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 12صفحة

ال س ـــــــــق لل ـــــــــدوالر بع ـــــــــد تج ـــــــــاوز الـــ  2ألف ـــــــــا واس ـــــــــعار املحرو ـــــــــات تحل ـــــــــق
ُ
موا ـــــــــ اال ط ـــــــــاب م ـــــــــن الح ـــــــــوار الوطن ـــــــــي تح ـــــــــر بعب ـــــــــدا :ع ـــــــــون محاص ـــــــــر
ــــــادة ع ــــــون تمن ــــــع س ــــــامة م ــــــن الس ــــــفر وس ـــــ رف ـــــ أمن ــــــي و ضائ ــــــي لقراره ــــــا

بوال مراد
ال صوت يعلو فوق صوت أنني اللبنانيني ووجعهم وقد باتت
الغالبية الســاحقة منهم غر قادرة عىل تأمني قوتها اليومي
وتعبئة خزان ســيارتها لتأمني وصولها اىل عملها بعدما بات
مازوت وغاز التدفئة حلام بعيد املنال .يوم أسود جديد شهده
لبنان يوم أمس مع تسجيل انهيار تاريخي غر مسبوق لسعر
الرصف بتجاوز الدوالر الواحد عتبة الـ  33ألف لرة ومالمسة
صفيحــة البنزين واملازوت كام قــارورة الغاز عتبة الـ 400
ألف لرة .كل ذلك يف وقت انشــغلت االروقة السياســية يوم
امس بدعوة رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون للحوار،
ففيام اعترب قســم من القوى انه السبيل الوحيد للخروج من
عنق الزجاجة ،رأى القســم اآلخر انه يندرج يف اطار تضييع
الوقت بانتظار وصول موعد االنتخابات النيابية ،ما يشــكل
مهزلة ال يجب املشاركة فيها.

} عون محارص }

وكان عــون قد بدأ يوم أمس مبحادثات ثنائية لتبيان ما اذا
كان سيوجه دعوة رسمية لالقطاب للحوار يف بعبدا ...اال انه
وكام كان متوقعا توالت املواقف الرافضة للمشــاركة وآخرها
من رئيس تيار «املردة» سليامن فرنجية يف ظل ترقب موقف
مامثل لرئيس الحزب «التقدمي االشرتايك» وليد جنبالط بعد
ان كان قد ســبقهام اىل «املقاطعة» رئيس تيار «املستقبل»
ســعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمر جعجع.
وقالــت مصادر قريبة من الرئيس عــون لـ «الديار» انه

ســيتخذ قراره بالدعوة اىل الحوار من عدمه مســاء اليوم او
عــىل ابعد تقدير صباح يوم غد بعد ان يجري جوجلة لنتائج
محادثاته الثنائية مع االقطاب ،مؤكدة انه حتى الســاعة ال
قرار نهايئ بهذا الشأن.
مــن جهتها ،اعتربت مصادر سياســية مطلعة ان «عون
وبدعوته اىل الحــوار يف هذه الظروف أخطأ كثرا باعتباره
وكمن حارص نفسه يف الزاوية النه كان يعي ان القسم االكرب
مــن خصومه لن يلبــوا دعوته بهدف احراجه ،وها هو اليوم
غر قادر عىل اتخاذ قراره بسهولة ،فالدعوة لحوار مبن حر
ســتكون اضحوكة وغر مجدية ،كام ان القرار بعدم الدعوة
للحوار سيفر عىل انه تراجع من قبله وسقطة جديدة للعهد
املرتنح».
امــا ابرز اللقاءات التي عقدها عون امس فكانت مع رئيس
كتلــة «الوفاء للمقاومة» النائب محمــد رعد الذي اكد تأييد
الحزب الدعوة للحوار معتربا ان «البلد يف زمن الشدة والضيق
هــو احوج اىل عدم االنقطاع مــن الحوار» .وأضاف «ندعو
رشكاءنا يف الوطن اىل التحيل بالعقل والحكمة والتخيل عن
املزايدات والتفكر بان هذا البلد هو بلدنا وباننا معنيون بعدم
اخــذه اىل الهاوية وبأن مــا يبنيه بعد الهاوية هو نحن ليس
غرنا الن غرنا ســيبقى خارج البلد ونحن اســياد البلد نحن
املواطنون اللبنانيون».
اما رئيس تيار املردة سليامن فرنجية فقال بعد لقائه عون:

(تتمة املانشيت ص)12

عود اال تجاجا و ع ا ر ا

التصعيــد املتبــاد بيــن حــزب اللــه والســعودية ســيترك حريـــق فـــي القســـطنطينية :صــ
ً
جروحــا يــر ابلــة للشــفاء فــي جســد الحكومــة الفســــــاد املالــــــي البطريركــــــي!
ص3

محمد علو

ال يــــــــــــــــــــا معالــــــــــــــــــــي الوزيــــــــــــــــــــر مولــــــــــــــــــــوي:
الشـ ـ ـ ـ ــهيد الشـ ـ ـ ـ ــي نمرالنمـ ـ ـ ـ ــر ليـ ـ ـ ـ ــس ارهابيـ ـ ـ ـ ــا

شادي صعب ص

ً

التفاصيل صفحة4

الخارجيــة ا ميركيــة :لــن ننا ـ ا مــن ا وروبي دون مشــاركة الحلفاء أسبو حاسم للمفاوضات النووية في فيينا...
موســكو :ال يوجــد ســب للتفــا بشـ ن املشــاورات ا منيــة مع واشــنطن واتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت روس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
قالت الخارجية األمركية ،أمس الثالثاء ،إنّ «الوفد األمريك وا وروبييـــــــــــــــن لتســـــــــــــــريع املباح ـــــــــــــــات
برئاســة نائبة وزير الخارجية استمع يف جنيف إىل مخاوف
روسيا األمنية».
وأشارت الخارجية إىل أنّ «الوفد األمريك قدّ م للروس أفكاره
للعمل املتبادل لتحســني االستقرار االسرتاتيجي» ،مضيف ًة أنّ
«الوفد األمريك أكد أن واشــنطن لن تناقش األمن األورويب
من دون مشاركة الحلفاء».
وتابعت :أنّ «نائبة وزير الخارجية ويندي شــرمان ترأست
وفداً أمركياً مشــرتكاً من الخارجيــة والدفاع وهيئة األركان
املشــرتكة ومجلس األمــن القومي يف جنيف يف الجلســة
االستثنائية لحوار االستقرار االسرتاتيجي بني الواليات املتحدة
وروســيا ،فيام ترأس نائب وزير الخارجية الرويس سرغي
ريابكوف الوفد الرويس».
وأوضحت شرمان أن «املسار الدبلومايس يوفر الحل الدائم
الوحيد للمخاوف األمنية لروسيا والواليات املتحدة».
وجددت التأكيــد عىل «أن الواليات املتحدة لن تناقش األمن
األورويب دون مشــاركة الحلفاء والرشكاء ،وأن هذه القضايا

نا

و ير ا ارجية ا رو

ريا و ونا ة و ير ا ارجية ا مري ية وي د

مان

(التتمة ص)12

رئيس كازاخستان :انسحاب تدريجي لقوات «حف السام» بعد يومين
قال رئيس كازاخســتان قاسم جومارت توكاييف إن قوات
حف الســالم الجامعية ،التي دخلت البالد قبل أيام بناء عىل
طلب من نور ســلطان ،ستبدأ باالنسحاب تدريجيا بعد يومني.
يف حــني أعلنت منظمــة الدول الرتكيــة وقوفها إىل جانب
كازاخستان يف األوقات العصيبة التي متر بها.
ويف كلمــة ألقاها أمام الربملــان ،أوضح توكاييف أن بالده
اضطرت لطلب املساعدة من قوات دول معاهدة األمن الجامعي،
بعدما كادت القوات الحكومية تفقد السيطرة عىل أملايت أكرب
مدن البالد.
وبحســب الرئيس الكازاخي ،ســتبدأ قوات حف الســالم
التابعة ملنظمة معاهدة األمن الجامعي انسحابها بعد يومني،
وســيتم ذلك بشكل تدريجي ،عىل أن تكتمل عملية االنسحاب
يف غضون  10أيام.
ويف كلمته أمام الربملان ،أعلن توكاييف أيضا ترشــيح عيل
خان إسامعيلوف ملنصب رئيس الوزراء.
وكان إسامعيلوف يشغل منصب النائب األول لرئيس الوزراء
بالحكومة الســابقة التي أقالها توكاييف األســبوع املايض،

