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لبنانية
إلى كل لبناني عاشق للحياة ومحب لألمل

 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت

lebnews@alanba.com.kw

احلريري قريباً في بيروت
في معلومات لـ »األنباء« ان الرئيس سعد احلريري أبلغ قيادات في قوى 14 
آذار أنه سيعود قريبا الى بيروت، وهو يعقد لقاءات مع ديبلوماسيني عرب 
وأجانب ويتواصل بشكل دائم مع املعنيني في لبنان ويتابع مستجدات 
املنطقة ولبنان. وأشارت املعلومات الى أنه سيكون للحريري محطة طويلة 
في بيروت قبيل امليالد. وكشفت املعلومات أن احلريري أبلغ زواره أن 
األزمة املالية في »تيار املستقبل« تتجه نحو احللحلة قريبا جدا.
بيروت ـ محمد حرفوش

ما لم يقله عون باألمس هل يقوله اليوم؟

سالم: شروط اجتماع مجلس الوزراء لم تنضج حتى اآلن

املاروني  رئيس املجل���س 
العام وديع اخلازن التقى العماد 
ميش���ال عون أم���س، وخرج 
بانطباع ان العماد عون مصر 
على مقاطعة احلكومة، ويرفض 

املس بأحكام الدستور.
والراهن أن أوساط حكومية 
الحظت ل���� »األنباء« ان عون 
لم يفس���ح املجال أمام جلسة 
حكومية مخصصة حلل أزمة 
النفايات، وال تطرق الى أي من 
االستحقاقات امللحة رهانا منه 
على متغيرات يتوقعها نتيجة 
التدخل العسكري الروسي في 
س���ورية، وقد ظهر الترحيب 
ببوتني جلي���ا في تظاهرة 13 

أكتوبر.

التعطيل والشلل.
ب���دوره رئي���س مجلس 
النواب نبي���ه بري لفت أمس 
الى أن ال جديد في شأن الوضع 
احلكومي، مشيرا الى أنه كانت 
هن���اك فرصة إلحي���اء العمل 
احلكومي والنيابي من خالل 
الترقيات العس���كرية التي مت 

تضييعها.
وتلقى بري اتصاال هاتفيا من 
ناظر القرارين 1559 و1701 تيري 
رود الرسن الذي استفسره عن 
مآل احلوار اجلاري، وما اذا كان 
يشكل عامل استقرار في لبنان، 
فأجابه بري: بالفعل هو عامل 
استقرار وهناك تقدم لكنه تقدم 

سلحفاتي.

الغربي لتكبير حش���د تياره 
على طريق القصر اجلمهوري، 
وتوجه بالسؤال الى املتظاهرين 
حت���ت راية عون، ما اذا كانوا 

يدركون ما هم فاعلون؟!
لكن نائب رئيس املجلس 
التنفيذي في حزب اهلل الشيخ 
نبيل قاووق أكد أن احلزب لن 
يسمح بإقصاء العماد ميشال 
عون، وان األزمات في لبنان 

ليست مستعصية.
وفي حفل تأبيني قال ان 
لبن���ان كان بغن���ى عن أزمة 
جديدة مفتعل���ة، وهي أزمة 
النفايات واتهم 14 آذار بافتعال 
أزمة جديدة مع التيار العوني، 
األمر الذي دفع احلكومة الى 

يسيء الى نفسه.
ف���ي غضون ذل���ك، لفتت 
مصادر في التيار الوطني احلر 
املتلفز  اللقاء  الى  ل� »األنباء« 
للعماد ميشال عون مساء اليوم 
الثالثاء، على قناة O.T.V التابعة 
لتياره، حيث توقعت أن يقول 
الكثير مما لم يقله في خطاب 
التظاه���رة على أبواب القصر 

اجلمهوري.
ايلي  الكتائب���ي  النائ���ب 
ماروني، أمل من العماد عون 
أن يتوجه بالشكر حلزب اهلل 
الذي حش���د له جمهوره من 
النائب  البقاع الشرقي، وإلى 
السابق عبدالرحيم مراد، الذي 
جّيش ل���ه أنصاره في البقاع 

