتاالنتا  الماضي 
دور  إل��ى  التأهل  وش��ك  على  وك��ان  النهائي 
الفرنسي  جرمان  سان  معجزة  لوال  األربعة 

في اللحظات االخيرة. 
البطولة  في  لهما  الزاخر  التاريخ  وبرغم 

القارية، إال انها المباراة الثالثة فقط بينهما. 
الذي يفتقد لصخرة دفاعه  ويعّول ليفربول 
في  قوية  إلصابة  دايك  فان  فيرجيل  الهولندي 
ركبته، على صالح الذي سجل أربع مرات في 

آخر سبع مباريات أوروبية.
ماتيو  المخضرم  الفرنسي  ويصطدم  هذا، 
عندما  مرسيليا،  السابق  فريقه  مع  فالبوينا 
الى  اليوناني  أولمبياكوس  قيادة  سيحاول 
وقال  الثالثة.  المجموعة  في  الفوز  تحقيق 
»أن��ا  القرعة:  بعد  ع��ام��اً   36 البالغ  ال��الع��ب 

ومرسيليا مرتبطان الى األبد«. 
مانشستر  يستقبل  عينها،  المجموعة  وفي 
بورتو  ه��و  عنيداً  خصماً  االنكليزي  سيتي 
و2004،   1987 في  مرتين  المتوج  البرتغالي 
فيما ينتظر الفريق المملوك إماراتياً لقبه األول 

مع مدربه الفذ االسباني جوزيب غوارديوال.

في  جديد  م��ن  لتظهر  الخالفات  ع��ادت 
ليونيل  برشلونة  قائد  بين  ن��و«  »ك��ام��ب 
الكتالوني،  للفريق  الفني  والمدير  ميسي، 
األزمة  أن  ويبدو  كومان،  رونالد  الهولندي 

بينهما لم تنته. 
اإلسباني  »الشيرنغيتو«  ووفقاً لبرنامج 
األزم��ة  ع��ادت  ف��قد  الشهير،  التلفزيوني 
من  وم��درب��ه  األرجن��تيني  المهاجم  بين 
صحافي أجراه  خلفية حوار  جديد على 
أوغ��ب��الد«  »ألغمين  صحيفة  م��ع  ك��وم��ان 

الهولندية. 
الحوار على  البلوغرانا خالل  وأكد مدرب 
عن النادي  بالفعل  الرحيل  أراد  ميسي  أن 
الفائت،  الصيفية  االنتقاالت  موسم  خالل 
وجود  ع��دم  بسبب  ك��ان  رحيله  ع��دم  وأن 
في  الجزائي  ال��ش��رط  دف��ع  على  ق��ادر  ن��اد 
700 مليون يورو.  عقد األرجنتيني والبالغ 
حريصاً  كان  كومان  أن  البرنامج  وأشار 
الصحافي في  خالل اللقاء  إج��اب��ات��ه  ف��ي 
إث��ارة أي  يعتزم  ال  وأنه  ميسي،  يخص  ما 

مشكالت جديدة مع النجم األرجنتيني. 

وبعض  غضب ميسي  أثار  الحوار  أنه  إال 
وضع  ك��وم��ان  أن  رأوا  المقربين الذين 
جماهير  جديدة مع  مواجهة  المهاجم في 

النادي. 
الالعبين  لمشاعر  المدرب  لنقل  إضافة 
المالبس  تبديل  غرفة  داخ��ل  يحدث  وم��ا 
الفترة  هذه  خالل  والصحافة  اإلع��الم  إلى 

الحرجة التي يمر بها النادي. 
من جهة أخرى قال المدرب الهولندي إنه 
قابل ميسي للمرة األولى في منزله، وتحدث 
توّليه  ضوء  في  المقبلة،  الفترة  حول  معه 

تدريب الفريق رسمياً. 
وأكد على أن ميسي البالغ 33 عاماً التزم 
بعد  حقيقي  محترف  كالعب  بالتمرينات 

قراره باالستمرار مع البلوغرانا. 
وقال كومان عن قائد الفريق بعد الخسارة 
»يمكننا  الليغا:  في   )1  �  0( خيتافي  أمام 
أفضل،  يكون  أن  يمكن  ميسي  أداء  إن  القول 
لكن إذا تابعناه يومياً نرى أنه سعيد ويريد 
اللعب وقيادة الفريق، ليس لدّي أي شكوى 

أو شكوك بشأن الجهود التي يبذلها«.