(التتمة ص)12

م دو روسيا ا دا

د ا

ام ا دو ية

اجتمــع املنــدوب الــرويس الدائم لدى
املنظــامت الدوليــة يف فيينــا ميخائيــل
أوليانوف مع منســق االتحاد األورويب يف
مفاوضات فيينا النووية إنرييك مورا بهدف
بحث ســبل تريع املفاوضات الرامية إىل
إحياء االتفــاق النووي اإليراين ،فيام قالت
مصادر مقربة من املفاوضات إن األســبوع
الحايل سيكون حاسام يف تقرير مصرها.
وقال املندوب الــرويس أوليانوف إنه تم
إحــراز تقدم يف مفاوضات فيينا ،لكن الحل
املنشــود ســيتطلب وقتا وجهدا إضافيني،
وأضــاف أنــه اجتمع مع منســق االتحاد

فيي ا مي ا ي أو يانو

األورويب يف املفاوضــات «بهــدف إجراء
مناقشــة متعمقــة حول الســبل املمكنة
لتريع املفاوضات بشــأن العودة لالتفاق
النووي ،ورفع العقوبات».
وذكر املســؤول الرويس يف تغريدة عىل
حســابه يف تويرت أنه التقــى رئيس الوفد
اإليــراين املفاوض عيل باقري وأنهام تبادال
اآلراء والتقييامت بشــأن عدد مام سامها
القضايــا الخالفيــة التي تجب تســويتها
لضــامن العــودة لالتفاق النــووي ورفع

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

ان

ا

وا

ا ال سي دأ دريجيا

كورون ـــا :أك ـــر م ـــن ملي ـــون اصاب ـــة ف ـــي أمي ـــركا ف ـــي ي ـــوم واح ـــد ص
«فايـــــزر» تعلـــــن عـــــن لقـــــا وميكـــــرون ـــــد يجهـــــز فـــــي ار 12

انجاز كبــر لرئيس مجلس الوزراء
نجيــب ميقايت ووزير املال يوســف
الخليل وحاكم مــرصف لبنان رياض
ســالمة ،بعد االجتامع الذي عقدوه
برئاســة ميقــايت ونتج منــه بيان
صدر عــن مرصف لبنان اعلن فيه انه
سيتم ســحب اللرة اللبنانية من قبل
املصارف وعمالئها من دون ســقف،
ويتم ترصيفها عىل منصة «صرفة»
املنصة.
بسعر
ّ
هذا االنجاز سيكون له اثر ف ّعال يف
تحديد سعر الدوالر ،ولو بقي مرتفعاً،
لكن لن يكون هنالك اسعار للدوالر عىل

عدة مستويات .كذلك سيح ّرك السوق
النقديــة ،ويح ّرر اصحــاب الودائع
واملصارف بــرشاء الدوالر الورقي من
منصة «صرفة».
مرصف لبنان عرب
ّ
شــكراً للرئيس نجيب ميقايت ،رجل
الدولة .وشكراً طبعاً لوزير املال ولحاكم
مرصف لبنان ،وانا قدرة االســتيعاب
لالزمات التي ميلكها الرئيس ميقايت
هي محــط اعجاب من الناس ،فهو ال
اي فرصة ،النه يعمل كل الوقت
يض ّيع ّ
من اجل مصلحة الشعب اللبناين رغم
االزمة الخانقة واملشاكل الكثرة.

«الديار»