بيروت ـ عمر حبنجر

خالف الرئيس متام سالم 
أمس التوقعات، واستبعد عقد 
جلسة ملجلس الوزراء في االيام 
القليل���ة املقبلة، ملتابعة ملف 

النفايات.
م���ا يعن���ي أن التعطي���ل 
احلكومي مرش���ح لالستمرار 
في ضوء ما يقال عن انتظار 
احلكومة ج���واب حزب اهلل 
وحركة أمل على اقتراح بفتح 
مطمر للنفايات في جرود البقاع 
الش���مالي املتاخم���ة للحدود 
السورية، أسوة باملطامر املقررة 

في باقي املناطق.
الى ه���ذه العقدة اجلديدة، 
الش���عبي،الذي  هناك احلراك 
حتول الى حراك متنقل للضغط 
م���ن أج���ل إط���الق العناصر 
املوقوفة م���ن أتباعه، نتيجة 
تعاملهم العنيف مع الشرطة، 
وبعي���دا عن ج���دول املطالب 

االساسية.
الرئيس س���الم الحظ أن 
املعطيات الضرورية إلكمال هذا 
امللف لم تكتمل بعد، وان شروط 
انعقاد اجللسة لم تنضج حتى 
اآلن، وان العقدة تكمن في إيجاد 
مطمر في البقاع، مشددا على 
ض���رورة الت���وازن على هذا 
الصعيد، والشراكة مطلوبة في 
مواجهة هذه األزمة، وال يجوز 
حتميل أهالي عكار كل شيء، 
القيادات  منتقدا ولع بع���ض 

السياسية.
وق����ال ان البلد كله يدفع 
ثمن تعثر تسوية الترقيات 
العسكرية. ويدفع أيضا ثمن 
صراع سياسي محتدم حول 
شخص رئيس اجلمهورية، 
وأوضح أنه لفت املتحاورين 
ال����ى أنه ال يبق����ى من لزوم 
للحكومة اذا استمر مجلس 
الوزراء عاجزا عن االلتئام. 

ألن يدا وحدها ال تصفق.
وفي سياق آخر سأل سالم: 
هل نحن أمام حراك مدني أم 
حراك غوغائي ومشاغب، كما 
اتضح من محطته االخيرة 
في ساحة الش����هداء؟ وقال: 
أنا حزين على احلراك ألنه 

)محمود الطويل(   محافظ بيروت زياد شبيب ينطلق بدراجته الهوائية في شارع احلمرا  

ملتقى الهل العلم واالكادمييني 
والتربويني ترس���يخ املنطق 
العلمي ف���ي االجيال الطالعة 
وتوسيع مساحة التالقي بني 

الوسط العلمي واملجتمع. 
آالف الزوار من كافة االعمار 
مع غلبة للتالم���ذة والطالب 
متتعوا باالجواء اللطيفة التي 
خيمت على املكان. تتنقل اميان 
)14 سنة( مذهولة امام اخليم 
التي حتكي أس���رار اجلس���م: 
السكر في الدم، الدماغ، السلوك 
الغذائي السليم... وتقول انها 
»اكتشفت امورا لم تكن تعرفها 
رغم انها تدرس البيولوجيا في 
املدرسة«. اما قريبتها الرا )13 
سنة( فتابعت بشغف العرض 
اخل���اص بتطور املوس���يقى 
الشعبية واالرشيف العاملي من 
اعداد املتحف االثنوغرافيافي 

في جنيڤ.
من جهته، يقول محمد )10 
سنوات( ان »سحر الفيزياء« 
جذب���ه وبخاص���ة الع���رض 
املسرحي الذي رافقته مؤثرات 
سمعية وبصرية، واكد ان »املهم 

بيروت - جويل رياشي

العلوم« في  انتقلت »ايام 
نسختها الس���ابعة من ميدان 
س���باق اخليل حي���ث اقيمت 
النس���خات السابقة الى حرج 
بيروت الذي شهد نهاية اسبوع 
حافلة باالثارة واالستكشاف 