وفاة حار�س منتخب الديوك ال�ضابق برونو مارتينّي

لمركز  الحالي  المساعد  المدير  مارتيني،  برونو  السابق،  فرنسا  منتخب  مرمى  حارس  توفي 
58 عاماً، بحسب ما أعلن ناديه أمس.  مونبيلييه التدريبي، عن عمر يناهز 

القلب  في  اضطراب  من  و1996،   1987 بين  دولّية  مباراة   31 خاض  الذي  مارتيني،  وعانى 
قبل  مونبيلييه،  بضواحي  غرامون  تدريب  مركز  في  الماضي  األسبوع  بداية  التنفسي  والجهاز 

نقله بحالة حرجة إلى مستشفى أرنو دو فيلنوف. 
مسؤولية  فرنسا،  وسط  في  نيفير  بلدة  من  والمتحدر  السابق،  الديوك  مرمى  حارس  وتوّلى 
العالم  كأس  نهائي  نصف  بلغ  الذي  باتس،  لجويل  خلفاً  الفرنسي،  المنتخب  مرمى  حراسة 

العام 1984.  في  أوروبا  بطل  لقب  وحصد   1986
وقبل اللعب في المنتخب األول، فاز مارتيني ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً )1988( ضمن 
كانتونا،  إريك  غرار  على  نجوماً،  بعد  فيما  صاروا  العبين  ضمت  حينها  واعدة  كانت  تشكيلة 

ولوران بالن، وفنسان غيران. 
العام  في  مونبيلييه  إلى  انضّم  أوكسير،  مدينة  في  برصانته،  اشتهر  الذي  مارتيني،  وبرز 
رو،  غي  التاريخي  المدرب  قيادة  وتحت  سنوات.  أربع  بعد  االحترافية  مسيرته  وأنهى   ،1995
دورتموند  ضد  النهائي  نصف  في  ولعب  األوروب��ي،  االتحاد  كأس  في  كبيرة  مباريات  خاض 

األلماني )1993(، وفاز بكأس فرنسا )1994( أمام فريقه المستقبلي. 
عقد  من  ألكثر  عمل  حيث  الفرنسي،  لالتحاد  الفنية  اإلدارة  إلى  انضّم  مسيرته،  ختام  وفي 
فريق  إدارة  في  بايس  باسكال  جانب  إل��ى  وساهم  ال��ح��راس،  تدريب  في   )2010-1999(
هانتز  فريديريك  تعيين  وقبل   2015 في  كوربيس  روالن  استقالة  بعد  قصيرة  لفترة  مونبيلييه 

في نهاية 2016.

�ضباق �ضاحية في جبيل دعمًا للم�ضابات ب�ضرطان الثدي
كلم،   8 مسافته  للضاحية  سباقاً   BLIM الطبية  والخدمات  للمعلومات  اللبناني  المركز  نّظم 

وذلك على مشارف بلدة ميفوق، ويعود ريعه لدعم مرضى سرطان الثدي . 
الرياضية والجمعيات  110 عّدائين وعّداءات ومن مختلف األندية  أكثر من  شارك في السباق 

بحضور النائب زياد الحّواط، وبمواكبة الصليب األحمر اللبناني وشرطة بلدية ميفوق. 
18 سنة شربل سالمة في المركز األول  � ذكور تحت  وفي النتائج النهائية، حّل عند الناشئين 

تاله يورغو سليمان ثانياً وكريس سليمان وأنطوني الحاج بطرس في المركز الثالث. 
وعند االناث حلّت غنى كلزار في المركز األول، تلتها الرا حنا ثانية وريتا يونس في المركز الثالث 
40 سنة( حّل شادي أنطون في المركز األول، وايلي حبيقة ثانياً وميشال  . وعند الرجال )تحت 
الحاج بطرس ثالثاً، وعند السيدات حلّت بّيا مخول أولى، وسيمون يزبك ثانية وكليمنس متى في 

المركز الثالث. 
وفي فئة )فوق 40 سنة( حّل عماد جزيني في المركز األول، وجورج دبلين ثانياً وزاهي سقالوي 