االربعاء  12كانون الثاين 2022

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ً
ّ
اســـتـــ جـــر م ــك ــاتـ ـ لــــه فــــي بــــيــــروت تـــ كـــيـــدا ع ــل ــى جــديــتــه
ّ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد :مــــا خـــصـــنـــا ب ــال ــت ــد ــي ــق الـــجـــنـــائـــي املـــالـــي
ميشال نرص
عىل وقع الصعود الجنوين
لســعر رصف اللــرة مقابل
الدوالر والذي بلغ مســتوى
غــر مســبوق تاريخيا وما
يرافقه من تداعيات،مل يكون
من السهل تجاوزها اجتامعيا
ومعيشيا،وفياميستعدالعامل
للتحرك يف الشارع يف خطوة
«تنفيس اكرت منها جدية»،مع
فشل الدعوة للحوار يف بعبدا،
يقرتباستحقاقصندوقالنقد
من الحسم ،رغم اقرار الكثرين
بانــه ســيبقى «ال معلق وال
مطلق» الكرث من سبب وهدف.
وسط هذا املشــهد تتجه
االنظار اىل الزيــارة املرتقبة
لوفد صندوق النقد الدويل بني  1و 17الجاري للبدء
باملفاوضات الرسمية مع الحكومة اللبنانية ،ليكون
يف اســتقباله عقبات ال زالت هي نفســها منذ بدء
التواصل زمن حكومة الرئيس دياب ،من تضارب يف
الخطط واألرقام وعدم توحيدها ال سيام يف ما يتعلق
كيفية توزيع أرقام الفجوة املالية ،العالق بني الدولة،
املصارف والبنك املركزي.
مصادر مواكبة فندت ما سيتضمنه جدول اعامل
املفاوضات ،وان بشكل عام ،يف الجزء املتعلق بورقة
االصالحات الهيكلية التي مل تحسم بعد حتى الساعة
لبنانيا،وميكنتلخيصهابالنقاطالتالية:
املاليــة العامة :كاملوازنة العامــة ،والدين العام
وهيكلته،واإلصالحاتالريب ّيةاملطلوبةللخروجمن
د ّوامة عجز املوازنات الناتج عن تراكم الدين العام .ولعل
من ابرز الخطوات املطلوبة انجاز موازنة تراعي تلك
االمور واقرارها.
القطاع املرصيف بشقَيه :مرصف لبنان واملصارف
التجارية،وتحديدالخسائريفهذاالقطاع،حيثيجري
الحديث عن اتفاق باعتامد رقم الـ مليار دوالر،فيام
يبقى الخالف حول مسالة توزيع تلك الخسائر ،الذي
سيكون له تاثر اسايس عىل أموال املودعني.
اإلصالحات الهيكلية وإصدار القوانني الهادفة إىل
تطويرالقطاعالخاصوتنميته.
قطاع الطاقة :املســؤول بشكل كبر عن العجز

والخسائر.
آليات تفعيل القطاع العام عرب إعادة هيكلته.
البنى التحتيــة :تفعيل قطــاع االتصاالت مبا
فيه اإلنرتنت ،تنمية قطاع الســياحة ،خطة عملية
مستدامة لتفعيل قطاع النقل املشرتك،كذلك قطاعي
الصحةوالتعليم،والحاميةاالجتامعية.
توحيد سعر الرصف بهدف تثبيته.
وتتابعاملصادرمتسائلة،يفظلالتاكيداتالرسمية
عن انجــاز ورقة اإلصالحات الهيكليــة ،عىل ذمة
رئيس الحكومة وفريقه ،طارحة الكثر من عالمات
االســتفهام ،خصوصا ان احد بنــود طاولة الحوار
املفرتضة ،والتــي ارصت الراي عىل احاديتها ،هي
خطة النهوض االقتصادي،ما يطرح التساؤل  ،حوار
حول ماذا اذا ما كانت الخطة قد انجزت؟
وتكشــف املصادر ان صندوق النقــد ومن خلفه
املجتمع الدويل يتعامل بجدية كبرة مع امللف اللبناين،
مبديا«تعاطفا»غرمسبوق،نجحتضغوط«اصدقاء
لبنان» يف تحصيله ،فادارة الصندوق اخذت بتوصية
مدير منطقة الرشق االوســط الوزير السابق جهاد
ازعور فيام خص تسمية اعضاء الوفد ،الذين اختارهم
«عىل الطبلية « لجهة «تعاطفهم مع الحالة اللبنانية،
وقد تكون من املــرات النادرة الذي يحصل فيها هكذا
امر ،وثانيا ،فان التعليامت املعطاة اىل الفريق املفاوض
تقيض بان يبدي مراعاة وليونة كبرة حول الكثر من
النقاط التي تعترب اساسية يف برامج الصندوق ومنها