واالستطالع والتفاعل.
الذي يعتبر  حرج بيروت 
أكبر مساحة خضراء عامة في 
املدينة كان في الفترة االخيرة 
محط خالفات وحمالت أثمرت 
في النهاي���ة قرارا بفتحه مرة 
واحدة اس���بوعيا امام الزوار 
من اهالي بيروت وضواحيها. 
اما في الويك اند الفائت، فقد 
ارتدى ح���رج الصنوبر حلة 
علمية مستضيفا 24 عارضا 
قدموا اكثر من 45 مش���روعا 
موزع���ني عل���ى مواضي���ع 
متعددة كعلم االحياء والبيئة 
والتنوع البيولوجي والصحة 
والفل���ك والفيزياء والكيمياء 
والتكنولوجيا واملعلوماتية. 
والهدف من املعرض الذي أصبح 

حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

بيزنس

بيروت: وصل العماد ميشال عون الى أقرب 
نقطة جغرافية من قصر بعبدا. ولكن املسافة 
السياسية التي تفصله عن رئاسة اجلمهورية 
مازالت بعيدة، مما ال شك فيه أن عون أظهر 

قدرة كبيرة في احلفاظ على شعبيته وفي 
إثبات أنه الوحيد بني زعماء األحزاب والطوائف 

من ميارس هذه األيام السياسة على األرض 
ويلعب الورقة الشعبية، في ظروف بالغة 

الصعوبة والتعقيد.
 25 عاما مرت على ذكرى سقوطه عسكريا 

واخراجه من لبنان 1990 وكأن شيئا لم 
يتغير معه وعنده. املشهد اليوم يتكرر ليكون 
نسخة منقحة عن مشهد بداية التسعينات في 
استحضار العامل الشعبي وفي عناوين األزمة 
من رئاسة اجلمهورية الى اتفاق الطائف وفي 

احلديث عن تهميش وإلغاء و»13 تشرين« 
سياسية هذه املرة. ولكن فوارق كبيرة بني 
األمس واليوم وتغييرات هائلة حدثت قلبت 

املشهد السياسي رأسا على عقب. لم يكن تيار 
املستقبل موجودا قبل 25 عاما، وكان حزب 

اهلل في بداياته ولم يشارك في صنع الطائف. 
املواجهة في جزء أساسي منها دارت على 

»األرض املسيحية« بني »جيش عون« و»قوات 
جعجع«، في حني أن مشكلة عون الفعلية كانت 

مع النظام السوري.
كل شيء تغير. عون أصبح حليفا حلزب 
اهلل ويتقاطع معه ضد الطائف الذي قلص 
صالحيات رئيس اجلمهورية. وينتمي الى 

محور إقليمي يضم سورية وإيران وأخذ في 
الفترة األخيرة بعدا دوليا بانضمام روسيا إليه 

»عمليا وعسكريا«. 
معركة عون املباشرة هي مع تيار املستقبل 

بعد فترات صعود وهبوط في العالقة. وعلى 
الساحة املسيحية أبرم هدنة مع الدكتور 
سمير جعجع وانتقلت العالقة بينهما من 

حال اخلالف الى حال »تنظيم اخلالف« ومن 
املواجهة الى »املساكنة«.

الثابت الوحيد وسط كل هذه املتغيرات أن عون 
يستند الى شعبية صامدة رغم كل اخليبات 

واإلخفاقات. 
وهذه حالة نادرة في التاريخ املسيحي احلديث، 

ولكنها حالة شعبية تظل لغزا و»ظاهرة« 
جديرة بالدرس والتحليل في نشأتها وأسباب 
استمرارها. الشوارع املؤدية الى قصر بعبدا 
شهدت حشدا فاق ما كان الشهر املاضي في 

ساحة الشهداء، وبغض النظر عن األسباب 
التي ساهمت في ذلك ويختلط فيها احلنني الى 

»بيت الشعب« ورغبة الثأر السياسي بالعودة 
يوما الى قصر بعبدا وإثبات الوجود في معركة 
سياسية مفتوحة، فإن الرسالة السياسية التي 

أرادها عون من وراء استعراض القوة تبقى 
األهم وفحواها أنه انتقل من مرحلة الدفاع الى 

مرحلة الهجوم واضعا نصب عينيه هدفني: 
األول مباشر وقصير املدى هو الوصول الى 

قصر بعبدا. والثاني غير مباشر ومتوسط 
املدى هو الوصول الى قانون جديد لالنتخابات 

على أساس النسبية يفضي الى تغيير الطبقة 
السياسية.