ثالثاً. وعند السيدات في الفئة نفس تصّدرت جوزفين عبود ثم لور أبي حنا وجمال أبي حنا .
اللبناني  المركز  رئيس  ألقى  كما  السباقات،  أبطال  الحواط  النائب  تّوج  السباق  ختام  وفي 
آنسة  كل  داعياً  المشاركين،  فيها  شكر  كلمة  الياس  بشير  الدكتور  الطبية  والخدمات  للمعلومات 
وّزعت  ثم  المبكر،  الكشف  بهدف  للثدي  الخاص  الفحص  إجراء  إلى  األربعين  سن  بلغت  وسيدة 

الميداليات والجوائز على الفائزين .

لقاء العهد والأن�ضار عنوان رئي�ضّي للمرحلة الرابعة
الدوري  من  الرابعة  الجولة  ختام  ضمن  المقبل  األحد  عصر  والعهد  األنصار  فريقا  يلتقي 

اللبناني لكرة القدم في مواجهة تعد األقوى ضمن البطولة. 
عبد  فالعراقي  النجمة.   جانب  إلى  اللقب  لنيل  واهتماماً  تحّضراً  األكثر  الفريقان  ويعتبر 
الوهاب أبو الهيل، مدرب نادي األنصار، هو المدرب األجنبي الوحيد في لبنان هذا الموسم، لم 
التي نظمها نادي  التنشيطية  الكابتن  إلى فوزه ببطولة  البطولة باإلضافة  انطالق  يخسر منذ 

العهد.  
سيرة  لبناء  الطامحين  المدربين  أحد  العهد  نادي  مدرب  عنتر  رضا  يعد  ثانية  جهة  ومن 

ذاتية على غرار ما فعله كالعب. 
3 مباريات،  9 نقاط من  الدوري برصيد  الفريقين، فيتصّدر األنصار   وفي نظرة على وضع 
العهد  المباشرين  المنافسين  على  الفوز  دون  من  األخضر  لجماهير  شيئاً  يعني  ال  هذا  لكن 

والنجمة.
 ومن جهة ثانية تأمل جماهير العهد استعادة بريق فريقها الذي عاش أمجاد السنوات ال�3 

األخيرة، لكن بداية الموسم الحالي كانت متعثرة بفوز وخسارة وتعادل.  
وال شك في أن الغائب األبرز عن هذه المواجهة هي جماهير الفريقين، التي طالما احتشدت 
وتداعياتها  كورونا  لكن  القمة،  هذه  مثل  في  وخصوصاً  األخيرة  السنوات  خالل  بالمدرجات 

حرمتها من المواكبة إلى أجل غير مسّمى.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
أرخبيل يوناني في بحر إيجه، ركيزة 1 .

شهر مصري، ألقيه 2 .
أسف، يدرك األمر، مدينة فرنسية 3 .

جزيرة في خليج نيويورك، حاربت 4 .
نوتة موسيقية، إلهة الصيد عند الرومان 5 .

جمهورية تقع جنوب القوقاس، أقضي ليلتي 6 .
ماء العين، رقد 7 .

تعبر، أحالم، أرجأ األمر 8 .
يتناول الطعام، هّد البناء 9 .

جزيرة يونانية في المتوسط، العار )بالجمع( 10 .
الستار،  أسدال  ومتالصقة،  صغيرة  أسنانهم  كانت  من  11 .

جديد )باألجنبية(
نتهم، عائلتي، يبس الخبز 12 .

عمودياً: 
مذهب، جزيرة يونانية في بحر إيجه 1 .

مدينة بريطانية، فتى 2 .
إستمرت، عاصمة أوروبية 3 .

متشابهان، البحر، وقت وحين 4 .
نخالفه  إيجه،  بحر  في  يونانية  جزيرة  5 .

)بالعامية(
لدي، ضجر، حرف أبجدي مخفف 6 .

حصل على، مدينة ألمانية، رب 7 .
يطيال النظر إلى، من أوجه القمر 8 .

شّد وربط، مدينة فيتنامية، أترك )باألمر( 9 .
يشك باألمر، صادق  10 .

