
انتخــب أعضــاء مجلس 
النواب العراقي الجديد محمد 
للمجلس،  رئيسا  الحلبويس 
الزاميل  حاكــم  واختــاروا 
وشاخوان عبد الله نائبن له، 
مشادات  تخللتها  جلسة  يف 
أجل  حــددوا  كام   ، وفو
رئيس  النتخاب  أســبوعن 

جديد للبالد.
وحصــل الحلبويس الذي 
يــرأس تحالــف »تقــدم« 
)تحالــف ســني( عىل 200 
صوت، مقابل 14 ملنافســه 
محمود املشهداين، مع إبطال 

14 صوتا.
امــا عن نائبــي الرئيس، 
حصــل الزاميل، القيادي يف 
التيــار الصــدري عىل 182 
32( مقابل  صوتا )من أصل 

34 ملنافســه حميد عباس الشــبالوي ، فيام حصل النائب عن 
الحزب الدميقراطي الكردســتاين شاخوان عبد الله  عىل 180 

وة عبد الواحد. صوتا مقابل 33 ملنافسته 
وجرى عرف ســيايس متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس 
الربملان من العرب السنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينام 

رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البالد من األكراد.
رفض للنتائج

ويف أول ترصيح له بعد إعادة انتخابه رئيســا للمجلس، قال 

الحلبويس إنه خالل الـ15 يوما املقبلة سيتم فتح باب الرتشح 

ملنصــب رئيس البالد، عىل أن تنتهي هذه املدة بانتخاب الرئيس 

الجديد. وأضاف أن البّت يف مسألة الكتلة الربملانية األكرب التي 

تكلف بتشكيل الحكومة سيتم يف وقت الحق.

قالــت طهــران إن أجواء 
التفــاؤل يف محادثات فيينا 
اإليراين  النووي  امللف  بشأن 
ناجمــة عن رغبة كل أطراف 
التفاوض يف التوصل التفاق 
»موثوق ومستقر«، يف حن 
ائيل  رصح رئيــس وزراء إ
نفتايل بينيت بــأن تل أبيب 
لن تتقيد بــأي اتفاق نووي 
مع إيران، وستحتفظ بحرية 

الترصف.
وزارة  باسم  الناطق  وذكر 
ســعيد  اإليرانية  الخارجية 
خطيــب زاده - يف مؤمتــر 
صحفــي - أن ما يجري يف 
فيينــا هو »نتيجــة جهود 
مــن كل األطراف الحارضين 
للتوصــل إىل اتفاق موثوق 
ومستقر«، موضحا أن تقدما 
جيدا تم إحــرازه يف امللفات 

األربعة التي تناقش، وهي »رفع 
العقوبات، واملســألة النووية، والتحقــق من رفع العقوبات، 
والحصول عىل ضامنات عدم االنسحاب من االتفاق النووي«.

وأضاف املتحدث أنه »تبقى مســائل أخرى مهمة للمناقشة 
حول النووي، لكننا حققنا نتائج بشــأن عدة نقاط، وسنتقدم 
أكرث يف حال توافرت اإلرادة عند األطراف اآلخرين«، مشددا عىل 

أن طهران تتفاوض »بواقعية وليست متفائلة أو متشامئة من 

عملية التفاوض«.

ويف األيــام املاضية، عكســت ترصيحــات أعضاء وفود 

ابراهيم نارصالدين

البالد تواصل »ســقوطها الحــر« يف »جهنم«، وقد خرجت 
االمور عن الســيطرة، الدوالر تجــاوز للمرة االوىل الـ 32 الف 
لرية، ويستمر يف التحليق دون سقف، الرواتب تتآكل، واالسعار 
تجــاوزت كل حدود العقل واملنطق، الكثري من محطات الوقود 
اقفلت ابوابها بانتظارغالء االســعار اليوم، اما االفران فتتجه 
لالقفال بعد متنع املطاحن عن تسليم الطحن، وغياب التسعري 
مــن وزارة االقتصاد. اما البالد فســتكون امام يوم »الغضب« 
الخميس املقبل حيث ستكون كل طرقات لبنان غري سالكة كام 
اعلنت نقابة اصحاب السيارات العمومية، والتغذية الكهربائية 
كام االنرتنت، من ســيئ اىل اسوأ، اما«كورونا« فيتمدد، والعام 
الدرايس يف خطر. يف املقابل، عجز فاضح عن اجرتاح الحلول 
لدى املســؤولن، ال خطط وال من »يحزنون«، الرئاســة االوىل 
مشــغولة »بالتنظري« لدعوة حوار »لزوم ما ال يلزم«، وتعيش 
حالة اســتنفار عىل »خطوط« التامس مع الرئاســة الثانية 
املشغولة يف »تعطيل« العهد حتى الرمق االخري، فيام الرئاسة 
الثالثــة تتعايش مع »الشــلل« الحكومي تهربــا من قرارات 
حاســمة مفرتضة لوقف »االنتحار« الجامعي، اما السؤال عن 
الكتل النيابية ودورها قد يكون مثريا »للسخرية«، فال »صوت 
يعلو فوق صوت« املعركة االنتخابية، ولو »بدها تشــتي كانت 
غّيمت« منذ اربع ســنوات، لكن الفشل سيمتّد حتى ما بعد بعد 

االستحقاق الرئايس، مهام كانت هوية »االغلبية« املقبلة.
 ويف االنتظــار، ال جلســة حكومية قريبــة بعدما تبن ان 
املوازنــة غري جاهزة، ووفقا للمعلومــات، فوجىء وزير املال 
يوسف خليل بكالم رئيس الحكومة نجيب ميقايت من بعبدا النه 
ســبق وابلغه يف اليوم نفسه ان انجاز املوازنة يحتاج اىل اكرث 
من اسبوعن، وهو يواجه صعوبة كبرية يف اقرار ارقامها، الن 
املشــكلة كبرية يف تحديد بنودها الن الدوالر يواصل ارتفاعه، 
وحتى االن ال توجد خيارات محســومة يف كيفية احتســاب 
ســعر الدوالر يف بنود املوازنة. امــا الوعود املرصية باالمس 

بترسيع توريد الغاز ال تزال معلقة عىل »االفراج« االمرييك عن 
الضامنات للقاهرة بعدم التعرض لعقوبات »قيرص«، وكام يف 
بريوت حرضت االنتخابات يف »رشم الشيخ« من »بوابة« القلق 
املرصي عىل الخلل الحاصل يف الســاحة السنية التي ستشهد 
مواجهــة مفتوحة بن »االخوين« الحريري، بدءا من شــباط 
املقبل. وفيام ال يزال رئيس الجمهورية ميشال عون »مستغربا« 
عدم تلقف القوى السياســية دعوتــه الحوارية، تنطلق اليوم 
لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية وعىل مدى يومن الستمزاج 
»رأيهــم«، وفيام تنتظر بريوت الزيارة املؤجلة دون اســباب 
موجبة »للوســيط« االمرييك للبحث يف ملف »الرتســيم«، 
ائيل باملواجهة املفرتضة مع حزب الله، والجديد  تنشــغل ا
ائييل وكذلك االقرار  االقرار بانهيار ثقة الجمهور بالجيش اال

بالفشل يف املعركة بن الحربن ضد الحزب. 

 الرصاع عىل الساحة السّنية ؟ 
يف هــذا الوقت، مل يكن مفاجئــا ان تغيب عن كلمة رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت يف رشم الشــيخ اي وعود للحلول 
االقتصادية يف ظل استمرار »الشلل« الحكومّي الراهن نتيجة 
عــدم التئام مجلس الوزراء، وكذلك فشــله مؤخرا من »كرس 
الجليد« بن الرئاســتن األوىل والثانية، وقد جاء تركيزه عىل 
االنتخابات النيابية يف 15 أيار املقبل منســجام مع االهتامم 
املرصي املســتجد مبصري »الســاحة« السنية يف ظل التخبط 

املستمر بن قادتها عشية هذا االستحقاق. 
وقد علمــت »الديار« ان القاهرة مهتمة للغاية مبتابعة هذا 
امللف، وقد سمع ميقايت كالما واضحا حول رضورة مشاركته 
يف هذه االنتخابات يف ظل تراجع دور القيادات السنية القوية 
عــن التاثري يف الحياة السياســية اللبنانيــة يف هذه الفرتة 
الحرجــة، خصوصا ان القيادة املرصية قد ســجلت اكرث من 
عالمة اســتفهام حول ردود فعل رئيس الحكومة من االحداث 
املتتالية التي ادت اىل محارصة العمل الحكومي »وعزل« املركز 
الســني االول عن الفعل واكتفائه بردود فعل غري مؤثرة زادت 

من »االحباط« السني يف البالد. 

 امللف االنتخايب: اولوية مرصية 
وتبدو القاهرة معنية بامللف االنتخايب من »بوابة« استرشاف 
موقف تيار املســتقبل من االستحقاق، وشّجع ميقايت الرئيس 
املرصي عبدالفتاح الســييس عىل »لعــب« دور فاعل يف هذا 
االتجــاه، وابلغــه ان تاثــريه يف هذا امللف محدود ويشــمل 
طرابلس وبعض الشــامل، وال يزال تيار املســتقبل االكرث قدرة 
عىل التاثري عىل مســاحة املناطق السنية االخرى، لكن الرئيس 
سعد الحريري ال »يرد« عىل هاتفه ملناقشة اي من هذه امللفات، 
بحســب ميقايت الذي اعاد التاكيد عىل رضورة حصول وضوح 
قريب يف »الصورة« الن اســتمرار التذبذب سيســمح بدخول 
تيارات وشــخصيات أخرى عىل »الخط« قد ال يكون من السهل 

التفاهم معها يف املستقبل. 

 سعد يف زيارة »خاطفة«! 
ويف هذا الســياق، تشــري اوســاط مطلعة اىل ان القاهرة 

تســتعد للتحرك قريبا باتجاه الرئيس ســعد الحريري الذي قد 

يزور العاصمة املرصية قبل عودته التي وعد بها هذا الشــهر 

اىل بريوت، حيث من املقرر ان يبقى لثالثة ايام سيعمل خاللها 

عــىل ترتيب ملف االنتخابــات النيابية عىل ان يعلن يف نهاية 

»الورشــة« قراره ازاء االستحقاق لجهة الرتشح والشخصيات 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

«: االنهيــــــــار االقتصــــــــادي يخــــــــرج عــــــــن »الســــــــيطرة«  البــــــــاد تواصــــــــل رحلــــــــة الســــــــقو فــــــــي »جهنــــــــ
يــــــــر الســــــــّنة... الحريــــــــري  ايــــــــام فــــــــي بيــــــــروت وبهــــــــا فــــــــي شــــــــبا السيســــــــي قلــــــــق مــــــــن تراجــــــــع ت

ــــــــو«؟ ــــــــ دول »النات ــــــــن بع ــــــــو م ــــــــه اق ــــــــزب الل ــــــــروب«: ح ــــــــن الح ــــــــة بي ــــــــل »املعرك ــــــــّر بفش ــــــــرائيل تق اس
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ــــــــا«:  حالـــــــــــة وفـــــــــــاة »كورونـــ
جديـــــــــــدة صابـــــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 6653 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.780833
 1 وأوضحت الوزارة أنه تم تســجيل »6457 محلية و6
وافدة«، مشرية اىل انه »تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، 

.« 2 وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 8

ــــــاهــــــرات حــــــاشــــــدة.. مــــــ
ا تـــــــــحـــــــــول  ملــــــــــــــــــــــــــــــا

ــ ــ ــت ــ ــي ــ ــوف ــ ــوك ــ نـــــــوفـــــــا دي
الـــــــــــى بــــــطــــــل قــــــومــــــي؟

ي  ا النيا ا ا لالنت شي ا ال فت 

ا فيينا او ام م ع 

ملان العرا يسا ل بو  ال

ني ا   او امل

ها را املوا ا  ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

ـــــراف« بـــــة مـــــن جميـــــع األ »مفاوضـــــات فيينـــــا تتقـــــدم بر
ـــــاض ـــــع الري ـــــة م ـــــات مرتقب ـــــة محاد ـــــن عـــــن جول ـــــران تعل ه

الحلبوسي  انــتــخــاب  ــاســيــة...  ســي ــو  قـ ــ  رفـ ــ  وسـ
مــشــادات شــهــدت  جلسة  فــي  الــعــراقــي  للبرملان  رئيسا 

االثنن  أمــس  انطلقــت 
محادثات أمريكية روســية 
يف جنيــف بشــأن األزمة 
مناقشــات  بعد  األوكرانية 
أوليــة »معقدة« أمس األول، 
وســط تشــاؤم أمــرييك 

ورويس بإحراز اتفاق.
وتنعقــد املحادثــات بن 
سريغي ريابكوف نائب وزير 
الرويس ونظريته  الخارجية 
األمريكية ويندي شــريمان، 
حيــث تركز عــىل املخاوف 
الغربيــة من غــزو رويس 
والتوسع  ألوكرانيا،  محتمل 
شــامل  لحلف  العســكري 
 )NATO( »ناتــو«  األطليس 
االتحــاد  جمهوريــات  يف 

كشــف الرئيس الكازاخي 
قاسم توكاييف امس إن بالده 
انقالب  محاولة  مــن  نجت 
دبرتها ما سامها »مجموعة 
منفردة«، يف حن قال نظريه 
الــرويس فالدميــري بوتن 
اليوم أيضــا يف قمة لقادة 
دول منظمــة معاهدة األمن 
الجامعــي إن قوات املنظمة 
يف  قصرية  لفرتة  ســتبقى 
كازاخســتان إىل أن تنهــي 
مهمتهــا يف البلد، الذي قال 

إنه تعرض إلرهاب دويل.
توكاييف،  الرئيــس  وذكر 
يف القمــة التي أجريت عرب 
الفيديــو وناقشــت أحداث 

ــي ــ ــي روسـ ــ ــرك ــ ــي ــ م أم ــا ــ ــشـ ــ أزمــــــــة أوكـــــرانـــــيـــــا: تـ
مـــــــــع بــــــــــــد املـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات فـــــــــي جـــنـــيـــف

حبا انقاب من »ارهابيين« رئيس كازخستان يتحد عن 
مة« باقية لفترة قصيرة ورات امللونة... وقوات »املن وبوتين: نرف ال

ثورة غضب الشــعب اللبناين آتية، والبداية ستكون 
يوم الخميس املقبل.

مل يعد باســتطاعة الشــعب اللبناين تحّمل اهامل 
وازدراء املسؤولن له.

مل يعد باســتطاعة املواطنن رشاء رغيف خبز، ومل 
يعد مبقدورهم رشاء االدوية واملأكوالت واملحروقات، 
حتى انه مل يعد باستطاعتهم الدخول اىل املستشفيات 

للمعالجة.

ثورة الشعب آتية ال محالة.

لبنان شبيه بسفينة تغرق، وكل قبطان يتصارع مع 

القبطان اآلخر، وقعر السفينة يتمزّق، واملياه تدخل اىل 

املســافرين فيها، منهم من ميوت فوراً، لكن الجميع 

ينتظرون نهايتهم الحتمية.

فاىل متى سيبقى كل قبطان يهمل الشعب اللبناين، 

بعدما خّصص لنفســه مركــب نجاة يركب فيه عندما 

تغرق السفينة وحراسه وازالمه معه.

عىل طريق الديار

»الديار«
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األميركيون يتسّلقون جدران الكرملين

ــا ــرق ــة واملـــجـــلـــس أب ــوم ــك ــح ــا ال ــس ــي رئ
انتخابه بإعادة  ُمهنئان  الحلبوسي  الى 

أبرق رئيــس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس النواب 
العراقي محمد الحلبويس، مهنئا بانتخابه رئيســا للمجلس 

النيايب العراقي.
كام أجرى رئيــس مجلس الوزراء نجيــب ميقايت اتصاال 

بالحلبويس، مهنئا للغاية نفسها.

نبيه الربجي

للمقارنــة  مجــال  ال 
الدميوقراطيــة  بــن 
بدينامياتهــا  الغربيــة، 
الحضارية والفلســفية، 
أفالطون.  ودميوقراطية 
أحياناً كثرية دميوقراطية 
أكلة لحــوم البرش. ليس 
فقط يف انتاج رجال مثل 
أدولــف هتلــر، أو بنيتو 
موسوليني، وحتى جورج 

دبليو بــوش ودونالد ترامب. ايضاً يف اســتنزاف دماء، 
وثروات، وأزمنة، األمم األخرى .

أين كانت، يف هذه الحــال، املاكناكارتا )األنكليزية(، 
وقيم الثــورة الفرنســية، والبنية املالئكية للدســتور 
األمرييك  والتي جعلت توماس جيفرسون يستشعر وقع 

قدمي السيد املسيح بن النصوص؟
ليس مثــة أمرباطوريــة يف التاريخ، مبــا يف ذلك 
األمرباطوريات التي اتخذت الكتب املقدسة خارطة طريق 
لها، مل تقم عىل الدم. لن ننىس قول الجرنال دوغالس ماك 
آرثر، بطل الباسيفيك، ان حقبة »ما بعد التاريخ بدأت مع 

الليلة النووية يف هريوشيام«!
حتــى وان رأى الفرنيس ألكيس دو توكفيل، يف كتابه 
»الدميقراطية يف أمــريكا )1834( أن النموذج األمرييك 
ان بهيكلية الســلطة، أو بآليات األداء، ميثل أرقى تجليات 

دميقراطية الجبابرة...
وصوالً اىل مقاربة الوضع يف كازاخســتان، برثواتها 
الطبيعية املرتاميــة. هي الثانية، عامليــاً، يف احتياطي 
اليورانيوم، الحادية عرشة يف انتاج النفط، ومبخزون من 
الغاز يناهز الـ80 مليار مرت مكعب، اضافة اىل الغابات، 

واألرايض الزراعية، والرثوة السمكية.
ملاذا، اذاً، التعرث االقتصادي الذي اســتدعى رفع أسعار 
الوقــود، وأدى اىل اندالع االضطرابات عــىل ذلك النحو 
املــدوي، اذا ما أخذنــا باالعتبار أن العــدوى الصينية، 
بااليقاعــي الصناعي املذهل، مل تصــل اليها بالرغم من 
طول الحدود )1550 كيلومرتاً( مبســاحة تبلغ 2.717. 
30 كيلومرتاً مربعاً، بينهــا 47.5 من البحريات واألنهار، 
كام أنها تشاطئ بحر قزوين بنحو  864 كيلومرتاً مربعاً، 

وبعدد سكان ال يتعدى الـ 20  مليون نسمة.
قد تكون أزمة كازاخســتان يف كونها دولة اسالمية. 
هيلن كارير ـ دانكوس، الباحثة الشــهرية يف الشؤون 
الســوفياتية، ال حظت أنه، لدى انهيــار األمرباطورية 
التســع  املســيحية  الجمهوريات  اتجهت  الشــيوعية، 

اىلالنموذج الغريب.
الجمهوريات االســالمية الســت تحولت اىل مرسح 

مثايل للفساد وللزبائنية.
هيلن التي عاتبها فالدميري بوتن ألنها نصحت القادة 
الروس بالتخيل عن الشيشان، تساءلت ما اذا كانت توجد 

يف الفقه االسالمي رؤية للنظام السيايس أو للدولة.
ال تنفي أن للسياســات األمريكيــة دورها يف عملية 
»وقف الزمن« يف العديد من تلك الدول لتكريس سيطرتها 
ان عىل املواقع ذات الحساســية الجيوســرتاتيجية، أو 
الستثامر الرثوات بتســويق »مفاهيم براقة« للتخلف، أو 

للتصدع، الديني أو االتني أو التاريخي.
عامل االجتــامع بيار بورديــو رأى يف املجتمعات التي 
تحرتف تعليب املرأة، أو »االطباق عىل املرأة«، »املجتمعات 
امليتة«، وحيث يســقط »مفهوم العبقرية« كام »مفهوم 

الحياة«.
حــن تقطع حكومــة »األمر باملعــروف والنهي عن 
املنكــر«رؤوس الدمى البالســتيكية التــي توضع يف 
واجهات محالت األلبسة النسائية ألنهن لسن محجبات، 
كام متنع النساء من التنقل مبفردهن ملسافة تزيد عن 72 

كيلومرتاً)؟؟؟(.
الوضــع مختلــف يف كازاخســتان، حيــث الروس 
يشكلون 23.7 % من عدد السكان، كام يشكل املسيحيون 
األرثوذكس 26.2 %. املشــكلة تبقى يف عبادة الفرد. نور 
سلطان نازارباييف الذي كان يعد نفسه للرئاسة األبدية 

أبدل اسم العاصمة من أستانا اىل نور سلطان. 
أصابع من وراء األحداث الدموية بعدما بدا أن املسلحن  
تحت قيادة منظمــة؟ أنقرة التي تحاول اخرتاق آســيا 
الوســطى والقوقاز من البوابة اللغويــة، أعلنت )أمام 
استغراب موســكو( وقوفها اىل جانب قاسم ـ جومارت 

تكاييف. 
بعد بيالروســيا وكازخســتان، وبينهام أوكرانيا، قال 
ديبلومايس رويس »يا لسذاجة األمريكين حن يحاولون 
تســلق جدران الكرملن«.هناك الرؤوس البرشية هي... 

رؤوس نووية!

شــرف الــديــن عــرض مــع شّيا األوضــاع

شيخ عقل الطائفة الدرزية زار رئيسي الجمهورية ومجلس النواب
ــه لــيــس ــ ــدف ــوار يـــعـــنـــيـــنـــا... وهــ ــ ــح ــ ــون : ال ــ عـ

ــة  شــخــصــّي أو  ــة  ــيـ ــزبـ حـ مــصــلــحــة  تــحــقــيــق 
أكد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون »اهمية اللقاء 
الحواري الذي دعا اليه«، وشــدد عــىل »رضورة ان يتخطى 
هذا الحوار الخالفات السياسية البســيطة«، آمال دعم هذه 
اللقــاءات »ألن الحوار يعنينا جميعــا، وهدفه ليس تحقيق 
مصلحة حزبية او شــخصية. فالوطن للجميع، واالمناء كام 
االزدهار للجميع ايضــا، وعلينا التعاون للمحافظة عىل هذه 

الحياة املشرتكة يف ظل االطمئنان واالمان«.
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله، قبل ظهر امس يف 
قرص بعبدا، شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخ سامي 
ايب املنى عىل رأس وفد. وقــد ألقى ايب املنى كلمة قال فيها: 
»نحن هنا لنؤكد كطائفة مؤسسة واساسية يف هذا البلد، اننا 
دامئا مع نهج الحوار والتالقي واالنفتاح. الحوار هو منطقنا 
ونهجنا، وهذا ما تدعــون اليه دامئا. اذا كان هذا الحوار الذي 
تدعون اليه اليوم، هو حوار وطني ســيؤدي اىل انتظام عمل 
الحكومة، فهذا هو املطلوب. انتم تدركون ان املطلب األساس 
هو انعقاد مجلس الــوزراء، ملقاربة قضايا الناس، ومعالجة 
مشاكلهم. هذا ما نأمله، ألن الوضع املعييش الصعب، مل يعد 
يحتمل، ولبنان يتأثر بتجاذبات دولية واقليمية ومحلية، مام 
يعيق مســرية اإلصالح فيه. دوركم أسايس يف انقاذ البالد، 
ونحن معكم واىل جانبكــم واىل جانب جميع املخلصن، من 

اجل الوقوف اىل جانب أهلنا ومجتمعنا«.

ورد الرئيــس عون مرحبا 
بالوفد، وقال: »بالنسبة اىل 
أتت اوال  دعوتنا اىل الحوار، 
ولكن  إيجابية،  فعــل  ردود 
التحفظات  بعــض  بــدأت 
بالظهور. علــام ان برنامج 
يقوم  الحواري  اللقــاء  هذا 
عــىل 3 نقــاط خالفيــة 
اساســية يف لبنان، ونحن 
نســعى ليس اىل حلها قبل 

االنتخابــات، ولكن عىل األقل تخفيف حــدة الكالم عنها. ال 
نريد االســتمرار يف رصاع كالمي بن وقــت وآخر. النقطة 
األوىل هي موضوع التعايف االقتصادي وتوزيع الخســائر. 
كلنــا نريــد التعايف االقتصــادي. املصارف تحســم اليوم 
حواىل 80 % من األموال املســحوبة عند سحب الدوالر. واذا 
اســتمر هذا االمر عىل هذا املنوال، سيخرس أصحاب الودائع 
الصغرية كل ودائعهم. اما النقطــة الثانية، هي الالمركزية 
املوســعة اإلدارية واملالية. فالالمركزيــة اإلدارية ال تلغي 
االرتبــاط بالدولة املركزية، ولكنها تســمح بتحقيق االمناء 
واالزدهــار يف مختلف املناطق.  والنقطة الثالثة، هي خطة 
االســرتاتيجية الدفاعية التي يجب ان تدرس، ألن لبنان يكاد 

يتمكن الدفاع عن نفســه ضمن محيطــه يك يحافظ عىل 
اســتقالله وسيادته. وعلينا                       التعاطي بانضباط 

مع املشاكل والخالفات الدائرة يف محيطنا ».
ثم زار ايب املنى والوفــد املرافق، رئيس مجلس النّواب نبيه 
بري، يف مقر الرئاســة الثانية يف عن التينة، وجرى عرض 

لألوضاع العامة وآخر املستجدات .
بعد اللقاء قال ايب املنــى: »أكدنا رضورة الحوار، ورضورة 
إنعقاد مجلس الــوزراء ملعالجة قضايا النــاس وما أكرثها، 
وأكدنا هذه الصلة العميقة والوثيقة كابناء الطوائف اللبنانية 
كإخوة لبنانيــن متحابن، وأملنا كبري بــكالم الرئيس بري 
وبطروحاته املفيدة إلنقاذ هذا الوضع وأن يتالقى الجميع من 

أجل مصلحة البالد«.

عون مستقبالً ايب املنى والوفد املرافق                                                               )دااليت ونهرا(

هل تنجح ُمحاوالت تشــــــكيل تحالف »قواتي« - مدني بتشــــــجيع اميركي - سعودي ؟
جماعات املجتمع املدني تخشــــــى هيمنــــــة  »القوات«...  و »الكتائب« يُشــــــكل تحالفه 

محمد بلوط

االنتخابات النيابية صارت 
العنوان االول يف حســابات 
القوى السياســية املأزومة 
االنهيار  ثقــل  نتيجة  اصال 

الذي يرضب لبنان.
او  القوى  هذه  ان  صحيح 
بعضها يراهــن عىل تطيري 
هذا االســتحقاق والتخلص 
مــن اعبائــه املفرتضة، اال 
الخارجيــة  الضغــوط  ان 
الداخلية  الحسابات  وبعض 
حصوله  اآلن  حتى  ترجحان 
يف موعده، لذلك تشتد اجواء 
التحضري له برفع منســوب 
الخطاب الطائفي والشعبوي 
الربنامج  يزال  وال  كان  الذي 

االنتخايب االبرز واالجدى، رغم ما عشناه ونعيشه من ويالت، 
ال سيام منذ ثالث سنوات وحتى اليوم.

واذا كانت القوى السياسية التقليدية املعروفة قد انخرطت 
يف ترتيب اوراق معاركها االنتخابية، فان القوى واملجموعات 
التي طرحت نفســها بديال عنها منذ انتفاضة 17 ترشين مل 
تتمكن بعد 3 ســنوات من تكوين جبهة مؤثرة تحدث تغيريا 
جديا لقلب املعادالت السياسية يف البلد. وصار مؤكدا عشية 
الذهــاب اىل االنتخابات ان هذه املجموعــات ما تزال تتخبط 
يف خالفات جوهرية يصعب بل يســتحيل تســويتها، مهام 
اجتهدت اركانها او مارســت القــوى الخارجية التي راهنت 
عليها كل انواع املبادرات والضغــوط لجمعها وتأطريها يف 

جبهة سياسية فاعلة ومؤثرة. 
ويؤخذ عىل هذه املجموعات انها ال تســقط من حساباتها 
االتكال عىل اآلخرين، وانها اخطــأت يف رهانها عىل تراجع 
وضعف القوى التقليدية. ثم انها تغرق يف تناقضاتها اىل حد 

التفتت والتشتت.
ومع بدء الدخول يف مرحلة التحضري للمعركة االنتخابية، 
مل تنجح هذه املجموعات يف تشكيل جبهة موحدة، وما زالت 
تجد نفسها اســرية التجاذبات والوالءات السياسية الداخلية 
والخارجية، بدل ان تتأطر يف تحالف انتخايب عىل اســاس 
برنامج مشرتك يرتكز عىل اعادة بناء الدولة برؤية اصالحية 
حقيقية من دون الدخول يف الرصاعات والتجاذبات ذات البعد 
االقليمي التي كانت وما تزال تشــكل عامال قويا يف استمرار 

االزمة واشتدادها.
ويف املقابل، تبدو القوى السياســية متهيبة من ان تحدث 
جامعات املجتمــع املدين عىل تنوعهــا خروقات ملحوظة 
ومؤثرة يف بعض الدوائر عىل حســاب هــذا الفريق او ذاك، 
متكنها من لعــب دور »الجوكر« يف النــدوة النيابية، االمر 
الذي يحّسن من موقعها ووزنها السيايس يف مرحلة ما بعد 
االنتخابات، ال ســيام يف االســتحقاق الرئايس يف الخريف 

املقبل.
ويقول مصدر نيايب يف 8 آذار ان املعركة املقبلة ســتكون 
حامية، مشريا اىل ان حساباتنا يف التحضريات التي بدأناها 
لالســتحقاق االنتخايب تأخذ بعن االعتبار توقع تشــكيل 
لوائح موحدة الطراف سياســية ومجموعات ناشــطة من 
املجتمــع املدين يف بعض الدوائر ومنهــا يف بريوت وجبل 
لبنان والشامل. ويلفت يف هذا املجال اىل ان هناك محاوالت 
وســعي حثيث لتحقيــق هذا الهدف بتشــجيع وضغط من 
السفارة االمريكية وسفارات خليجية ويف مقدمها السفارة 

السعودية.
ويشري املصدر يف هذا املجال، اىل ان هذه املساعي تركز عىل 
تكوين تحالف مختلط يف بعض الدوائر بن »القوات اللبنانية« 
وبعض الرموز النيابية التــي ابتعدت عن التيار الوطني الحر 
وعدد من املجموعات الناشطة يف املجتمع املدين، والتي ترفع 

شعار السيادة يف معركتها ضد حزب الله وحلفائه.
ويضيف املصدر ان هذه املحــاوالت مل تصل اىل خواتيمها 
ودونها صعوبات، بسبب تضارب املصالح االنتخابية وتخّوف 

بعض الجامعات والشخصيات املستقلة من هيمنة »القوات« 
عىل هذا التحالف واســتثامره لصالح ايصــال اكرب عدد من 

مرشحيها اىل الندوة النيابية.
كذلك يبــدو ان هناك عقبة مهمة اخــرى تتمثل بالخالف 
املســتحكم بن »القوات« و«الكتائب« الذي قطع شــوطا ال 
بأس به يف عقد تحالفات انتخابية مع مجموعات ناشــطة 
من املجتمع املدين لتشكيل لوائح مشرتكة يف املتنن الشاميل 
والجنــويب ويف بريوت االوىل ويف جبيــل - كرسوان ويف 

زحلة ورمبا يف البرتون.
وهناك منوذج آخر يجري العمل عليه، لجمع شــخصيات 
سياسية ناشــطة ومتمولة مع مرشحن من املجتمع املدين 
يف تحالف انتخايب كــام يحصل يف دائرة بريوت الثانية بن 
النائب فؤاد مخزومي وبعض الجامعات. ويســعى مخزومي 
من خالل رفع الخطاب الشــعبوي املناهــض لحزب الله ان 
يوســع ويزيد من نسبة التأييد السني له، اضافة اىل برنامج 
خدمات يف املوسم االنتخايب يشمل بعض الجمهور الشيعي 

واملسيحي.
اما القوى اليســارية فهي مل تتمكن حتى اآلن من تكوين 
جبهة موحدة يف ما بينها ومع مجموعات مدنية ناشــطة 
بالقدر الذي يجعلها قادرة عىل احداث خروقات يف االنتخابات 

املقبلة.
ويعرتف املصدر يف 8 آذار ببعض الثغرات والرتاجع يف زخم 
فريقه يف بعض املناطق، لكنه يؤكد ان هذا االمر لن يؤثر عىل 
نتائج االنتخابات شيعيا، حيث يتوقع محافظة »امل« وحزب 

الله عىل مقاعدهام.
ويضيف املصدر ان الضغوط ستكون قوية يف املعركة عىل 
املقاعد للحلفاء يف بعض الدوائر، مشريا اىل ان هناك جهودا 
بدأت لتحسن فرص الفوز ملرشحي الحلفاء وفقا لطبيعة كل 
دائرة، ويقلل املصدر من تأثري خــالف »امل« والتيار الوطني 
الحر عــىل النتائج يف الجنوب وبعلبك الهرمــل، باعتبار ان 
االنتخابات السابقة شهدت معركة بن الطرفن يف جزين ومل 

تشهد تحالفا بينهام ال يف زحلة وال يف بعلبك.
اما يف جبيل وكرسوان فان املشــهد ما زال حتى اآلن كام 

سجل يف االنتخابات املاضية. 
ويعرتف املصدر بان التيار تراجعت قوته يف معظم املناطق، 
لكنه يؤكد ان تحالفه مع حزب الله يف دوائر معينة سيعوض 

بعضا من خسائره يف دوائر اخرى.
ويضيف املصــدر ان التيار يحاول تعويض خســارة قوة 
بعض الشخصيات التي تحالفت معه يف االنتخابات املاضية 
وخرجت من تكتله بتحالفات جديدة مع شــخصيات وقوى 

ذات تأثري مناطقي وخدمايت.