عىل ســبيل املثال ال الحرص،
«تريح» نسبة ال باس بها من
موظفي القطاع العام ،وكذلك
ملف املتعاقدين يف الدولة.
يف املقابل ،تتابع املصادر ان
الجانب اللبناين،يتعامل بخفة
كبرة مع تلك االستحقاقات ،اذ
ان مثة الكثر من املالحظات
لدى املسؤولني يف الصندوق،
املتخوفون مــن اهدار لبنان
لفرصة الســامح املعطاة له
والتســهيالت املقدمة ،فال
الحكومــة اللبنانية جاهزة
لالجتامع للقيــام باملطلوب
منهــا وال مجلــس النواب
انجز املطلــوب ايضا،بحجة
الخالفات السياسية القامئة،
والتي ســتكون لها تداعيات
ســلبية يف حال اســتمرارها ،واالن بحســب
املصادر فان املعنيني يف الصندوق ينفون اي عالقة
ملؤسستهم مبوضوع التحقيق الجنايئ يف حسابات
الدولة ،الــذي ال يعنيهم ال «من قريب وال من بعيد»،
رافضني ان يستخدم الصندوق كاداة ووسيلة لتصفية
حسابات داخلية.
وتختم املصــادر بالقول ،ان صنــدوق النقد الذي
استاجر مقرا له يف العاصمة اللبنانية ،يدرك ويتفهم
الرتكيبة السياسية اللبنانية،لذلك فان اق طموحه
هو وضع اطار عــام يصلح لتطويره بعد االنتخابات
النيابيــة ،حيث تؤكد اكرث من جهــة دولية ،ان عدم
حصول تغير جــذري يف االنتخابات فان اي خطة
تعايف لن يكتب لها النجاح ،الن التمويل الالزم لن يؤمن
ما مل يرتافق كل ذلك مع اصالحات سياسية اساسية
مطلوبة.
فهل تســتمر املامطلة من قبل الطبقة الحاكمة
الدراكها ان املرحلة «هي لتضييع الوقت» بعدما «قطع
العامل ورقتها «؟ وهــل يدرك «جامعة « الصندوق ان
مرحلة ما بعد االنتخابات النيابية يف حال حصولها
يف موعدها ستشهد شد حبال قاس قد ال ينتج تركيبة
حكومية قبل نهاية العهد وبالتايل ضياع كل الجهود
سدا يف حال صفت النيات؟ واخرا كيف ميكن التعويل
عىل اتفاق مرجو فيام التضارب س ّيد املوقف؟

وهذا ما فتــح الطريق لها للعبور اىل داخل الطائفة
السنية وســاعد القوات يف توجهها بأنها اعطيت
حصة من حمــالت الحج والعمرة كام ملراجع اخرى
وهو ما ســاهم باتصال اطراف وافراد من الطائفة
السنية للحصول عىل اذن بزيارة االماكن املقدسة يف
السعودية ،اضافة اىل ان مساعدات وخدمات جرى
تقدميها من قبل «القوات اللبنانية» ملؤسسات ورجال
دين يف الطائفة السنية ،مام يساعدها عىل ان يكون
لها موط قدم داخلها ،تقول املصادر التي تؤكد بان
جعجع اصبح احد املعابر للوصول اىل الرياض ،ومل
يعد «املســتقبل» له هذا الدور ،بعد ان اتخذه القرار
بشطب «الحريرية السياسية» من املعادلة السياسية
يف لبنان ،وهذا ما كشفته الوقائع االخرة ،يف اثناء
تكليف الحريري يف تشــكيل الحكومة ،فامتنعت
الرياض عــن فتح ابوابها له ،واقفلت مؤسســاته
وعرضتها للبيع باملزاد العلني ،مع اعالن افالســها
لعدم متكنها من دفع مستحقات الديون عليها ،وبذلك
انتهــى الحريري يف ابو ظبي ،ينتظــر صدور قرار
سعودي يعيده اىل العمل السيايس يف لبنان ،وهو
غر متوقع تقول املصادر التي تكشف بان جعجع بات
يف مكان ما مرجعية للسنة سياسياً والذين يلتقون
معه عىل خط رفض سيطرة «حزب الله» عىل الدولة
ومواجهة «االحتالل االيــراين» للبنان الذي تعتربه
طهران احد الدول االربع الذين لها نفوذ فيه ومتتلك
االكرثية النيابية منذ انتخابات عام  ،201واوصلت
حليفها ميشال عون اىل رئاسة الجمهورية ،والذي