ترك دون عناية، أهّز بقوة، عنب أسود 11 .
سيدات، جزيرة يونانية في بحر إيجه 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4
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6
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10

11

12

:Sudoku حل
 ،813924756  ،697583421  ،42571983
 ،382146597  ،149357268  ،756892314

961735842  ،238419675  ،574268139
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( سيدي سليمان 2 ( ويمبلدون رأس 3 ( يأتي، انامل 
4 ( كامل، نامتسو 5 ( ال، يسأم، بلتا 6 ( روالن، لمع ، هم 
7 ( ومأ، يار، با 8 ( ترتب، سنا 9 ( يأيد، ايابكما 10 ( ني، 

ماندالي 11 ( ادمان، يال، ري 12 ( ان، سين، يراه. 

عموديا:
1 ( سوث كارولينا 2 ( ي ي، الوم ايدا 3 ( دميم، التي، 
من 4 ( يباليا، ردما 5 ( سلت، سندت، انس 6 ( لدينا، يبان 
7 ( يو، امأل، يدين 8 ( منام، مرساال 9 ( نتبع، نبالي 10 ( 

نراسل، باكي 11 ( اموتها، را 12 ( نسلن ام، عاليه.
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�ســد الوبــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية 
في الحزب السوري القومي االجتماعي 
التي  الــوبــاء»  ضــّد  »معاً  حملة  دعــم  إلــى 
ــمــؤســســات  ــقــتــهــا مـــع عــــدد مـــن ال أطــل
والشبابية،  واإلنــســانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
ما  لتأمين  تــبــّرعــات  جمع  إلــى  وتــهــدف 
بحاجة  هم  لمن  غذائية  سلل  من  أمكن 

إليها.

لي�س كلُّ ما تريده �أميركا يم�شي

{ يكتبها الياس عشي

الغطرسة  إلـــيـــه  وصـــلـــت  مـــا  ذروة  فـــي 
الزيارات  اإلعالم  وسائل  كشفت  األميركية 
السرّية التي قام بها األميركيون إلى دمشق، 
نتيجة  بها  ُمنيوا  التي  الخيبة  كشفت  كما 
في  مبادرة  أية  رفض  على  سورية  إصــرار 
ظـــّل االحــتــالل األمــيــركــي لشبر واحـــد من 

األرض السورية.
الصلب  موقفها  فــي  ســوريــة  أثبتت  لقد 
كّل  ليس  أنه  العّز،  مواقف  كّل  في  كما  هــذا، 
خيار  الموت  وأّن  يمشي،  أميركا  تريده  ما 
الحياة وقفة عّز واحدة  الشجعان كي تبقى 
حرفاً  تــكــون  أن  قــبــل  ــة،  ســوري وأّن  فــقــط، 
وشراعاً وفكرة، هي صراع من أجل البقاء؛

وأصحاب  األقـــويـــاء،  إاّل  يبقى  ال  وعـــادة 
الهامات التي ال تنحني.

درد�صة �صباحية
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..وما اأدراك ما عطر الخزامى؟

)تصوير: سعيد معالوي(

هل �سيتم تفكيك �سركة غوغل؟ وال�سبب..

الــعــدل  وزارة  ــت  ــع رف
قضائية  دعــوى  األميركية 
بتهمة االحتكار بحق شركة 
الثالثاء،  أمــس  »غــوغــل«، 
باستغالل  ــا  ــاه إي متهمة 
غير  بشكل  السوقية  قوتها 
المنافسين،  لــدرء  قانوني 
الــخــيــارات  ــل  ك إن  قــائــلــة 
مطروحة على الطاولة، بما 

في ذلك تفكيك الشركة.
تمثل الدعوى القضائية أكبر تحد تواجهه الواليات المتحدة في مواجهة القوة 
المتزايدة لشركات التكنولوجيا منذ زمن بعيد، ومقارنة بالدعوى المرفوعة ضد 
شركة »مايكروسوفت« في عام 1998 وقضية عام 1974 ضد »إيه تي آند تي«، 

بحسب »رويترز«.
تقول الدعوى، التي انضمت إليها 11 والية، إن »غوغل« تصرفت بشكل غير 
قانوني للحفاظ على مكانتها في البحث واإلعالن عبر شبكة اإلنترنت، وإنه »في 
المانعة  استراتيجيتها  تنفيذ  الشركة  ستواصل  محكمة،  أمر  وجود  عدم  حالة 
المستهلك  خيارات  وتقليل  التنافسية  العملية  شل  إلى  يؤدي  مما  للمنافسة، 