خطاب عون أمام قصر بعبدا عكس ثقة زائدة 
بالنفس. لم يكن هذا اخلطاب في املفهوم 
السياسي تصعيديا وإمنا تفادى كل نقاط 

التصادم واالشتباك. فال هو أتى على ذكر 
الطائف وتيار املستقبل، ولم يحدد موقفا من 

احلكومة واحلوار وال تطرق الى موضوع 
التسوية والترقيات وكأنها تفصيل صغير في 

معركة كبيرة. ومع ذلك فإن اخلطاب اتسم 
بنبرة تصعيدية وجاء حافال بعبارات التحذير. 
قال عون بلهجة تقارب التهديد بأن »التالعب 

بالقوانني لن مير مرور الكرام وسيدفعون 
ثمنه، والتالعب باالستحقاقات سيضعهم في 

موقع االتهام، ويفضح عمالتهم للخارج«، 
مركزا على »أولئك الذين يقاتلون بسيف 
غيرهم. نطمئنهم أن هذا السيف قرب أن 

ينكسر«. و»الطمأنة« وصلت الى حد االعتراف 
»سنقاوم سلبا بالتعطيل«. وتوجه الى »الذين 

لم يندموا بعد، ومبسوطني باجللوس على 
كراسي احلكم، إن ساعة الندم قد أتت، والت 

ساعة مندم«، داعيا إياهم الى عدم الرهان 
»ال على الوقت وال على التعب وال على امللل. 
وأبواب اجلحيم لن تقوى على كسر إرادتنا«.

من املبالغة القول ان ما بعد تظاهرة 11 تشرين 
لن يكون مثل قبلها، ومن الصعوبة تقدير 

كيف سيتم صرفها وتسييلها سياسيا وعمليا. 
ولكن ميكن القول إن مرحلة هجومية جديدة 

بدأها عون متكئا على دعم ثابت من حزب 
اهلل وعلى حتوالت بدأت في سورية مع 

التدخــل الروسي. ورمبا تكون صور بوتني 
في التظاهرة العونية هي اجلديد فيها وأكثر ما 

يجدر التوقف عنده.

٭ سـالم تعليقًا علـى عون: نقل عن الرئيس متام س����الم قوله 
)تعليقا على خطاب العماد عون( إن ما يثير استغرابه أن 
عون يهاجم حكومة فيصفها بالقاصرة، وهو عضو فاعل 
فيها، لكنه في املقابل يبدي ارتياحه الى اعتراف اجلنرال 

مبسؤوليته عن تعطيلها وشلها.

٭ 8 آذار متفائلة بنصر روسي يحمل عون إلى بعبدا:  لوحظ ارتفاع بورصة 
ــكل ملحوظ لدى قوى 8 آذار على نصر روسي  املراهنات بش
معول عليه في سورية يعيد تعومي نظام األسد ويحمل العماد 
ــر ليال )مقابلة تلفزيونية(  ــون الى قصر بعبدا، وفق ما جاه ع
ــر وئام وهاب في معرض حثه النائب وليد جنبالط على  الوزي
استلحاق نفسه واملسارعة الى إبالغ حزب اهلل بقبول انتخاب 
ــا. ويحكى عن زيارة محتملة للنائب وليد جنبالط  عون رئيس
الى الرابية للبحث في املخارج املعقولة حول الترقيات ورئاسة 

اجلمهورية.

٭ حزب اهلل يراهن على ربع الساعة األخير: فيما كان بعض األوساط 
يعتبر أن مخرج ربع الس����اعة األخير قبل تسريح العميد 

ش����امل روكز هو تأخير هذا التسريح على غرار ما حصل 
لغي����ره، فإن غير مصدر وزاري وسياس����ي قال إن العماد 
عون يرفض هذه الصيغ����ة إلبقاء روكز في اجليش طاملا 
أنه اعتبرها غير قانونية بالنس����بة إلى قهوجي وضباط 
آخرين في القيادة. وتفيد معلومات بأن حزب اهلل اليزال 
يراهن على إمكان معاجلة مش����كلة ترقيات الضباط، وإن 
في ربع الس����اعة األخير، إذا صدقت النيات بتسيير عجلة 

املؤسسات.