تبنــاه «حزب الله» ،وعقد الحريري معه «تســوية
رئاســية» ،فاغضب الرياض بعد عام من حصولها،
النها مكّنت «حزب الله» من الهيمنة اكرث.
يف ظل هذا الواقع ،الذي اوصل جعجع الن ينطق
باسم الطائفة السنية ،ويعترب ان االكرثية فيها معه،
وليست مع قيادتها ،مام اضطر االمني العام «لتيار
املستقبل» احمد الحريري اىل ان يرد عليه ،ويصف من
يصفهمرئيسالقواتباالكرثية،بانهمفتاتسيايس،
وهو يعرف من يقصد ،حيث تكشف مصادر يف «تيار
املستقبل» ،بان محاولة جعجع استغالل بعض من
صنعهم«تياراملستقبل»،بانهمقاعدتهفهوواهم،وان
هؤالء ال متثيل وازن له ،وان لقاءاته بهم يف معراب،
ال يعطيهم مكان املرجعية يف الطائفة السنية ،التي
تعرف جيدا من ميثلها ،وان كان «تيار املستقبل» مير
يف مرحلة حصار وتضييــق ،اال انها غيمة وتزول.
اما من قصدهم جعجع بحلفائه يف الطائفة السنية،
فهم باتوا معلومني ،ومن ابرزهم أحمد فتفت ،ارشف
ريفي ،جامل الجراح ،ومعني املرعبي ،رضوان السيد،
وآخرين غرهم الذين يرفعون شــعار العداء «لحزب
الله» ،ووقفوا ضد سياسة الحريري بـ «ربط النزاع»
معه ،وهؤالء من قصدهم جعجع انهم يؤيدونه يف
«سنية
الطائفة السنية ،او ما بدأ ُيطلق عليهم اسمُ :
القوات اللبنانية» ،كام الشعار الذي ُيرفع بوجه حلفاء
«سنة
«حزب الله» يف الطائفة السنية ويسمون بـ ُ
حزب الله» ،او «شيعة الســفارة» كام سمى السيد
حسن نرصالله من يتعاملون مع االمركيني يف لبنان.

ّ
هــــؤالء ه ــم «س ــن ــة الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــ ي ــن ــصــدهــم جعجع
الــســعــوديــة ساهم بــ ن تــكــون مــعــراب ال بي الــوس ـ املرجعية

كامل ذبيان
يعود الخالف بني «تيار املستقبل» و «حزب القوات
اللبنانيــة» اىل نحو خمس ســنوات وتحديدا اىل
مرحلة احتجاز الرئيس سعد الحريري يف السعودية
وتقديم استقالته منها حيث وجهت اصابع االتهام
من «بيت الوسط» اىل «معراب» بحياكة مؤامرة ضد
رئيس الحكومة آنذاك ومبشاركة من ما اطلق عليهم
«صقور املستقبل» يتقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة
ويزامله كل من النواب السابقني احمد فتفت ومعني
املرعبي و «مجموعة العرشين» من شخصيات س ّنية
من ابرزهم الدكتور رضوان السيد.
فمنذ ذلك التاريخ يف  4ترشين الثاين عام 2017
يعترب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمر جعجع
ان له حلفاء يف الطائفة الس ّنية ،ويف االكرثية فيها
التي ميثلها «تيار املستقبل» وعليه بنى كالمه االخر
عن ان له يف «االكرثية السنية حلفاء عىل املستوى
الشــعبي ال القيادي» فاصال بني قيادة «املسقبل»
وقاعدته يف تأكيد منه بأن الطائفة الســنية معه
حيث تشر مصادر عليمة بشؤونها عىل ان جعجع
عمل عىل اســتاملة ليس سياسيني سنة بل بعض
املشايخ الذين التقوا مسؤولني يف «القوات اللبنانية»
بأكرث من منطقة.
ال سيام يف بروت وصيدا والشامل بعد ان وصلت
تعليامت من السفارة السعودية يف لبنان بأن يقوم
تنسيق مع «القوات اللبنانية» كحليف ثابت للمملكة