ــت« ــدقـ صـ »مــــــا  واملــــــوازنــــــة  واملــــــــال  واالدارة  اقــــتــــرح  الــــعــــدل  وزيـــــــر 
ــعــرقــلــة؟ ــن املـــعـــادلـــة بـــجـــرم ال ــاض ســـامـــة مـ ــ ــراج ريـ ــ ــ مـــخـــرج قــانــونــي الخ

ميشال نرص

تتســارع وترية االحــداث الداخلية بشــكل مخيف منذرة 
باالسوأ الذي يّتفق عليه الجميع ويخشون تداعياته الكارثية، 
تزامناً مع انهيار ســعر رصف اللرية مقابل الدوالر بشكل غري 
مســبوق، فيام الجمود الحكومي عىل حاله، وسط التشكيك 
الدائــم واملتواصل من مرجعيات سياســية وحزبية، وحرب 

ترسيبات يخوضها جامعة املنظومة الحاكمة.
وفيام الجميع مأخوذ »بســكرة الحوار وفكرة فشــله«، 
برز تطور الفت من مجلس النواب، ســاحته اللجنة نفســها 
ورئيســها، الذي غمز مــن قناته املعاون الســيايس لرئيس 
مجلس النواب يف مؤمتره الصحــايف االخري، حيث يبدو ان 
مثة »طبخة عونية« جديدة »طباخها« وزير العدل الذي رفع 
اقرتاحا باقرار قانون ملعاقبة كل مــن يعطل عملية التدقيق 
الجنايئ املايل، فتجرع »ســم املرشوع« عدد كبري من النواب، 
دون ان »يعرفوا ماذا يفعلــون«، عىل ما اعلن النائب ابراهيم 
كنعان. خطــوة يبدو انها »املخرج الشــيطاين » الذي ابتدع 
الخراج رياض سالمة، املتهم االول بالعرقلة، من اللعبة ليس 
فقط اىل البيت بل اىل املحاســبة رمبــا، وان بقيت تفاصيل 
االقرتاح غري معروفة وآلية تطبيقه، »من دون جميلة حدن«، 
ليحقق بذلك فريق العهد اذا ما نجــح بتمرير املرشوع ورقة 
صالحة لالنتخابــات النيابية، ذلك ان لتعيــن حاكم جديد 
حســابات اخرى، وبالتايل تكون بعبدا قد »شلحت« اآلخرين 
ورقة  لطاملا متت املســاومة عليها »ببالش«. فامذا ستكون 

رد فعل الرشكاء؟
الزهرية، ال لجهة  الصورة  بتلك  ليســت  االمور  بالتاأكيد 
متريــر »القطبة املكشــوفة«، وال لجهــة تطبيقها، فقد 
كســب حاكم مرصف لبنان داخليا معركته، حتى الساعة، 

بفضــل دعم رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري له، الذي 
الّســاعن اىل  عارض موضــوع إزاحته، فأســقط رغبة 
الــوزراء، ما دفَع باألطــراف كافًة اىل  إقالته يف مجلس 
إعادة متوضعها من جديد، وهو ما بدا جلياً انعكاســه يف 
اعتبار رئيــس الحكومة »انه ضابط يف املعركة وبالتايل ال 
ميكن اســتبداله خالل املواجهة«، وهو ما ترد عليه مصادر 
الربتقايل ســائلة امل يقل الرئيس عبد النارص املشــري عبد 
الحكيم عامر بعد نكســة الـ 67 مع بدايــة مللمة الجيش 
التي تتحدث  املعلومات  املرصي لنفسه، متسائلة عن صحة 
عن ادارة ســالمة  ثالث منصات الكرتونية عرب تطبيقات 
عىل الهاتف تبّث من خارج لبنان، وتتالعب بســعر الدوالر 

اللبناين وتحديد قيمته صعوداً وهبوطاً. السوق  يف 
كام ان رياض ســالمة »لعبها صح« شــأنه شأن بعض 
»زمالئه« يف الدولة الذين عرفــوا كيفية املوازنة بن ارضاء 
حزب الله مــن جهة، وعدم ازعاج االمريكين من جهة ثانية، 
بحجة مفهوم املصلحة الوطنية العليا والســلم االهيل، عىل 
الطريقة اللبنانية، فهو نجح يف ايجاد املعادلة السحرية بن 
تلبية الطلبات االمريكية يف ما خص العقوبات، دون ان تؤثر 
تلك الخطوات يف حزب الله ومصالحه، وان بدت دامئا العالقة 

متوترة بن الطرفن، اللذين التزما برشوط اللعبة.
وهنا تســال اوســاط متابعة، عن املوقف األمرييك الذي 
هو ابعد من حامية ودعم لشــخص رياض سالمة، بقدر ما 
هو افشــال ملحاوالت نسف ما تبقى من جسور بن املنظومة 
املرصفية واملاليــة اللبنانية من جهة، واملنظومة الدولية من 
جهــة مقابلة، وبالتايل، قطع الطريــق عىل مرشوع إلحاق 
لبنان اقتصادياً ومالياً باملحور اإليراين ـ الســوري ـ العراقي 
ـ اليمنــي، بهدف اإلطبــاق عليه واســتكامل تغيري هويته 

السياسية واإلقتصادية.
كل ذلك يبقى صحيًحا يف ظلِّ التوازنات الحالية. لكن ماذا 

لو انكرس ميزان الذهب املتحكّــم باللعبة؟ وماذا لو قرر أحد 
االطراف إزاحة الحاكم بطريقة غري تقليدية؟ وهل سيسكت 
العامل عن هكذا خطوة، خصوًصا أن االسَمن املطروَحن جديًا 
يشكالن »نقزة« عند االمريكين والغرب؟ وهل ينجح دعم بري 

– ميقايت غري املبارش للحاكم يف تأمن مظلة أمان له؟
قد يكون أفضل حّل يف ملف رياض سالمة، بعدما ثبت أنه 
رقم صعب يف املعادلة اســتدعاؤه اىل بعبدا وتسليمه كامل 
امللف املايل التخاذ املقتىض عىل أن يتحمل كامل مسؤولية ما 

قد يحصل. فهل يقدم الرئيس عون فينقذ ما تبقى؟
هكذا قطَع رياض سالمة شــوطًا كبريًا يف معركة بقائِه 
اىل حن يقرر الرحيل بنفســه، بالتأكيد اىل البيت وليس اىل 
بعبــدا، مرّدًدا أن الظروف تفرض حالًيــا بقاءه ألن اي حاكم 
آخر بحاجة اىل مّدة زمنية ال تقّل عن ســتة أشهٍر لإلمساك 

بامللفات، يف وقت ال منلك ترف الوقت.
عند هذه املعطيــات واملالحظات، يبدو جليا أن شــيئاً مل 
يتبّدل ال شكالً وال مضموناً، ورمبا حتى يف األهداف املبطّنة 
والعلنية والدوران حــول العقد عينها، ما يعني أن مثة طبقة 
حاكمــة ، بفروع«غّب الطلب«، تريد تلــك املراوحة أياً كانت 
كلفتها، باعتبــار أن أوىل مهام الحكومة املوعودة وأهدافها، 

إعادة تركيب الدولة ومؤسساتها.
يف الخالصة، يبدو ان زمن تحركات الشــارع »السلمية 
تتجه نحو تحركات »كرس عظم  واالمور  انتهت  الروتينية« 
ورؤوس«، يف بلد تحللت فيه الدولة ملصلحة كل مســتقٍو 
واصبــح »حيطها واطــي«... »فليفهم يلــيل بدو يفهم« 
كام قال ميقايت ذات يوم »مكرشاً عــن أنيابه«، املهلة ما 
عادت مفتوحة » إىل ما شــاء الله«، كام سيقول الشعب 
هذه املرة، و ميكــن »باألمريكاين كامن، ملــن مل يفهمها 
باللبنــاين«... لننتظــر ونر، فالخيارات عــىل انواعها لن 

الظهور... يف  تتأّخر 

اســتقبل وزير املهجرين عصام رشف الدين يف مكتبه يف 
الوزارة، الســفرية األمريكية يف لبنان دورويث شيا، وعرض 
معها لألوضاع الراهنة، كام بحثــا يف ملف عودة املهجرين 
وتحويل الوزارة إىل »وزارة التنمية الريفية« ملا لها من أهمية 
قصوى وانعكاس إيجايب عىل القــرى والبلدات اللبنانية يف 

ظل الظروف اإلستثنائية التي متر بها البالد.

رشف الدين مجتمعاً مع شيا



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الثلثاء 11 كانون الثاين 2022

» ــو ــ ــ ــل ــ ــ ــس ــ ــ ات ووعــــــــــــــود »بـــــــاملـــــــن وال ــــــــــــــــــرا ــــــــرابــــــــلــــــــس...  « فـــــــي   فـــــــخ »داعــــــــــــــــ
ــيــ فـــي ســـوريـــا والـــعـــرا ــ ــن ــت ــال ــســة مـــن الـــلـــحـــا ب ــع خــم ــنـ ــادة الــفــتــيــان ومـ ــعـ ــتـ ل السـ ــ ــبـ ــود تـ ــهـ  جـ

ــات الـــديـــنـــّيـــة ــ ــي ــ ــع ــ ــرج ــ ــد امل ــ ــن ــ «... والــــــحــــــّل ع ـــة بــــــ »الـــــــــــدواعـــــــــــ ــان ُمـــكـــتـــ ــ ــن ــ ــب ــ ســــجــــون ل
جهاد نافع

يرى الخبري يف شــؤون الحركات االســالمية الشيخ نبيل 
رحيم، ان الجهود متواصلة بالتعاون مع االجهزة االمنية ودار 
الفتوى الســتعادة الشــبان الذين غرر بهم والتحقوا بتتظيم 
»داعش« يف ســوريا والعراق، وان اهايل الشبان متعاونون 
جدا، ويناشدون االجهزة االمنية النقاذ اوالدهم واستعادتهم...

ويوضح الشيخ رحيم ان عدد الشبان الذين غادروا طرابلس 
عرب معابر برية غري رشعية، ومبساعدة مهّربن من الشامل 
ومن البقاع، ال يتجاوز الثالثن شابا ترتاوح اعامرهم بن 16 
ســنة و 28 ســنة، وان االعداد التي ذكرت يف بعض االعالم 
مبالغ فيها، فيام تعتقد بعض االجهزة ان رقم املغادرين يصل 
اىل خمســن شــابا، بينام االحصاءات التي متت وما كشفه 
االهايل ان الرقم ال يتجاوز الثالثن شــابا معظمهم من القبة 

والتبانة ومحلة املنكوبن يف البداوي...
ويكشــف رحيم ان طريقة التواصل مع الشــبان واقناعهم 
ـ »داعش« تتم عرب ارقام هواتف اجنبية تستهدف اسامء  باللحاق ب
محددة، وكأن هناك من يزّود »داعش« بهذه االســامء التي تحمل 
فكرا »داعشيا« او لها ميل اليها، ويغّرر بهم لقاء اغراءات مالية، او 
اع مبغادرة لبنان  تخويفهم باحتامل توقيفهم، وانه يقت اال
قبل تعرضهم للتوقيف. ويشري اىل تواصل احد الشبان من محلة 
القبة) أ. مرعب( بوالدته مناشدا اياها العمل العادته، معلنا الندامة، 

وتحدث اليها همسا من غرفة شبه مظلمة ثم انقطع االتصال...

ويقول رحيم ان بعض الشبان اتصل باهله مطمئنا اياهم انه 
اصبح يف العراق، وآخرون مل يتصلوا لغاية اليوم، رمبا النهم ال 
زالوا يف الطريق ومل يصلوا بعد، وكشف ان كلفة تهريب الشخص 
الواحد ترتاوح بن خمسة آالف دوالر وسبعة آالف دوالر، ويتوىل 
املهرّب نقل الشــبان وتأمن مرورهم من لبنان وصوال اىل مقر 

»داعش« عابرين كل الحواجز االمنية وبلحاهم...
تعاون االهل امثر مؤخرا عن توقيف خمسة شبان من القبة 
كانوا يستعدون للمغادرة، حيث القت مخابرات الجيش القبض 
عليهم، وجرى تســليمهم الحقا لــدار الفتوى عىل ان تتوىل 

مسؤولية اعادة تأهيلهم مبساعدة االهل.
ويقول رحيــم ان االتصاالت جارية مــع االجهزة االمنية 
واملراجــع املختصة لتأمن عودة كافة الشــبان الذين غادروا 
والتحقوا بـ »داعش«، والعمل جار لنيل ضامنات بعدم توقيف 
العائدين غري املتورطــن باحداث امنيــة، والذين مل تتلطخ 
اياديهم بالدماء، فيتم التحقيق معهم وتركهم ضمن ضامنات.

وبرأي رحيم ان طرابلس مستهدفة للنيل منها، وان هناك من 
يستغل ازمة الفقر والجوع والبطالة عند الشباب، فيغّرر بهم 
لقاء اغراءات ووعود باملن والســلوى، ونتيجة لهذا الفقر يقع 
الشــبان ضحية فخ املخدرات التي تروّجها عصابات تستبيح 

املدينة كونها االكرث فقرا بن املدن اللبنانية...
ويف هذا السياق، اشارت مرجعية دينية اىل ان الخطر االكرب الذي 
يحتاج اىل استنفار استثنايئ وجهود جبارة، يكمن يف السجون 
اللبنانيــة التي تحولت اىل بؤر »داعشــية«، حيث ينمو التتظيم 
االرهايب بن السجناء الذين ينتظرون لحظة االفراج عنهم لينشطوا 

»الدواعش«  وان  جديــد،  من 
يتواصلون عرب الهواتف داخل 
الســجون، ومع الخارج، وان 
القضيــة »عويصة« جدا بعد 
ان ترشّب ســجناء كرث الفكر 
حل  ميكن  وال  »الداعــيش«، 
من  اال  بسهولة  املعضلة  هذه 
خالل فقهاء وعلامء معتدلن 
صادقن، وعىل ســعة اطالع 
ديني، وتوفر لهم حامية امنية، 
السجناء   هؤالء  تأهيل  العادة 
بانهم  بعضهم  عن  قيل  الذين 
يديرون خاليا نامئة من خلف 

القبضان.
يف املحصلة ، ميكن القول 
ان شــباب طرابلس يف ظل 
وتجاهلها  الدولــة  تهميش 
للمدينة والشــامل، ويف ظل 

انكفاء القيادات والقوى السياســية عن رعاية الشباب، فانهم 
امام خيارات ثالثة، وكل خيار منهم يحمل يف طياته مأساة: 

 -الخيار االول: اللجوء اىل املخدرات القاتلة بكل اشكالها.
-  الخيــار الثاين: اللجوء اىل التطرف والتشــدد وااللتحاق 
باملنظامت االرهابية التكفريية التــي تغدق امواال تغري بها 
الشــباب العاطلن عــن العمل ويرون بهــذه االموال فرصة 

سانحة النقاذ عائالتهم من الجوع والفقر..

- الخيــار الثالث: الهجرة غري الرشعيــة عرب قوارب املوت، 

وجرت محاوالت عديدة بعضهم نجــح بالوصول اىل مبتغاه 

الجئا هامئا مهانــا مذلوال، وبعضهم غــرق يف البحر وفقد 

اثره، والبعض اآلخر اوقف وأعيــد اىل بلده، ورغم ذلك ال تزال 

محاوالت الهجرة جارية عىل قدم وساق..

ــه مــــن بــعــد ــجـ ــهـ ــد ونـ ــهـ ــعـ ــه لــــن يـــســـمـــح بـــإســـتـــفـــراد الـ ــ ــل ــ ــزب ال ــ ــ ح
ــــر؟ دا...وترجيــــح لحــــوار بمــــن ح اتــــه التشــــاوريّة اليــــوم و عــــون يســــتكمل لقا

ــة ــ ــازمـ ــ الـ صـــــــاحـــــــات  ا ــد  ــ ــاع ــ ــس ــ ت أن  ــى  ــ ــن ــ ــم ــ أت  : فـــرنـــســـيـــس   الــــبــــابــــا 
ــا فـــــي هــويــتــه ــ ــت ــ ــاب ــ ــى  ــقـ ــبـ ــي لـــبـــنـــان كـــــي يـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــع ال ــمـ ــتـ ــجـ ودعــــــــ املـ

عيل ضاحي

رغم كل الســجاالت الحاصلة بن »التيار الوطني 
الحر« و«الثنايئ الشــيعي«، ومبعزل عن الحمالت 
اليومية لقيــادات »التيار« ونوابه عىل  الهجومية 
حزب الله و«حركة امل« واالداء السيايس والحكومة 
واملجليس، ودخول رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون عىل خط االنتقادات من الباب الحكومي لحزب 
الله ومن الباب املجليس لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري الســباب انتخابية، ال يزال حزب الله يعترب ان 
الرئيس عون حليفــه ورئيس »التيار الوطني الحر« 
النائب جربان باسيل حليفه وتربطه عالقة سياسية 

وانتخابية تحالفية ومعززة بتفاهم مار مخايل.
ويف اآلونة االخرية، وبعد فشل الحمالت املتكررة 
إلســتهداف حزب الله وزجه يف مشكالت داخلية 
من خلدة اىل الطيونة، وشــن حملة شعواء ضده 
يف ما خص العالقة املتوترة مع الســعودية، بدأت 
اصوات عدة، ومن خصوم عون وحزب الله، السعي 
الله وباســيل  اىل اســتهداف الرشاكة بن حزب 
العرشة االخرية،  الرئيس عون يف االشــهر  وعزل 

وإستضعاف العهد ونهجه يف آخر واليته.
هذه االجــواء والتي تنقلها اوســاط قيادية يف 
تحالف حزب الله و«حركة امل« وتصفها انها حصيلة 
لقاءات ونقاشات بن حزب الله وحلفائه، تؤكد انها 
من ضمن حملة ســتكرب وستزيد حتى االنتخابات 

النيابية، وهي تشــمل بالطبع محــاوالت تجويف 
الحوار من مضمونه وتسخيف عقده وتوقيته.

وتقول االوساط،ان الكل يعلم يف لبنان ان التوافق 
هو االساس، خصوصاً يف االمور السيادية واملصريية، 
لذلك قد يكون الحوار فرصة لتبادل االفكار والهواجس 
والتطلعات ومن دون الغاء دور املؤسسات كالحكومة 
ومجلس النواب، وتشري االوساط اىل انه فور اعالن 
الرئيس عون عن نيته الدعوة اىل طاولة الحوار كان 
»الثنايئ الشيعي« اول املرحبن بالحوار، وكان االقل 
»ضجيجاً« عن باقي القوى السياســية االخرى، ومل 
يصدر اية انتقادات علنية يف ما خال مواقف مقربن 
من »الثنايئ« والجمهور الشــيعي والذي اســتفزه 
الدفاعية،  السالح واالسرتاتيجية  عودة الكالم عن 
واملطلوب يف كل الكون اليــوم هو رأس املقاومة 
وحزب الله، فهل يعقل ان يصوب عىل هذا السالح 

ايضاً داخلياً ويف هذا التوقيت؟
وتؤكد االوســاط ان محاولة افشال الحوار قبل 
انطالقته، متثلت مبســارعة كل من الرئيس سعد 
الحريري املقاطعة، واعالن رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت مشاركته بصفته كرئيس للحكومة وليس 
رئيس كتلة ســنية، واعالن رئيس حزب »القوات« 
ســمري جعجع مقاطعته الحوار، ويرتدد ان النائب 
السابق وليد جنبالط يتجه اىل املقاطعة بدوره ولن 

ميثله احد عىل الطاولة.
وتقول االوساط ان كل القوى السياسية مدركة، ان هذا 
الحوار من حيث الشكل واملضمون، لن يجرتح املعجزات، 

واملشــكالت العالقة اكرب منه ومن البلد والحكومة 
وكل الســلطة السياســية، ولو حرض كل االقطاب 
ورؤســاء الكتل النيابية فإن النتائج غري مضمونة، 
وانه مهام اتخذ من قرارات قد يكون هناك صعوبة يف 
تنفيذها،وهذا االمر نظرياً صحيح، ولكن ال ميكن لحزب 
الله ان يرتك حليفه العهد وحيداً، ولن يسمح باستفراده 
ومحارصته وكذلك محارصة النهج الذي يكمله باسيل، 
لذلك دعم الحوار والحضور وبأي شكل وصيغة ممكنة 

هو اقل االميان لدعم العهد والحليف. 
يف املقابل، تكشف اوســاط مقربة من بعبدا، ان 
الرئيس عون ســيبدأ اليوم وغــداً، مروحة اتصاالت 
وستشمل رئيس »تيار املردة« الوزير السابق سليامن 
فرنجية، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،  
النائب اسعد حردان والنائب طالل ارسالن والطاشناق 
و«اللقاء التشاوري«، والنائب السابق وليد جنبالط او 
من ميثله )ومل يتأكد عدم حضور حضور جنبالط، او 

من ميثله حتى الساعة وفق اوساط بعبدا نفسها(.
وتقول االوســاط انه بناء عىل هذه املشاورات 
سيعلن الرئيس عون حصيلتها وقراره النهايئ. فهل 
ســيكتفي يهذه املشــاورات ومن دون الدعوة اىل 
طاولة الحوار؟ ام انه سيدعو اىل حوار مبن حرض 

ولو قاطعه الحريري وجعجع وجنبالط؟
وترجح االوساط ان يكون هناك حوار مبن حرض 
ولو كانوا من »اهل البيت الواحد«، فأي لقاء وطني 
هام مهام كان حجم الحارضين وعددهم وامليثاقية 

املسيحية والدرزية والسنية مؤمنة.    

لفت البابا فرنسيس إىل أن 
»يف العــام املايض، وبفضل 
تخفيــف القيــود التــي تم 
وضعها واتيحت يل الفرصة، 
العديد من رؤساء  أن أستقبل 
ومختلف  والحكومات،  الدول 
السلطات املدنية والدينية، من 
بن اللقــاءات العديدة، أود أن 
أذكر هنا لقاء اليوم األول من 
متوز املــايض، الذي خصص 
أجل  مــن  والصالة  للتأمــل 
الشعب  لبنان«، متوجًها »إىل 
اللبناين العزيز، الواقع يف أزمة 
اقتصادية وسياســية، وهو 
يسعى جاهًدا لوجود حل لها، 
أريد أن أجدد تأكيد قريب منه 
وصاليت من أجله، وأمتنى أن 

تساعد اإلصالحات الالزمة، ودعم املجتمع الدويل، يك 
يبقى هذا البلد ثابتا يف هويته وبقائه منوذجا للعيش 

السلمي معا واألخوة بن مختلف األديان فيه«.
وذكــر، خالل اســتقباله يف القرص الرســويل 
بالفاتيكان أعضاء الســلك الدبلومايس املتعمد لدى 
الكريس الرسويل لتبادل التهاين بحلول العام الجديد، 
أن »حضور الدبلوماســين هو عالمة ملموسة عىل 
االهتامم الذي توليه بالدهم للكريس الرسويل ودوره 
يف املجتمع الــدويل، نرى يف هذه األيــام كيف أن 
مكافحة جائحة كورونا، ما زالت تقت جهًدا كبريًا 
من الجميع، وما زلنا نتوقع أن يكــون العام الجديد 
مليئا بالتحديات. ما زال فريوس كورونا يخلق العزلة 
االجتامعية ويحصد الضحايا. لذلك من املهم أن تستمر 
الجهود املبذولة لتلقيح الســكان بأكرب قدر ممكن. 
وهذا يتطلب التزاما متعددا عىل املســتوى الشخ 
والســيايس وكل املجتمع الدويل. ومثة حاجة أيضا 
إىل التزام شامل من قبل املجتمع الدويل، حتى يتمكن 
كل سكان العامل من الحصول بصورة متساوية عىل 

الرعاية الطبية األساسية وعىل اللقاحات«.
وأشار البابا فرنسيس، خالل حديثه عن العراق، إىل 
أنه »متكنت أيًضا من اســتئناف الرحالت الرسولية. 
وري الذهاب إىل العراق.  يف آذار، كان من دواعي 
وأرادت العناية اإللهيــة أن تكون رحلتي عالمة أمل 
بعد سنوات من الحرب واإلرهاب. إنه من حق الشعب 

العراقي أن يستعيد كرامته وأن يعيش بسالم ».
وذكّر البابا فرنسيس، بشأن املهاجرين والالجئن، 
بزيارته لجزيرة »لسبوس« اليونانية الشهر املايض، 
موضًحا »أنني متكنت من رؤية ســخاء أولئك الذين 
يعملون لتوفري الضيافة واملساعدة للمهاجرين، لكن 
ء رأيت وجوه العديد من األطفال والكبار  قبل كل 

الذين كانوا ضيوفا يف مراكز االستقبال. يف عيونهم 
تعب من الســفر، وخوف من مستقبل مجهول، وأمل 
األحباء الذين تركوهــم وراءهم، والحنن إىل الوطن 
الذي أجربوا عىل الرحيل منــه. أمام هذه الوجوه ال 
ميكننا أن نظل غري مبالن وال ميكن أن نتحصن خلف 
الجدران واألسالك الشائكة بحجة الدفاع عن األمن 
أو أســلوب حياة محَدد. يجب التغلب عىل الالمباالة 

ورفض الفكرة أن املهاجرين هم مشكلة لغرينا«.
واعترب أن »قضية الهجرة، وكذلك الجائحة وتغري 
، تظهر بوضوح أنه ال ميكــن ألحد أن ينقذ  املنــا
نفســه وحده، أي أن التحديــات الكربى يف زمننا 
كلها عاملية. لذلك من املثري للقلق أن نرى أن املشاكل 
من جهة تــزداد ترابطا فيام بينهــا، بينام الحلول 
بالعكس تــزداد تجزئة. وليس من النــادر أن نجد 
ء  البعض ال يريدون فتح نوافــذ الحوار وبداية 
من األخوة، وهذا ينتهي بتأجيج املزيد من التوترات 
واالنقسامات، فضال عن الشعور العام بعدم اليقن 
وعدم االســتقرار. بدال من ذلك، ينبغي أن نستعيد 
اإلحساس بهويتنا املشرتكة كعائلة برشية واحدة«.

وعن سوريا واليمن، رصح البابا »أنني أفكر أواًل يف 
ســوريا، حيث ال تلوح حتى اآلن يف األفق أية إشارة 
واضحة لنهضة البالد. وحتى اليوم، الشعب السوري 
ء، ويأمل يف مســتقبل  يب موتاه، وفقدان كل 
أفضل. هناك حاجة إىل إصالحات سياسية ودستورية، 
حتى يولد البلد من جديــد، ولكن من الرضوري أيضا 
أال تكون العقوبات املطبقة مؤثرة بشكل مبارش يف 
الحياة اليومية، وأن تقــدم اإلصالحات بصيص أمل 
للسكان، الذين يزدادون كل يوم قربا من لسعات الفقر. 
وال ميكننا أن ننىس الرصاع يف اليمن، وهو مأســاة 
إنسانية تَنَفذ منذ سنوات يف صمت، بعيدا عن األضواء 
اإلعالمية وبيشء من الالمباالة من املجتمع الدويل، 

وقوع  يف  يتســبب  يزال  وال 
العديد من الضحايا املدنين، ال 

سيام النساء واألطفال«.
وحــول فلســطن وليبيا 
انه »يف  اىل  اشار  والسودان، 
العام املايض، مل يتم إحراز أي 
تقدم يف عملية الســالم بن 
حقا  أود  وفلسطن.  ائيل  إ
أن أرى هذين الشعبن يعيدان 
بناء الثقة بينهام، ويستأنفان 
الحديث معا مبارشة ليتوصال 
إىل العيــش يف دولتن جنبا 
إىل جنب، يف سالم وأمن، وأن 
يتم الشفاء عىل أساس املغفرة 
املتبادلة«، موضًحا أنه »عادت 
املخــاوف إليقــا التوترات 
املؤسســية يف ليبيا. وكذلك 
حوادث العنف عىل يد اإلرهــاب الدويل يف منطقة 
الســاحل، والرصاعات الداخلية يف السودان وجنوب 
الســودان وإثيوبيا، حيث من الرضوري أن يكتشفوا 
من جديد طريق املصالحة والسالم، مبواجهة صادقة 

تضع احتياجات السكان يف املقام األول«.
وأكد البابا أن »الدبلوماسية املتعددة األطراف متر 
اليوم بأزمة ثقة، بسبب انحسار مصداقية األنظمة 
االجتامعيــة والحكومية وبــن الحكومات. هناك 
قرارات مهمة وترصيحات، وأحكام، تتخذ أحيانا من 
دون مفاوضات حقيقية وال يكــون لكل الدول رأي 
فيها. هذا الخلل، الذي أصبح واضحا بشكل مأساوي 
اليوم، يولــد االبتعاد عن املنظامت الدولية من جانب 
العديد من الدول، ويضعف النظام متعدد األطراف ككل، 
ويجعله أقل فاعلية يف مواجهة التحديات العاملية. 
وكشف أن الدبلوماسية متعددة األطراف مدعوة إىل 
أن تكون ذات طابع شمويل حًقا، فال تلغي بل تعرتف 
بقيمة التنوع والحساســيات التاريخية التي متيز 
مختلف الشعوب. بهذه الطريقة، تستعيد مصداقيتها 
وفعاليتها ملواجهة التحديات القادمة، التي تتطلب أن 
تتحد البرشية كعائلة كبرية، والتي، ولو انطلقت من 
وجهات نظر مختلفة، يجب أن تكون قادرة عىل إيجاد 

حلول مشرتكة لخري الجميع«.
واكد البابا فرنسيس يف خطابه أن »الحوار واألخوة 
هام املحوران األساسيان للتغلب عىل أزمات اللحظة 
الحالية، ومع ذلك، عــىل الرغم من الجهود املتعددة 
الهادفة إىل الحوار البنــاء بن الدول، ما زال ضجيج 
الحروب والنزاعات يزداد ويصم اآلذان، فيجب عىل كل 
املجتمع الدويل أن يتساءل عن الحاجة امللحة إليجاد 
حلول للرصاعات التي ال تنتهــي، والتي تتخذ أحيانا 

وجه حروب حقيقية، وحروب بالوكالة«.

و ر الر وما لد ال ا الس الد ع ما  مت  ق  ا ي البا

ــ ــي ــن ســل ــ ــ ــع م ــ ــلـ ــ ـ ــس الــــجــــمــــهــــوريّــــة ا ــ ــيـ ــ  رئـ
ـــداد ــة الـــــى بـــ ــّيـ ــمـ ــرسـ عـــلـــى نـــتـــائـــ زيــــارتــــه الـ

الدولي« الشبابي  في«املنتد  وشــار  املصري  ير  ن التقى  ميقاتي 
از للبنان يصال ال السيسي : أعطيُت توجيهاتي لتسهيل 

اية  الحالي « ُمستمّر ل حجار: التسجيل على شبكة »دع

ي          )دااليت ونهرا( عون مستقبالً 

استقبل رئيس الجمهورية 
العــامد ميشــال عون يف 
قــرص بعبدا، وزيــر الدفاع 
ســليم  موريس  الوطنــي 
نتائج  عــىل  أطلعه  الــذي 
زيارته الرســمية اىل بغداد 
مع  اجراها  التي  واملحادثات 
»الذين  العراقين  املسؤولن 
للتعاون  اســتعداد  كل  أبدوا 
ومساعدة لبنان عىل مختلف 
الصعد ال سيام منها الصعيد 

العسكري ».
وأوضح ســليم أنه عرض 

مع الرئيــس عون »الصعوبــات التي تواجه 
العســكرين خالل ادائهــم مهامهم نتيجة 
االوضــاع االقتصادية واملاليــة الصعبة التي 
تواجهها البالد ». كام تطرق البحث اىل العالقة 
بن الجيــش وقوات اليونيفيــل يف الجنوب 

والتدابري الواجب اعتامدها ملنع تكرار التعرض 
للجنود الدولين خالل ادائهم مهامتهم ال سيام 
وأن العالقة بن هذه القــوات وابناء الجنوب 
عالقة متينة وجيدة. واشــار اىل أن الحديث 
مع الرئيس عون تناول ايضا اوضاع املؤسسات 

التابعة لوزارة الدفاع.

املرصي  الرئيس  إســتقبل 
عبد الفتاح الســييس رئيس 
مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
بعد ظهــر امــس يف مقر 
اقامتــه يف رشم الشــيخ، 
لـ  االفتتاحية  الجلســة  بعد 
الدويل«  الشــبايب  »املنتدى 
الذي تستضيفه مرص. شارك 
يف اللقاء الوفد اللبناين الذي 
ضم: وزير الشباب والرياضة 
جورج كالس وســفري لبنان 

يف مرص عيل الحلبي.
وخالل االجتامع، أكد الســييس »التضامن 
الكيل مع لبنان خصوصا يف الضائقة التي مبر 
بها«، مبديا »استعداد مرص لالسهام يف ايصال 
الغاز املرصي وفق املعاهدات املوقعة«، واعطى 
اع يف  توجيهاته«لتســهيل املوضــوع واال
تنفيذه«. وقال :«لبنان يف قلبي شخصيا ويف 

ضمري ووجدان مرص«.
اما ميقايت فشدد »عىل دور مرص وشكرها 
عىل دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة 

النهوض العريب«. 
كام عقد ميقايت، اجتامًعا مع نظريه املرصي 
مصطفى مدبويل، يف رشم الشيخ يف مرص، 
مبشاركة الوفد اللّبناين. وتخلّل اللّقاء، بحث يف 
موضوع استجرار الغاز إىل لبنان، واتفق عىل 
توقيع االتّفاق األّويل بن لبنان ومرص واألردن 

وســورياقريًبا، متهيًدا للحصول عىل اإلعفاء 
النهايئ من عقوبات قانون »قيرص«.

وأبلغ مدبويل، ميقــايت بتجهيز كمّية من 
املساعدات الطبّية والغذائّية، متهيًدا إلرسالها 
بحرًا إىل لبنان. كام تــّم االتّفاق عىل معالجة 
بعض املسائل بتصدير اإلنتاج الّزراعي إىل مرص.

اىل ذلك، لبى ميقايت دعوة الرئيس املرصي 
للمشاركة يف »املنتدى الشبايب الدويل« الرابع 
الذي تقيمه مرص يف رشم الشــيخ مبشاركة 
والدبلوماسين  والسياسين  الرؤساء  عدد من 
وألقى  واألجانب،  العرب  والشباب  واإلعالمين 
كلمةأعلن فيهــا »أن االنتخابات النيابية التي 
ستجري يف الربيع املقبل سوف تشكل فرصة 
لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم 
يف ما يتوافق مع رؤيتهم  لالنخراط يف ورشة 

االنقاذ الوطني املنشود«.

صدر عن املكتب اإلعالمي لوزير الشــؤون 
االجتامعية هكتور حجار بيان قال فيه: »بعد 
مرور أكرث من شهر عىل انطالق التسجيل عىل 
شبكة »دعم« للحامية االجتامعية، وصل عدد 
daem.impact. عرب  املسجلة  اللبنانية  األ 
ة حيث يصل  gov.lb إىل حواىل 410 آالف أ
عدد أفــراد هذه األ املســجلة إىل مليون 
وستمئة ألف فرد لبناين من مختلف املناطق. 
وبحسب البيانات املتاحة للجميع عىل موقع 
تتصدر   ،)open dataال( اإللكرتوين   Impact
عكار الئحة األقضية التي تسجل منها العدد 
األكرب من العائالت تتبعها بعبدا، ثم طرابلس 
قضاء  يسجل  بينام  وزحلة،  وبريوت  وبعلبك 
بــرشي العدد األقل من األ املســجلة عىل 
5 يف املئة  املنصة. كام تشري البيانات إىل أن 

من األفراد املسجلن عاطلن من العمل«.
أضاف »منذ انطالق عملية التسجيل يف 1 
كانون األول 2021 وخالل شهر كامل، أجاب 
 37 مركــز تلقي الشــكاوى 1747 عىل 510
اتصاال، وكان متوســط مدة املكاملة الواحدة 
2:46 دقيقة ومتوسط وقت االنتظار 3 ثوان، 
مشاكل  حول  بغالبيتها  الشكاوى  ومتحورت 
تقنية تواجه املتصلــن أو عدم توافر بطاقة 

دون  من  واألوالد  لألطفال  خصوصا  الهوية، 
ســن ال18. كام تلقى املركز بعض الشكاوى 
حــول رفض مخاتــري يف مناطــق محددة 
البعض  أو طلب  إصدار بطاقات هوية لهــم 
اآلخر مبالغ مالية مقابل مساعدة األ عىل 

التسجيل«.
وتابع »تزامن إطالق عملية التســجيل مع 
األ  حملة إعالمية كبرية تهدف إىل إعالم 
من  لالستفادة  التســجيل  بوجوب  اللبنانية 
برنامجي أمــان والبطاقة التمويلية، ورشح 
هذه العملية من خالل منشورات وفيديوهات 
عرب وســائل التواصل االجتامعــي. كام تم 
 SMS إرســال 4 مالين رسالة نصية قصرية
لهــذه الغاية. ويف اإلطار عينــه، تم تدريب 
متطوعن ومتطوعات من حواىل 60 جمعية 
ومجموعات ناشــطة يف مختلــف املناطق 
اللبنانية ملســاعدة األ األكــرث فقرا عىل 

التسجيل«.
وأشــار إىل أن »التسجيل عىل شبكة دعم 
للحامية اإلجتامعية مستمر لغاية 31 كانون 
 daem.impact.gov.lb الثــاين 2022 عــىل
الشكاوى  تلقي  مركز  مع  التواصل  وميكنكم 

عىل 1747 للمساعدة ».