وخنق االبتكار«.
جميع  من   90% من  يقرب  ما  على  تسيطر  »غوغل«  إن  الحكومة  وقالت 
االستعالمات عبر محركات البحث العامة في الواليات المتحدة ونحو %95 من 

عمليات البحث على الهاتف المحمول.
فيما قال المدعي العام، بيل بار، إن المحققين معه وجدوا أن »غوغل« ال تنافس 
على جودة نتائج البحث الخاصة بها، لكن بدالً من ذلك اشترت نجاحها من خالل 

المدفوعات لشركات تصنيع الهواتف المحمولة وغيرها.
وأضاف بار: النتيجة النهائية هي أنه ال يمكن ألحد أن يتحّدى بشكل عملي 

هيمنة غوغل في البحث واإلعالن على شبكة البحث.
عندما ُسئل في مؤتمر عما إذا كانت الوزارة تسعى إلى تفكيك الشركة أو إلى 
عالج آخر، قال رايان شورز، المسؤول بوزارة العدل: »ال شيء غير مطروح على 
الطاولة، ولكن من األفضل أن تعالج المحكمة المسألة بعد أن تتاح لها الفرصة 

لسماع كل األدلة«.

ميزة جديدة من »وات�س اآب« 
لم�ستخدميه 

على اأجهزة الكمبيوتر

الشهير  الــفــوري  ــل  ــراس ــت ال بــرنــامــج  يستعد 
»واتسآب« إلطالق خاصية جديدة لألشخاص الذين 

يستخدمون التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.
التجريبية  المرحلة  الجديدة  الميزة  دخلت  فقد 
أجهزة  عبر  التطبيق  لمستخدمي  ستتيح  والتي 

الكمبيوتر إجراء مكالمات صوتّية ومرئّية.
wabetainfo، فقد دخلت  فبحسب ما نقل موقع 
الميزة الجديدة بالفعل في مرحلة االختبار التجريبي، 

ولكنها ليست متاحة بعد للمستخدمين العاديين.
ستظهر  مكالمة،  تلقي  عند  فإنه  الموقع  وبحسب 
القدرة  توفر  الكمبيوتر،  شاشة  على  منبثقة  نافذة 

على الرد على مكالمة أو رفضها.
إلطالق  التطبيق  مطّورو  يستعّد  للموقع،  ووفقاً 
الويب  إلصــدار  جماعية  ومرئية  صوتية  مكالمات 
البرنامج، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد إطالق  من 

الميزة الجديدة إلى المستخدمين.

ال�سباحة في المياه الباردة تقي من األزهايمر

توصل باحثون بريطانيون، إلى أن السباحة في المياه الباردة قد تحمي من 
اإلصابة بألزهايمر.

وبحسب ما نشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أجرى باحثون تابعون 
لجامعة »كامبريدج« دراسة على عدد من األشخاص المعتادين على السباحة 
 »)RBM3( الشتوية، ليجدوا مستويات مرتفعة من بروتين »الصدمة الباردة

في مجرى دمائهم.
العصبية  المشابك  نمو  في  يساعد  البروتين  هذا  أن  الباحثون  وأوضــح 
منه  عالية  مستويات  وجود  أن  مؤكدين  المخ،  خاليا  موت  ويمنع  بالدماغ، 

يساعد في حماية الشخص من اإلصابة بالخرف وفقدان الذاكرة.
وكان الشائع أن بروتين »الصدمة الباردة« تواجد فقط في الثدييات التي 
تلجأ للسبات الشتوي، إال أن الدراسة كشفت عن قدرة اإلنسان على إنتاجه. 
ظهور  يؤخر  قد  عقار  إلى  التوصل  في  دراستهم  تساهم  أن  الباحثون  ويأمل 

ألزهايمر لسنوات.
من  شخص  مليون   50 نحو  يعاني  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
حول  به  ــواٍن  ث ثــالث  كل  شخص  يصاب  حيث  ألزهايمر،  بمرض  اإلصابة 

العالم.
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