٭ املستقبل غير خائف على الوضع األمني: تؤكد مصادر تيار املستقبل 
عدم تخوفها من انفالت الوضع األمني ما دام احلوار مستمرا 

مع حزب اهلل.
وتلفت إلى أن »قرار الفوضى في لبنان ميلكه طرف واحد 
ــي البلد، وهو حزب اهلل، الذي يبدو حتى اآلن األحرص على  ف
احلفاظ على االستقرار واحلكومة«، معتبرة أنه »حتى في حال 
قرر عون التصعيد، فإن ضابط اإليقاع السني الشيعي املتمثل 
ــوار الثنائي الذي يرعاه بري، هو الضمانة الوحيدة لعدم  باحل

حصول أي تفجير«.

ــتقبل »حريص على أن يستمر احلوار بينه  وأكدت أن املس
وبني احلزب، حتى لو فشلت طاولة حوار ساحة النجمة«.

٭ أرض من جنبالط لبناء قرية »وادي التيم«: قدم النائب وليد جنبالط 
قطعة أرض واسعة من أمالكه في منطقة راشيا الى اهالي 
املنطقة وشبابها كي يبنوا عليها قرية اختار لها اسم »وادي 

التيم« وهو االسم الذي عرفت به تلك املنطقة تاريخيا.
واقيم احتفال باملناس����بة حض����ره وزير الصحة وائل 
أبوفاعور وتيمور وليد جنالط الذي وضع حجر االساس 
للمش����روع الذي س����يؤمن لذوي الدخل احملدود املسكن 

الالئق.

٭ مهرجان الزيتون في لبعا: احتفلت بلدة لبعا الواقعة شرق مدينة 
ــور ورعاية وزير  ــنوي للزيتون بحض صيدا باملهرجان الس
السياحة ميشال فرعون، الذي قال انه يسعى  الى توفير مكان 

للزيتون اللبناني على اخلارطة العاملية.
ــياحة الزراعية هي جزء من السياحة  وقال فرعون ان الس

الريفية املستدامة.

عون.. زعيم ميارس السياسة 
على األرض ويلعب الورقة الشعبية

بري: احلوار 
عامل استقرار 

والتقدم احلاصل 
»سلحفاتي«

اننا اكتشفنا ما يربط املفاهيم 
الفيزيائية باحلياة اليومية«.

وكذلك تع���رف الزوار الى 
مشاريع سلطت الضوء على 
الوجه اآلخر للكيمياء وسلسلة 
»اع���رف نفس���ك« مبواكب���ة 
اختبارات مسلية ومن خالل 
لقط���ات مجهرية خلاليا اخلد 
واستخالص الشيفرة الوراثية 
وقياس ضغط الدم، الى ابتكار 
القفل الذكي لتفادي نسيان عالقة 
املفاتيح، وتعريف بالصندوق 

االسود للطائرات.
وكان للنفاي���ات، حدي���ث 
الس���اعة في لبنان واملشكلة 
التي تتفاقم يوم���ا بعد يوم، 
حصة ايضا: كيفية تدويرها 
وحتويلها الى طاقة، سبل الفرز 

واملعاجلة الذاتية.
وجت���در االش���ارة الى ان 
املعرض يقام كل سنتني وهو 
ثم���رة تعاون بني مؤسس���ة 
ومطلقة مالك اخلوري ووزارتي 
الثقافة والتربية وبلدية بيروت 
وجهات داعمة خارجية وشركاء 

ورعاة لبنانيني واجانب.

حرج بيروت فتح أبوابه للفضوليني: »أيام العلوم« في نسخته السابعة

احلراك املدني 
عزز النمو السياحي للبنان

بيروت: قال وزير السياحة ميشال فرعون ان 
السياحة في لبنان حققت هذا الصيف منوا يتراوح 

بني 15 و20 باملائة.
واكد انه رغم الظروف االمنية والسياحية التي اثرت 
على صورة لبنان، فإن احلركة التسويقية للمجتمع 

املدني هذا الصيف اعطتنا صورة حضارية، ساهمت 
في احلضور امللحوظ للبنانيني املغتربني.