ميقايت والسي



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
الثلثاء 11 كانون الثاين 2022

ل من عدمه.. واالستفادة منه انتخابيا أو عدمها تتحّك بمواقف القو ّخر أف  الحوار املت
األدا الداخلي ال يشّجع صندو النقد.. وانعقاد املجلس يجب أن يحصل قبل عودة الوفد

ــارع يسبقها ــشـ ــيــر ســالــكــة... وتــصــعــيــد فــي الــســيــاســة والـ ــق الـــحـــوار  ــري
فادي عيد 

بدت طريق طاولــة الحوار الوطني املزمع 
انعقادها يف قرص بعبدا وعرة ودونها عقبات، 
بحيث تشــري املعلومات، إىل أن موقف رئيس 
الحــزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط 
من املشــاركة ال زال غامضاً، ومثة معلومات 
بأنــه كان يحرّض لزيارة إىل بعبدا للقاء رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، يف إطار اللقاءات 
الثنائية التي كان ســيقوم بها الرئيس عون، 
وفق املتابعن يعود إىل متّهل الزعيم الجنبالطي 
يف اإلقدام عىل أي خطوة قد يستغلها الفريق 
اآلخــر، خصوصاً قبل اإلنتخابات النيابية، إن 
ضمن قواعده ومحازبيه وأنصاره، إضافة إىل 
حلفائه، وتحديداً »تيار املستقبل« و »القوات 
اللبنانيــة«، بعدمــا أعلنــا رفضهام حضور 
طاولة الحــوار كونها تصّب يف خانة تعويم 
رئيس الجمهورية يف ما تبّقى له من أشــهر 
قبل نهايــة واليته،إضافة إىل أن جنبالط ال 
ميكنه قبل هذا اإلســتحقاق النيايب، أن يبادر 
إىل أي خطــوة، حتى ولو صّبت يف ســياق 
تنظيم الخالف سواء مع العهد أو مع تياره،أو 
حتى مع األطراف األخرى، ســوى التالقي مع 
القيادات الدرزيــة، وإن كانت عىل خصومة 
سياسية، ال ســيام يف إطار التواصل الدائم 
مع الوزير الســابق وئــام وهاب، الذي يعمل 
عىل خط متتن وحدة طائفة املوّحدين الدروز 
والحفا عىل اســتقرار الجبل بكل مكّوناته 

مبعزل عن كل التباينات السياســية مع هذا 
الطرف أو ذاك.

وعــىل خط آخر، تشــري املعلومات، إىل أن 
صعوبة الجلــوس عىل طاولــة الحواريف 
بعبدا، ســيكون لها ارتدادات سلبية يف إطار 
رفع منسوب الخالفات والتصعيد والسجاالت 
بن األطراف السياســية والحزبية، خصوصاً 
بن »تيار املســتقبل« والعهد وتياره، واألمر 
عينه بــن »القــوات اللبنانيــة« و »التيار 
الربتقــايل«، ومبعنى آخر فإن عملية شــّد 
العصب واســتنهاض املحازبن واألنصار قبل 

اإلنتخابات النيابية بأشــهر قليلة ستشــهد 
صدامــات سياســية غري مســبوقة، ومثة 
مخاوف من أن يســتغل البعض هذا اإلنهيار 
اإلقتصــادي والحيايت واملعيــيش املتامدي 
للدخول عــىل خط اإلنتخابــات وتطيريها، 
وهذا ما يحّذر منه مرجع أمني سابق وجهات 
السيايس  لإلنكشاف  سياســية أخرى نظراً 

واألمني واإلنحدار اإلقتصادي املريب.
 وبناء ملعلومات أخرى، مثة أجواء عن تحرّكات 
يف الشارع قد تشــهد زخامً يف األيام املقبلة، 
مع ما يحيط برشيحة كبرية من اللبنانين من 

فقر وَعَوز، يف ظل غياب املعالجات الحكومية 
من قبــل اإلدرات املعنية، نتيجة العقبات التي 
تحصــل دون اجتامع الحكومة،إذ وعىل الرغم 
من اإلشارات اإليجابية التي تحّدث عنها الرئيس 
نجيب ميقايت، فإنها كانت مبثابة مسكّنات، يف 
ضوء معطيات عن عدم إنجاز املوازنة وصوالً إىل 
عدم التوافق عىل أية مخارج أو حلول للملفات 
الخالفية، من املســألة القضائيــة املرتبطة 
بالتحقيقات حول جرمية تفجري مرفأ بريوت، 
وكذلك األمر عىل مسائل أخرى وملفات سجالية.

من هنا، فإن هذه العناوين مجتمعة، تحول 
دون انعقاد طاولة الحوار مبشاركة سياسية 
واســعة، بحيث أن إحجام مكّونات أساسية 
سّنية ودرزية ومسيحية، سيشكل ثغرة أكرث 
من ميثاقية، بينام رئيس الحكومة سيحرض 
يف حــال التأمت هذه الطاولــة انطالقاً من 
موقعه كرئيس ملجلس الوزراء، وليس كرئيس 
كتلــة نيابية، ولهــذه الغاية، ينقل أنه وضع 
»نادي رؤســاء الحكومات الســابقن« يف 
هذه االجــواء، ولذا، فإن األيام القليلة املقبلة 
ســتكون عاصفة يف السياســة من خالل 
التصعيــد والخطاب العــايل النربة، كام يف 
الشارع، بفعل التوّجه إىل حراك واعتصام يف 
الشارع ربطاً باإلنهيار اإلقتصادي، يف حن أن 
اإلستحقاقات الدستورية ستبقى رهينة لكل 
هــذه الصعوبات التي ميّر بها لبنان، والتي قد 
تؤّدي باملحصلة إىل ما ال يحمد عقباه يف حال 

استمرت األمور عىل ما هي عليه.

دوليل بشعالين 

يهدر املسؤولون يف لبنان الفرص أمام إنقاذ 
البلد من أزماته املتفاقمة، الواحدة تلو األخرى، 
من دون تقديم أي بديل أو أي معالجة للمشاكل 
اليومية والحياتيــة التي يتخّبط فيها املواطن 
مع نفســه لتأمن لقمة عيشه وعيش أبنائه. 
فمجلــس الوزراء لن يجتمع، رغم كّل يقال عن 
انعقادة إستثنائياً ملناقشة املوازنة العاّمة لعامي 
2021 و2022، والعقد اإلستثنايئ ملجلس النّواب 
الذي كان يفرتض أن يبدأ، بحسب املرسوم 8662 
الصادر بتاريخ 2022/1/6 يوم أمس االثنن يف 
10 كانــون الثاين الجاري مل يفتتح. أّما الدعوة 
ملؤمتر الحوار الوطني فال يزال رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون يجوجــل مواقف القوى 
السياسية من العناوين التي طرحها ملناقشتها 
عىل طاولته، من خالل دعوته لها لزيارة قرص 
بعبدا لتوضيح موقفها، ل يبني عىل اليشء 
مقتضاه، فإّما يوّجه الدعوات الرسمية لها، أو 
يرتاجع عن هــذه الخطوة، كون »بعبدا ال تريد 
التحاور مع نفسها«، عىل ما قال الرئيس عون. 
وإذ يــرى الرافضــون لتلبيــة دعوة رئيس 
الجمهورية للحــوار، يف هذه الطاولة تحقيق 
املكاسب السياسية تعّوم العهد ورئيس »التّيار 
الوطنــي الحّر« النائب جربان باســيل، أوضح 
الرئيــس عون أّن »الحوار يعنينا جميعاً وهدفه 
ليــس تحقيق مصلحة حزبية أو شــخصية، 
فالوطن للجميع واإلمناء كام اإلزدهار للجميع 
أيضاً«. وتؤكّد مصادر سياسية متابعة أّن القوى 
السياســية، ونحن عىل مشــارف اإلنتخابات 
النيابية بعد نحو 4 أشهر، تدرس مشاركتها يف 
هذه الطاولة عىل أساســها، فإذا كانت مفيدة 
لها وتحّقق لها املكاسب يف العملية اإلنتخابية 
توافق عىل املشاركة فيها، كام هي الحال بالنسبة 
للتّيار الوطني الحّر وللثنايئ الشــيعي. وإذا مل 
تكن، ترفض ألّن نتيجتها ستكون سلبية عليها 
وعىل بيئتها، وتقّدم ذرائع عّدة منها أّن التوقيت 
غري مناسب، أو أّن العنوانن »الالمركزية اإلدارية 
واملالية املوّسعة«، و«االسرتاتيجية الدفاعية« ال 

يشكّالن األولوية التي تهّم الشعب حالّياً، أو أّنّها 
تؤيّــد الحوار ولكن بعد اإلنتخابات املقبلة التي 
ســتفرز مجلساً نيابياً جديداً، عىل غرار ما فعل 
رئيس »تّيار املستقبل« سعد الحريري، ورئيس 
»الحزب التقّدمي اإلشــرتايك« وليد جنبالط، 
ورئيس حزب »القّوات اللبنانية« سمري جعجع، 

حتى اآلن. 
وتقــول املصــادر أن يكون هنــاك حوار 
متأّخــر بن القوى السياســية، أفضل من أال 
يكــون أبداً، كــام أّن الدعوة للحوار ال تتّم يف 
ظــروف الوئام والتفاهــم، إمّنا عندما تحول 
الخالفات السياسية أمام استكامل املؤسسات 
الدســتورية ملهامهــا. وصحيــح أّن الحوار 
الدفاعية«  »االسرتاتيجية  عنواين:  سيناقش 
التي تحتاج اىل ظــروف إقليمية لتطبيقها، 
و«الالمركزية املوّسعة« التي يتفاقم الخالف 
عليها منذ إقرارهــا يف »اتفاق الطائف« وما 
قبلــه حتى، وحول تنفيذهــا كونها ال تتعلّق 
بــاإلدارة فقط إمّنا باملال أيضاً، وبدفع مناطق 
للرضائب وعدم تســديدها مــن قبل مناطق 
أخــرى، إاّل أنّه يضع عنــوان »خطّة التعايف 
اإلقتصادي« كأحد مواضيع الحوار أيضاً، وقد 
أدرجه الرئيس عون عىل جدول أعامل الطاولة 

لعلمــه بصعوبة انعقــاد مجلس الوزراء يف 
املرحلة الراهنة، وهذا املوضوع يعترب أولوية 
وحاجة ملّحة للشــعب كام للسلطة الحالية 
التــي تتفاوض مع صندوق النقد الدويل عىل 

أمل توقيع إتفاقية معه. 
ولكن يف الوقت نفســه، أشــارت املصادر 
عينها اىل أنّه مع تعّذر عقد طاولة الحوار حالّياً 
لألســباب املذكورة، عىل ما يبدو حتى اآلن، وإالّ 
ســتقترص عىل فريق سيايس واحد، ما يطرح 
إمكان تأجيلهــا ملا بعد اإلنتخابات النيابية مع 
إعادة النظر أو التعديل يف عناوينها، يصبح عىل 
القوى السياســية صّب الجهود من أجل انعقاد 
ع وقت ممكن. أّما الهدف  مجلس الوزراء يف أ
فهو مناقشة الخطّة اإلقتصادية والبدء بتطبيق 
اإلصالحــات املطلوبة، قبل عودة وفد صندوق 
النقد خالل أســبوع، كون اإلتفاق معه يتطلّب 

موافقة الحكومة عليه.  
فاملعلوم أّن صندوق النقد الدويل يعمل من 
أجل استقرار النقد يف دول العامل، وهو يدعم 
الدول التي متّر باألزمات املالية واإلقتصادية. 
ولهذا يريد اليوم دعم لبنان، غري أّن التعاطي 
معــه ال يبدو مشــّجعاً حتــى اآلن، عىل ما 
أوضحت املصادر، سيام أّن الخالفات غالباً ما 
تحصل يف حضور وفد الصندوق، فضالً عن 

أّن ما يطالب به من تثبيت سعر رصف الدوالر، 
اىل التدقيق الجنــايئ، اىل اإلصالحات التي 
ينتظرها إلعــادة ثقة املجتمع الدويل بلبنان 
ل ميّد له مجّدداً يّد املســاعدة إلخراجه من 
ء.  األزمــة الخانقــة، مل يتحّقق منه أي 
والســبب يعود اىل أّن اللجنة التي تتفاوض 
معه مؤلّفة من بعض األشــخاص أنفسهم 
الذين كانوا يقومون بإدارة الهندســة املالية 
التي أوصلت البالد اىل ما هي عليه اليوم، أّما 
مبلغ الـ 4 مليارات دوالر التي يأمل لبنان يف 
الحصول عليها لتحســن وضعه اإلقتصادي 
بعض الــيشء، فقد أهدر أضعافه بســبب 

السياسات املالية الخاطئة.
وتقول املصادر عينها انّه من الواضح أّن هناك 
مؤامرة لتطويق العهــد ورضب لبنان، غري أّن 
هذا األمر يصيب جميع الناس بغض النظر عن 
انتامءاتها املذهبية والطائفية والحزبية، فيام 
ال أحد، يف ظّل الظروف الصعبة التي يعيشــها 
البلد يريد املساهمة يف إيجاد الحلول الناجعة. 
أّما القول اّن األولوية هي النعقاد مجلس الوزراء 
لإلتفــاق مع صندوق النقد ومناقشــة خطّة 
التعــايف اإلقتصادي وإقرارها فيه ومن ثّم يف 
مجلس النّواب، فال يرتجم اىل فعل، لتشــجيع 

املجتمع الدويل عىل مساعدة لبنان.
وإذا كان الشعب يعاين بعد وصول الدوالر اىل 
31 ألف ل. ل. مقابل انهيار غري مسبوق للقيمة 
الرشائية للرية اللبنانية، وعناوين طاولة الحوار 
ال تعالــج أزمات املواطن، وخطة التعايف يجب 
مناقشتها يف مجلس الوزراء لعدم إلغاء دوره، 
تتساءل املصادر: ملاذا ال تنكّب جهود الجميع عىل 
انعقاد املجلس بدالً من اإلستمرار يف املناكفات 

السياسية وإيجاد حلول »بدل عن ضائع«؟!
كذلك فمع صدور قرار دعوة الهئيات الناخبة 
وبدء قبول طلبات الرتشيح لإلنتخابات النيابية 
املقبلة، فإّن كّل ما يعيق إجراء هذه اإلنتخابات، 
عــىل ما عّقبت املصادر، ال بــّد وأن يعمل عىل 
إزاحته من أمامها، وبعد انتخاب املجلس الجديد 
يصبح باإلمكان طرح قانون إنتخايب جديد ميّثل 
الرشكة الوطنية الفعلية، بعيداً عن الحسابات 

الطائفية واملذهبية.

ــم ــه ــف ــل ي ــ ــاق ــ ع

ــال  ــدولـــة ورجـ ــال الـ ــ مـــا بــيــن رج
خـــــــر  ــ  ــ ــالـ ــ ــة عـ ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ ال

اييل يوسف العاقوري 

هناك فــرق كبري وتباينات كثــرية بن مصطلحي 
رجــال الدولة ورجال السياســة باملفهوم العام اذ ان 
رجل الدولة هو ســيايس بامتيــاز لكن العكس ليس 
بالرضورة صحيح. الرجل الســيايس يسعى الن يكون 
رجــل دولة، ويف اغلب االحيان يطمح الن تكون هذه 

الدولــة دولة عىل قياس مذهبه او حزبه او معتقده.
االهــداف مختلفة والوســائل متناقضة والغايات 
متاميزة ولكل شــخص رســالته واداؤه والسبب هو 
شــخصية هذا الرجل ورؤيته لالمــور ومقاربته لها 
فواحد يرى ان الدولة ملكاً له واآلخر يرى نفســه انه 
ملك للدولة. اذاً، اذا كان الرجل الســيايس يتعامل مع 
نفســه عىل انه رجل دولة رمبــا النه ال يعرف مدى 
االختالف بن املوقعن وال يدري ان لكل موقع اسلوبه 
الخــاص ان كان يف العمل الســيايس او االجتامعي. 
فرجــل الدولة له رؤيته للعمل والتي تقوم عىل تحفيز 
كل مــن يعمل معه وكل من يؤمن بخطه الســيايس 
فهــو يحثهم عىل االنتامء للوطن ويجعل منهم رشكاء 

يف بنائه.
مام ال شك فيه ان رجل الدولة يعمل من اجل خدمة 
وطنه وشــعبه فيســلك افضل الربامج للرقي ببلده 
ورفاهيته دون التفكري يف املصلحة الشخصية والجاه 
والسلطة، هناك العديد من االمثلة يف عرصنا هذا ويف 
التاريخ كـ تيش جيفارا ونابليون بونابرت ونيلســون 
مانديال واملهامتا غانــدي وابراهام لينكون ومهاتري 
محمد والشــيخ زايد اما يف لبنــان فتحتضن الذاكرة 
اســامء شخصيات انطبعت يف وجدان اللبنانين ويف 
ذاكرة التاريخ الحديث ككميل شــمعون وفؤاد شهاب 
وشارل مالك والبطريرك الياس الحويك واملفتي حسن 

خالد واالمام مو الصدر...
اما رجل السياســة باملفهــوم الضيق للمعنى فهو 
ينظــر اىل الدولة كملكه الخاص فيســتغل منصبه 
ليجــرّي مدخراتها ملصلحة مذهبه وحزبه وعشــريته 
وازالمه وحّراســه وملكاسبه الشــخصية بعيدا عن 
املصلحــة العامة للمجتمع والوطــن. وهنا ال مجال 

للتسمية فان بدأت لن انتهي!!
ببســاطة رجل السياســة هو الشخص الذي ركب 
موجة حزبه واكتســب ر ازالمه بعد انخراطه يف 
العمل السيايس ومتكن من ارضاء رغبات فريقه وسد 
حاجياتهم املناطقية وتسيري امورهم يف دوائر الدولة 

ووزاراتها.
يف املقابــل ان رجــل الدولة هو الــذي ميلك رؤية 
واضحة ملســتقبل وطنه، هو يؤمــن بالعلم وبرجال 
العلــم ويبني قراراته عىل االبحاث العلمية وليس عىل 
االهواء والرغبات. هو رجل يســعى دامئا اىل تحقيق 
النجاح ملجتمعه عامة، فالنجاح يف نظره هو نهوض 
االمة، فهذا النوع من الرجال عندما يصل اىل السلطة 
يبدأ العمل من اجل تأمن مستقبل افضل لبلده وشعبه 
فهــو ال يفكر يف الحصول عــىل االكرثية مبنهجية 
العمل الحزيب املحيل امنا يعنيه الحرص عىل ســمعته 
ونزاهتــه واخالقه، فرتاه يف اغلــب االحيان يتكلم 

بصيغة الجمع النه يؤمن بالعمل الفريقي.
عىل املســتوى اللبناين ترى ان معظم املشاكل هي 
من صنع هؤالء السياســين الالهفن وراء املناصب 
وتوريث املناصب واملكاســب. هؤالء الوقحن الذين ال 
يخجلــون من اعالن رغبتهم يف الحصول عىل حصة 
كبرية من قالب الحلوى وال يخفون طمعهم يف منصب 

من هنا ومكسب من هناك.
الدولــة اللبنانية بحاجة ماســة اكرث من اي وقت 
مــىض اىل رجاالت دولــة، رجاالت تحــرتف العمل 
السيايس للخري العام، رجاالت لديها الكفاءة والخربة 

اىل جانب النزاهة.
نحن بحاجة اىل سياسين رجال دولة يؤمنون بانهم 
يف سدة املســؤولية لقضاء مهمة معينة يف خدمة 
البلد، جاؤوا ليضعوا خرباتهــم وعلمهم وابتكاراتهم 

وحسن اداراتهم يف سبيل تطوير هذا البلد.
اين نحن من هذا النسق؟

هــل نحن نعيش يف زمن انتهــى فيه عرص رجال 
الحقيقين؟ الدولة 

هل تنطبق علينا مقولة: »كام تكونوا يوىّل عليكم«؟
هل سنبقى رهائن اهواء رجال سياسة مراهقن؟

بالطبع ال، والف ال!ألن املؤمن ال يلد من جحر واحد 
مرتن، الشــعب باغلبيته الساحقة يعرف ان مشكلتنا 
يف لبنــان تكمــن يف الذين حكمــوا ومل يبنوا دولة 
لالجيال القادمــة، بل ورثوا املناصب ابا عن جد وهم 
بدورهــم يعملون لتوريث من هم بعدهم وهدفهم هو 

الحفــا عىل حصة املذهب والحزب والعائلة فقط.
لذلك ال بد للشعب ان ينتفض ويقلب الطاولة ويغرّي 
املعادلــة فالحكم لرجال الدولة فقط وان الســيايس 
التقليدي انتهت مدة صالحيته واصبح خارج الخدمة.

يف الختــام اقول يف الوقت الــذي يكرث فيه رجال 
الدولة نســتطيع تفادي اكرث االزمات التي تعصف بنا. 
ولن يســتقيم للبنان مستقبل والجياله الجديدة رجاء، 
اال يوم يحكمه رجال دولة ال رجال سياسة! بل سّيدات 

دولة وملا ال؟!

ــا فــتــح ُمــهــلــة ــ ــررن ــ ــســة »لــجــنــة املــــــال« :  أق  كــنــعــان بــعــد جــل
لبنان مصرف  في  التدقيق  أعمال  انتها  لحين  املصرفّية  السريّة 

عقدت لجنة املال واملوازنة 
جلسة برئاسة النائب ابراهيم 
خاللها  درســت  كنعــان، 
إقرتاح القانــون الرامي إىل 
متديد العمــل بالقانون رقم 
2020/200 )رفــع الرسية 
االنتهاء  حن  إىل  املرصفية( 

من أعامل التدقيق الجنايئ.
عقب الجلسة، أعلن كنعان 
»ان اللجنــة أقرت باالكرثية 
الرسية  رفــع  مهلة  فتــح 
املرصفيــة اىل حــن انتهاء 
اعامل لجنة التدقيق الجنايئ، 

وذلك بعد مرور مهلة ســنة عىل 
تعليق الرسية املرصفيــة الجراء التدقيق الجنايئ يف مرصف 
لبنان مبوجــب القانون رقم 2020/200. وقد تحفظ مرصف 
لبنــان عىل ذلك، وبعض النواب، لذلك صدر القرار باألكرثية«، 
مضيفا »يجــب أال يضع أحد أمر الرسية املرصفية عائقا امام 
انهاء التدقيق الجنايئ بعمل وطني يريده الشعب اللبناين ويعيد 
الثقــة للدولة اللبنانية وتحديــدا للقطاع املرصيف. والتدقيق 
يســمح مبعرفة ما حصل، واملحاســبة، ويجب ان يصل اىل 

خواتيمه«. 
وأعلن كنعان ان »اللجنة ستناقش يف جلسة مقبلة اقرتاح 
وزارة العــدل بوضع عقوبة عىل من يعرقل التدقيق الجنايئ«، 
الفتا اىل »أن النواب الحارضين يف الجلسة تبنوا هذا االقرتاح. 
كذلك، اعلن إقرار لجنة املال االقرتاح املتعلق باألطباء املتقاعدين 
غري املشمولن بالضامن االجتامعي، وقد جرى شملهم مبوجب 
القانــون املقر وفــق آليات وتقنيات واملســاهمة من الدولة 

واألطباء يف هذا املجال بنسب معينة.
بــدوره، قال رئيــس لجنة الصحة النيابيــة النائب عاصم 

لجنة  رئيس  »أشكر  عراجي: 
املوازنة النائب ابراهيم كنعان 
اع يف درس  النه ساهم باال
القانون بعدمــا انتهينا منه 
يف لجنــة الصحة واقراره«، 
مضيفا »كــام تعلمون، انه 
يف العــام 2001 مل يكــن 
بالضامن  مشمولن  االطباء 
العــام  ويف  االجتامعــي، 
الصحة  أقــرت لجنة   2017
ادخال جميع املواطنن الذين 
الضامن  مــن  يســتفيدون 
االجتامعــي، اىل الضــامن 
بعد سن 64. اذا، يف العام 2017 
وبناء عىل القانون 27 تقرر لكل الذين يستفيدون من الضامن 
برشوط معينة، ان يســتفيدوا مــن تقدميات صندوق املرض 
واالمومة بعد سن الـ 64. وبعد ان مر عليه مدة 3 او 4 سنوات، 
ومل يجر ضم االطباء، مع العلم انهم كانوا مشمولن بالضامن 
االجتامعي وكانوا يدفعون االشــرتاكات من العام 2001 لغاية 
2021، اي بعد م 20 سنة، قدمنا اقرتاحي قانون يف لجنة 
الصحة ومتت املوافقة عليهــام وحصل تعاون مع الصندوق 
الوطنــي للضامن االجتامعي وجرى اقرارهام بصيغة معينة، 
وهي ان كل طبيب بعد سن التقاعد له الحق يف ان يستفيد من 

تقدميات صندوق املرض واالمومة طيلة حياته«.
اضاف »املسألة الثانية، هي ان هناك نسبة اشرتاكات تدفع، 
عادة كانت النســبة الي موظف عــادي هي 3 باملئة. وضعنا 
نسبة االشرتاكات نفسها، امنا 2 باملئة يتحملها الطبيب وواحد 
باملئة تتحملها الدولة. واقول لالطباء، عىل الهيئة العامة انكم 
اصبحتم تســتفيدون من تقدميات الصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي فرع املرض واالمومة وهذه املسألة مهمة.« 

شراف  املولوي أكد أهمّية قيام هيئة ا
ــا ــه ــات ــواجــب ــات ب ــابـ ــخـ ــتـ عـــلـــى االنـ

ا املولو مستقبالً عبد امل و

اســتقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي، 
يف مكتبــه، رئيس هيئة اإلرشاف عــىل االنتخابات القايض 
ه عطاالله غشــام. وتم البحث يف  نديــم عبد امللك وأمن 
عمل الهيئة الحالية، يف ظل عدم تعين هيئة جديدة مع تعذر 
انعقاد جلســة ملجلس الوزراء وتزامنا مع فتح باب الرتشيح.

وأكــد املولوي »أهمية قيام الهيئة بواجباتها لناحية اإلرشاف 
والرقابــة عىل العملية االنتخابية، ال ســيام اإلنفاق واإلعالن 
. ووضع عبد امللــك املولوي يف »حاجات الهيئة  االنتخابيــن 

ملواكبة التحضريات الجارية لالنتخابات النيابية املقبلة«.

الـــشـــعـــب   : الـــــــديـــــــن  تـــــقـــــي 
ــار ــّجـ ــتـ ــع الـ ــشـ ــر جـ ــ ــي ــ ــح أس ــ ــب ــ أص

رأى رئيــس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين، يف 
ترصيح عرب مواقع التواصل اإلجتامعي، أن »الشــعب اللبناين 
أصبح أسري جشــع وطمع التجار، يف زيادة األسعار، يف بلد 
اصبح ككرة تتقاذفها املطامع، ويطغى عليها الفســاد، وذلك 
عىل مرأى ومسمع الدولة الغائبة عن القيام بدورها الرقايب«، 

.» مشريًا إىل أنه »لقد بلغ السيف الز

ــ : ــ ــرف ــ ــدا امل ــ ــه ــ ــي ش ــ ــال ــ ـــمـــان أله ــ عـ
ــق الـــــعـــــدالـــــة ــ ــي ــ ــق ــ ــح ــ ــى ت ــ ــّنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـ

التقى املدير العــام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 
ظهر امس، يف قاعة الرشف بثكنة املقر العام، وفدا من أهايل 
شــهداء انفجار املرفأ، ومتنى عثامن »تحقيق العدالة يف هذه 

القضية اإلنسانية والوطنية«.

جن ت ال عد ا د  نعان يت

ا شهدا املرف ن ووفد  ع



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
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ة فر االنقا والنهوض من الكار
غالب قنديل 

التعــود والتكيف مــع مفــردات الكارثة جعل 
اللبنانيــن يف حالــة ادمــان مــريض للتعايش 
واملساكنة مع مظاهر انحالل الدولة وبكل بساطة 
بــات اهامل الحاجــة امللحة إلعادة بنــاء املرافق 
الوطنيــة العامة بديهية مســلام بهــا وال يعطي 
أي مــن األحزاب والقوى السياســية أهمية لفكرة 
احياء املرافق العامة يف مختلف املجاالت: الكهرباء 
وامليــاه واالتصاالت والنقل وســواها بل ان معظم 
األطراف باتت يف مناطق نفوذها رشيكة يف بدائل 
تتخــذ صفة الدميومة بتقادم األمري الواقع ومعها 

نفوذ.  ومواقع  وعائدات  مصالح 
بحساب اقتصادي مايل بسيط للكلفة والعائدات 
ميكن القول إن اعادة البناء الوطني توفر الخدمات 
للناس بجودة وانتظام وبكلفة أقل لكن يف تالفيف 
القوى السياســية النافذة مجموعات استفادت من 
النفوذ الســيايس وسطوة  االنهيار وباتت برصف 
األمــر الواقــع ترتبع عــىل »شنشــول« مصالح 
وعائدات ومفاتيح تحكم وتأثري يف ســائر املناطق 
وال نستثني منطقة أو جهة سياسية من التوصيف 

وحزبها.  املقاومة  سوى 
يزعــم جامعة االنخالع الغريب أن املقاومة هي  
مــن أصحاب املصلحة يف إدامة هذا الوضع لتحمي 
خصوصيتها يف مناطق نفوذها والحقيقة أن حزب 
اللــه كان يف طليعة الدعوة إلصالح هياكل الدولة 
ومؤسســاتها وقــد قدم بتواضع شــديد منوذجا 
عابرا للنســيج الوطني مناطقيا وطائفيا ومذهبيا 
يف مبادراتــه االجتامعية اإلســعافية مؤخرا فلم 
تقف عند حد مذهبي وســيايس وعربت إىل معظم 

ونبل.  إيثار  بكل  اللبنانين 
الرتحيب والتفاعل الشــعبي الواســع الذي ظهر 
يف ســائر األوساط اللبنانية يستحق ان يبنى عليه 
فال يهمل سياســيا وإعالميا بدافــع التقيد بتقاليد 
التواضع واإليثار املميــزة للمقاومة وحزبها ومن 
واجبنا لفت االنتباه إىل أن تطوير التفاعل الشــعبي 
مع حزب اللــه واملقاومة وتعميقــه خارج البيئة 
الشــيعية هو اهم مستويات االستثامر يف معركة 
الوعــي الوطني وال ينتقــص العمل عىل هذا البعد 
مــن نزاهة  املبــادرة وحصانتها األخالقية وال من 
ســوية التواضع واإليثار التي متيز حزب املقاومة 
وقيادته ومجاهديه يف االلتزام والتضحية والغرية 

الوطنية. 
مع هذا التنويه  املستحق اخالقيا ووطنيا بأهمية 
املبادرة يجب التذكري بأن قيادات ومؤسسات حزبية 
تختزن ثروات طائلة يف البنوك األجنبية لحســاب 
قادة وزعامء مل تحرك ساكنا وتصيدت فرص رصف 
النفــوذ فبــدت وضاعتها عاريــة مفضوحة امام 

والشهداء.  والحمية  الغرية  حزب 
حجم الكارثة وأكالفها وتداعياتها أوســع وأكرب 
من أي معالجات جزئية وأكرب من طاقة اإلسعافات 
املوضعية املمكنة وهي تتطلب خطة وطنية شاملة 
إلعادة البناء ووســائل غــري تقليدية يف التخطيط 
واإلدارة ومن هنا نشــأت فكرتنــا عن إعادة البناء 
الوطني والتوجه رشقا إىل إيران وروسيا والصن. 
كل ما أثري مــن خزعبالت وأكاذيب لتبخيس هذا 
التوجه ال يســتحق غري املجارير واملزابل وســالل 
املهمالت وعىل الســرية فإن يف العروض الصينية 
ما يقــدم حلوال بعيدة املدى يف هــذا املجال متنع 
كارثــة بيئية وصحية شــاملة ترتبص ببلد عاجز 
عن احتواء فضالته ونفاياته وتســتولد منها موارد 
التدوير والتحويل  مفيدة ومنعشــة اقتصاديا عرب 

واملعالجة. 
هذا التصــور ليس فرضية نظريــة معلقة فقد 
طرحت عالنيــة وبالتفصيل مبادرات ومشــاريع 
واقرتاحــات تقدمــت بها إيران وروســيا والصن 
شــملت القطاعات الرئيســية مــن كهرباء ونقل 
واتصــاالت وســكك حديد وغريهــا الكثري وآليات 
العمل التنفيذية واملالية محبوكة مبصالح متكافئة 

ونديــة يحفزها التضامن األخالقي والرشقي. 
الــرشاكات الرشقيــة تفتــح أفقا لبنــاء واقع 
اقتصــادي مزدهــر ومتطور بينــام املراوحة يف 
حضــن الغرب اللصو ســتقود لبنــان من قعر 
إىل هــوة أعمق لينشــب أخطبــوط النهب أذرعته 
يف اقتصادنــا النحيل املتهاوي ويرتبع عىل الركام 
وكالء وعمالء وأنذال بنســخ تقليدية ومودرن من 
أناجزة السفارات ورســل االنخالع املعادي لكل ما 

وطني.  هو 

افــــــار الرام لحــــــزب  العــــــام  تمــــــر  امل
أعاد انتخاب ســــــيفا هاكوبيان رئيســــــا

عقــد املؤمتر العام لحزب الرامغافار يف لبنان دورته الـ70، 
يف مقــره يف الجميزة، وناقش مجمــل املواضيع وقوم »آداء 

الهيئة التنفيذية وعملها خالل االعوام الثالثة األخرية«.
وتطرق املجتمعون، بحســب بيان، إىل »األوضاع السياسية 
واإلقتصادية يف لبنــان«،  ووضعوا »خططا قصرية وطويلة 
األمد من اجــل معالجتها«. وألقوا »الضوء عىل الوضع املقلق 

.» الحايل يف أرمينيا وأرتسا
وبعــد املداوالت، أعيد إنتخاب ســيفاك هاكوبيان باإلجامع 
رئيسا للفرتة املقبلة، وعهدت إليه »مهمة إختيار أعضاء الهيئة 

التنفيذية الجديدة للحزب يف لبنان«.

الحجــــــار : عهد عون من أفشــــــل العهود
الحريــــــري وموقــــــف  مــــــّرت  التــــــي 
مــــــن االنتخابات ســــــُيعلن عنــــــد عودته

رأى عضــو كتلة »املســتقبل« النائب محمــد الحجار، أن 
»أولويات الناس يف مكان، والســجاالت السياسية يف مكان 
آخر«، مشــريًا إىل أنه »لألسف عهد رئيس الجمهورية ميشال 

عون، أثبت انه من افشل العهود التي مرت عىل البلد«.
وذكــر، يف ترصيح تلفزيــوين، أن »يف تحديات البلد يجب 
أن تتشــابك االيادي، وعىل قاعدة أن يتحمل الكل مسؤولياته«، 
مؤكًدا أن »هنــاك برودة يف العالقة مع القوات اللبنانية، يف 
مسار معّن دأبوا عليه، ورأينا فيه تجاوزات، وإىل اآلن مل نقرر 

التحالفات يف االنتخابات النيابية«.
وأعلن الحجار، أن »رئيس الحكومة األســبق سعد الحريري، 
وتيار املســتقبل، يف مرحلة تقييم لــكل التجربة«، مرصًّحا 
أنه »يف االيام القــــليلة املقبلة، سيكون الحريري يف لبنان، 
وســيعلن موقفــه عــن االنتخابات، وبعد ذلــك نتحدث عن 

التحالفات«.

مثّــن وزير الصحة فــراس األبيض، 
»املساعدات الكبرية التي تقدمها الكويت 
للشــعب اللبناين، ومؤسساته، شاكًرا 
الكويت حكومة وشعًبا، عىل وقوفهم 
الدائــم اىل جانــب لبنــان، ويف أحلك 

الظروف«.
وشــدد، يف ترصيــح لصحيفــة 
»األنبــاء« الكويتية، عــىل ان »لبنان 
بحاجــة إىل الدعم العــريب والدويل«، 
مؤكــًدا ان »أهميته تكمن يف أننا يجب 
أن نحافــظ عىل أفضــل العالقات مع 
العامل، ومع محيطنا العريب واشــقائنا 
العرب، والطريق أصبح واضًحا للجميع 

وما علينا سوى السري فيه«.
وأعلن األبيــض أن »حزام النجاة من 
التســونامي املقبل هو اللقاح«، مشريًا 
التطعيم،  اىل »االســــتمرار بحمالت 
ألنه من الرضوري أن نفــتح املجتمع، 
ألن فوق الـ50% من الشـــعب اللبناين 
أصبح مياوًمــا، فإذا اغلــــقنا عليه 
يكون ذلك مبــــنزلة اعدام، لذلك القرار 
يف موضوع االســتعدادات واإلجراءات 
واللقاح، نستــــطيع أن نســتمر يف 
حــــياتنا ودورتنــا االقتصادية دون 
االقفــال، وهذا ما تفعلــه غالبية دول 

العامل«.

اشــار مكتب االعالم يف رئاســة الجمهورية يف 
بيان، اىل انه تتداول وسائل االعالم معلومات عن أن 
املتعاقديــن واالجراء واملياومن وغريهم لن يتمكنوا 
مــن قبض رواتبهم وتعويضاتهم يف نهاية شــهر 
كانون الثاين الجاري وأن »املراســيم« املتعلقة بهذه 

املسألة »مجّمدة« يف رئاسة الجمهورية .
وذكر البيان بانه »توضيحاً للحقيقة وحساًم ألي 

جدل، يفيد مكتب االعالم باآليت:
- اوالً: درجت العادة قبل نهاية كل ســنة ان يقرر 
مجلــس الوزراء متديــد العمل باملــالكات املوقتة 
وللمتعاقديــن واالجراء الــخ... وهو أمر مل يتم قبل 
نهاية العام املايض بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء 

لالسباب املعروفة.
- ثانيــاً: طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس 
الــوزراء للبت يف هذا املوضوع وغريه من املواضيع 
االخرى العالقة وامللّحة، لكن سعيه مل يستجب، علامً 
أن رئيس مجلس الوزراء كان وّجه مراســلة يف هذا 
الصدد اىل رئاســة الجمهوريــة يطلب فيها معرفة 
موقف رئيس الجمهورية من امكان اصدار موافقات 
استثنائية لتأمن صدور مراسيم تعالج هذه املواضيع 
ومنها: زيــادة قيمة بدالت النقل ملوظفي القطاعن 
العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتامعية للموظفن 

يف القطاع العام عن شــهري ترشين الثاين وكانون 
االول 2021، بدل نقل مقطوع شــهري لالســالك 
العســكرية واالمنية، مستحقات لوزارة الصحة من 
ادوية ومستشــفيات وغريها... إال أّن الرئاسة رأت 
انه من املتعّذر اصدار موافقات اســتثنائية يف ظل 
حكومة غري مســتقيلة وال هي يف مرحلة ترصيف 
االعــامل، وأن الحل املناســب هو يف انعقاد مجلس 
الــوزراء لدرس هــذه املواضيع واصــدار القرارات 

املناسبة يف شأنها.
- ثالثاً: يتضــح مام تقدم أن اي تأخري قد يحصل 
يف معالجة حقــوق املتعاقدين واالجراء واملياومن 
وغريهــا من الحقوق واملوجبات املالية وغري املالية، 
تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات 
مجلس الوزراء حيث املكان الدستوري الوحيد الصالح 
لبت مثل هذه املسائل، وبالتايل فإن املصلحة الوطنية 
العليــا، ومصلحة جميع اللبنانين، تكمن يف انعقاد 
ع وقت ممكن تفادياً ملزيد من  مجلس الوزراء يف ا
االرضار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملن 
فيهــا، مدنين وعســكرين، وبالتــايل باللبنانين 
جميعاً، فضالً عن رضورة مناقشــة مرشوع قانون 
موازنة العام 2022 وعرض خطة التعايف املايل فور 

انجازها«.

األبي : لبنان بحاجة الى الدع العربي والدولي
اللقاح التسونامي املقبل هو  النجاة من  وحزام 

مكتب الرئاســــــة : ل يمّدد العمل باملاكات املوقتة وللمتعاقدين
قبل نهاية العام املاضي بســــــبب عدم انعقاد مجلس الوزرا

اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن، يف 
ترصيح ملناسبة الذكرى السنوية الواحدة والعرشين 
لرحيل الشيخ محمد مهدي شمس الدين،  أننا »نتذكر 
اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين فكرا عمالقا 
وداعيــة وطــن ومرجعية عيش مشــرتك ووحدة 
إســالمية ووطنية، صلبا بقضايا الوطن، مساملا ما 
سلمت مصالح لبنان، ومخاصام كلام تهددت مصالح 
هذا الوطن، حريصا عىل حامية الســلطة والبلد من 
طاعون الفساد والطائفية وتذويب الدولة والتبعيات 
البخســة، حريصا عىل املقاومة وفلســطن، وهو 
عن كليات اإلمام الصدر إمام املقاومة وســيد الفكر 
واملواقف والعيش املشرتك والعنيد بالقضايا الوطنية 
والفقيه برشوط املصالح العامة وإدارة البالد والرائد 
فوق منابر القدس وفلسطن، وهو آخر وصايا اإلمام 
الشــيخ عبد األمري قبالن من قوله: لبنان وصية الله 

ووصية اآلباء، مشــريا اىل ان لبنان يعيش بوحدته 
الوطنية وســلمه األهيل وقراراته السيادية وعناده 
بالدفاع عن اســتقالل وسيادة لبنان ونبذه الحاسم 
للطائفية  واملشاريع التقسيمية، داعيا لتأمن وحدة 
مصريية بن العرب واملســلمن خصوصا فلسطن، 
وقد أو القيادات اللبنانية بقوله: »إياكم واللعبة 
الطائفية وفتنة املتاريس ألنها محرقة األمم ومقربة 

األوطان«.
أضاف »رحم الله اإلمام الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين، والعهد أن نبقى حامة الوطن والعيش املشرتك 
واملصالح الســيادية، وأن ندافــع بكل إمكاناتنا عن 
مصالح هذا الشــعب املظلوم حتى يبقى لبنان مالذ 
اللبنانين جميعا، مسيحين ومسلمن، ألن األوطان 
تعيش بتنوعها وســلمها األهيل ورشاكتها الوطنية 

واألخالقية«.

أكد املكتب الســيايس لحركة »أمل« 
يف اجتامعه الدوري الذي عقد برئاسة 
جميل حايك،«أن الحركة ورئيسها كانوا 
دامئا السباقن  إىل الحوار بن املكونات 
اللبنانية وعىل أهميتــه كعنوان تالق 
اللبنانين عىل ثوابتهم املشــرتكة  بن 
وعنارص قوتهم، وأي حوار بن األطراف 
السياســية بغض النظر عن مندرجات 
جدول أعامله ورأينا فيها، وعن توقيته 
ومســتوى األهميــة واألولويات التي 
يطرحها يف هذه املرحلة، وتؤكد الحركة 
تلبية الدعوة للمساهمة يف إيجاد حلول 

لألزمات التي يعاين منها البلد«.
أضاف البيان » ومع صدور قرار دعوة 
الهيئــات الناخبة وبــدء قبول طلبات 
الرتشــيح لإلنتخابــات النيابية، تؤكد 
حركة »أمل« بكل مستوياتها التنظيمية 
عىل أهمية هذا االستحقاق الدستوري 
يف تعزيــز العملية الدميوقراطية التي 
تتمثل يف اإلختيار الحر للناس ملمثليهم 
إىل الندوة الربملانيــة وفقا لقناعاتهم 
الوطن.ويف هذا الخصوص،  ومصلحة 
فإن الحركــة التي أطلقــت ماكينتها 
االنتخابية لتكون عىل جهوزية كاملة، 

تؤكد أن هذا االستحقاق االنتخايب ليس 
إســتحقاقا موســميا، بل هو ترشيع 
التنفيذية  الســلطة  ورقابة عىل عمل 
وعمل دؤوب ودائم يتمثل بخدمة الناس 
ومؤازرتهــم واالنحيــاز إىل مطالبهم 
املحقة، وتلبيــة احتياجاتهم والوقوف 
معهم عىل مدار السنوات واأليام بثبات 
عــىل النهج وإرصار عىل الخيارات التي 
تشكل عنوان رفعة وعزة الوطن وكرامة 
املواطن، إن ثقــة الحركة بوفاء أهلها 
وأصدقائها وبيئتهــا ملرشوع املقاومة 
والتنمية تســتدعي حشد كل الطاقات 
الحركيــة وعىل مختلف املســؤوليات 
التنظيمية الصديقة لتحقيق اإلنتخابات 
النيابية بأعىل مســتوى من املشاركة، 
والتعبري عن الخيارات الوطنية، وهي إذ 
تتابع بشكل يومي مسار هذا اإلستحقاق 
النيايب تناشــد جامهريها واللبنانين 
إىل وعي اهميــة ودقة املرحلة، وهذه 
املحطة املفصلية يف تاريخ البلد والتي 
يبنى عليها مســتقبله السيايس ودور 
وأحجام مكوناته السياســية ودورهم 
يف الوصول إىل األهداف التي نناضل من 

أجلها لخدمة الناس وحامية الوطن«.

كــــــر شــــــمس الديــــــن : أوصــــــى القيادات قبــــــان في 
ياكــــــ واللعبــــــة الطائفّيــــــة وفتنــــــة املتاريــــــس بقولــــــه 

مفصلّية محطة  االنتخابي  االستحقا   : »أمل« 
ُمكّوناته وأحجام  البلد  مســــــتقبل  عليها  يُبنى 

محمد علوش 

يف شهر كانون األول املايض زارت لبنان 
بعثــة من صندوق النقد الدويل برئاســة 
الرئيــس الجديد للبعثة أرنســتو رامرييز، 
ويومها كان هدف الزيارة إجراء جولة أفق 
عىل كل املواضيع واإلســرتاتيجيات التي 
ينطلــق منها فريق العمل، والتي ميكن أن 
يبنى عليهــا يف أوائل العام الجاري، ومن 
هنا تأيت أهمية الزيارة الرســمية األوىل 
لبعثــة صنــدوق النقد الدويل املوســعة 
املقررة يف الثلث االخري من الشهر الحايل.

إن هذه الزيارة التي ســتجريها البعثة 
للتفاوض  مخصصة  ســتكون  املوسعة، 
عــىل تفاصيل برنامج التعايف اإلقتصادي 
واملايل املتوقع مع لبنان، ما يعني أن الوفد 
سيطّلع من الحكومة عىل ما قامت به يف 
هذا الســياق، لذلك يحاول رئيس الحكومة 
نجيب ميقايت الســباق مــع الوقت ألجل 
إقــرار املوازنة قبل هــذه الزيارة، أو عىل 
األقل أن يكون مرشوع املوازنة عىل طاولة 

مجلــس الوزراء ألجل بحثه وإقراره قبل الزيارة الثانية للوفد 
يف شهر شباط املقبل.

ترى مصادر وزارية أن ميقايت يشــعر وكأنه أمام امتحان 
إثبــات جّديته أمام املجتمع الدويل، وهــو بحال كان يرغب 
بــرتؤس الحكومة االوىل للعهد الجديد، عليه النجاح يف هذا 
اإلمتحــان، وال ميكنــه تحقيق ذلك دون الدعوة اىل جلســة 

حكومية فور االنتهاء من إعداد مرشوع املوازنة.

وتشري املصادر إىل أن العمل يف املوازنة مل ينته، وهو يحتاج 

اىل حواىل 10 أيام أو أســبوعن، والســبب يف التأخري يتعلق 

بعراقيل مالية ونقدية منها سعر الرصف املعتمد، والبحث عن 

إيرادات تغذي الخزينة، وعندما ينتهي العمل بها ستحال فوراً 

اىل مجلس الوزراء، حيث يفرتض مبيقايت أن يدعو اىل جلسة 

ألجل مناقشتها وإحالتها اىل املجلس النيايب، مشددة عىل أن 

ميقايت ســيكون ملزماً بالدعوة اىل جلسة 
بظل بظل االنتقادات التي يتعرض لها سواء 

بالداخل أو بالخارج.
يــدرك ميقايت أن اإلتفــاق مع صندوق 
النقد قــد يكون اإلنجاز الوحيد الذي ميكن 
لحكومته أن تحققه، وأنه املهمة الرئيسية 
التي وصــل للقيام بها، وبالتايل ال ميكنه 
أن يخاطــر، وإقــرار املوازنة هــو الباب 
األسايس ألي مسودة اتفاق مع الصندوق، 
وقد يســتعمل رئيس الحكومة هذه الورقة 

إلحراج الثنايئ الشيعي.
رمبــا اقتنع الجميع بــأن معالجة امللف 
القضايئ صعبة للغاية قبل فرتة االنتخابات 
النيابيــة، وبالتايل ال يوجــد أمام ميقايت 
ســوى ورقة الدعوة اىل جلســة وزارية 
إلقرار املوازنة الجــل تحريك »هّز« الثنايئ 
الشيعي، وهو يسعى لطرح حلول متنوعة 
إلنجــاح هذه الدعوة قبــل حصولها، مثل 
اقرتاح حضور وزير املالية الشــيعي فقط 
خالل الجلســة عــىل أن تكون مخصصة 

فقط للموازنة.
وتكشــف املصادر الوزارية أن موقف الثنايئ الشيعي حتى 
هذه اللحظة ال يزال متشــدداً حيال حضور جلسات الحكومة، 
ولكن مبا يتعلق بحلول وسط كحل حضور وزير املالية فقط، 
فتشــري مصــــادر مطّلعة عىل موقف الثنــايئ إىل أن باب 
النقــاش مفتوح أمام الحلول، مشــددة عىل أن اإلجابة عىل 

طرح كهذا تأيت بعد توجيه الدعوة للجلســة ال قبلها.

ــي يُـــــــســـــــابـــــــق الــــــــــــــوقــــــــــــــت... جـــــلـــــســـــة حــــكــــومــــيــــة ــ ــ ــات ــ ــ ــق ــ ــ ــي ــ ــ م
ـــــــلـــــــ األخــــــــــيــــــــــر مــــــــــن الـــــــشـــــــهـــــــر الــــــــــجــــــــــاري؟ قـــــــبـــــــل الـــــــ

هيام عيد 

مع بــدء الحديــث عــن التحالفات 
اإلنتخابية والتعــاون املرتقب بن قوى 
سياســية مصّنفة يف محور املعارضة 
وقوى مشــاركة يف الســلطة، تكشف 
أوساط نيابية مواكبة للحراك اإلنتخايب 
يف بعض الدوائر التي تشــهد اختالطاً 
الســيايس بن خصوٍم وحلفاء  للنفوذ 
عىل حّد ســواء، أن عملية خلٍط لألوراق 
قد بدأت تسّجل يف الكواليس السياسية 
لهــذه الدوائر، يف مواجهــة التحركات 
التــي انطلقت من قبــل فريق املجتمع 
املدين أو مجموعات الســابع عرش من 
ترشيــن األول، والتــي مل تصل بعد إىل 
مرحلة التوافق عىل مرشــحن ميثلون 
كل هذه املجموعات، ليعمدوا إىل تشكيل 
لوائح موحدة تخوض اإلنتخابات بوجه 
اللوائح الحزبية والسياســية التي بدأت 

تتشــكّل وبرصف النظر عن كل الخالفات السياســية الحادة 
بن بعض أطرافها.

وتؤكــد هذه األوســاط أن صعوبات عــدة تعرتض توحيد 
لوائح املجتمع املدين والقوى السياســية املعارضة للحكومة 
الحالية والعهد، الفتًة إىل أن العناوين املرفوعة تكاد تتشــابه 
بن كل املرشــحن، ولكــن ما من تقاطعات جدية تســمح 
بتوحيــد املواجهة رغم توحيد الشــعار اإلنتخايب، الذي يركّز 
لدى غالبية القوى، عىل إحداث التغيري يف التمثيل الســيايس 
الحــايل وبدء معالجة األزمات املعيشــية واإلقتصادية، عىل 
اعتبار أن اإلستحقاق اإلنتخايب، هو املحطة األوىل التي سوف 

تتيح للمجتمع املدين، إحداث تغيري عىل مســتوى املؤسسات 

الدستورية، وأولها بدايًة من املجلس النيايب.

وفيــام يبذل معارضون يف دوائر الجنوب أو امل الجنويب 

والشــاميل، كام يف بريوت وكرسوان وغريهــا من الدوائر 

»املختلطــة« سياســياً وطائفياً، الجهود من أجل ترشــيح 

شــخصيات تحظى بتأييد شــعبي الفت، تكشــف األوساط 

النيابيــة، عــن أن األحــزاب ال تزال يف مرحلــة متأخرة من 

التضامــن والتعاون اإلنتخابين، من أجل إخراج املنافســن 

»الجدد« من السباق اإلنتخايب، وإمنا هذا الواقع يبقى عرضَة 

للتغيري مع اقــرتاب موعد اإلنتخابات، وبالتايل فإن الفرصة 

متاحة للذهاب بعيداً يف نســج تحالفات ظرفية بن خصوٍم 

سياســين، ولكــن من الســابق ألوانه 
التحالفات، خصوصاً  الكشــف عن هذه 
بن أطراف تشّن حمالت سياسية عنيفة 
عــىل بعضها البعض، ورغــم ذلك تبقى 
محكومًة بالتفاهم ولو بالحّد األد عىل 

خوض اإلنتخابات املقبلة.
ومع انطالق الحــراك اإلنتخايب وبدء 
املاكينات الحزبية اإلســتعداد للعمل يف 
غالبية الدوائر اإلنتخابية، فإن األوساط 
النيابيــة املطلعــة نفســها، تعترب أن 
اإلستحقاق املقبل لن يشبه أي استحقاق 
انتخايب سبقه، إذ أن كل اللوائح املتنافسة 
سياســية أو حزبية أو مجتمع مدين أو 
معارضة أو مســتقلة، ســوف تخوض 
الكربى  التحوالت  املواجهة تحت تأثــري 
سياسياً ومالياً واجتامعياً ومعيشياً، من 
دون إســقاط حال التوتر والتصعيد عىل 
أكــرث من محور داخــيل وأيضاً خارجي 
يف ظل عمليات خلط األوراق ورصاعات 

املحاور يف املنطقة.
ولذا تتوقع األوســاط نفسها أن يكون العامل األكرث تأثرياً 
يف اإلنتخابــات، اإلنتامء الســيايس والطائفــي والحزيب 
بالدرجــة األوىل، ولكن الهاجس اإلجتامعي ســيحرض بقوة 
ويف غالبية املناطق وسيــــشكل ضغطاً عىل كل املرشحن، 
وهو ما سيدفع بعض األحزاب والتيارات إىل تغيري نسبة كبرية 
من نوابها الحالين ملصلحة وجوه جديدة، بســــبب عمليات 
اإلنتقاد الواســعة التي يتعرضــون لها منذ 17 ترشين والتي 
ســتؤثر عىل حجم التأييد العام للقوى واألحزاب الرئيسية يف 

دوائر كربى.

ــــــزاب ـــ ـــ ـــ ــــــة األح ـــ ـــ ـــ ــــــح وُمواجه ـــ ـــ ـــ ـــد اللوائ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــار توحي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــام اختب ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي أم ـــ ـــ ـــ ــــــع املدن ـــ ـــ ـــ املجتم



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
الثلثاء 11 كانون الثاين 2022

ســـــرقـــــوا أشــــــــخــــــــا  عـــــلـــــى    الـــــقـــــبـــــ 
ــارات ــي ــس ــدة ل ــائـ 2 بـــطـــاريّـــة عـ ــد املـــنـــازل  ــ ــن أح مـ

ــة ــ ــة الصحّي ــ ــز الرعاي ــ ــى مراك ــ ــت عل ــ ــن جال ــ ــز الدي ــ  ع
ميــــن احتياجاتهــــا البــــت »الصحــــة« بت ــــا صــــور و فــــي ق

ا بو امل

ال الجول

ــوّر فـــــي تـــــجـــــارة املــــــخــــــّدرات ــ ــ ــتـ ــ ــ ــف ُمـ ــ ــي ــ ــوق ــ  ت
وتـــــــرويـــــــجـــــــهـــــــا فـــــــــي دوحــــــــــــــة عــــــرمــــــون

العامة  املديريــة  اعلنت 
لقوى األمن الداخيل - شعبة 
العالقــات العامة، يف بال 
لها انــه: »فجر تاريخ 1-1-
معلومات  توافــرت   ،2022
ملخفر قانــا يف وحدة الدرك 
اإلقليمي عن وجود ســيارة 
ازرق  لون  رابيد«  »رينو  نوع 
قانا   بلدة  لوحات يف  دون 
محلة الخشــنة بشكل يثري 

الريبة.
توجهت  الفــور،  عــىل 

دورية من هذا املخفر اىل املكان املشار اليه، 
وضبطت السيارة والقت القبض عىل كل من: 
1، لبناين( السائق، ع.  ح. ع. )مواليد عام 0
1، فلسطيني(، س. ع.  ص. )مواليد عام 5

1، سوري(. م. )مواليد عام 6
وبتفتيــش املركبة اآلليــة، عرثت عىل 21 
بطارية لسيارات وآليات مختلفة من عدة أنواع 
واحجام، وأدوات تستخدم يف عمليات الرسقة.

كام تبن انهــم أقدموا عىل عملية الرسقة 
من منزل أحد املواطنــن - الذي مل يكن عىل 

علم بالرسقة- الكائن يف البلدة املذكورة.
باســتامع األخري، افاد انه يعمل يف مجال 

املرسوقات  عىل  وتعرف  الســيارات  كهرباء 
أنها  1500 وأكّد  التي تقدر قيمتها بنحو 
تعود له، واتخذ صفة االدعاء الشخ بحق 

املوقوفن.
بالتحقيق معهــم، اعرتف )ح. ع.( بقيامه 
قة  باالشــرتاك مع الثاين والثالــث عىل 
البطاريات، وقد تبــن ان األول من أصحاب 
قة ورضب وايذاء، والثاين  السوابق بجرائم 
بجــرم ترويج عملة مزيفــة، والثالث بجرم 

استعامل مزور.
وأودع  مالكهــا،  اىل  املرسوقــات  اعيدت 
املختص،  القضاء  املضبوطات  مع  املوقوفون 

بناء عىل اشارته«. 

جالت رئيسة لجنة 
املرأة والطفل النيابية 
النائــب عنايــة عز 
سلسلة  عىل  الدين، 
مراكز رعاية صحية 
اوليــة يف مدينــة 
ومنطقتها،  صــور 
لالطــالع  وذلــك 
هذه  اوضــاع  عىل 
واحتياجاتها  املراكز 
واستكامال للقاء الذي 
عقده لقاء الجمعيات 
االسالمية يف مدينة 
وحرضتــه  صــور 

النائب عز الدين وخصــص للتباحث يف ازمة 
فقدان االدوية وغالئها يف السوق اللبنانية.

والجولة شــملت مراكز مؤسســة عامل 
والكيان والصليــب االحمر اللبناين يف مدينة 
صــور اضافة اىل مراكز العباســية ومعركة 
وطورا.واطلعــت عىل ســري االعامل يف هذه 
املراكز وقد تبن انها تعاين من نقص كبري يف 
ادوية االمراض املزمنة، كام تبن حاجة بعض 
املراكز اىل اجهزة اشــعة واجهــزة للخدمات 

املخربية.
واوضحــت عز الديــن ان ادوية االمراض 
املزمنة مثل السكري وامراض القلب والضغط 
تتم بطريقة  الصحــة،  التي تصل من وزارة 
غري منتظمة اما املصادر االخرى كالجمعيات 
االهليــة واملنظامت الدوليــة فال تعوض اال 
نســبة محدودة من النقص. ودعت »اىل ان 
املحلية  املنظــامت  بتشــجيع  الوزارة  تقوم 

والدولية املانحة برشاء االدوية املصنعة محليا 
كــام طالبت بتزويد مكتــب الدواء يف صور 
والرسطانية  املســتعصية  االمراض  بادوية 
وذلــك للتخفيف من عبء كلفــة النقل عىل 
املر الذين يتوجهون اىل بريوت للحصول 

عىل ادويتهم«.
اضافت »ان االطباء يف املراكز الصحية اشاروا 
اىل ازديــاد حاالت نقــص التغذية وانخفاض 
االوزان عنــد االطفال وحاالت فقــر الدم عند 
املراهقن والشــباب. ودعت وزارة الصحة اىل 
االلتفات لهذه املسألة والتحرك الرسيع لوضع 

حد لهذه الحاالت ومنع تفاقمها.«
ويف ختام جولتها، اشارت عز الدين »اىل انها 
ستســتكمل زياراتها ملراكز اخرى يف املنطقة 
خالل االيام املقبلة وذلــك لتكوين صورة عن 
اوضاع هذه املراكز لتقوم مبتابعة احتياجاتها 

عند الوزارات املعنية«.

اعلنــت املديريــة العامة لقــوى األمن 
الداخيل – شعبة العالقات العامة، يف بال 
لها انه: »يف إطــار مكافحة ظاهرة تجارة 
املتورطن  املخدرات، ومالحقــة  وترويــج 
وبنتيجة  وتوقيفهــم.  الجرائــم،  هذه  يف 
نفذتها  التي  وامليدانية  االستعالمية  الجهود 
القطعــات املختصة يف شــعبة املعلومات 
يف قوى األمــن الداخيل، متكنت من تحديد 
هوية أحد تجار املخدرات يف دوحة عرمون، 
داخل  املخدرة  املــواد  بتخزين  يقــوم  الذي 
منزلــه وتوزيعها عىل عدد مــن املروجن 
يف املحلة، ويدعــى: أ. ع. )من مواليد عام 
للقضاء  1، فلســطيني(، وهو مطلوب  2

ذاته. بالجرم 
بتاريخ 27-12-2021، وبعد رصد ومراقبة، 
دهمت دوريات من الشــعبة منزله، ومتكنت 
مــن توقيفه. وضبطــت كميــة كبرية من 
1 »طبة  4 مادة الكوكاين مقســمة يف 
أنواع  مــن  مخدرة،  وحبوب  بالســتيكية«، 
16 كيســا مــن النايلون،  مختلفة، داخل 
4 أجهزة خلوية، ومبلغ  باإلضافة إىل ضبط 

مايل.
بالتحقيق معه، اعرتف مبا نسب إليه.

أجري املقتىض القانــوين يف حقه، وأودع 
مع املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل إشارة 

القضاء املختص.

ــع نـــف عــمــلــيــة دفـ ــ اســـتـــ ــيـ ــجـ الـ
ــ ــ ــار املرف ــ ــّرري انفج ــ ــات ملت ــ التعوي

اعلنــت قيادة الجيــش يف بيان، انه »بعــد توقيع  رئيس 

الجمهورية العامد ميشــال عون مرسوم ســلفة مبلغ 50 

مليار لرية الستكامل دفع التعويضات ملترضري انفجار مرفأ 

بريوت، يستأنف الجيش اليوم عملية توزيع التعويضات عىل 

الوحدات السكنية املترضرة يف املناطق )الكرنتينا، مار مخايل، 

الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، املدور والرميل( املصنفة 

متوسطة ودون املتوسطة ومل تستفد سابقا من التعويض«.

وا وقـــفـــات احــتــجــاجــّيــة ــاعــدو قـــو األمــــن نـــفـــ ــق ــت ُم
ــة ــ ــفيات واملعالج ــ ــى املستش ــ ــول ال ــ ــن الدخ ــ ــ م ــ ملنعه

ــــة ــــا ــر بــــاكــــســــتــــان ســـــّلـــــ مــــــــــواد  ــ ــي ــ ــف  ســ
ــة بـــــاد لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي ــوم ــك ُمـــرســـلـــة مـــن ح

را ى   ما مست ا  اعت
نفــذت مجموعــات املناطــق يف »تجمع 
متقاعدي قوى االمن الداخيل« وقفات احتجاجا 
عىل ما يتعرض له متقاعدو قوى االمن الداخيل 
من صعوبــة يف الدخول اىل املستشــفيات 

ومعالجتهم وفرض مبالغ مالية عالية عليهم. 
ولفت التجمــع  يف بيان، اىل ان »املديرية 
العامة )لقوى االمــن الداخيل( بدل ان تقوم 
بواجبهــا تجاه املتقاعديــن وتغطية نفقات 
معالجتهم، تقف متفرجة عىل هذا الوضع من 
اليوم   دون تدخل، لذلك ستنفذ )املجموعات( 
وقفــات احتجاج يف االماكــن التالية:امام 
امام مستشفى  املال يف طرابلس،  مستشفى 
املقاصــد او مركز الحلو الطبــي، امام مركز 

صور الطبي، وامام مركز السعديات الطبي«.
وأملت »املشاركة والتنسيق مع مجموعات 

كل ضمن نطاقه ملعرفة وقت الوقفة«.

وكان نفذ متقاعدو قــوى االمن الداخيل، 
يف  املال  مستشــفى  امام  احتجاجية  وقفة 
الشــهيد عبد  ارملة  طرابلس، تضامنــا مع 
الحفيظ االيويب التي أدخلت اىل املستســفى 

ليرتتب عليها مبلغ كبري جدا .
بدأ املعتصمون تحركهم بالنشيد الوطني، ثم 
دقيقة صمت الرواح الشهداء .ثم ألقى العميد 
املتقاعد بسام االيويب كلمة أشار فيها اىل أن 
اللقاء »تحية اىل روح الشــهيد عبد الحفيظ 
االيويب الذي أدخلت زوجته اىل املستشــفى 

لتأيت فاتورتها 300 مليون لرية لبنانية«.
 وعرض التصاالته مــع املدير العام لقوى 
اصحاب  ونقيــب  الصحــة  ووزير  األمــن 
قوى  تسديد  بعدم  أبلغه  الذي  املستشــفيات 
األمن ملســتحقات املستشــفيات منذ عرش 

سنوات . 

باكستان  ســفارة  أعلنت 
انه  بيــان،  يف  لبنــان  يف 
»للتعبري عــن تضامنها مع 
الشــعب اللبناين، أرســلت 
الباكســتانية  الحكومــة 
غذائية  مبواد  محملة  طائرة 
الشخصية  الوقاية  ومعدات 
1( يوم العارش  ) كوفيــد- 
 ،2022 الثــاين   كانون  من 
درواين  نجيب  السفري  وقام 
لبنان  يف  باكســتان  سفري 
بتســليم مــواد االغاثة اىل 
من  ســكينة  حيدر  الجرنال 

الجيــش اللبناين صباح أمس يف مطار رفيق 
الحريري الدويل.

للســلطات  االغاثة  مواد  تســليم  وعقب 
دوراين عن  نجيب  الســفري  اعرب  اللبنانية، 

تضامنه االخوي مع الشــعب اللبناين. ونقل 

الجــرنال حيدر ســكينة امتنــان الحكومة 

االغاثة  مواد  باكســتان  الرســال  اللبنانية 

للشعب اللبناين«.

را ى   ما مست ا  اعت

ــر ــي ــ قــــانــــونــــي كــب ــ ــط وهــــــــــاب: خــ
ّ الوقوع به في دعوة الهيئات الناخبة ت

أشــار رئيس حزب التوحيد العريب، الوزير الســابق وئام 
وهاب، يف ترصيح عىل مواقــع التواصل اإلجتامعي، إىل أن 
»خطأً قانونياً كبري تم الوقوع به يف دعوة الهيئات الناخبة«، 
سائالً: »فهل سيتقدم أحد بطعن يؤدي لتأخري اإلنتخابات؟«.

وكان قد وّقع وزيــر الداخلّية والبلديّات بســام املولوي، 
بنهاية العام 2021، مرسوم دعوة الهيئات الّناخبة لتنتخاب 

أعضاء مجلس النواب، وفًقا للمواعيد اآلتية:
- اقــرتاع اللّبنانّين املقيمن عــىل األرايض اللّبنانّية، يوم 

األحد الواقع فيه 2022-5-15.
- اقرتاع املوظّفن الّذين سيشــاركون بالعملّية االنتخابّية، 

يوم الخميس الواقع فيه 2022-5-12.
- اقــرتاع اللّبنانّين غري املقيمن عــىل األرايض اللّبنانّية، 
يوَمــي الجمعة الواقع فيــه 6-5-2022 أو األحد الواقع فيه 
8-5-2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمّية يف 

الدول الجاري فيها اإلقرتاع.

نّية ــرورة و ولــيــن ضــ املــســ بــيــن  الــحــوار  الــخــطــيــب: 

»املـــــرابـــــطـــــون« مـــــن  وفـــــــد  مـــــع  زار   حـــــمـــــدان 
ُمهنئين كــســّيــة  ــو االر الــقــبــطــّيــة  الــكــنــيــســة  ــيــس  رئ

أكد نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعىل الشــيخ عــيل الخطيــب أن الحوار 
لبنــان رضورة وطنية  املســؤولن يف  بن 
االوضاع  الناجمة عــن تدهور  االزمات  لحل 
املعيشــية يف ظــل االنهيــار االقتصادي، 
انقاذية  مام يســتدعي اعالن حالة طوراى 
يف  واجباتهم  املسؤولون  خاللها  من  يتحمل 
إنتاج تفاهامت وطنية من خالل تشــاورهم 
الوطن واملواطنن  ولقاءاتهم لتكون مصلحة 

فوق كل االعتبارات.
التالقي  اىل  الروحيــة  املرجعيــات  ودعا 
وتهيئة  الوطنيــة  الوحدة  تعزيــز  اجل  من 
االرضية لحوار وطنــي يوصل إىل تفاهامت 

لحل االزمــات. وتابع »ونحن اذ نجدد دعوتنا 
الوطني  الخطاب  بالتزام  السياســية  القوى 
والتشاور  التالقي  اجواء  يشيع  الذي  الجامع 
واملســاهمة يف تعزيز اللحمة بن املواطنن 
وإزالــة العقبــات التــي تحــول دون لقاء 

املسؤولن وتفاهمهم«.
وشدد الخطيب عىل »رضورة التجاوب مع 
الجهود واملساعي املبذولة لتعزيز التعاون بن 
النظر بن اقطاب  اللبنانين وتقريب وجهات 
السياســة مبا يحقق االســتقرار السيايس 
واالقتصادي وينعكــس ايجابا عىل االوضاع 
املعيشية املرتدية التي تنهك تداعياتها كواهل 

اللبنانين«.

القياديــة يف حركة  الهيئــة  أمــن  زار 
النارصيــن املســتقلن املرابطــون العميد 
مصطفى حمدان مــع وفد من الهيئة، رئيس 
الكنيســة القبطية األورثوذكسية يف لبنان 
األب أندراوس األنطوين يف مقر الكنيسة، يف 
حضور النائب العام القضايئ يف الكنيســة 
املحامي عبدالله مســلم، مقدمن له التهنئة 

بعيدي امليالد ورأس السنة.
بوفد  األنطــوين  أنــدراوس  األب  ورحــب 
املرابطون، بحسب بيان املرابطون  مؤكدا »حرص 
الكنيســة القبطية عىل توحيد الكلمة وتحمل 
املســؤولية الوطنية بن كافة أطياف املجتمع 
اللبناين، من أجل الخروج من األزمات االجتامعية 
واالقتصادية، متمنيا للبنانين عموما الســالم 

والتقدم واالزدهار والعيش اآلمن«.
بزيارة  نقوم  قال حمدان:«عندمــا  بدوره، 

الكنيســة القبطيــة، كأننا نــأيت اىل دارنا 
العريب  القومي  وكنيستنا، ودامئا هذا الحس 
الكبري، وهذا الحس املرصي واللبناين، يشكل 
لنا كمرابطــون التالحم واملحبة بن كل أبناء 
أمتنا، يف مواجهة ما مر بنا من أيام عصيبة، 
هدفها األســايس كان التفتيت والتقســيم 

والتفرقة بن أبناء الوطن الواحد«.
وأكد حمدان »أن مرص املحروسة بقيادتها 
وكل أبنائهــا عىل اقتناع تام أنها الفيصل بن 
الداء والدواء وبن الحق والباطل وبن الرجس 
والبطالة. هذه هي مرص بالنســبة لنا كانت 
وســتبقى املثل واملثال لكل أمتنــا العربية، 
وستبقى هي الصخرة التي ترتكز عليها هذه 
األمة، ومرص »مبسلميها وأقباطها سيبقون 
منارة هذه األمة وهم الذين يصونون ويحمون 

األمن القومي العريب«.

مناه تــطــويــر  ســبــل  عـــرض  ــوم  ســل
ــــة ــــر التربي ــــع وزي ــــي م ــــ الصيدل التعلي

و ب مع  ال
زار نقيــب الصيادلة جو ســلوم وزير الرتبيــة والتعليم 
العايل عباس الحلبي يف مكتبه يف الــوزارة، وجرى البحث 
يف  مواضيع تربوية عدة الســيام مناهج التعليم الصيديل، 
واالختصاصات املرتبطة بها وســبل تطويرها، باإلضافة اىل 
العمل عىل تحديد عدد الخريجــن الصيادلة منذ البداية مبا 

يناسب سوق العمل. 

ــقــبــل ســفــيــر مــالــيــزيــا ــى اســت  املــرتــ
ــر األونـــيـــســـكـــو ــ ــص ــ وجـــــــــاال فـــــي ق

املر مستقبال الس املالي
عرض وزيــر الثقافة القايض محمد وســام املرتىض يف 
مكتبه يف قرص االونيسكو، مع سفري ماليزيا يف لبنان آزري 
بنامت يعقوب، العالقات الثنائية ال سيام الثقافية منها. كام 
تناول البحث امكان التعاون بن البلدين لتفعيل النشــاطات 
الثقافية، باالضافة اىل موضوع ســبق وتطرق اليه الجانبان 
يتعلق مبا ميكــن ان تقدمه ماليزيا من دعم ملا يحتاجه قرص 
االونيســكو، بعد ان اعلن الوزير املرتــىض بانه اصبح املقر 

الرسمي لوزارة الثقافة. 
ويف هذا االطار، جال املرتىض والســفري يعقوب يف ارجاء 
املقــر، لالطالع عن كثــب عام ميكن ان تقدمــه ماليزيا من 
احتياجات للمكاتب، وما يتضمن من تجهيزات ومعدات ولوازم.
والتقى وزير الثقافة، الســيدة رميا شحادة وتم البحث يف 
اإلجراءات والخطوات الالزمة من أجل إمتام معاملة استمالك 
منزلن يف محلــة زقاق البالط أحدهام قطن فيه الشــاعر 
اللبناين األخطل الصغري والثــاين قطنت فيه الفنانة الكبرية 
فريوز، »ملا ميثله املنزالن إن عىل مســتوى الرمزية أو كإرث 
مادي وغري مادي يقت حفظه وتأهيله وتفعيله واستثامره 
مبا يخدم الصورة البهية للرتاث اللبناين، ومبا ينســجم مع 

أعطية وابداعات األخطل الصغري وفريوز«.

ــددة ــشـ ــة مـ ــ ــّي ــ ــائ ــ ات وق جـــــــــــرا ــــق.. و ــودة الـــــى املـــــــــدار فــــي املــــنــــا ــ ــع ــ ــال ــ ــاوت ب ــ ــف ــ ــت ــ ــزام ُم ــ ــتـ ــ الـ
يختلف مشــهد االلتزام بالعودة إىل املدارس، تطبيقاً لقرار 
وزارة الرتبيــة، بن منطقة وأخرى. األصــوات املنّددة بقرار 
الوزير عباس الحلبي العــودة إىل التعليم الحضوري بدءاً من 
صباح اإلثنن طغت عىل مســار العــودة اآلمنة للطالب وفق 

بروتوكول صحّي أعلن عنه.
نســبة متفاوتة يف االلتــزام إذاً، بن املدارس الرســمية 
التي آثرت البقاء عىل إرضابهــا، واملدارس الخاصة التي التزم 
بعضها بفتح املدارس، فيام ترك البعض اآلخر الحرية إلدارات 
األفرع يف املناطق باتّخاذ القرار املناسب وفق الوضع الوبايئ 

للمحيط وتطّوراته.
وكان عِقد اجتامع مســايئ أمس األول يف وزارة الرتبية، 
التّخاذ القرار النهايئ بشــأن إنهاء عطلة األعياد أو متديدها، 
خلص إىل رضورة إعادة فتح املــدارس يف لبنان حرصاً عىل 
عدم ضيــاع عام درايس جديد، بعد عامــن مثقلن باألزمات 

الصحية واملعيشية.
ويســتند إرصار وزارة الرتبيــة اىل قــرار فتح املدارس 
والتعليم الحضــوري االثنن اىل وجهة نظــر تقول ان كل 
البلد بأسواقه وقطاعاته ميارس األعامل يف شكل طبيعي، 
فلــامذا تبقى املدارس خــارج هذا الواقــع؟ ثانياً مل تؤّجل 
الــوزارة قرارها ألســبوع إضايف وهدفها حــض املعلمن 
العودة بال ضغوط خصوصاً أن جزءاً من املســاعدات  عىل 
بالـ«فريش« دوالر تســلّمه املعلمون وال مــربّر لعدم فتح 

املدارس.

 يف بريوت 

ففي بريوت بدا التشــّدد باإلجــراءات الوقائية عند مداخل 
املدارس التي فتحت أبوابهــا أمام الطالب وذويهم، من قياس 
لدرجة حرارة التلميذ والحفا عىل التباعد االجتامعي إضافة 

إىل وضع الكاممة الواقية.

 يف الشامل 

أما يف الشــامل، فلم تفتح املدارس الرســمية أبوابها وال 
الثانويــات والروضــات واملعاهد الفنية، وامتنع األســاتذة 
واملعلامت عن تلبيــة قرار وزير الرتبية بالعودة إىل التدريس، 
وهم لن يعودوا مهام مورست عليهم من ضغوطات إاّل بعد نيل 
مطالبهم وأبرزها التقدميات املالية التي تسمح لهم باالنتقال 
إىل أعاملهم وتخّفف عنهم الضائقة االقتصادية واالجتامعية 
التي يعيشــونها.كام أّن التفيش املجتمعي الرسيع لفريوس 
»أوميكرون« يف املنطقة ساهم يف إرجاء العودة إىل املدارس.
اإلقفال تام وشامل يف املدارس الرسمية عىل اختالفها يف 
طرابلس وأقضية زغرتا الكوره، برّشي والبرتون، كام أّن املدارس 
الخاصة يف غالبها يف هذه األقضية مّددت عطلة اإلعياد إىل 
االثنن املقبل لحن وضوح مسار تفيش »أوميكرون«. كام ان 
التزام املدارس الخاصة باإلرضاب شــبه تام،  يف حن فتحت 
بعض مدارس اإلرساليات األجنبية يف الكورة أبوابها واتّبعت 

نظام وقاية كبريا جّداً للتالميذ واألساتذة.
كذلك، شــاركت املدارس الرســمية يف قضــاء الكورة يف 

التــي  التحذيــري  االرضاب 
دعــت اليه روابــط التعليم 
الرســمي ، فامتنع االساتذة 
عن الحضور للمدارس. كذلك 
الخاصة  املــدارس  اقفلــت 
بسبب  اســبوع  ملدة  ابوابها 

جائحة الكورونا.

 يف الجنوب 
الرتبوي  القطــاع  شــهد 
الرســمي يف محافظة لبنان 
لجهة  انقســاما  الجنــويب 
باإلرضاب،  االساتذة  استمرار 
بعد انتهاء العطلة املدرســية 
والعودة إىل التدريس إىل حن 
التي  حصولهم عىل مطالبهم 
اقر وزير الرتبية بأحقية ايفائها 
لهم للقيام بواجبهم التعليمي 

يف ظل الظروف املعيشية الصعبة وارتفاع أسعار املحروقات.
فقد التزم 16% مــن املدارس بدء التدريس عىل مســتوى 
الجنوب. أما عىل صعيد قضاء صيدا فقد فتحت مدرستان من 
اصل  مدارس ابوابها يف مدينة صيدا إذ حرض املدير وعدد من 
أفراد الهيئة اإلدارية من دون أســاتذة أو طالب واخرى خارج 
نطاقها يف عن الدلب، فيــام التزمت مدارس مدينة صور الـ 

16 باستقبال طالبها كاملعتاد بعد انقضاء العطلة، وذلك عىل 

الرغم من دعوة الحلبي املدارس الرسمية إىل فتح أبوابها.

كذلك فإن بعض املدارس الخاصة أقفل وبعضها اآلخر، رشع 

أبوابه الستقبال الطالب وعودة التدريس.

أن جزءاً مــن املســاعدات بالـ«فريش« دوالر  وخصوصاً 

تسلّمه املعلمون وال مربّر لعدم فتح املدارس.

ي املت  املدا ا ا الو را اال



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
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وجهــت الهيئة اإلداريــة لرابطة  موظفي 
اإلدارة العامــة »تحيــة إكبار لــكل الزمالء 
املوظفــن الذين يخوضون عن معظم  رشائح 
القطــاع العام ، نضاال أقل مــا يقال فيه، انه 
باللحم الحــي«، متمنية  »ان يحمل هذا العام 
لهــم وللبنانين الصابريــن أجمعن، الخري 
والربكة والصحة،  والخالص لوطننا املعاين، 

وعدالة السامء لكل مظلوم«. 
وقالــت يف بيان امس: »طفح كيل املعاناة، 
والصــرب نفد واالنهيار الــذي عصف باإلدارة 
العامــة  وبالعاملن فيها وبعائالتهم  شــيبا 
وشبانا وأطفاال وأطاح كل املقدسات،  الكرامة 
وحق الحياة وحق الصحة وحق التعليم وحق 
العيــش الكريم مقابل عــرق الجبن، ما  زال 

يتفاقم. واملعاناة تزداد يوما بعد يوم«.
اضاف: »ان  مشــاهد الــذل أمام املصارف 
للحصــول عىل بعض فتات بقيت من الرواتب 
هي أحد اوجه هــذه  املعاناة. ورغم االجتياح 
% ويزيد،  العاصف لرواتبنا الذي اقتص منها 5
نحــن اليوم عــىل  موعد مع زيــادة الدوالر 
للدوالر  الرســمي  الســعر  الجمريك، ورفع 
األمــرييك، ورفع الرســوم  وكل الخدمات. 
وحدهــا رواتب أصحاب الدخل املحدود باللرية 
اللبنانية، وموظفــي اإلدارة  العامة أبرزهم، 
وتعويضات رصفهم، ما زالت الثمن الذي يدفع 
عن كل مسؤول عن االنهيار.  ومل يتبن أن أحدا 
يف هذا البلد  يهتم  لوقف هذه املجزرة، حتى ما 
اســموه  منحة إجتامعية ال تكفي مثن سرتة 
طفــل تقيه الصقيع، ليســوا بصدد إنجازها، 

تأكيــدا  الســتهتارهم بتأمن ولو بعض رمق 
ملوظف تقوم الخدمة العامة عىل تضحياته«. 

وذكرت الهيئة مبطالبها:
الكافيــة   التغطيــة  يف  اع  اإل  - »اوال 
للتقدميات الصحية لدى  الصناديق الضامنة، 
إذ يعيش كثريون منا يوميا مواجهة مع املوت 
أمام املستشفيات، وال  من يرحم  وال من يكرتث. 
  ثانيا - إقرار ســلفة عىل تصحيح  الرواتب 

تتناسب وانخفاض قيمتها. 
احتساب تعويضات الرصف مبا يتناسب  مع 

انخفاض قيمتها امام الدوالر األمرييك.
   ثالثا- تأمن بونات  بنزين تتناسب كميتها 
واملسافات التي تفصل سكن املوظف عن مقر 
عمله،  او لكمية  مقطوعة مبعدل 12 صفيحة 
بنزين شهريا )نصف صفيحة يوميا(. فمبلغ 
64 الف لرية، ومل تقر  بعد ال تكفي لتغطية ربع 

بدل نقل معظم املوظفن«.  
وإذ دعت إىل  »إبعاد اإلدارة العامة وحقوق 
العاملــن فيها عــن التجاذبات السياســية  
كافة«، دعت كذلك إىل »احرتام حرية املوظفن 
الشــخصية يف اخذ اللقــاح أو  عدمه،  فلكل 
خصوصية وضعــه الصحي ومالءمته ألخذ 
اللقاح، ومن حقه ان يكون لديه  هواجس لهذه 
الناحية، ال تســتطيع أي جهة رسمية إعطاء 

ضامنات بشأنها«. 
وأكــدت الهيئــة  أخريا، »االســتمرار يف 
االرضاب املفتوح  حتى االستجابة للمطالب«.  
وكــررت األمنيات »بأن يكــون هذا العام عام 

الخالص والتعايف«.

فـــــــــــــــي االدارة العامـــــــــــــــة ُمســـــــــــــــتمّرة رابطـــــــــــــــة مو
ــــــــــــب ـــ ـــــــــق املطال ـــ ـــ ــــــــــــى تحقي ـــ ـــــــــوح حت ـــ ـــ ـــــــــراب املفت ـــ ـــ باالض

ذكــرت  مصادر مطّلعة إىل أنّه »يجري الحديث عن أّن  ال رواتب لجميع املتعاقدين، يف 
حال مل ينعقد  مجلس الوزراء  وتجدد كّل العقود كام يف كّل سنة«.

ولفتــت املصــادر إىل أنّه »كان من املفرتض أن يصل إىل  وزارة املال  منذ شــهر ترشين 
الّثاين املايض، مرســوم  من مجلس الوزراء لتجديد عقود املتعاقدين وإجراء تقييم األداء 
لهم، إىل جانب مثابرة  العمل، وهذا ما مل يحصل حّتى اليوم«، مشــريًة يف الوقت نفســه 
إىل أّن  »وزارة املال مل تبّت مبوضوع رواتب املتعاقدين واألجراء، بســبب عدم صدور أّي  

قرار عن مجلس الوزراء.

ــــــن ؟؟؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــب للمتعاقدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال روات

اكد رئيس اتحادات ونقابات 
النقل  الربي يف لبنان بســام 
طليس، يف حديث لـ«النرشة« 
أن »يــوم الخميس  ســيكون 
يوم غضب عىل كامل االرايض 
اللبنانية«، مشريا اىل أن »كافة  
بارتفاع  تتأثر  التي  القطاعات 
أسعار املحروقات ستشارك يف 
االرضاب، وستعلن موقفها يف  

وقت الحق«.
وتابع طليس :«قطعنا كافة 
اإلتصاالت مع املعنين للتفاوض 
التحركات  فكل  بشــأن وقف 

الوعود الســابقة مل تنفذ، واملطلوب االلتزام 
باالتفــاق الذي تم بيننا وبن رئيس  الحكومة 

نجيب ميقايت«.
وذكّــر طليس بأن »اتحادات ونقابات النقل 
الــربي نفذت تحركن يف   و 16 كانون األول 
املــايض، واعتربنا تلك التحــركات املحدودة 
كرســالة  للمعنين، ولكن عــىل ما بيدو أن 

الرسالة مل تصل بالشكل الصحيح، ولذا تحرك 
الخميس  سيكون مختلفا بالشكل واملضمون، 
وقد قمنا بجوالت يف كافة املحافظات والجميع 

يطالبون  بتحرك ضخم وارضاب مفتوح«.
وأعلن طليس »اننا سنعقد مؤمترا صحافيا 
يف مقر االتحاد العاميل  العام يوم االربعاء يف 
متام الســاعة 11 قبل الظهر لإلعالن عن آلية 

التحرك والخطوات  املقبلة«.                     

ب يــــوم  ــون  ــك ــي ــيــس س ــخــم ال يــــوم   : ــيــس  ــل
وقـــطـــعـــنـــا كـــــل االتـــــــصـــــــاالت مـــــع املــعــنــيــيــن

تعاين بلدات وقرى يف منطقة النبطية من 
انقطاع غري مســبوق يف شبكتي  االتصاالت 
الخليوي  MTC و AlFA دون معرفة االسباب 
وبغياب اي بيان توضيحي عن الرشكتن يعلن 
عن هذه  االعطال، ما تسبب بأزمة اضافية لدى 
املواطنن بعدما شلت حركة التواصل الهاتفي  
بينهم وخصوصا لدى املؤسســات التجارية 
والصحية والرتبوية واملصارف  وغريها. كام  
4 لدى االف  3 و توقفــت خدمة االنرتنــت 
املشرتكن  والقى هؤالء صعوبة يف التقاط بث 

االنرتنت اال يف املرتفعات، وذلك نتيجة ايقاف  
العديد من محطات البث يف املناطق.

تســببت االعطال املتكررة التي  تحصل يف 
غرفة التغذية النرتنت الDSL التابعة الوجريو 
مبعانــاة لدى مئات الطالب الذين حرموا  من 
متابعة دروســهم اوناليــن. يذكر ان توقف 
محطة  التغذية يف الرشقية ازداد يف االشهر 
القليلة االخرية دون مساع لدى القيمن اليجاد  
حل لهذه املشــكلة التي تنعكس ســلبا عىل 

املواطنن والطالب عىل حد سواء.

ــيــر مــســبــو ــة تــعــانــي مـــن انـــقـــطـــاع  ــطــي ــب ــن ال
ــت« ــرن ــت ــاالت الــخــلــيــويــة وخـــدمـــات »االن ــصـ فــي االتـ

ن ا  االن انق

دعا وزير الصناعة جورج بوشــكيان إىل أن 
»تكــون العالقات اللبنانيــة  - العراقية مثاال 
يحتذى لتشمل ســائر الدول العربية وتتحقق 
السوق العربية املشرتكة،  فنزداد قوة وتأثريا يف 
الســاحتن اإلقليمية والدولية«، مشددا عىل أن  
»توقيعه ووزير الصناعة واملعادن العراقي منهل 
الخباز مذكرة التعاون بن  وزاريت الصناعة يف 
لبنان والعراق خطوة يف االتجاه الصحيح، وتعد 
مدماكا أساســيا يف  متتن العالقات الثنائية 

وتطويرها«.
  وقال يف افتتاحه مؤمتر األعامل العراقي  - 
اللبناين الثاين الذي تنظمه مؤسســة »نوفلتي 
اللبنانية«  واملعارض واملؤمترات   لالستشارات 
برئاسة بالل محيي الدين: »اليوم وغدا حاجتنا 

إىل بعــض تشــكل  دافعا وعنرص قــوة وتحصينا 
القتصاداتنا يف نظام معومل ال يرحم، يف ظل انتشار 

وباء  عاملي مخيف وقاتل«.
  حــرض االفتتاح ســفري لبنــان يف  العراق عيل 
الحبحاب، سفري العراق يف لبنان حيدر الرباك، املدير 
العام لوزارة  الصناعة داين جدعون، امللحق التجاري 
يف الســفارة العراقية يف لبنان مرشق اســامعيل  
محمد، ممثل وزير التجارة العراقية عادل املسعودي، 
ممثل وزير الصناعة واملعادن  العراقية جمعة ديوان 
ســلطان البهاديل، رئيسة الهيئة الوطنية العراقية 
لالســتثامر ســها  نجار، رئيس اتحاد الصناعات 
العراقيــة عادل عقــاب، رئيس الهيئــة التنفيذية 
يف  »جمعيــة انجازات البحوث الصناعية« - لبنان 
املهندس زياد شامس ورئيس  العالقات االقتصادية 
الخارجية يف جمعية الصناعين اللبنانين املهندس 
داين عبود،  ومسؤولون عراقيون يف القطاعن العام 

والخاص، وصناعيون لبنانيون..

 بوشكيان 
  بعد النشيدين العراقي واللبناين،  ودقيقة صمت 
عن أرواح الشــهداء، ألقى الوزير بوشــكيان كلمة 
قال فيهــا: »نأيت اليوم إىل العراق الشــقيق، بالد 
مــا  بن النهرين. نأيت مــن درة الرشقن إىل أرض 
الرافديــن. نأيت إىل أرض املن والســلوى  بالرسعة 
القصوى، حاملن الود والتقدير واألخوة والصداقة 
إىل العراقيــن األحباء  الذين يتبادلون مع اللبنانين 
مشــاعر املحبــة واالحرتام ووحدة الحــال. الكرم 
والضيافة  والرتحيب وحســن االستقبال شعرنا به 

منذ وطأنا أرض املطار. وهذه هي التقاليد  والعادات 
العراقيــة املعروفة تاريخيا. إن هذا االمر راســخ ال 
لبــس فيه يف تاريخ  العالقات اللبنانية - العراقية. 
يتجدد باستمرار، ويتواصل ويتفاعل عىل مر األيام.  
فالعراقيون مرحب بهم دامئا يف ربوع لبنان، سياحا 
وطالبا واستشــفاء وللراحة  واالستثامر، ونشعر 
مــن جهتنا كلبنانين بالرتحيب والضيافة يف أرض 
العراق كأننا يف  بلدنا الثاين. أدعو إىل أن يكون هذا 
الوضع مثاال يحتذى بن الدول يف عالقاتها  الثنائية. 
كام اقرتح أن تتكامل عالقات بلدينا أكرث، لتشــمل 
ســائر الدول العربية  الشقيقة والصديقة وتتحقق 
الســوق العربية املشرتكة، فنزداد قوة وثقال وتأثريا 
يف  الســاحة االقليمية والدولية. حاجتنا إىل بعض 
ال تؤرش إىل مكامن النقص أو الضعف،  إمنا تشــكل 
دافعــا وعنرص قوة وتحصينا القتصاداتنا يف نظام 
معومل ال يرحم، يف ظل  انتشــار وباء عاملي مخيف 
وقاتل. ومل ينجح العلامء حتى اليوم يف القضاء عليه 
ع، ويتجدد  أو  محارصتــه، بل  يتف بطريقة أ
تحت تسميات ومتحورات مختلفة، ما عدل  املوازين، 

وغري املعادالت، وقلب الحسابات.
  أضاف: »تحدثت يف كلمتي يف  مؤمتر بريوت عن 
نقــاط مثان اعتربتها مبثابة خارطة طريق لتفعيل 
العالقــات االقتصادية  ورفعها إىل مكانة العالقات 
السياسية واألخوية املمتازة. أود التذكري بها:تفعيل  
العالقات االقتصادية والتجارية وتوقيع االتفاقيات 
الثنائية. إعادة تفعيل اللجنة  االقتصادية املشرتكة. 
خفض الرســوم عىل املنتجات الصناعية اللبنانية 
املصدرة اىل  العراق. تســهيل حركة النقل بن لبنان 

والعراق. السامح للشــاحنات اللبنانية بدخول  
األرايض العراقية والتفريغ يف مقصدها األخري 
دون االنتظار للتفريغ يف ســاحات  التبادل عىل 
الحدود الربية. التشجيع عىل اقامة مناطق حرة 
للصناعين يف البلدين.  ترسيع إجراءات تسجيل 
األدوية يف البلدين وفق املواصفات التي تصدرها 

مؤسسة املقاييس  واملواصفات اللبنانية«.

    محيي الدين 
  وكانــت كلمة ملحيي الدين قال  فيها:« نعمل 
عــىل أن يتيح املؤمتر تحقيق العديد من الفرص 
الصناعية  واالســتثامرية والتجارية بن لبنان 
والعراق، وايجاد رشكاء جدد، وتسويق املنتجات«.

 املسؤولون العراقيون 
  وتحدث الســيد املســعودي ممثال وزير  التجارة 
العراقيــة، واملهندس البهاديل ممثال وزير االقتصاد 
والتجارة، فأكدا أن هذه  النشــاطات تدل عىل عمق 
العالقــات اللبنانية - العراقية، انطالقا من حرصنا 
عــىل دعــم  أوارص عالقات التعــاون االقتصادي 
والتجاري واملايل والثقايف والعلمي، وتحقيق اعىل  
مســتويات التعاون املشــرتك بينهام«. وأوضحا أن 
»العراق يحرص عىل زيادة حجم  التبادالت التجارية 
لرتتقي اىل مستوى طموح الجانبن، وخصوصا أن 
العراق يشهد حاليا  تغريات اقتصادية جوهرية، وهذا 
يعنــي اعطاء دور اكــرب للقطاع الخاص يف عملية 
التنمية  االقتصادية، وبهذه املناسبة ندعو الرشكات 
ورجال االعامل واملستثمرين اللبنانين  لالستفادة من 
السوق العراقية واالستفادة من الفرص االستثامرية 

الكبرية املتاحة يف  مختلف املجاالت«.

 أعامل املؤمتر 
  وكانــت كلامت لكل من رئيس اتحاد  الصناعين 
العراقين عادل عقــاب، رئيس العالقات الخارجية 
لدى جمعيــة الصناعين  اللبنانيــن دانيال عبود، 
رئيس املجلس االقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي  
املســعودي، رئيس الهيئــة التنفيذية يف جمعية 
 IRALEB انجــازات البحــوث الصناعية - لبنــان
زياد شــامس، وعرض الهيئة الوطنية لالستثامر 
عن فرص  االســتثامر يف العراق، وعرض »ســيدر 
أوكسيجن« عن متويل مشاريع صناعية يف  لبنان، 
ورشكة »خوري لأللبان واألجبان« ورشكة »جبييل  
للمولدات«، ومجموعة »أماكو« الصناعية.                       

ـــداد ــي بـــ ــ تـــمـــر االعــــمــــال الـــعـــراقـــي – الــلــبــنــانــي ف ــاح مـــ ــتـ ــتـ افـ
ــة ــي ــعــرب ــر الـــــــدول ال ــائـ ــشــمــل سـ ــت بـــوشـــكـــيـــان : عـــاقـــاتـــنـــا تـــحـــتـــ ل
ــزداد قـــوة اقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا ــنـ ــركــة لـ ــيــة املــشــت ــعــرب وتــتــحــقــق الـــســـو ال

يان  العرا وش

ميــ وزير األشــغال العامة والنقل عيل 
حمّيه يف  مــرشوع إعادة إعامر مرفأ بريوت، 
إمنا ليس بالشــكل املَتوّقع، بل يســتند يف ذلك 
إىل  ثالثــة أركان أساســية مَدّججة بالقانون 
دون ســواه، للوصول إىل ما يصّب يف مصلحة 

البلد  كام يؤكد.
وهذه األركان هي بحسب ما كشف حمّيه يف 

حديث  لـ«املركزية«:
   أوالً: إضفــاء هويّــة قانونية جديدة إلدارة 
واســتثامر مرفأ       بريوت، تشكّل حافزاً لجذب 
االستثامر... ألن اســتمرار العمل يف ظل هذه 
اللجنــة       مل يَعــد ينفــع.   ثانياً: إعداد رؤية 
اســرتاتيجية ملرفأ بريوت تجعله يتكامل       مع 
املرافــئ اللبنانية األخرى فيكون الدور تكاملياً،  
إذ تقــّوي بعضها بعضــا وتتنافس مع املرافئ 

األخــرى.   ثالثاً: املخطــط التوجيهي ملرفأ بريوت.. 
فانفجار 4 آب يعترب كارثة كبرية لكنه مل يدّمر مرفأ 
عان ما اســتعاد       عافيته.  بريوت، والدليل أنه 
لذلــك إن املخطــط التوجيهي للمرفــأ هو بهدف 
االســتثامر األصلح واألمثــل       َمبني عىل معايري 
عاملية لنتمكّن من اســتثامر أقل مرت مربّع يف مرفأ 
بــريوت.  وإذ يلفــت إىل أن أدوار املرافئ مل تَعد كام 
يف  الســابق، يقول حمّيه: ماضون يف هذه األركان 
الثالثة من دون توّقف، فالهوية  القانونية ستنَجز 
خالل كانون الثاين الجاري. أما املخطط التوجيهي 
فنعمل عىل  إعداده بالتنسيق مع البنك الدويل، ضمن 
إطار مصلحة لبنان وزيادة إيرادات الخزينة  العامة 
وتحسن الخدمات القامئة وخلق أخرى جديدة، مبا 

يصّب يف مصلحة البلد.
ويشدد يف السياق، عىل »رضورة أن تلحظ  الرؤية 
االسرتاتيجية دور مرفأ بريوت يف السنوات الثالثن 
املقبلة، مبا فيه الدور  الذي سيؤديه يف ظل التغيري 

الجيو – سيايس يف املنطقة، وما إذا كان هذا التغيري  
سيؤثر يف املرفأ أم ال، وإذا كان هناك من آثار فالرؤية 
االسرتاتيجية تبحث يف  إيجاد دور ملرفأ بريوت حتى 

يف ظل هذا التغيري املشار إليه«.

 نتيجة مناقصة محطة الحاويات 
 أمــا عن إطــالق مناقصة محطــة الحاويات،  
فيعتربها »أكرب رسالة إصالحية للعامل أجمع بأننا 
قادرون عىل القيام باإلصالح  من دون ضغط دويل  
إمنا انطالقاً من قناعتنا الراسخة بأن ال قيامة للبنان 

من دون  إصالحات«.  
ويكشــف يف هذا اإلطار، عــن »تقّدم الرشكات  
غداً )اليــوم( بالعروض عىل أن تتظّهر النتيجة يف 
غضون شــهر، وبالتايل إننا ماضون يف  املرشوع 

اإلصالحي إىل النهاية«.

 لن ننتظر صندوق النقد 
وعــام إذا كان يواجــه أي عراقيل يف مســاره  
اإلصالحي، يؤكد حمّيه أن »مصلحة لبنان والقانون 

فوق كل اعتبار بالنســبة إيّل  استناداً إىل القول 
املأثور »إميش عــدل يحتار عدّوك فيك«... لذلك 
لن يجرؤ  أحد عىل وضع العراقيل ألنني أســري 
يف اإلصالحات وفــق القانون أوالً، ومبا يصّب 
يف  مصلحة البلد ثانياً. وَمن يريد عرقلتي فأعلم 
جيــداً ما هو دواؤه... وال أظّن أن  أحداً ســيضع 
العراقيــل أمامي ألن كل مــا أقوم به يصّب يف 

مصلحة الدولة«.
وعــام إذا كانت هذه املشــاريع اإلصالحية 
تحتــاج إىل  انعقاد مجلس الوزراء، يؤكد حمّيه 
أن »امللفــات املوجودة إلصالح مرفأ بريوت ويف  
مختلف املرافــق العامة تدخل ضمن صالحيات 

الوزير وبالتايل أقوم بها عىل أكمل  وجه«.  
وعن مصري مشــاريع إعادة إعامر املرفأ التي 
تقّدم  بهــا رجال أعامل لبنانيــون، يجيب: أّي 
متعّهــد لبناين له تاريخ يف لبنان، تؤخذ  اقرتاحاته 
وخرباته كلها يف االعتبار ضمن القانون ومصلحة 
البلــد والحفا عىل املال  العام، ويف النهاية عندما 
أصل إىل إعــادة إعامر املرفأ ضمن اإلطار القانوين 
وملصلحة  البلد وترّددت دول العامل يف االســتثامر 
فيه، فسأعيد إعامره من إيراداته ولن أنتظر  مساعدة 

أحد.  
لكن حمّية توقف عند حاجز وحيد ال ثاين له، يقف  
أمام قطــار اإلصالح الذي يقوده من دون أي رادع، 
ويتمّثل بإرضاب موظفــي القطاع العام والروتن  
اإلداري... لكنه يؤكد أن »بوســطة اإلصالحات يف 
وزارة األشغال تســري بعزم،  فأهالً مبَن يرغب يف 
َركبها ويؤمن بالفكر اإلصالحي والنهوض باملرافق 
العامة يف  لبنان، أما َمن ســيتأّخر عن َركبها فليبَق 
مكانــه... نحن ال ننتظر أحداً بل ملتزمون  بالحفا 
ء آخر ســواه، واأليام ســتثبت  عىل القانون ال 
صّحة خياراتنا  اإلصالحية«.                                                                   

أوال املـــــرفـــــ  صـــــــــــــــاح...  ا ــار  ــ ــطـ ــ قـ ــود  ــ ــقـ ــ يـ ــــــال  األشــــــ وزيـــــــــر 
ــة الـــــحـــــاويـــــات خـــــــال شــهــر ــطـ ــحـ ــة مـ ــصــ ــ ــاق ــ ــن ــ ّ عــــــــروض ُم فـــــــ

عقد وزير األشغال العامة والنقل عيل  حمّيه 
يف مكتبــه، اجتامعاً مــع وفد من مهنديس 
البقــاع تناول فيه املشــاكل التي يعاين منها 
هذا القطاع يف مواضيع عدة أساســية  منها 
القســم الرضايئ أي ما يتعلق باالستحصال 
عىل رخص البناء لتسهيل عملية  البناء بسبب 
تعّددية امللكيــة ووجود مخالفات، باإلضافة 
اىل املخطّط التوجيهي العام  ملعظم القرى يف 
البقاع التي من خالله يسّهل العقد الذي يعرتض 
عملية البناء، كام ان  املخطّط التوجيهي يؤدي 
اىل تطويــر املنطقة واملحافظة عىل األرايض 

الخرضاء وتنظيم  قطاع البناء.
  وطلــب حمّيه من الوفد »إعداد دراســة 
مفّصلة تلحظ القضايا  املطروحة واالقرتاحات 

ليصار اىل عرضها عىل التنظيم املدين«.
مــن جهة أخــرى، اســتقبل حمّيه رئيس  
املجلس االستشاري يف لبنان ممثل اللبنانين 
الفرنســين املقيمن يف لبنان غســان  ايوب 
الذي هنأه مبناسبة حلول العام الجديد، مشيداً 
بالجهود واالعامل التي  يقوم بها الوزير حميه 
عــىل صعيد القضايا التــي تعنى بها الوزارة، 
مؤكداً استعداده للمســاعدة  لتقديم ما يلزم 
للبنان من خالل التواصل مع الدولة الفرنسية.

الوزيــر حميه عرب عن اعتزازه مبا يقوم به  
اللبنانيون الفرنسيون يف الخارج، مؤكداً عىل 
ان الدكتور ايوب يلعب دوراً  يف  خدمة وطنه 
االم لبنــان، الفتــاً اىل ان نهضة لبنان آتية ال 

محال.

ــر الــبــقــاع ــق حــمــيــة عـــرض املــخــطــ الــتــوجــيــهــي ل

مي مع الوفد  

الـــطـــاقـــة وزارة  اقـــتـــحـــام  مـــحـــاولـــة 
فــــيــــاض مــــــن  ووعــــــــــــد   …

حــاول محتّجون ظهر امس اقتحام مقّر وزارة الطاقة  يف 
بريوت بسبب انقطاع الكهرباء الدائم يف عكار.

وافيــد  أن الوزير وليد فياض التقــى املحتجن عرب  تقنية 
الفيديو بســبب عــدم وجوده يف الــوزارة، ووعدهم بتوزيع 

الكهرباء واملاء بصورة  عادلة بن املناطق.

الــحــواالت تسديد  يُسّهل  فينانس«  »بـــوب 
مع  استمرار ارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل اللرية واعتامد 
رشيحة كبرية من اللبنانين  عىل التحاويل الواردة من الخارج، 
تتابــع رشكة »بوب فينانس«، وكيل  »ويســرتن يونيون« يف 
لبنان، تجنيد مراكزها الـ700 يف لبنان لتسديد كافة  التحاويل 
الــواردة من الخارج نقداً وبالدوالر األمرييك، وتســيري أمور 
املواطنن  برسعة وبأد كلفة ممكنة، بحســب بيان صادر 

عن الرشكة.

 
 

            

ر اما مبنى املالي الت
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ــد ــق ــى ال ــو عــل ــطـ ــام الـ ــكـ حـ ــطــانــي  ــي مــخــطــ اســت

اهرات الجمعة ة التونســــــية« تدعو الى املشــــــاركة في ت »النه

ــة قـــواتـــهـــا ــمـ ــاجـ ــهـ ــمـ ريـــــتـــــريـــــا بـ ــــراي تـــتـــهـــ  تــــيــــ
اتهمت الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر عىل 

معظم إقليم تيغراي شاميل إثيوبيا، إريرتيا مبهاجمة قواتها.

وقال املتحدث باســم الجبهة، جيتاشيو رضا، عىل »تويرت«: 

»شــن الجيش اإلريرتي هجــامت جديدة عىل قواتنا أمس يف 

ســيجيم كوفولو... يف شــامل غرب تيغراي بالقرب من بلدة 

شريارو«.

وقالت األمم املتحدة إن وكاالت إغاثة علقت عملها يف شامل 

غرب تيغراي اإلثيوبية بعد غارة جوية مميتة.

ويــأيت الهجوم بعد إفراج الحكومة اإلثيوبية عن العديد من 

مســؤويل املعارضة من جبهة تحرير شــعب تيغراي وأحزاب 

أخرى، ودعوتها إىل »مصالحة وطنية«. 

ووصف مكتب الشؤون اإلفريقية بوزارة الخارجية األمريكية 

الهجــامت بأنها »غري مقبولة«، داعيــا إىل »وضع حد فوري 

اع اىل إطالق حــوار وطني جامع  لألعــامل العدائيــة واإل

والســامح بوصول املساعدات بدون عوائق إىل جميع املناطق 

اإلثيوبية التي تحتاج إليها«.

وُمستقّرة عريقة  ومسق  هران  بين  العاقات   : اللهيان 

ــدة ســـتـــقـــدم عــمــلــيــة  ــ ــح ــ ــت ــ امل : األمــــــــ  الــــــســــــودان 
لــلــحــل يـــــــة  ر أو  ــا  ــ ــروع ــ ــش ــ م أو  مــــســــودة  ــس  ــ ــي ــ ول

ــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوب نابلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطينيين جنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال  فلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعتقـ

خـــــــــــــــارج  ســـــــــــــــوريا  وجـــــــــــــــود   : الرّجـــــــــــــــوب 
ــرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجامعـ

ــار ــبـ حـــبـــا عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة فـــي األنـ ــرا :  ــ ــع ــ ال

القدس  مدينــة  تدخــل 
املحتلة مرحلــة جديدة من 
ائيــيل  اإل االســتيطان 
سيفصلها كلّيا عن محافظة 
بيــت لحم جنوبــا، ويطّوق 
فلســطينية  وأحياء  قــرى 
كصور باهــر وبيت صفافا، 

ويخرتقها ثم يشتتها.
الخامــس منكانون  ففي 
صادقت  الجــاري  الثــاين 
املحلية  »اللجنة  ما تســمى 
للتخطيط والبناء« يف بلدية 
االحتــالل بالقــدس عىل 5 
مخططات لبناء 3557 وحدة 
اســتيطانية جديدة، إحداها 
بن مستوطنتي »هارحوما« 
املقامــة عــىل أرايض جبل 
أبوغنيم يف قرية صور باهر، 

و«جفعات هاماتوس« عىل أرايض خربة طباليا يف قرية بيت 
صفافا )جنويب القدس(، والثانية عىل حافة التلة الفرنســية 

باتجاه جبل املشارف يف قلب املدينة.
يســعى االحتــالل إىل إضفاء طابع دينــي عىل مرشوعه 
االســتيطاين األول الذي سمّي بـ«القناة السفلية«، نسبة إىل 
القناة الرومانية التي كانت تنقل املاء من ينابيع قرية أرطاس 
الفلســطينية )برك سليامن( قرب بيت لحم إىل البلدة القدمية 
يف القدس. وتّدعي الرواية اليهودية أن القناة كانت تنقل املاء 

»إىل جبل الهيكل« يف القرن األول قبل امليالد.
وســيضم مرشوع القناة السفلية 1465 وحدة سكنية عىل 
مســاحة 186 دومنا )الدونم يعادل ألف مرت مربع(، وتحّد من 
الشامل والرشق »كنيسة مار إلياس« ودير الكنيسة األرثوذكسية 

اليونانية الواقعة عىل الطريق بن القدس وبيت لحم.
ويتوقع أن تنرش خطة املرشوع للمراجعة العامة يف 17 من 
الشــهر الجاري، ثم تصادق عليها ما تسمى »اللجنة اللوائية« 

يعة. ليبدأ تنفيذها وتنجز يف غضون عامن، ضمن وترية 
وفق األمم املتحدة، فإن الخط األخرض هو الخط الفاصل بن 
1 واألخرى التي احتلتها  ائيل عام 48 األرايض التي احتلتها إ
ائيل  1، وكان يعرف أيضا بخط الهدنة بن األردن وإ عام 67
بعد النكبة، ونشــأ عنه مصطلــح »املنطقة الحرام«  التي مير 
ائيلية خارجه تعّد غري  منها هذا الخط، وأي مســتوطنات إ

رشعية بنظر القانون الدويل.
وهنا تكمن إحدى إشــكاليات مخطط »القناة الســفلية« 
التي ســتكون أول حي يهودّي جديد خارج الخط األخرض بعد 
مستوطنة »هارحوما« عىل جبل أبو غنيم، التي بنيت يف أواخر 
التســعينيات عىل أرايض قرية صور باهر، إبان اتفاق أوسلو، 

وأحدثت ضجة سياسية عىل املستوى الدويل.
1، أقام االحتالل مســتوطنات  ومنذ احتاللها يف حرب 67
عىل أرايض القرى الفلســطينية جنويب القدس، وأبرزها من 

الرشق إىل الغرب: مســتوطنة »أرمون هنتسيف« عىل أرايض 
جبــل املكرب، و«هارحومــا«، و«رامات راحيــل«، و«جفعات 

همتوس«، و«هار جيلو«.
وســيقع املخطط الجديد جنويب مستوطنة »رامات راحيل« 
يف املنطقــة الواقعة بن »هارحومــا« و«جفعات همتوس«، 
ليتشكل بذلك حزام اســتيطاين متواصل من الجنوب الرشقي 
حتى الجنوب الغريب للمدينة، فضال عن إكامله مبخطط مقبل 
لبناء مســتوطنة »جفعات يائيل« عــىل أرايض قرية الولجة 

بواقع 5 آالف وحدة سكنية.
وتزامنــا مع الحصار االســتيطاين لجنويب القدس، يقول 
الخبري يف شؤون االستيطان جامل جمعة إن االحتالل يسعى 
لفصل أحياء القدس الشــاملية عن محافظة رام الله والبرية، 
من خالل مخطط »عطروت« إلسكان 50 ألف مستوطن عىل 
أرض مطــار القدس الدويل يف قرية قلنديا، بن القدس ورام 

الله.
ويذكّر جمعة،  مبرشوع »إي 1« الذي يستهدف ربط القدس 
بعدد من مســتوطنات الضفة الغربيــة الواقعة رشقها مثل 
»معاليه أدوميــم«، ومبرشوعي القطار الخفيف والشــارع 
األمرييك اللذين يربطان املستوطنات الرشقية والغربية مبدينة 

القدس.
ائييل مير أســفل حاجز قلنديا شــامال  إىل جانب طريق إ
ويــؤدي إىل عزل القدس عن محيطها الفلســطيني وضّمها 

ائيل. كمجمع استيطاين كبري وجعلها عاصمة إل
ووفق جمعة، فإن تلك املخططات ليست جديدة، وإمنا وضعت 
1، لهدف إسرتاتيجي  بعد مؤمتر مدريد واتفاق أوسلو عام 3
بعيد األمد هو منع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

ويختم قائال إن »اتفاق أوسلو هو املظلة لكل ما يحدث، فضال 
عــن التطبيع العريب العلني. ال أحد يهتــم، لكنني أيضا أحّمل 
الفلسطينين املســؤولية، فعندما أشعلوا انتفاضتي األق 

حّركوا العامل ولفتوا أنظاره«.

النهضة  حركــة  دعــت 
عرب  بيــان  يف  التونســية 
صفحتهــا الرســمية عىل 
»فيسبوك«، اليوم اإلثنن، إىل 
املشاركة بقوة يف تظاهرات 
مزمعة يف 14 كانون الثاين.
يف  الحركــة  وذكــرت 
لدعوة  »استجابة  أنه  بيانها 
االنقالب  ضــد  مواطنــون 
-املبادرة الدميقراطية- تدعو 
حركة النهضة مناضليها وكل 
القوى االجتامعية للمشاركة 
بقــوة يف التظاهرات املزمع 
تنظيمهــا يــوم 14 كانون 

الثــاين 2022«، وهو تاريــخ االحتفال بثورة 2011 الذي غريه 
الرئيس قيس سعيد.

وأعلن الرئيس التونيس قيس ســعيد يف وقت سابق تغيري 
تاريــخ االحتفال بثورة 2011 إىل 17 كانون األول من كل عام، 
بدالً من 14 كانون الثاين، معترباً أن التاريخ األخري »غري مالئم«.
 وكان ســعيد قد أعلن يف 25 متــوز املايض عن جملة من 
التدابــري االســتثنائية من بينها تجميد عمــل الربملان، ورفع 
الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتربته 

حركة النهضة »انقالباً عىل الدســتور«. ودعا راشد الغنو 

رئيس الربملان املجمد ورئيس حركة النهضة إىل اإللغاء الفوري 

للتدابري االستثنائية القامئة يف تونس.

ويدافع الرئيس ســعيد وأنصاره عن قراراته بأنها الســبيل 

الوحيد إلنهاء الشــلل الحكومي والقضاء عىل الفســاد، بعد 

سنوات من الخالفات السياسية والركود االقتصادي يف البالد، 

مؤكداً دعمه للحقوق والحريات املكتســبة يف تونس بعد ثورة 

.2011

الخارجية  وزيــر  وصف 
اإليــراين حســن أمري عبد 
اللهيــان العالقات بن بالده 
وسلطنة عامن بأنها »عريقة 
أّن  إىل  ومستقرة«، مشــرياً 
سياســة الحكومة اإليرانية 
قامئــة عىل تعزيز العالقات 

مع دول الجوار.

الخارجية  وزيــر  وغادر 
متوجهاً  طهــران   اإليراين 
إىل مسقط إلجراء محادثات 
مع املســؤولن يف سلطنة 
عامن بهدف تعزيز العالقات 
الثنائية ومناقشــة القضايا 

ذات االهتامم املشرتك.
ورصح أمــري عبد اللهيان 
إىل  اليــوم   وصوله  لــدى 

مسقط: »سنجري خالل هذه الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً، 
محادثات مع املســؤولن العامنين مبن فيهم وزير الخارجية 

بشأن تطوير العالقات الثنائية واإلقليمية والدولية«.
وأكد أّن »العالقات بن طهران ومسقط عريقة ومستقرة«، 
مضيفاً: »يف هذا اإلطار نويل اهتامماً بتعزيزها لتشمل مختلف 

املجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية والتجارية«.
وتطرّق وزيــر الخارجية اإليــراين إىل االتفاقية الرباعية 
الخاصــة بإحياء خــط الرتانزيت بن إيران وســلطنة عامن 

وتركامنســتان وأوزبكســتان، قائالً: »نأمل أن يتم خالل هذه 
الزيارة  تطوير العالقات مع الدول املتشاطئة عىل الخليج عىل 
غرار عالقاتنا مع دول الجوار الشــاملية وعىل أساس اهتامم 

الحكومة االيرانية بتوسيع العالقات مع دول الجوار«.
يذكــر أّن أمري عبد اللهيان أجــرى مباحثات مع نائب وزير 
الخارجية العامين للشؤون السياسية، خليفة الحاريث، بشأن 
العالقات بــن البلدين، والتعاون التجاري املشــرتك، واألزمة 
اليمنيــة، وذلك خالل زيارة للحاريث إىل إيران أواخر الشــهر 

الفائت. قال مبعــوث األمم املتحدة 
إن  فولكر بريتس  للســودان 
األمم املتحدة ســتقدم عملية 
وليس مسودة أو مرشوعا أو 
رؤية للحل، وذلك يف معرض 
حديثه عن مبادرة سياســية 
عرضها لحل األزمة وانقسمت 
بشأنها األطراف السودانية بن 

مرحب ورافض.
وأكد بريتس أن األمم املتحدة 
لن تأيت بأي مسودة، ولن تتبّنى 
أي مرشوع ألن الســودانين 
أوىل بذلك، وأن الوقت قد حان 
تشاورية  للدخول يف عملية 
شــاملة لحــل األزمــة يف 

السودان.
وشــدد بريتس عىل أن األطراف السودانية تحتاج إىل دعم من 
دول العامل، وأن األمم املتحدة ســتعمل عىل تسهيل هذه املرحلة 

الحالية من تاريخ البالد.
وطلب بريتس مــن كل األطراف املدعوة للحوار تقديم رؤيتها 
للمرحلة االنتقالية، مشريا إىل أنهم يريدون من املشاركن تحديد 

أولوياتهم »وقد نتوصل إىل توافق عىل بعض النقاط«.
وأضاف مبعوث األمم املتحدة »سمعنا نداء السودانين للحكم 
الدميقراطي ونؤكد التزامنا بذلك، ونتوقع أن يقدم أصدقاء السودان 

دعام سياسيا للخروج من األزمة الحالية«.
وكان املمثل الخاص لألمن العام لألمم املتحدة يف السودان قد 
أعلن يف وقت سابق إطالق املشاورات األولية لعملية سياسية بن 

األطراف السودانية تتوىل األمم املتحدة تيسريها.
وحسب بيان عن بريتس، فإن املشاورات تهدف إىل دعم األطراف 
الســودانية للتوصل إىل اتفاق، للخروج من األزمة السياســية 
الحالية. انقسام سياسيمن جهة أخرى، شهد الشارع السيايس 
يف الســودان انقساما حادا بشأن مقرتح من بعثة األمم املتحدة 

لتسهيل النقاشات لحل األزمة السياسية يف البالد.
فقد قال كامل كرار عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي إن 
موقف الحزب واضح وثابت، وهو أنه ال حوار يف ظل ما سامها 
ســلطات االنقالب، و«أن الحوار مع هــذه الحكومة مرفوض 

متاما«.
عضو املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري إبراهيم الشــيخ 
رّحــب يف املقابل بتدخل البعثة األممية، وقال للجزيرة إن »هذه 

الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتؤدي املنظمة الدولية دور الضامن 
والوسيط إلبرام اتفاق يوقف العنف املفرط تجاه املحتجن«.

وأضاف الشــيخ أن الوســاطة األممية »من املمكن أن تضع 
القطار يف مســاره الصحيح، قبــل أن يتفاقم الظرف العصيب 
وتفرض عقوبات عىل السودان، وذلك ضمن مامرسة دور البعثة 

ومهامها«.
وباملقابل قال الناطق الرســمي باســم املجلس املركزي لقوى 
الحرية والتغيري وجدي صالح إنها مل تتلق أي تفاصيل بخصوص 
مبادرة البعثة األممية يف السودان، وإنها ستدرسها عند تلقيها 

بصورة رسمية، وستعلن موقفها بعد ذلك.
من جانبه، رحب األمن السيايس للمؤمتر الشعبي كامل عمر 
بأي دعــوة للحوار والتواصل للخروج من األزمة. ودعا »مختلف 
املكونات السياســية واالجتامعية والشبابية لإلسهام بفاعلية 

ورؤى إيجابية لتجاوز األزمات«، حسب تعبريه.
يف الســياق، قالت الخارجية األمريكية إن الرباعية التي تضم 
السعودية واإلمارات واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

ترحب بإعالن بعثة األمم املتحدة يف السودان.
وأكــدت الخارجية األمريكيــة أن الواليات املتحدة تدعم بقوة 
مبادرة الحوار السودانية التي ترعاها األمم املتحدة، وحثت جميع 
الفاعلن السياســين السودانين عىل اغتنام الفرصة الستعادة 
انتقال البــالد إىل الدميقراطية املدنية مبا يتام مع اإلعالن 

.201 الدستوري لعام 
وأوضحت الخارجية األمريكية أن واشنطن تتطلع إىل أن تحقق 

هذه العملية نتائج، وأن تقود البالد نحو انتخابات دميقراطية.

القــوات  اعتقلــت 
ائيلية،  ثالثة مواطنن  اإل
فلســطينين، بعــد اقتحام 
منازلهم يف قرية بيتا بجنوب 

نابلس.
ومن جهة أخــرى أفادت 
وكالة »معا«، بحسب شهود 
عيان، بأن املستوطنن اعتدوا 
املواطنن  ســيارات  عــىل 
الفلســطينين ورشــقوها 

بالحجارة، يف رام الله.

يف غضــون ذلك، اعتقلت 
ثالثة  ائيلية  اإل القــوات 
مواطنــن، بعــد اقتحــام 
جنودهــا ملنازلهم يف قرية 

بيتا بجنوب نابلس .
محلية،  مصــادر  وقالت 

لوكالة »معا« ، إن »قوات االحتالل اقتحمت القرية وداهمت عدة 
أحياء فيها واعتقلت ثالثة شــبان، بعد القيام بعمليات تفتيش 

داخل منازلهم، وهم الشــاب عمر سالمة )28 عاما( وابراهيم 
عيل خبيصه، شقيق الشهيد محمد عيل خبيصه، وادهم غالب 

جرب ابو زيتون«.

قال أمــن اللجنة املركزية 
اللواء جربيل  لحركة »فتح«، 
الرّجوب، إن »وجود ســوريا 
عار  العربية  الجامعة  خارج 

عىل العرب«.
أن  الرّجــوب  وأضــاف 
ســة  مؤسِّ دولة  »ســوريا 
ويجب  العربية،  للجامعــة 
كام  عضويتها«.  تستعيد  أن 
أكد أنه »ستكون هناك زيارة 
قريبة للرئيس الفلســطيني 

محمود عباس إىل سوريا«.
وزار وفد قيادي من حركة 
»فتح« العاصمة الســورية 
دمشق، حيث نقل رسالًة من 
محمود  الفلسطيني  الرئيس 
عباس إىل نظريه الســوري 

بشار األسد.

أعلنت خلية االعالم األمني،  إحباط عملية انتحارية بواسطة 
دراجة نارية يف األنبار.

 وذكرت الخلية يف بيان لها أنها »بعملية اســتباقية نوعية 
نفذت وفق معلومات اســتخبارية دقيقة لشعبة استخبارات 
الفرقة الخامســة، إحــدى مفاصل مديرية االســتخبارات 
العســكرية يف وزارة الدفاع، أشــارت فيها إىل وجود دراجة 
ناريــة مفخخة تــم إخفائها داخل صحــراء الرطبة الجانب 
الشاميل يف منطقة وادي حوران، ومعها كمية من املتفجرات 
كان اإلرهابييون يخططون النتهاز الفرصة وإدخالها إىل سوق 
قضاء الرطبة املكتظ، باملواطنن وتفجريها بواسطة انتحاري 

إليقاع أكرب عدد من الضحايا«.
وتابــع البيان أنه »وعىل ضوء تلك املعلومات تحركت مفارز 
الشــعبة املذكورة، وقوة من كتيبة استطالع الفرقة وقوة من 
1 والفوج الثالث من اللواء، إىل مكان وجود  استخبارات لواء 
الدراجــة حيث تم العثور عليها داخل غرفة يف قرية مهجورة 
بالقرب من وادي ابيلة شامل قضاء الرطبة، وهي كانت مسلكة 

ومعدة للتفجري.
وأضــاف »كــام ضبط داخــل الغرفة عــىل 4 جلكانات 
)براميل بالســتيكية( بســعات مختلفة معبأة مبادة اليس 
 12 فــور و10 مقذوفات متنوعة و2 حاويــة عتاد عيار 5
ملم  و200 إطالقة عيار 23 ملم باإلضافة إىل مفروشــات 

ومالبس«.
هذا وتم تفجري الغرفة وجميع املواد موقعياً من قبل مفرزة 

معالجة كتيبة هندسة ميدان الفرقة، كام قامت القوة بتفتيش 
جميع املنازل املحيطة بالقرية للبحث عن اإلرهابين وتأمينها 

من املخاطر املتوقعة. 



دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الثلثاء 11 كانون الثاين 2022

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اللوتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتائـ
 1 6 جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
1ـ  27ـ  38 الرقم االضايف:  االرقام الرابحة: 4ـ  5ـ  11ـ  

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية: 3667482514ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة:  شبكة واحدة
ـ قيمة الجائزة االفرادية: 3667482514ل.ل.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
381473ل.ل. ـ قيمة الجائزة االجاملية: 70

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
381473ل.ل. ـ قيمة الجائزة االجاملية: 70

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
12164ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 310

ـ عدد الشبكات الرابحة: 42شبكة
28ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 6412

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
12164ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 310

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1656 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 73460ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
2ل.ل. ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 3076000

ـ عدد الشبكات الرابحة: 24423شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة: 12000 ل.ل.

 املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 
املقبل: 1572255824ل.ل.

نــــــــــــــــتــــــــــــــــائــــــــــــــــ زيــــــــــــــــد
1 وجاءت النتيجة  6 جرى مساء امس ســحب زيد رقم 

كاآليت:
الرقم الرابح: 71870

 الجائزة االوىل: 51342357ل.ل.
عدد االوراق الرابحة: ورقتان

الجائزة االفرادية: 25671178ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 1870

الجائزة االفرادية: 450000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 870

الجائزة االفرادية: 45000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 70

الجائزة االفرادية: 4000ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل: 25000000 ل.ل

نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــ يــــــــومــــــــيــــــــة
11 وجاءت  جرى مســاء امس ســحب »يومية« رقــم 1

النتيجة كاآليت:
 يومية ثالثة: 133

 يومية اربعة: 3554
 يومية خمسة: 84121

ــــات ــ ــ ــ ــ ــ وفيـ
آل الصمــد وآل شــمس الدين 

وعموم أهايل بخعون والضنية
ينعون اليكم مبزيد من الر 
والتســليم بقضــاء اللــه تعاىل 
فقيدتهم املرحومة باذن الله تعاىل

فاطمة محمد

شمس الدين
ارملة: املرحــوم النائب الحاج 

مرشد حسن الصمد
املهندس جهاد  النائب  ابناؤها: 
الدكتور  واملرحوم  جالل  واالستاذ 

الحاج جامل مرشد الصمد
اصهرتهــا لبناتهــا: املهندس 
الحاج زياد محمد الصمد والدكتور 
الصمد  شــاكر  محمــد  بســام 

واملحامي حسن محمد الصمد
الحاج  اصهرتها لشــقيقاتها: 
محمد حســن صالــح واملرحوم 
الحــاج حمد عبد القادر حســن 

يوسف
عمهــا: املرحــوم الحاج فرج 

محمود شمس الدين
اخوالهــا: املرحومــان الحاج 
محمــد والحــاج مصطفى حمد 

الصمد
وحيد  الحاج  زوجها:  اشــقاء 
واملرحومــون الحاج عيل والحاج 
فاروق والحاج فخر والحاج رياض 
والحاج راشد والحاج رشاد والحاج 
ســعود والحاج فخــري والحاج 
والحاج  رضــوان  والحاج  مروان 

بسام حسن عيل الصمد
الطاهر  جثامنهــا  عىل  صيل 
بعد صــالة املغرب من يوم االثنن 
الواقع فيه 7 جامدى اآلخر  1443 
هـ املوافــق  له   10كانون الثاين  

يف مسجد بخعون الكبري
التعزيــة يومي الثاين والثالث 
للرجال يف قاعة مســجد بخعون 
الكبــري من الســاعة الثانية بعد 

الظهر وحتى آذان العشاء
التعزية للنساء يف منزل زوجها 
املرحوم النائب الحاج مرشد حسن 

الصمد الكائن يف بلدة بخعون

اعتربت وسائل إعالم متخصصة يف السالح 
أن الصن ســخرت من أمريكا بعد نجاحها يف 
عته  تصنيع أول نفق هوايئ يف العامل تفوق 
عة الصوت، مــن دون الوقوع يف أخطاء 

تكلفتها باهظة.
وقامــت الصن بتشــغيل أول نفق هوايئ 
يف العــامل قادر عىل اختبــار صارو تفوق 
عة الصوت عىل نطاق كامل، من  عتــه 
الرئيسية للرحلة،  املراحل  خالل تنفــــــيذ 
واختبارهــا من دون الوقوع يف فخ التكاليف 
الكبرية لفشل عمليات اإلطالق، وهو ما حدث 

مع واشنطن.
مجلــة »eurasiantimes« يف  بحســب 
الشــؤون العسكرية، كشفت بكن الحقاً عن 
طائــرة انزالقية صغرية من دون طيار أطلقت 

ذخرية يف بحر الصن الجنويب.
وأشــارت املجلة إىل أنــه عىل الرغم من أن 
الصن اّدعت تفّوقها عىل منافستها »اللدودة« 
أمريكا، فإنها مل تكتف بذلك، حيث نجح العلامء 
الصينيــون يف تحقيق نجــاح جديد يف هذا 

املجال.
 وتحّفــظ العلامء عىل ذكر مكان املنشــأة 
واســمها، لكن املعلومات تشري إىل أنها لعبت 
دوراً مهــامً يف برنامج األســلحة التي تفوق 
عة الصوت يف الصن، من خالل  عتهــا 
كشــف األخطاء واملشاكل الهندسية والتقنية 
يف االختبارات األرضية قبل التجربة العملية 
وإرسال الصارو إىل الفضاء، وأسهمت أيضاً 
يف نجاح عملية اإلطالق من املرة األوىل، األمر 

الذي أحدث صدمة لدى واشنطن.

أول تــــصــــنــــيــــع  فــــــــي  تـــــنـــــجـــــح  بـــــكـــــيـــــن 
ــو ســرعــتــه ســرعــة الــصــوت ــف ــي« ت ــوائـ ــق هـ ــف »ن شيشاين   300 نحو  تظاهر 

أمــام مقــر مجلــس أوروبا 
لحقــوق اإلنســان مبدينــة 
سرتاســبور الفرنسية أمس 
األحــد، احتجاجا عىل ما قالوا 
إنها موجة اعتقاالت تعسفية 
معاريض  أقارب  مؤخرا  طالت 
الشيشــاين  الرئيس  نظــام 
رمضــان قديــروف املقــرب 
من موســكو، وفق ما ذكرت 
 Le( »لوباريزيان«  صحيفــة 

Parisien( الفرنسية.
وبحســب املتظاهرين الذي 
حملــوا الفتات كتــب عليها 
الشيشــانين مهمة«،  »حياة 
فقد تــم اعتقــال نحو 100 
شخص خالل األسابيع القليلة 
املاضية يف الشيشــان بسبب 
ونشــطاء  »مبدونن  صلتهم 

حقوق إنســان وشــخصيات عامة تعيش يف الخارج وتنتقد 
سياسات السلطات الروسية«.

احهم،  وذكر املحتجون أن نصف هؤالء املعتقلن تم إطالق 
يف حن ال ميلكون أي معلومات عن البقية، مشــريين إىل أن 

لديهم مخاوف من تعرضهم للتعذيب.
وبحســب الصحيفة، يتوقع أن يســلم املحتجون إىل ممثل 
ملجلس أوروبا بيانا يديــن ما وصفوه بـ«إرهاب الدولة« الذي 
يتعرض له أهايل املعارضن ويطالبون فيه »جميع دول االتحاد 
األورويب بالتوقف عن ترحيل الالجئن السياسين الشيشان« 
إىل روســيا. وأشارت الصحيفة إىل أنه كان بالفعل العديد من 

املواطنن الشيشان خالل الشهور األخرية -ال سيام يف فرنسا- 
ضحية إجراءات ترحيل يعتربها أيضا أبناء الجالية الشيشانية 

»قرارات تعسفية«.
وأضافت أن العديد من وســائل اإلعالم الروســية املستقلة 
أفــادت أيضا بوقوع حاالت اختفاء أو اعتقال أفراد من عائالت 
شخصيات معارضة شيشانية خالل األسابيع األخرية من عام 

2021، وهو ما نفته السلطات املحلية.
وذكر موقع »ميدوزا« اإلخباري الرويس املستقل )ومقره يف 
التفيا( نهاية كانون األول املايض أن ما ال يقل عن 6 شخصيات 
معارضة تعيش خارج الشيشــان أبلغوا عن اختفاء أقارب لهم 

يف هذه الجمهورية، ويف أماكن أخرى داخل روسيا.

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس أوروبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام مجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانية أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة شيشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اهـ ت

تقــرتب أعداد اإلصابات بفــريوس كورونا 
1( يف العامل من 308 مالين  املستجد )كوفيد-
إصابة، حيث شــهد العامل، األسبوع األول من 
العام الجديد، إصابات يومية تجاوزت مليونن. 
ومن جانب آخر، شددت مدينة تيانجن الصينية 
قيود السفر مع تفيش املتحور أوميكرون شديد 

العدوى.
وتشري آخر األرقام -بحسب موقع ورلد ميرت 
املتخصــص يف رصد آخر تطورات الوباء- إىل 
أن أعداد املصابن بلغت 307 مالين و15 ألفا 
و887 مصابــا، يف حن بلغ عــدد الوفيات 5 

20 وفيات. مالين و506 آالف و
وتقــّدر منظمة الصحــة العاملية بأن العدد 
اإلجاميل للوفيــات قد يكون أعىل مبرّتن إىل 
ثالث، آخذة يف االعتبــار العدد الزائد للوفيات 

نتيجة الوباء.
ورغــم أن بعض الدراســات تشــري إىل أن 
املتحور أوميكرون أقل تسببا يف وفاة املصابن 
بــه مقارنة باملتحورات الســابقة، فإن زيادة 
اإلصابات تعني أن مستشــفيات بعض الدول 
، كام أن الرشكات قد  لن تتحمل أعــداد املر
تواجه صعوبات يف اســتمرار العمل مع زيادة 

عدد العاملن املوضوعن قيد الحجر الصحي.
إصابــات وإجراءاتوتتصدر الواليات املتحدة 
أعداد اإلصابات بواقع 61 مليونا و356 ألفا و30 
85 ألفا  إصابــة، يف حن بلغت أعداد الوفيات 

و356 حالة وفاة.
17 ألفا و723  تليهــا الهند التي ســّجلت 

إصابة جديــدة بفريوس كورونا خالل الـ 24 
ســاعة املاضية، يف أعىل حصيلة يومية منذ 
أواخــر أيار املايض، لريتفــع إجاميل حصيلة 
املصابن بالفريوس إىل 35 مليونا و707 آالف 

و727 مصابا.
ويأيت هذا االرتفاع يف األرقام بسبب تفيش 
يعة  ساللة أوميكرون من فريوس كورونا 
االنتشار، مام أدى إىل زيادة اإلصابات اليومية 

منذ بداية العام نحو 8 أضعاف.
وقــد بدأت الهند إعطاء جرعات تنشــيطية 
1 للعاملن يف الخطوط  مــن لقاح كوفيــد-

األمامية وكبار السن املعرضن للخطر .
وأصيــب األيام األخرية بالفــريوس مئات 
العاملن يف مجال الرعاية الصحية والعاملن 
بالخطــوط األمامية، مبــا يف ذلك الرشطة، 
وأفــادت تقارير إعالمية بأن االختبارات أثبتت 
إصابة مئات من أعضاء الربملان بالفريوس قبل 
جلســة يعقدها ملناقشــة امليزانية أول شباط 

املقبل.
ويف أوروبا، رجح املتحدث باســم الحكومة 
الفرنســية غابريال أتّال -يف حوار مع محطة 
»يب إف إم« الفرنسّية- أن يصبح قانون تعزيز 
تدابــري مكافحة كورونا قيــد التنفيذ، بداية 
األســبوع املقبل. وقبل يومن، تظاهر عرشات 
اآلالف رفضا لفرض شــهادة التلقيح، يأيت ذلك 
يف وقت يســتمر الضغط عىل املستشــفيات 

بسبب ارتفاع اإلصابات القيايس.
ويف بريطانيا، قال وزير التعليم ناظم زهاوي 

إن تقليــص فرتة العزل بعد اإلصابة بالفريوس 
من 7 إىل 5 أيام، ســيكون أمرا مســاعدا مع 
رضورة االســتامع لنصائــح املستشــارين 

العلمين، وفق تعبريه.
كام قال زهاوي إنه يعتقد أن البالد تشــهد 
انتقال الفريوس من جائحة إىل متوطن، مشرياً 
إىل أنه سيعمل جاهداً إلبقاء املدارس مفتوحة 
أمام التالميذ، يف ظــل ارتفاع عدد اإلصابات 

بفريوس كورونا إىل مستويات قياسية.
يف أملانيــا أعلن معهد روبرت كو عن زيادة 
جديدة يف معدل اإلصابة األسبوعي بفريوس 
كورونا. وذكر أن مكاتب الصحة سجلت 36 ألفا 
و500 إصابة، إضافة إىل إصابة 47 بالفريوس 

خالل الـ 24 ساعة املاضية.

واســتناداً إىل بيانــات املعهــد، فقد وصل 
إجاميل اإلصابات يف أملانيا إىل 7 مالين و510 
آالف يف عموم البالد منذ بدء الجائحة، يف حن 
بلغ إجاميل الوفيات جراء الفريوس 114 ألفا.

يأيت ذلك يف حن بدأت الســلطات الصينية 
يف مدينــة تيانجن، املحاذية للعاصمة بكن، 
إجراء اختبارات كورونا لسكانها البالغ عددهم 

15 مليونا.
يأيت هذا بعد تســجيل 20 إصابة بالفريوس 

بينها اصابتان عىل األقل مبتحور أوميكرون.
وقــد أغلقت الســلطات إثر تســجيل هذه 
اإلصابات بعض خطوط املرتو بشــكل جزيئ، 
كــام ألغى مطار تيانجن الــدويل 144 رحلة 

كانت مقررة .

صابة عامليا »كورونــــــا« : نحو  ماييــــــن 

قالت صحيفة الغارديان الربيطانية،  إن »ليتوانيا دفعت 100 
ألف يورو ألبو زبيدة املعتقل يف غوانتنامو«، واملعروف باســم 
»الســجن األبدي«، تعويضاً عن السامح لوكالة االستخبارات 
ي خارج فيلنيوس، حيث  األمريكيــة باحتجازه يف موقــع 

تعرّض ألشكال من التعذيب.

ـــوانـــتـــنـــامـــو فــــي  ملــعــتــقــل  ــتـــعـــويـــ  كـ يـــــــورو  ــف  ألــــ ــع   ــ ــدف ــ ت ــا  ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ لـ

أن  الصحيفة  وأوضحــت 
التعويــض جاء بعد أكرث من 
3 سنوات من حكم املحكمة 
اإلنسان،  لحقوق  األوروبية 
الذى قىض مبطالبة حكومة 
التعويض  بدفــع  ليتوانيــا 
النتهاكها القوانن األوروبية 

التي تحظر استخدام التعذيب.
ولفتــت »الغارديــان« إىل أن الحكم ميثــل تحوالً كبرياً يف 
معاملــة أبو زبيدة الذي اعتقلته الواليات املتحدة األمريكية من 

دون تهمة أكرث من 20 عاماً.
وتم القبض عىل أبو زبيدة يف باكســتان بعد 6 أشــهر من 
أحداث أيلول. وأضافت الصحيفة: »وكالة االستخبارات املركزية 
األمريكيــة وإدارة الرئيس جورج بــوش حاولت تربير تعذيبه 
بالزعم أنه كان شــخصية بارزة يف القاعدة، ولكن تبّن أنه مل 
يكن عضواً يف التنظيم، ومل يتهم بأي تهمة مرتبطة بهجامت 

أيلول اإلرهابية«.
ومنذ اعتقاله، »أمىض أبو زبيدة أغلب الوقت محتجزاً مبعزل 
عــن العامل الخارجي، بإرصار من الـــ«يس آي إي«، يف إطار 

جهوده ملنع الكشف عن تفاصيل تعذيبه«، وفق الصحيفة.
ويعتقــد محامو أبو زبيدة أّن »من غري املرجح بشــكل كبري 
أن تكون ليتوانيا دفعت التعويض من دون موافقة واشنطن«.
وقــال أحد أعضاء فريق الدفــاع القانوين عن أيب زبيدة يف 
ترصيحــات لـ«الغارديان«، إن »الوضع يصبح أقل عزلة عندما 
تدفع 100 ألف يورو لشخص، والعامل كله يعرف بشأن األمر«، 
مشرياً إىل أن الخطوة تتسق مع فكرة أن الواليات املتحدة تخفف 

موقفها إزاء احتجاز السجناء األبدين.
هــذه الخطوة، وفقــاً للصحيفة، »تتام مــع فكرة أن 
الواليات املتحدة تخفف من موقفها من اعتقال الســجناء إىل 
األبد«، موضحــًة: »كان بإمكان الواليات املتحدة منع ليتوانيا 

من تسليم هذه األموال، والسؤال هو: ملاذا مل يفعلوا ذلك؟«.



ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
الثلثاء 11 كانون الثاين 2022

ســــاعــــة«   2 ــــبــــي  أبــــــــو  »ســــــبــــــا 
ــا ــ ــعـ ــ ــه رابـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــا وفـ ــ ــن ــ ــي ح ــ ــانـ ــ ــي تـ ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ  ال

»مــــطــــّبــــات« ــي  ــ ــانـ ــ ـ ــ ــ والـ ــي  ــ ــال ــ ــ ــ م أول  جـــــــز 

و من السبا ال القس ا نا  ا  بنا  ال

ا ال القس ال بي ان نا 

وآســيا  اوروبا  بطل  احتّل 
وأوقيانيا لبطولــة  »فرياري 
تشالنج« السائق اللبناين تاين 
حنــا وفريقه املؤلــف من 3 
سائقن  ايطالين املركز الرابع 
يف فئة املحرتفــن »برو أم« 
Prom يف النسخة العارشة من 
سباق »ابو ظبي 12  ساعة« 
الذي أقيم عــىل حلبة »ياس 

مارينا« مبشاركة 15 سيارة.
وهذه هي املرة الثانية التي 
يشارك  فيها حنا يف السباق 
املذكور اذ ســبق له ان احتّل 

املركز الثالث يف السباق الذي أقيم  يف بداية عام 
2020 وصعد اىل منصة التتويج.

التفاصيــل، احتــل حنــا وزمالؤه   ويف 
املركــز االول يف فئتهم واملركــز الثالث يف 
جميع الفئات بالتجارب الرســمية، مع العلم  
انه تّم اســتبدال أحد الســائقن االيطالين 
الثالثة مبواطنه ادي شــيفر بســبب ثبوت 

االيجابية   بعد اجراء فحص »كورونا«.
وينص نظام الســباق عىل مشاركة اربعة  
سائقن يف قيادة السيارة مداورة عىل مدى   
12 ساعة )6 ساعات صباحاً و6 ساعات بعد 

الظهر(.
ففي الست الســاعات األوىل التي اقيمت 
قبل  الظهر احتل حنــا وزمالؤه املركز الثالث 

يف الرتتيب العام بعد أداء جيد.
اقيمت   التي  الثانية،  الست ســاعات  ويف 
بعد الظهر، حصل خروج عن املسار وثقب يف 

احد اطارات سيارة حنا وزمالئه الـ »فرياري  
488 جي يت 3 ايفــو« التي تحمل رقم 51 ثم 
حــادث ثانوي مام جعل الســيارة تدخل اىل  
الســيارات  الصيانــة 7 مرات بعكس  مرآب 
األخرى التي دخلت 4 مرات مام أدى اىل نزف 

وقت  ال بأس به.
ويف الختام احتل حنا وزمالؤه املركز  الرابع 
بفارق 15 ثانية عن الفريق الثالث وهو فارق ليس 
بكبري نسبة ملجريات السباق  وما حصل مع حنا 

وزمالئه يف القسم الثاين من السباق.
عىل صعيد آخر، سيشــارك حنــا يف احدى  
جوالت بطولــة »فرياري تشــالنج« للقارتن 
اآلســيوية - االوقيانية األسبوع  الجاري عىل 
حلبة »ديب« عىل م ســيارة »فــرياري 488 
تشــالنج  ايفو« بحيث سيقام ســباق واحد 
الخميس وسباقان الجمعة يف بطولة مصغرّة 
للفرياري  تشالنج بسبب الظروف الصحية التي 

مير بها العامل من جراء وباء »كورونا«.

«  « بـــرنـــامـــ  الــــطــــاولــــة:  ــرة  ــ ــ ك
ــاد جــــــــورج كــوبــلــي ــ ــ ــح ــ ــ ــاف رئــــيــــس االت ــ ــ ــ ــت ــ اس

 هـــــل يـــتـــ الـــــتـــــاعـــــب؟.. مـــســـحـــات كــــورونــــا
ــرا ــتـ ــلـ ــكـ نـ ــي  ــ ــ بــــــة« تـــمـــهـــد ألزمـــــــــة ف »الــــــكــــــا

ــول ــ ــح ــ ا ت ــــــاهــــــرات حـــــــــاشـــــــــدة.. ملـــــــــــا  مــــــ
ــــي؟ ــوم ــ ــل ق ــطــ ــ ــى ب ــ ــ لـ ــ  ــ ــت ــ ــي ــ ــوف ــ ــوك ــ نـــــوفـــــا دي

دا مدريد  ريال  ملواجهة  برشلونة  تشكيلة  ضمن  فاتي 

رونــــالــــدو كـــريـــســـتـــيـــانـــو  عـــــامـــــا..  ــا   ــرهـ ــمـ  عـ
كـــــر تـــاريـــخـــيـــة ــرا بـــــ ــ ــت ــ ــل ــ ــك ــ ن يــــعــــود لــــكــــ 

و و  اد  ي اال

و

وفيت ديو

فايت

 LTTF  « انطلق برنامــج
BEAT« يف حلقتــه األوىل 
الثــاين عرب  من موســمه 
صفحــة االتحــاد اللبناين  
عــىل  الطاولــة  لكــرة 
استضاف  حيث  »فايسبوك« 
كوبيل  جورج  االتحاد  رئيس 
الذي  تحــدث عن االنجازات 
عىل  لالتحــاد  التاريخيــة 
مســتذكراً  الدويل  الصعيد 
املناصب التي  توالها أعضاء 
االتحادين  لجان  يف  اإلتحاد 

اآلسيوي والدويل.
لبنــان كان قد تصّدر  ان  والجدير ذكــره 
القامئة  بن العرب. كام نّو كوبيل بـ »حصة 

األسد« لوطن االرز دولياً، آسيوياً  وعربياً.
الواعدين  البطلــن  االتحاد  رئيــس  وهنأ 
ميشــال  ايب نادر وبيســان شــريي عىل 
انجازهام التاريخي الدويل وشــّدد عىل دور 
األهــل يف الوصــول  إىل العاملية وهذا ليس 

مبستحيل حن تكون االرادة ويكون الهدف.
الروزنامة  إطــالق  عــن  كوبيل  وتحدث 
الحافلة  لعام 2022 عىل الرغم من الظروف 
الصعبــة التي مير بهــا الوطــن اقتصادياً 

وصحياً.

وتوّجه كوبيل بالتحية لزمالئه يف  االتحاد 
وألبطال عام 2021 ولألندية اللبنانية مشجعاً 
عىل االستمرار يف حمل الشعلة  للم قدماً 
نحو مستقبل األجيال الصاعدة يف لعبة كرة 

الطاولة. 
موســمه  يف   LTTF BEAT برنامــج 
الثاين مــن اعــداد اللجنــة اإلعالمّية يف 
االتحــاد اللبنــاين لكرة  الطاولــة يبث عند 
الساعة السادســة من مساء كل السبت عرب 
 Lebanese Table Tennis صفحة االتحــاد  
Federation  وتحــت إرشاف  رئيس االتحاد 
جــورج كوبيل واألمن العــامل الدكتور بيار 

هاين.

كشــف األملــاين يورغن 
كلوب مدرب فريق  ليفربول 
اإلنكليــزي، عن عدم صحة 
بعــض مســحات فريوس 
كورونــا التــي يخضع لها 

العبوه يف  الفرتة األخرية.
كلوب عــاد مؤخراً لقيادة 
لقــاء  خــالل   ليفربــول 
رشوســربي تاون يف كأس 
الدور  اإلنكليزي، يف  االتحاد 
الثالــث من البطولــة، بعد  
كورونا  فريوس  من  تعافيه 

املستجد.
فريوس كورونا تف بن العبي ليفربول  
ثم مساعده  املدرب  املايض، وأصاب  األسبوع 
بيب لينغدرز، ولكن بحســب يورغن كان هذا  

التفيش بن صفوف الريدز »كاذبا«.
وقال كلوب يف ترصيحات نرشتها صحيفة  
»ليفربول إيكو« الربيطانية أمس االثنن: »يف 
األســبوع املايض كان  هناك اعتقاد بتفيش 
ظهر  ولكن  الفريــق،  داخل  كورونا  فريوس 
لنا أن هنــاك مجموعة من  النتائج اإليجابية 

كاذبة وغري صحيحة«.
وأردف: »القواعد كام هــي، ومن ثم  فإن 
الالعبن الذين تأيت عيناتهم إيجابية ال تكون 

نتيجتهم هكذا يف الحقيقة«.
وأقر كلــوب بأنه ال ميكنه إرشاك  الالعبن 
الذي يثبت فعليا عــدم إصابتهم بالفريوس، 
بقولــه: »هل ميكن لهؤالء أن  يلعبوا؟ ال أعلم 

بالفعل، ولكن علينا اتخاذ القرار«.
وأتــم بقوله »الحالــة اإليجابية  الوحيدة 
بينام  أرنولد،  ألكســندر  كانت لرتنت  بالفعل 
اإليجابية  األخــرى   املســحات  بقية  كانت 

غري صحيحة، ومن ثم كان األســبوع صعباً 
عىل الالعبن الذيــن مل يتمكنوا من  خوض 

التدريبات«.

 هل كالم كلوب صحيح؟ 
صحيفة »دييل كانون«  الربيطانية كشفت 
يف تقرير لها أن »كالم كلوب بشأن عدم دقة 
التحاليل يبدو غري  منطقي عىل اإلطالق وفق 

املعايري الطبية«.
اعتمد عىل   الصحيفة  الذي نرشته  التقرير 
نتيجة بحــث لعاملة األحياء لينــدا غيديس، 
بعنــوان : »ما مدى احتامليــة خطأ اختبار  

1 اإليجايب؟«. كوفيد 
التقريــر كشــف أن نســبة الخطــأ يف  
الفحوصات ال يتجــاوز 0.5%، أي أن فرصة 
وجــود فحص خاطئ هي العب واحد بن كل 

1  العبا. 8
وتســاءلت الصحيفة عن طبيعة األعراض  
التي يعــاين منها كل العب أثبتت املســحة 
التي خضع لها إيجابيتها، مشــرية إىل عدم  

منطقية تحليل كلوب لألمر.

أسدل الســتار أخريا عىل 
نوفاك  الــرصيب   قضيــة 
ديوكوفيتــش املصنف األول 
التنس  العبــي  بــن  عامليا 
يف  احتجازه  بعــد  للرجال، 

مركز  تابع لوزارة الهجرة.
وأمر القايض األســرتايل 
أنطوين كيــيل  باإلفراج عن 
جواز  وإعادة  ديوكوفيتش، 
إليه  األخرى  والوثائق  سفره 
مام أعــاد إحيــاء  فرصته 
للفوز بلقبه 21 يف البطوالت 
الـ4 الكربى واالنفراد بالرقم 

القيايس عندما  تنطلق أسرتاليا املفتوحة يف 
وقت الحق هذا الشهر.

وشــهدت األيام القليلة املايض مظاهرات  
أمام مبنــى الربملان الــرصيب يف العاصمة 
الصفراء،   اللعبة  بلغراد، بقيادة عائلة نجــم 
احتجاجا عــىل احتجاز األخــري من جانب 

السلطات األسرتالية.
بسبب   غاضبة  انفجرت  ديوكوفيتش  ة  أ
احتجاز الالعب الرصيب، كام خرج املئات من 
الســاعات  محبي الالعب يف ملبورن خالل 

املاضية،  دعام له يف تلك القضية.
وعن ذلك، قالت ديانــا والدة نوفاك خالل  
ترصيحــات صحافيــة إن »نجلهــا يعامل 
كســجن، وال يحصل عىل وجبــة اإلفطار 

ويتلقى  معاملة غري آدمية مطلقا«.

 من هو نوفاك ديوكوفيتش؟ 
كان ديوكوفيتــش، املولود ألب رصيب وأم  
كرواتية، يحب مامرســة لعبة التنس منذ أن 
يان   كان عمره 4 أعوام فقط، ويقول والده 
ديوكوفيتــش إن التنس هــو »أكرث األلعاب 

املفضلة يف حياته«.
كانــت عائلة ديوكوفيتــش متلك مطعام  
للوجبات الرسيعة، لكن والده كان متســابقا 
محرتفا يف سباقات التزلج عىل الجليد وكان  
يريده أن يصبح مثله، أو أن يحرتف كرة القدم، 
لكن نوفاك كان مرتبطا للغاية بلعبة  التنس.

يف عمر 6 ســنوات انضــم ديوكوفيتش 
إىل  معســكر للتنس نظمه نادي تنســ 
كلــوب بارتيــزان تحت إرشاف األســطورة 
التي قالت  اليوغوسالفية يلينا  جينتشيتش، 
عنه حينها: »هذه هــي أعظم موهبة رأيتها 

منذ مونيكا ســيليش  )صاحبــة الـ ألقاب 
غراند سالم(«.

بدأ »نويل« مسريته كالعب  تنس محرتف 
عام 2003 وهــو بعمر 16 عاما فقط، ولفت 
األنظار بتألقه الالفت يف بطوالت  الناشئن 

عىل مستوى أوروبا والعامل.
وظهر ديوكوفيتش صاحب الـ34 عاما للمرة  
األوىل يف بطوالت الغراند ســالم بالتأهل إىل 
أســرتاليا املفتوحة عام 2005 التي ودعها  من 
الدور األول عىل يد البطل الالحق مارات سافن، 
وأنهى ذلك العــام وهو أصغــر العب  ضمن 

املصنفن املئة األوائل بعمر 18 عاما و5 أشهر.
يف عــام 2006 حقــق ديوكوفيتش أول 
ألقابه  حــن فاز ببطولة »امريســفورت«، 
وتأهل »نويل« ألول نهايئ  بالبطوالت األربع 
الكربى يف مســريته حن خرس عام 2007 

أمام فيدرر يف أمريكا  املفتوحة.

 مشوار حافل 
فاز ديوكوفيتش بأول ألقابه يف  البطوالت 
األربع الكربى يف أســرتاليا املفتوحة 2008، 
ليصبح أول العب رصيب يحرز لقبا  كبريا يف 
منافسات الفردي، كام قاد رصبيا للفوز ألول 
مرة بكأس ديفيز لفــرق الرجال يف  كانون 

األول 2010.
وإجامال أحرز »نويل« 20  لقبا يف البطوالت 
األربــع الكربى، وهي أســرتاليا املفتوحة  
مرات )2008 و2011 و2012  و2013 و2015 
201 و2020 و2021( ووميبلدون  و2016 و
و2018   و2015  و2014   2011( مــرات   6
3 مرات  املفتوحة  وأمريكا  201 و2021(،  و
(2011 و2015 و2018( وفرنســا املفتوحة 

مرتن  يف 2016 و2021.

تلقى فريق برشلونة دعام 
غرميه  مواجهة  قبل   قويا، 
يف  مدريد،  ريــال  التقليدي 
اإلسباين  السوبر  كالسيكو 

غداً األربعاء يف  الرياض.
إىل  البارســا  وســافر 
العاصمة السعودية الرياض 
اســتعدادا  االثنن،  أمــس  
ملواجهــة ريــال مدريد يف 
السوبر  كأس   نهايئ  نصف 
امللك  ملعب  عىل  اإلســباين 

فهد الدويل غداً األربعاء.
وقالــت صحيفة »موندو  

ديبورتيفو« اإلسبانية يف تقرير لها إن املهاجم 
الشاب إنسو فايت سيتواجد يف  قامئة املدرب 
تشــايف هرينانديز، ملباراة ريــال مدريد يف 

الكالسيكو للمرة األوىل منذ  شهرين.
وكانت آخر مباراة خاضها فايت مع  البارسا 
ضد ســيلتا فيغو، يف تعــادل 3-3 بالدوري 
اإلسباين يوم 6 ترشين الثاين املايض،  حيث 

سجل هدفاً آنذاك.
وغاب فايت بعدها عن العمالق الكاتالوين  
بســبب إصابــة يف أوتار القــدم، خالل 8 
مباريــات يف الليغــا ولقــاء يف كأس ملك 
إسبانيا  وآخر مباراتن يف مجموعات دوري 

أبطال أوروبا، بإجاميل 11 مباراة.

ورغم مشاركته يف 8 مباريات هذا املوسم  
فقــط )366 دقيقــة(، إال أن فايت نجح يف 

تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفا وحيدا.
فايت فاز خالل عــام 2020 بجائزة الفتى  
الذهبي، يف استفتاء صحيفة »توتو سبورت« 
اإليطاليــة والتي يتم احتســابها  بناء عىل 
تصويــت عرب اإلنرتنت، بينــام حل ثانيا يف 
الجائزة الرســمية للصحيفــة التي فاز  بها 
إيرلينغ هاالند العب بروسيا  الرنوجي  وقتها 

دورمتوند.
يذكــر أن فايت غاب عــن املالعب ملدة 11  
شــهرا قبل عودته للبارسا يف أيلول املايض 
عقــب تعرضه إلصابــة يف الركبة احتاجت 

إلجراء  4 جراحات كاملة.

يتوقــع أن يعتمــد رالــف رانغنيك مدرب  
مانشسرت يونايتد عىل كرستيانو رونالدو يف 
تشكيلته ضد أستون فيال، يف الدور الـ3 من  

كأس االتحاد اإلنكليزي.
مبكانة  اإلنكليزي  االتحاد  كأس  وتحتفظ  
خاصة يف قلب رونالــدو، كونها أول بطولة 
توج بها يف مســريته  الكروية يف إنكلرتا، 
ليســتهل منها حملة أســطورية عىل كافة 

األصعدة يف الدوريات  األوروبية الكربى.
رونالدو كان قد فاز بلقب السوبر  الربتغايل 
عام 2002 مع ســبورتنغ لشبونة، ولكنه مل 
يتواجد يف املباراة حيث غاب عن  التشــكيلة 
األساسية وبقي بديال عىل مدار الـ0 دقيقة.

وحقــق  رونالدو يف موســمه األول مع 
كأس  لقب   ،2004-2003 يونايتد   مانشسرت 
إنكلرتا بالفوز يف النهــايئ  3-0 عىل فريق 
ميلــوال، ليقــود فريقه للقــب رقم 11 يف 
تاريخ مشــاركاته باملســابقة، حيث  سجل 
الهدف األول قبل أن يوقع الهولندي رود فان 

نيستلروي عىل ثنائية الحقاً.
والغريب أن رونالدو فشل بعدها يف  الفوز 
بــكأس االتحاد اإلنكليزي مع مــان يونايتد، 
الذي بدوره مل يتوج من وقتها بأقدم  بطولة 
يف التاريخ إال مرة واحدة، تحديدا عام 2016.

 مــاذا قــدم رونالــدو يف كأس االتحاد 
اإلنكليزي؟

خاض رونالدو يف كأس االتحاد اإلنكليزي  
26 مبــاراة مع يونايتد، خــالل فرتة متثيله 
 ،200 األوىل للفريــق بن عامــي 2003 و

. سجل  خاللها 13 هدفا وصنع 
أول هدف كان خالل الفوز 4-2 عىل  الغريم 
الخامس  الدور  يف  سيتي،  مانشسرت  والجار 
لنسخة 2004، بينام األخري كان يف  االنتصار 
بنتيجــة 4-1 عىل ديريب كاونتي يف املرحلة 

.200 ذاتها عام 
هز رونالــدو شــباك 11 فريقا يف كأس 
إنكلــرتا،  بواقع ثنائية يف شــباك توتنهام 
هوتســبري ومثلهام يف ميدلســربه، وهدف 
يف مرمى كالً من  مانشسرت سيتي وميلوال 
وســاومثبتون  وإيفرتون  ســيتي  وإكسرت 
ونيوكاســل يونايتد وأستون  فيال وواتفورد 

وديريب كاونتي.
أمسية   يف  يونايتد  منافس  فيال  أســتون 
االثنــن، كان خصام لرونالــدو مع الفريق 
يف الــدور الثالــث عــام 2008، يف مباراة 
انتهت  بفوز الشــياطن الحمر 2-0، وسجل 

كريستيانو الهدف األول منهام.

 هل يشارك رونالدو
أمام أستون فيالن؟ 

رانغنيك مدرب يونايتــد أكد خالل  املؤمتر 
الصحفي قبل لقاء الفيالنز أنه سيتعامل مع 
البطولة عىل أنها منافسة مهمة،  وسيرشك 
خاللها أفضل تشكيلة لديه، ليفتح الباب أمام 

الدفع باألسطورة الربتغايل.
وتعتمد أغلــب الفرق يف بطوالت الكؤوس  
اإلنكليزية خاصــة يف األدوار األوىل منها، 
عىل العبــي الصف الثاين مــام يكلفهم يف  

أحيان كثريا الخروج املبكر.

 بعد شكو النجوم... أنشيلوتي يطبق
فلسفة جديدة في ريال مدريد

أحدث دافيدي أنشــيلويت، نجل كارلو  أنشــيلويت مدرب 
ريال مدريد ومساعده، تغيريا يف فلسفة والده التدريبية مع 

. الفريق  املل
وواجه أنشيلويت انتقادات قوية من  وسائل اإلعالم بسبب 
قلة اعتامده عىل مبدأ املــداورة، فضال عن قيامه بالتبديالت 
يف  وقت متأخر مــن كل مباراة، وهو مــا يغضب الالعبن 

السيام البعيدين عن التشكيلة  األساسية. 
وحسب ما ذكرته صحيفة  »ABC« اإلسبانية، فإن  دافيدي 
أنشيلويت طلب من والده تغيري سياسته املتعلقة بالتبديالت، 

وذلك بعد حديثه  مؤخرا مع العبي الفريق.
وأشــارت الصحيفة إىل أن دافيدي نجــح يف  إقناع والده 
بإجراء التبديالت يف وقت مبكر مع اســتنفاد التغيريات الـ5 

املتاحة،  ملنح الالعبن فرصة أكرب للمشاركة.
تغيري أنشــيلويت لفلسفته ســيعيد األهمية  لعدة العبن 
أبرزهم العب الوســط فيدريكو فالفريدي، الذي ابتعد مؤخرا 
عن التشكيلة  األساســية، بجانب إيسكو وداين سيبايوس 

وإدواردو كامافينغا. 
وبجانب اســتفادة الالعبــن البدالء،  ســيجني النجوم 
التبديــالت، وذلك  أيضا مثار تغيري فلســفة  األساســيون 
بحصولهم عــىل وقت  أكرب للراحة والتقــاط األنفاس، مام 
يجنبهم اإلرهاق واإلصابات قبل جوالت الحســم يف  مختلف 

البطوالت. 
ويأيت ذلك يف وقت ينافس فيه ريال  مدريد برشاسة عىل 
4 بطوالت، هي الدوري والكأس والسوبر يف إسبانيا، بجانب 

دوري  أبطال أوروبا.
 

ير   فينيسيو جونيور.. درب األسا
يله جوهرة ريال مدريد

يقدم  الربازييل فينيسيوس جونيور مستويات متميزة مع 
فريق ريال مدريد اإلسباين، عىل كافة  األصعدة منذ انطالقة 

املوسم الحايل.

وبات  فينيســيوس جونيور أحد العنارص األساسية التي 
ال غنى عنها، يف تشــكيلة املــدرب  اإليطايل املخرضم كارلو 

أنشيلويت.
ومجددا،  برهن جونيور عىل قيمتــه الفنية العالية، حن 
ســجل هدفن ولعب دورا كبريا يف فوز ريــال  مدريد عىل 

فالنسيا 4-1، مساء يوم السبت يف الدوري اإلسباين.

 ترصيحات  فينيسيوس جونيور 
يقول  فينيسيوس جونيور يف ترصيحات ملوقع ريال مدريد 
الرسمي، إنه يحلم بالسري عىل طريق  األساطري داخل النادي 

، خالل الفرتة املقبلة. املل
وأضاف  يف هــذا الصدد »نحن جميعا نقــوم بالعديد من 

األمور الجيدة هذا املوسم، ونتطلع  للمزيد«.
وشدد  جونيور عىل رضورة مواصلة العمل الجاد والتطور، 
مــن أجل إعادة ريــال مدريد ملكانته  الصحيحــة مع نهاية 

املوسم.
وقال  »من ناحيتي سأبذل قصارى جهدي ملساعدة الفريق. 
كان حلام كبريا بالنســبة يل، أن  ألعب يف سانتياغو برنابيو 

وسط جامهري تهتف باسمي«.
وأتم  بقوله »أريد أن أستمر يف هذه األجواء لفرتة طويلة. 
أريد أن أســري عىل درب  أساطري النادي، والنجوم الذين ألعب 

معهم ويساعدونني عىل القاء يف القمة«.
                                            

 تشيلسي يمنح باريس سان جيرمان
اليا ألزمة مبابي حا م

ذكرت  تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جريمان وجدت 
حال أخريا ألزمة الرحيل املنتظر  لالعب الشاب كيليان مبايب 

خالل الصيف املقبل.
ويرتبط  مبايب بعقد مع إدارة باريس ينتهي بنهاية املوسم 
الحايل  2021-2022، وهو مــا مينحه حق االنتقال ألي ناد 

آخر خالل الصيف املقبل، دون مقابل.
وتشــري  تقارير إعالميــة، إىل أن مبــايب توصل التفاق 
لالنتقال لريال مدريد يف صفقة انتقال حر  بنهاية املوســم 

الحايل، ليرتك فراغا يف هجوم فريق العاصمة الفرنسية.
صحيفة  »إيل ناسيونال« اإلســبانية ذكرت يف تقرير لها 
أمس األحد، أن إدارة باريس تجهــز  عرضا بقيمة 0 مليون 
يورو، لضم البلجي روميلو لوكاكو مهاجم تشيليس الصيف 

املقبل.
 1 مبايب  نجح يف تســجيل 150 هدفا وصنع 76 خالل 6
لقاء بقميص الفريق، منذ انتقاله لصفوفه  قادما من موناكو 
يف صيف 2017، وهو عنرص ال غنــى عنه يف كتيبة املدرب 

ماوريسيو  بوكيتينو.
وكان  لوكاكــو قد دخل يف أزمة مع إدارة تشــيليس، يف 
أعقاب ترصيحاته األخرية، حن انتقد  سياسة املدرب األملاين 

توماس توخيل، قبل أن يقدم اعتذارا يف وقت الحق.
ورغــم  اعتذار لوكاكــو إلدارة ناديــه إال أن رفض املدرب 
والجامهري والالعبن ملا قاله  الالعب، تســبب يف نية اإلدارة 

عرضه للبيع خالل املرحلة املقبلة.
من  جانبها شــددت الصحيفة عــىل أن الرويس رومان 
أبراموفيتش مالك تشــيليس يدعم مدربــه  األملاين يف أزمة 

لوكاكو ويفكر بالفعل يف بيع الالعب«.
ويبحث  أبراموفيتش عن ناد قادر عىل تعويض تشــيليس 
ماديا، عــن املبلغ املدفوع يف لوكاكــو  الصيف املايض حن 
اشرتاه من إنرت ميالن بقيمة 116 مليون يورو، وهو ما يتوفر 

لدى  باريس سان جريمان.

ويت ي ن

فينيسيو



1ـ أحمد زيك، بيكاسو

2ـ وارسو، عامد، ليل

3ـ سلو، ربو، تعرف

4ـ هارب، دميم، رنم

5ـ أج، نس، عدس، أدرك

6ـ البّم، وّد، تّب، كينياتا

7ـ منوال، فان دام، اللب

ّي 8ـ االنهيار، طاب، 

ـ حوال، إبن الرومي، ارل

10ـ أمحلت، ندسوا، نبز، مّط

أبــو  11ـ كريتــس، ون، 

مايض

12ـ املز، مهال، بوري، كاف

13ـ هّم، التل، نروج، هورن

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حوف:    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
الياس كانيتي

اخترب معلوماتك

1ـ ميناء بحري هاّم يف 
إسبانيا. 

2ـ مخــرتع ســامعة 
فحص الصدر. 

3ـ نسَج وحبَك الدرع. 
4ـ حجــر كريم نصف 

شّفاف. 
5ـ منطقة يف زحلة.

1ـ روايئ فرنيس راحل. 
2ـ قامــوس فرنــيس 

يحمل إسم صاحبه.
3ـ فيلسوف هندي يعني 

إسمه الرجل الحكيم. 
4ـ صاَر الوقت، نهر يف 

سويرسا. 
5ـ اعتامد وتفويض. 

كاتب وروايئ وصحفي أمرييك راحل. إشتهر بكتابة 

القصــص القصرية، وصاحب موهبــة فريدة يف عامل 

األدب. له العديد من األعامل املهمة. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إدا جمعت:

+5+2+10+6- لقب غريب.

2+10+4+8- عاصمة أوروبية. 

7+6+8+2- طائر غريد.

5+7+2+8- عاصمة افريقية.

11+3+1- شجر معروف.

6+11+2- جذَب بشّدة. 

+3- مدينة يف سرياليون. 

1ـ ما إســم الشــاعر االنكليزي الذي تزّوَج من كاتبة 

مشهورة، ولّقَب بـِ وحش الثورة املخيف؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الدولة التي فازت عليها الربازيل يف نهائيات 

1؟ كاس العامل يف كرة القدم عام 62

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة تأسست السوق األوروبية املشرتكة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أيــة عاصمــة أوروبية يقع متحــف ِدل برادو 

املشهور بعرض الفنون ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة عربية تقع بحرية يوسف؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم امللك اليوناين الذي افتتــح دورة األلعاب 

18؟  األوملبية الحديثة األوىل يف العام 6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ كــم عدد الجســور املتواجــدة يف مدينة البندقية 

االيطالية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور 17 سنة 

عىل الزواج؟ 

1ـ أوس، ال، أحااله
2ـ حاله، مللوم، مل

3ـ مروان بن الحكم
4ـ دس، موناليزا
5ـ زوربا، آه، تّر
6ـ جوليا، متّت

7ـ يعود، إبن سهل
8ـ من، فرند

ـ باتيستا، أسوان

10ـ يدعم، بنطلون
11ـ دارا، بو

12ـ الفرِد كابو، أوج
13ـ يس، نسيم، منرب

14ـ وليم، سيبويه
15ـ أيار، زم

16ـ داليا، أكر
17ـ رتل، رمضان
18ـ كايب لطيف

؟ من هو
من هي؟

1ـ مغــن وعازف قديم لّقَب 

بوجه الباب، غري املتعلّم. 

2ـ شاعر إنكليزي راحل، أمر 

فظيع. 

3ـ أحمق سمج، مبَتّل، نوع 

من العصافري. 

الشــامل،  يف  بلــدة  4ـ 

وطّن  صــّوَت  لالســتفهام، 

الذباب. 

5ـ قادم، نهر يف ســويرسا، 

عشب. 

6ـ راَق، متشابهان، طرق. 

7ـ املتأّهب، صوت الغراب. 

8ـ ال يســمع، حــرف جزم، 

فنانة مرصية. 

ـ فكّوا، تفّرق بن األشياء، 

إشتد األمر. 

10ـ عزَم ونــوى، جامعة، 

يقّبل. 

11ـ ولد النعام، ساِخن، ثقب 

االبرة، سّنور. 

، رشكة برتولية،  12ـ عاَد، ب

شقيق األم. 

13ـ مغــن مــرصي قديم، 

للنهي. 

14ـ ينال، رتبة عسكرية. 

15ـ دولة عربية، يد الثوب، 

للتأوه. 

16ـ أدرَك الغالم، مدينة يف 

الواليات املتحدة. 

17ـ أقوى الحــّب، من أهم 

املمرات املائية يف العامل.

راحلة  عاملية  مغنيــة  18ـ 

صاحبة الصورة، فرَح.

أســلحة  من  يطلق  1ـ 

ناريّة، حذري وتحّفظي.

آلة طرب، تســاوم،  2ـ 

بلدة يف البقاع. 

3ـ نرغب، مدينة عراقية، 

كرَس وملَّس اليشء. 

4ـ صدموا اليشء بغريه، 

قصَد املكان، حّسَن وزيّن. 

5ـ إلــه، مكاتِب، موّدة، 

مدينة إيرانية. 

6ـ مدينة أملانية، أكَملت، 

بلدة يف الجنوب. 

7ـ حَســن، طائرة قتال، 

عائلة. 

8ـ فريــق كرة أورويب، 

ماَع، دعَي. 

ـ حرف عطف، قنوط، 

من الطيور، ماركة سيارات. 

أوروبية،  عاصمة  10ـ 

ماركــة  بحــر،  وبّــَخ، 

بيانوهات.

11ـ الشوائب، أصل. 

12ـ عمالق، أداة نصب، 

مدينة هندية، النحاس. 

13ـ يقرضه املال، شاعر 

وأديب لبنــاين راحل، يف 

القميص. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

طبيعتك هادئة وتستطيع االنسجام مع أي 

انسان تحبه. نجمك  يف هذه املرحلة يساعدك 

عىل النجاح والوصول اىل كل ما تصبو اليه. 

يومــك تتجاذبه تيارات كثرية وأمور غريبة 

غري ضــارة. قد يكون العمــل املطروح عليك 

يف هــذه الفرتة عظيــم الفائدة ان انت ثابرت 

واجتهدت قليال. 

اســتقبل هــذه املرحلــة بوجه بشــوش 

وبابتسامة ظاهرة. استغل ذكاءك لتصل اىل ما 

تصبو اليه. الرشيك سعيد لوجوده اىل جانبك 

خصوصا اآلن. 

تســعى اىل أهدافك بحامسة كبرية وتحقق 

نجاحا ملحوظا مل تشــهده من قبل. النشاط 

والحيويــة اللذان تتمتع بهــام يدفعانك اىل 

املغامرة واملخاطرة. 

ال تخلط العمل باللهو وتضييع الوقت سدى، 

وال تعتمد كثريا عىل مساعدات الغري. انك طيب 

القلب، وااليام لن تنترص عليك مهام اشــتدت 

وظلمت. 

الحظ ال يأتيك بشــكل شــخص أو معرفة 

جديــدة وامنا من خالل ظروف مؤاتية مل تكن 

منتظرة. حاول أن تبدي االهتامم الالزم بالذين 

يحبونك ويحرتمونك. 

حياتك االجتامعية والعاطفية متزنة. الكرَم 

والتفاهم مع اآلخرين يزيد من رصيدك ومركزك. 

زيارة غري متوقعة تحمل لك الحظ والفرح. 

ال تكن متشــامئا واال فقدت الثقة الكبرية 

بنفسك، فكل ما يجري غاممة صغرية وتزول. 

استفد من هذه الفرتة لتعيد العالقة مع اناس 

اهملتهم. 

توظــف كل طاقاتك لتحقيــق غاياتك وما 

يجول يف رأسك. ال تحاول أن تعيش يف املايض 

وواجــه الناس مبرونة وال تأخذ أي قرار تحت 

وطأة التأثر. 

تحاول بشــتى الطرق تغيري وضعك العميل 

اىل مــرشوع مربح ومريح. اخرت اليشء الذي 

يناسبك ألنك محظو اليوم. عالقة عاطفية 

منسجمة. 

ستجد نفسك يف وضع حساس يجربك عىل 

اثبات قدرتك ومهارتك يف العمل الذي بن يديك. 

حــاول أن تتفهم بعض األمور عَوض أن تثور 

عليها. 

كل الظروف ســتكون مناســبة لك لتعيش 

الســعادة الكاملة التي تحلم بها. لكن ال تنَس 

ان الســعادة الكاملة يجب أن تتقاســمها مع 

رشيكك الطيب واللطيف. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

1 شباط( (21 ك2 - 

أراكس
ادارة
أمان

الزلقا
بريوت

بشمزين
برلن
باندا
بطن

بريدج
بندر

تايلور
تربيز
ثوب

جندل
حسن
خليج

خنادق
دراخام
دواوين
رونالدو

زهور
سبيل

سويرسا
شقة
شطر
صور
صنف

طبيعة
طنطا

عصفور
عقد

عز
عطف

غزل

غدامس
غلوريا

فقرا
كيوان
كامريا

كوسبا
لرية

لجنة
مطار

مز

مرص
نجار
يخت

يوكوهاما. 

الحل السابق

الحل السابق

 كاليفورنيا

الثلثاء 11 كانون الثاني 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1 1ـ سنة 65

2ـ الدفرتان.

3ـ 18 سنة.

4ـ الطاحون.

.18 5ـ سنة 7

6ـ 1 ـ 8.

7ـ ألن األشجار تبعد عن بعضها.

ة املالكة اليابانية، قبل امليالد. 8ـ اال

ـ سيزار فرانك.

1ـ مالطا.

2ـ يوقعه.

3ـ رسميا.

4ـ األمن. 

5ـ جونية.

1ـ مرياج.

2ـ أوسلو. 

3ـ لقامن. 

4ـ طعيمي. 

5ـ اهانة.



ــــــــار االقتصــــــــادي يخــــــــرج عــــــــن »الســــــــيطرة« «: االنهي ــــــــ ــــــــي »جهن ــــــــة الســــــــقو ف ــــــــاد تواصــــــــل رحل  الب

ـــــراف« بـــــة مـــــن جميـــــع األ »مفاوضـــــات فيينـــــا تتقـــــدم بر

وس رف قو سياسية.. انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرملان العراقي
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املتبناة من قبله، وكذلك التحالفات يف كافة املناطق. 

 بهاء اىل بريوت؟ 
وعلم يف هذا االطار، ان املشــكلة الرئيسية لدى تيار املستقبل 
ال ترتبط فقط بغياب »التمويل« االنتخايب وضعف التحالفات مع 
القوى املسيحية، وامنا يف الدخول القوي لبهاء الحريري عىل خط 
االنتخابات حيث يوزع الوعود عىل اكرث من مرشح بدعمه بتمويل 
مفتوح، ويعمل عىل اخرتاق القواعد »الوســطى« بتيار املستقبل 
يف كافة املناطق، ووفقا للمعلومات يعد بهاء العدة لزيارة بريوت 
يف شباط املقبل الطالق العمل االنتخايب سياسيا واعالميا، وقد 
بدأ بالتمهيد لعودته املؤقتة باتصاالت مع شخصيات سّنية وازنة 

ويف مقدمتها النائب فؤاد مخزومي يف بريوت. 

 قلق من التطرف 
ووفقــا للمعلومات، لدى القاهرة ايضا مخاوف مســتجدة 
من »ترسب« الشــباب الســني وخصوصا من الشامل باتجاه 
التنظيامت املتطرفة يف ســوريا والعراق، وقد ســبق للسفري 
املــرصي يف بــريوت ان اثار مخاوف بــالده املوثقة بتقارير 
اســتخباراتية مرصية حيال هذا امللــف الخطري مع ميقايت، 

وطالب باهتامم كبري بهذا الشان.  

  بانتظار »قيرص«؟ 
وكان الرئيــس املرصي عبد الفتاح الســييس قد جدد خالل 
لقائه ميقايت اســتعداد مرص لإلسهام يف ترسيع إيصال الغاز 
املرصي وفــق املعاهدات املوّقعة، مؤكــداً التضامن الكيل مع 
لبنــان خصوصاً يف الضائقة التي ميّر بها، أما ميقايت فشــّدد 
خالل تلبيته مشــاركته يف »املنتدى الشبايب الدويل« الرابع أن 
االنتخابات النيابية التي ستجري يف الربيع املقبل وسوف تشكّل 
فرصة لشــباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم يف ما 
يتوافق مع رؤيتهم لالنخراط يف ورشة اإلنقاذ الوطني املنشود.  

وقد التقى ميقايت نظريه املرصي مصطفى مدبويل وتّم البحث 
يف موضوع استجرار الغاز املرصي إىل لبنان، واتفق عىل توقيع 
االتفاق األويل بن لبنان ومرص واألردن وســوريا قريباً، متهيداً 

للحصول عىل اإلعفاء النهايئ من عقوبات »قانون قيرص«. وأبلغ 
رئيس وزراء مرص نظريه اللبناين عن تجهيز كمية من املساعدات 

الطبية والغذائية متهيداً إلرسالها بحراً إىل لبنان. 

 استمزاج »حواري« يف بعبدا 
يف هــذا الوقت، وفيام اعلنت »القــوات اللبنانية« و »تيار 
املستقبل« مقاطعة الحوار املفرتض، يلتقي رئيس الجمهورية 
ميشال عون اليوم كال من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد 
رعــد، ورئيس تيار املردة ســليامن فرنجيــة، والنائب طالل 
ارســالن، الستمزاج رايهم يف »الحوار الوطني« املفرتض، وقد 
اعلنت حركة امل يف بيان مجلســها السيايس امس املشاركة 
يف الحــوار، يف املقابل تنتظر بعبدا املزيد من التوضيحات من 
رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك النائب السابق وليد جنبالط 
الذي اعتذر عن عدم زيارة القرص الســباب صحية، و »فرمل« 
اعــالن موقفه ملزيد من »الدرس« مع توجه للمقاطعة يف ظل 

الغيابات التي تفر اي حوار من املضمون. 

 موافقة بري »ملغومة«! 
ووفقــا للمعلومات، ال يرغب جنبالط يف منح النائب جربان 
باســيل قارب نجاة ســيايس، ويفضل عدم اتخاذ خطوة تثري 
حفيظة الشــارع الدرزي، وكذلك املســيحي يف الجبل عشية 
االنتخابــات. اما رئيس الحكومة نجيب ميقايت، فقد ابلغ عون 
انه سيشــارك يف الحوار بصفته الرسمية، ويرفض بأن يختزل 
حضوره الطائفة السنية، النه ال يريد ان »يتحدى« احد، ومتنى 
عليــه الرتيث بعدم توجيه الدعوة بعدما توالت االعتذارات. اما 
موافقة بري عىل الحــوار، فرتاها بعبدا »ملغومة« الن رئيس 
املجلس يعرف مسبقا ان الحوار سيكون دون جدوى، وهو يرغب 

يف تسجيل بعبدا اخفاق جديد.

 عون يقر »مبحدودية« الحوار! 
يف هذا الوقت يسعى الرئيس عون إىل إظهار أهمية »اللقاء 
الحواري«، وقد شّدد خالل استقباله شيخ عقل طائفة املوّحدين 
الدروز سامي أيب املنى عىل رأس وفد، عىل »رضورة أن يتخطّى 
هذا الحوار الخالفات السياسية البسيطة«، معترباً أّن »الخالف 
الســيايس ال يجب أن يوصلنا إىل خــالف وطني حول مباد 
جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهّدد وحدة لبنان 

وسيادته واستقالله«، وقال إّن »الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه 
ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شــخصية. فالوطن للجميع، 
واإلمناء كام االزدهار للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة 
عىل هذه الحياة املشرتكة يف ظل االطمئنان واألمان. ويف اقرار 
منه مبحدودية النتائج أشار عون إىل أّن ردود فعل إيجابية أتت 
أوالً بالنسبة إىل الدعوة إىل الحوار، »لكن بدأت بعض التحفظات 
بالظهور. علامً أّن برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم عىل 3 نقاط 
خالفية أساســية يف لبنان، ونحن نسعى ليس إىل حلها قبل 

االنتخابات، ولكن عىل األقل تخفيف حدة الكالم عنها!. 

 بعبدا توضح وتصعد! 
وردا عىل اتهام رئيس الجمهورية باملسؤولية عن عدم متكن 
املتعاقديــن واالجراء واملياومن وغريهــم من قبض رواتبهم 
وتعويضاتهم يف نهاية شــهر كانون الثــاين الجاري، وجه 
قرص بعبدا ســهامه اىل »الثنايئ الشــيعي«  وقال يف بيان أن 
أي تأخــري قد يحصل يف معالجــة حقوق املتعاقدين واالجراء 
واملياومن وغريها من الحقوق واملوجبات املالية وغري املالية، 
تتحمل مســؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس 
الوزراء حيث املكان الدســتوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه 
املسائل، وبالتايل فإن املصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع 
ع وقت  اللبنانيــن، تكمن يف انعقاد مجلــس الوزراء يف ا
ممكن تفاديا ملزيد من االرضار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها 
وبالعاملــن فيها، مدنين وعســكرين، وبالتايل باللبنانين 
جميعا، فضال عن رضورة مناقشة مرشوع قانون موازنة العام 

2022 وعرض خطة التعايف املايل فور انجازها«.

ائيل ضعيفة براً؟    ا
ائيل يف مخاطر الحدود الشاملية  يف هذا الوقت، تنشغل ا
ائييل،  يف ظل ترهل كبري يف ســالح املشــاة يف الجيش اال
الـ »غري مؤهل« لخوض حرب برية، فيام اظهرت استطالعات 
ائييل بــان الجيش قادر عىل  الراي عــدم ثقة الجمهور اال
ائييل  حاميتهم.، وقــد اقر مركز أبحاث األمــن القومّي اال
بـــفشل »املعركة بن الحروب« ضّد حزب الله الذي بات ميلك 
بحسب »املركز« قدرة عســكرية خطرية جدا تفوق العديد من 
ائيل من القيام بعملية  دول »الناتو«، فيام ال تزال خشــية إ

عسكريّة بريّة يف الشامل تثري التساؤالت! 

ائييل  فقد سلطت دراسة جديدة ملركز أبحاث األمن القومي اإل
ائيل منذ سنوات طويلة من اللجوء إىل  »الضوء« عىل امتناع ا
العمليات الربيّة لحسم الحروب، وأكّدت ان َمن يهرب من العملية 
. واكدت الدراســة ان قيام  ِ العســكريّة الربيّة هو عملًيا الخا
ائييّل دون عمليٍة بريّة يؤّدي إىل إطالة فرتة الحرب،  الجيش اإل
ائييّل لرضباٍت  وكنتيجــٍة لذلك فإنّه يعرِّض الجيش والعمق اإل
موجعٍة من قبل »جيش العدّو«. وشدد املركز عىل أّن العملية الربيّة 
مهّمة ألنّها تحسم أوالً وأخريًا السؤال َمن الذي انترص يف الحرب، 

كام أّن العملية الربيّة تؤّدي إىل تقصري فرتة الحرب. 

 فشل »املعركة بن الحروب« 
ائيل  واكد املركز القومي ان اإلســرتاتيجّية التي تنتهجها إ
يف »املعركة بن املعارك«ضّد حزب الله فِشلت يف وقف تعاظم 
ترســانة الحزب العســكريّة، ال بل أّن بناء القّوة العســكريّة 
التدمرييّة للحزب يف تصاعٍد مستّمر. ووفقا ملصادر رفيعة يف 
ائيلية ميتلك حزب  تل أبيب، فانه عىل الرغم من التدخالت اال
الله اليوم قّوة عسكريّة خطريٍة جًدا، وهذه القّوة أكرب من القّوة 
التــي متتلكها العديد من دول حلف شــامل األطليّس )الناتو(، 
وكّل يوٍم ميّر تزداد القدرات العسكريّة لحزب الله، وذلك يشمل 
الصواريخ الدقيقة، املسرّيات االنتحاريّة، صواريخ أرضـ  جّو. 

 تعاظم قدرات حزب الله 
كــام أضاف املركز: ومع مرور األيام تتعاظم قدرات التنظيم 
من ســالح صاروخي دقيق، عرب ســالح »غري اعتيادي« دقيق 
)صواريخ جوالة، طائرات مســرية هجومية، صواريخ شاطئ 
بحــر(، وحتــى صواريخ أرض – جو. ومل ينتِه بعد الرصاع ضد 
حيازة الحزب ســالحاً دقيقاً، وهــذا يعني ان قدرات حزب الله 
ائييل وأهدافاً حيوية  الجديدة تسمح له مبهاجمة العمق اإل
مدنية وعســكرية، بكل دقة. وهذه القدرات تستخدم من عمق 
لبنان، ورمبا من ساحات أخرى )عمق سوريا وغرب العراق(، أي 
ائيل. وهذه القدرات  مــن عمق أرض الخصم إىل عمق أرض إ
كفيلة بأن تكون مســتخدمة برسعة نسبية، وهي تحتاج إىل 
إعدادات وتغيريات طفيفة يف االنتشار. والخالصة، فان ارتفاع 
مثن املواجهة سيصّعب اتخاذ القرار بفتح املواجهة، وبالتأكيد 

عىل اتخاذ قرار بفتح حرب كاملة.  

املفاوضن تحقيق بعض التقدم، مع التشــديد عىل اســتمرار 
الخالفــات بن األطراف بشــأن قضايا مختلفة، وقال املبعوث 
الــرويس لدى املنظامت الدولية يف فيينا ميخاييل أوليانوف - 
يف ترصيحــات صحفية قبل يومــن - إن الجو يف املحادثات 
إيجايب وعميل، وإن املحادثات مت قدما، وإن كانت ليســت 

يعة، إال أنها تتحرك بشكل تدريجي. بوترية 
وبدأت مفاوضات فيينا نيسان املايض، وبعد تعليقها زهاء 5 
أشهر بسبب االنتخابات الرئاسية اإليرانية اعتبارا من حزيران 

2021، تم استئناف املفاوضات أواخر ترشين الثاين املايض.
وتشدد طهران -خالل املباحثات- عىل أولوية رفع العقوبات 
التي أعادت واشــنطن فرضها عليها بعد انسحابها من االتفاق، 

والحصول عىل ضامنات بعدم تكرار االنسحاب األمرييك.
يف املقابل، تركز الواليات املتحدة واألطراف األوروبيون عىل 
أهمية عودة إيران الحــرتام كامل التزاماتها مبوجب االتفاق، 
201، ردا عىل انسحاب واشنطن. التي بدأت بالرتاجع عنها عام 

ائيل«   موقف »إ
ائييل نفتايل بينيت  من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء اإل
ائييل )الكنيســت( أمس االثنن، إن  أمام لجنة يف الربملان اإل
تل أبيب ليست طرفا يف االتفاق النووي اإليراين وليست ملزمة 
به، و«لن تتقيد مبا ستتمخض عنه املحادثات النووية مع إيران، 
وستواصل االحتفا بحرية الترصف الكاملة يف أي مكان ويف 

أي وقت من دون قيود«.
وأضاف بينيت »إيران ترســل إلينا خصومها وأسلحتها، نحن 
ائيلية الرسمية  نواجهها ليل نهار«، ونقلت عنه هيئة البث اإل
قولــه »نحن نقــوم مبا هو أبعد من الهجوم املســتمر، وليس 
فقــط الدفاعي«، من دون إيراد مزيد من التفاصيل. ويشــكك 
ائيل« متتلك وحدها القدرات  بعض الخرباء يف إذا ما كانت »إ
العســكرية لوقف ما تقول إنه مســعى إيراين المتالك سالح 
نووي، يف حن تنفي إيران أنها تسعى إىل امتالك أسلحة نووية.

 املحادثات مع السعودية 
عىل صعيد آخر، أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
ســعید خطيب زاده، أمس اإلثنن، خالل مؤمتره الصحفي 
األسبوعي، أنه سيتم استكامل املفاوضات بن إيران والسعودية 
يف ضيافــة العراق، الفتاً إىل أن الجولة املقبلة موضوعة عىل 
جدول األعامل. وأضاف خطيب زاده »نحاول أن نواصل املحادثات 
وعالقاتنا املستقرة رغم امللفات الخالفية بین البلدین، مبا يف 

ذلك من مصلحة للطرفن واملنطقة«.
ويف إجابته عىل ســؤال عن تشــدد املوقف السعودي تجاه 
لبنان، قال إنه »يف لبنان موضوع التدخل الخارجي هو ســبب 
من أســباب إيجاد حالة التزعــزع يف البالد، فبعض األطراف 
الخارجية تســعى  من خالل ضغوطها إىل تغيري املعادالت يف 
لبنان«. وأضاف أن حزب الله وسائر األطراف الحزبية، هم جزء 
مــن القوى الوطنية التي لهــا متثيلها يف الحكومة اللبنانية، 

وعىل الجميع احرتامهم واحرتام هذا املوضوع.

ويشار إىل أن الكتلة الربملانية للتيار الصدري قد قدمت طلبا 
لرئيس الربملان باعتبارها الكتلة الربملانية األكرث عددا.

ومل تعــرتف قوى اإلطار التنســيقي الذي يضم كل األطراف 
السياسية العراقية الشيعية باستثناء التيار الصدري مبخرجات 
جلســة انتخاب رئيس املجلس ونائبيــه، وإنها تحمل الجهات 
السياسية مسؤولية التصعيد داخل جلسة الربملان األوىل وكل 

تداعياته.
وأضافت قوى اإلطار التنســيقي يف بيان أن ما وصفته بـ 
»انــزالق األمور إىل هذا التخنــدق الحاصل« بات »ينذر بخطر 

شديد«.
وقالت هذه القوى  إن جلســة مجلس النواب متت يف غياب 
رئيس الســن الذي مــا زال ملتزما بتأدية مهامهه، مضيفة أن 
أعضاءها سجلوا مع بداية الجلسة أنهم الكتلة النيابية األكرث 
عددا وفقا لإلجراءات الدستورية، وتعهدوا بالتصدي ملا وصفوه 

بـ«التفرد غري املسؤول يف القرار السيايس«.
فو ومشادات

اىل ذلك، وخالل جلســة الربملان نشبت مشادات كالمية بن 
نواب عن اإلطار التنســيقي وآخرين عــن التيار الصدري، إثر 
تقدميهام طلبن إىل رئيس الجلســة العتبار كل منهام الكتلة 

األكرب عددا.
وكان »اإلطار التنســيقي« أبرز الرافضن لنتائج االنتخابات 

الربملانيــة املبكرة التي أجريــت يف 10 ترشين األول املايض، 
واعتربهــا مزورة، لكن جــرى رد طعون قدمها لدى مفوضية 

االنتخابات واملحكمة االتحادية.
ومن جهته، قال محمود املشهداين الذي ترأس جلسة الربملان 
األوىل باعتباره األكرب ســنا إنه تعرض إىل »اعتداء« تســبب 
بدخولــه يف غيبوبة مؤقتة نتيجة رضبة تلقاها عىل رأســه 

مام استدعى نقله للمستشفى.
وأضاف املشهداين، يف ترصيح له بعد خروجه من املستشفى، 
إن »االعتــداء« حدث من نواب كتلة برملانية مل ترق لها طريقة 

إدارته للجلسة.
ويف وقت ســابق األحد، رفع املشهداين الجلسة االفتتاحية، 
، قبل أن ينقل  بعد وقوع مشــادات بن برملانين أدت إىل فو

إىل املستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.
وقالت قناة العراقية الرســمية إن النائب عامر الفايز رفض 
تويل رئاســة الجلسة بدال من املشــهداين، وإن النائب خالد 

الدراجي ترأس الجلسة االفتتاحية بعد استئنافها مجددا.
ودخل نــواب الكتلة الصدرية قاعــة الربملان وهم يرتدون 
األكفان، بينام وصل نواب حركة امتداد املستقلة والجيل الجديد 
الكردية إىل مبنى الربملان بواســطة عربة »توك توك« قادمن 
من ســاحة التحرير، مركز املظاهرات التي تشهدها البالد منذ 

شهور.
ووفق النتائــج النهائية لالنتخابات، فازت الكتلة الصدرية 
التــي يتزعمها مقتدى الصدر بأكرب عدد من املقاعد الربملانية، 

32 مقعدا. بحصولها عىل 73 مقعدا يف الربملان املكون من 

السوفيتي السابق.
وشدد ريابكوف عىل رضورة أن تشمل املحادثات مسألة عدم 
انضــامم أوكرانيا لحلف شــامل األطليس، معتربا أنه ال ميكن 
إجــراء حوار بّناء خالل مفاوضــات الضامنات األمنية إال يف 
ســياق مراجعة قرارات قمة بودابست بشأن مستقبل أوكرانيا 

يف الحلف.
وحذر ريابكوف الواليات املتحدة والناتو من أنهام قد يشهدان 
تدهــورا يف الوضــع األمني إذا مل يأخــذا الضامنات األمنية 

الروسية عىل محمل الجد.
ومبــوازاة املحادثات يف جنيف، التقــى األمن العام للناتو 
ينس ستولتنرب يف بروكسل بنائبة رئيس وزراء أوكرانيا أولغا 

ستيفانيشينا.
وخالل اللقاء، توعد ستولتنرب روسيا بدفع كلفة عالية يف 
حال هاجمت أوكرانيا، مؤكدا أن الحلف ساعد كييف يف تطوير 
قدراتها العســكرية وأنه يعمل معهــا للوصول إىل العضوية 

الكاملة يف الحلف.
من جهتها، قالت ستيفانيشــينا إن الضامنات األمنية التي 
تطلبها روســيا ال تشكل أساسا للمفاوضات، ووصفت روسيا 
بأنهــا »الطــرف املعتدي الذي ال يحق له يف األســاس فرض 

رشوط«.

 محادثات أمس 
وأعلن سريغي ريابكوف أنه أجرى مناقشات »معقدة« أمس 
األول مع ويندي شــريمان يف جنيف، قبيل انطالق محادثات 
دبلوماســية شــديدة الخطورة تهدف إىل نــزع فتيل األزمة 

املتفجرة بشأن أوكرانيا.
ونقلت وكالة »إنرتفاكس« الروســية لألنباء عن ريابكوف 
قوله بعد عشاء العمل الذي استمر ساعتن إن »املحادثات كانت 

معقدة، ال ميكن أن تكون سهلة«.
وكان ريابكوف قد قال يف وقت ســابق إن روسيا تتجه إىل 
جنيــف مبهمة واضحة، وهي الحصــول عىل الضامنات التي 

تطلبها.
وأضــاف أن بالده لن تقدم أي تنازالت مهام كانت التهديدات 

والضغوط، والتي قال إن الغرب ميارسها باستمرار.
وقلل املســؤول الرويس من إمكانية نجاح هذه املحادثات، 
وقال إن بالده قد تلجأ إىل وســائل أخرى لضامن التوازن يف 

حال عدم االتفاق.
بدورها، أكدت شــريمان خالل عشاء العمل »دعم الواليات 

املتحــدة للمباد الدولية )املتعلقة( بالســيادة والســالمة 
اإلقليمية ولحرية الدول ذات الســيادة يف اختيار تحالفاتها«، 

حسب بيان للخارجية األمريكية.
ويتواصل األســبوع الدبلومــايس باجتامع بن حلف الناتو 
وروسيا األربعاء يف بروكسل، ثم بلقاء الخميس املقبل يف فيينا 
مــع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بغية إرشاك األوروبين 

الذين يخشون تهميشهم.
لكن وكالة اإلعالم الروسية نقلت عن ريابكوف قوله إن من 
املمكن جدا أن تنتهي الجهود الديبلوماسية بعد اجتامع واحد.

 تشاؤم أمرييك 
من جهته، اســتبعد وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن 
حدوث اخرتاقات بشــأن ملف أوكرانيا خالل املحادثات املقررة 

االثنن مع روسيا يف جنيف.
وقال إن وضــع القوات األمريكية يف أوروبا ليس مطروحا 

للنقاش.
 -(CNN( »وأبدى بلينكن - يف مقابلة مع شبكة »يس إن إن
استعداد واشنطن لحل الخالفات وتجنب املواجهة مع موسكو.

وتتهم الدول الغربية وكييف روســيا بحشــد نحو 100 ألف 
جنــدي عند حدود أوكرانيــا تحضريا لغزو محتمل، وقد هددت 
الرئيس الــرويس فالدميري بوتن بعقوبــات »هائلة« وغري 

مسبوقة يف حال هاجم جارته.
وقــد تصل هذه اإلجراءات إىل حد منع روســيا من التعامل 
مع النظام املايل العاملي أو منع تشغيل خط أنابيب الغاز »نورد 

سرتيم 2« الذي تريده موسكو بقوة.
لكــن الرئيــس الرويس -الذي أجــرى محادثات مع نظريه 
األمرييك جو بايدن مرتن منذ بدء هذه األزمة الجديدة- اعترب 
أن فرض عقوبات جديدة سيشــكل »خطأ فادحا«، وهدد بدوره 
برد »عسكري وتقني« إذا واصل خصومه »هذا النهج العدايئ«.

ويؤكد الكرملن أن الغرب هو الذي يســتفز روسيا عرب نرش 
قوات عسكرية عند حدودها أو تسليح الجيش األوكراين الذي 
يحــارب انفصالين مؤيدين ملوســكو يف دونباس يف رشق 

أوكرانيا.
ويطالب باتفاق واسع مينع أوكرانيا من االنضامم إىل حلف 
شــامل األطليس، وسحب كل القوات األمريكية من الدول التي 

تقع يف أق رشق حدود الحلف.
لكــن األمريكين يؤكدون أنهم غري مســتعدين لخفض عدد 
قواتهــم يف بولندا أو دول البلطيــق، بل يهددون عىل العكس 
بتعزيــز وجودهم فيها يف حال حصول هجوم رويس، وفرض 

عقوبات صارمة.

كازاخستان، أن من وصفها بالقوى املدمرة حاولت أكرث من مرة 
زعزعة الوضع يف البالد، مشريا إىل أن املسلحن خططوا لشن 

هجوم عىل العاصمة نور سلطان.
وأضاف توكاييف أن بالده متلك أدلة عىل مشــاركة إرهابين 
أجانــب يف االضطرابــات، الفتا إىل أن املســلحن تخلوا عن 
خططهــم مبجرد وصول الطائــرات األوىل التي حملت قوات 

منظمة معاهدة األمن الجامعي.

 أملايت أوال 
وأضاف رئيس كازاخســتان »الصفعة األساسية وجهت إىل 
أملايت )كربى مدن البالد(. وسقوط هذه املدينة كان من شأنه 
أن ميهد الطريق للســيطرة عىل الجنوب ذي الكثافة السكانية 
ه ثم كانوا يخططون لالســتيالء  العاليــة ثم عىل البلد بأ

عىل العاصمة«.
وتابع توكاييف أن عملية واسعة النطاق »ملكافحة اإلرهاب« 
ستنتهي قريبا إىل جانب قوات منظمة معاهدة األمن الجامعي، 

التي قال إنها تضم 2030 جنديا و250 قطعة من املعدات.
وقد نكست األعالم امس فوق جميع املباين الحكومية حدادا 
عىل أرواح ضحايا االضطرابات التي شهدتها البالد واندلعت يف 
الثاين من كانون الثاين الجاري. وكان رئيس البالد قد أعلن امس 
يــوم حداد وطني، وأمر بإلغاء جميع التجمعات واملســابقات 
1 من الشهر الجاري. الرياضية حتى انتهاء حالة الطوار يوم 

ترصيحات بوتن
أمــا الرئيس الرويس بوتن فاتهــم قوى داخلية وخارجية 
باستغالل الوضع يف كازاخســتان، قائال إن اإلرهاب الدويل 
اســتهدف جارته الجنوبية، وأكد أن قــوات منظمة معاهدة 
األمن الجامعي ســتبقى لفرتة قصرية يف البالد وستنسحب 

فور االنتهاء من مهامها.
وأضاف بوتن أن ما جرى يف كازاخستان »ليس أول محاولة 
ولن يكون آخر محاولة للتدخل الخارجي«  فضال انه شدد بانه 
»لن يســمح بالثورات امللونة«. وتطلق روســيا عبارة الثورات 
امللونــة عىل الثورات التي يخطط لهــا الغرب يف جمهوريات 

سوفياتية سابقة.
وأضاف: »األحداث األخرية يف كازاخســتان تؤكد أن بعض 
القوى ال ترتدد يف اســتخدام الفضاء اإللكرتوين والشــبكات 
االجتامعية يف تجنيد املتطرفن واإلرهابين، وتشــكيل خاليا 
نامئة من املســلحن«، مشــرياً إىل أن املسلحن تلقوا تدريبات 

وميتلكون خربة القتال يف »النقاط الساخنة«.

 االعتقاالت والتحقيقات 
وعىل الصعيد امليداين، قالت السلطات الكازاخية امس  إنها 
أوقفت قرابة 8 آالف شــخص عىل صلــة باالضطرابات التي 
اســتمرت أســبوعا يف البلد، وأضافت رئاسة الجمهورية إن 
السلطات فتحت 125 تحقيقا عىل خلفية األحداث األخرية غري 

1، وخلفت 164 قتيال. 8 املسبوقة منذ استقالل البالد عام 
وبــدأت الحياة تعــود إىل طبيعتها منذ يوم امس  يف مدينة 
أملايت حيــث توافرت خدمة اإلنرتنت مجــددا، وذكرت وزارة 
الداخلية أن قوات األمن تســيطر بشــكل كامل عىل العاصمة 
نور ســلطان وتنفذ فيها دوريــات وحملة مداهامت للمنازل. 
ونقلت وســائل إعالم محلية عن نائب عمــدة أملايت قوله إن 
الوضع مستقر، غري أنه ال يزال هناك بعض املسلحن يقاومون 

برشاسة، وفق تعبريه.
ورصح ســلطان جامل الدينوف نائب وزير الدفاع الكازاخي 
بأن بالده »مســتمرة يف مكافحة اإلرهاب حتى القضاء التام 
عــىل جميع القوى اإلرهابية«، مضيفــا أن نرش قوات حفظ 
الســالم التابعة ملنظمة معاهدة األمن الجامعي عىل األرايض 

الكازاخية سمح لقوات بالده مبكافحة اإلرهاب.
وقالــت وزارة الداخلية إن التقديرات األولية لقيمة األرضار 
املاديــة الناجمة عن هذه االضطرابات بلغت قرابة 175 مليون 
يــورو، إذ تعرض أكرث من 100 متجر ومرصف للنهب، ودمرت 

أكرث من 400 سيارة حسب إفادات الوزارة.

 إقالة مسؤولن 
وبعــد اعتقال وإقالــة رئيس لجنة األمــن القومي كريم 
ماســيموف الخميس املايض بتهمة الخيانــة العظمى، أقال 

رئيس كازاخستان األحد نائبن لكريم ماسيموف.
وذكر املوقع اإللكرتوين للرئيس توكاييف أن مارات أوسيبوف 
ودولــت إرجوزين أقيال من منصبــي نائبي رئيس لجنة األمن 
القومي، وألقي القبض عىل رئيســهام الســابق ماســيموف 
الذي شــغل منصب رئيس الوزراء مرتن واملقرب من نزارباييف 
لالشــتباه يف ارتكابه خيانة، لكن السلطات مل تكشف عن أي 

تفاصيل بشأن هذا الزعم ضده.
واندلعت االضطرابات يف أكرب دولة يف وســط آســيا عقب 
احتجاجات مناهضة للحكومة بعد رفع أسعار الوقود مع بداية 
العام الحايل، غري أن االحتجاجات تحولت إىل أعامل عنف ونهب 
وإشعال النريان يف مبان حكومية، مام دفع الرئيس الكازاخي 
قاسم توكاييف إىل إصدار األوامر للقوات بإطالق النار للقضاء 
عىل االضطرابات، التي قال إن مسؤوليتها تقع عىل من وصفهم 

بقطاع طرق وإرهابين.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
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