الــتــصــعــيــد املـــتـــبـــاد ب ــي ــن حـــــزب الـــلـــه والـــســـعـــوديـــة ســيــتــرك
ً
جــــــروحــــــا ــــيــــر ــــابــــلــــة لـــلـــشـــفـــاء فـــــي جــــســــد ال ــح ــك ــوم ــة
محمد علو
مل يتأخر الــر ّد األول عىل
قرار إنشاء «املجلس الوطني
لرفع االحتــالل اإليراين عن
لبنان»برئاسة النائب السابق
أحمد فتفــت ،إذ ينظّم حزب
الله اليوم «لقاء املعارضة يف
الجزيرة العربية»،باحتفالية
خطابيــة وإعالميــة ،يف
الذكرى الســنوية السادسة
إلعدام الشيخ نر باقر النمر،
يف قاعة مجمع املجتبى يف
الضاحيةالجنوبية.
يهدف املجلس الوطني هذا
إىل «إلباس» إيران املشــكلة
اللبنانية ،عىل اعتبار إيران هي ســبب األزمة املالية
التي نعيشها ،ال السياسات اإلقتصادية الكارثية التي
كانت تسيطر عىل البلد منذ ما بعد الطائف ،كام أن هذا
املجلس هو تسمية جديدة ألمانة 14آذار سابقاً ،بعد أن
أكل الدهر عىل هذا اإلسم ورشب.
كثرة هي املعطيات السياســية التي تُشــر اىل
أن املرحلة املقبلة ســتكون قاسية للغاية ،فمنذ يوم
االثنني املايض ،بات من الواضح أن حزب الله اتّخذ قرار
التصعيد تجاه اململكة العربية السعودية ،بعد أن كان
قد التزم الصمت بعد االتصال الثال الذي جمع الرئيس
الفرن إميانويل ماكرون وويل العهد الســعودي

محمد بن ســلامن ورئيس الحكومة نجيب ميقايت،
حيث قرر أمني عام الحزب السيد حسن نرص الله الرد
شــخصياً عىل امللك السعودي سلامن بن عبد العزيز
بخطاب وصف بـ»الناري».
بعــد رد رئيس الحكومة ميقــايت عىل أمني عام
الحــزب ،كان من املنطقي أن يذهــب حزب الله إىل
التهدئــة ،لكنه يف املقابل قــرر أن يذهب بعيداً يف
التصعيد ،خاصة بعد أن تح ّرك حلفاء اململكة يف لبنان
إلطالق «املجلس الوطني لتحرير لبنان من االحتالل
اإليراين» ،وهذه املرة جاء التصعيد عرب رعاية حزب
الله للقاء اعالمي وخطايب لقوى املعارضة السعودية
يف بروت ،بالرغم من معرفته املسبقة أن هذا األمر ال

ميكن أن مير مرور الكرام ،ال
سيام بعد التصعيد الذي حصل
عىل خلفية تنظيم «جمعية
الوفاق» البحرينية املعارضة
لقاء مامثالً قبل فرتة قصرة.
ما تقدم يقــود إىل التأكيد
بأن مــا يقوم به الحزب ليس
خطوة عشوائية بل مدروسة
جيداً ،رمبا تعود إىل أنه كان
يــدرك أن الريــاض يف وارد
الذهاب إىل تصعيد كبر يف
الفرتة املقبلة ،خصوصاً مع
اقرتاب موعد االســتحقاق
االنتخــايب ،نظــراً إىل أنها
كانت قد استبقت هجوم امللك
ســلامن مبا أعلنه «التحالف
العريب» يف اليمن عن تو ّرط الحزب يف الحرب الدائرة
هناك ،وبالتايل هو يريد الذهاب إىل خطوة استباقية
يف هذا املجال.
إن كل ما تقدّم ّ
يدل عــىل أن األزمة بني حزب الله
والدولالخليجيةيفمسارتصاعدي،وهناكمعلومات
حول نية السعودية تحريك مجلس التعاون الخليجي
للرد عىل الحــزب ولبنان عىل اعتبــار أن الحكومة
اللبنانية هي املســؤولة عن ترصفات حزب الله ،كام
تُشــر املعلومات اىل أن مسار هذه األزمة سيتسبب
بنزاعات جديــدة يف الحكومة ،قد ترتك جروحاً غر
قابلة للشفاء يف جسدها.

ســامــه بــعــد اجــتــمــاعــه مــع مــيــقــاتــي والــخــلــيــل:
يــحــق لــلــمــصــارف شـــــراء الــــــدوالر عــلــى سعر
ّ
ّ
مـــنـــصـــة صـــيـــرفـــة مــــن دون ســـقـــ مـــحـــدد
أعلن مــرصف لبنان يف
بيــان ،أن «رئيــس مجلس
الــوزراء نجيــب ميقايت
ترأس اجتامعــا ضم وزير
املال يوســف الخليل وحاكم
مرصف لبنان رياض سالمة،
وبعد االجتامع اعلن حاكم
املركزي ،استنادا اىل التعميم
 1 1املتعلــق بإجــراءات
اســتثنائية للســحوبات
النقدية الصادر عن املجلس
املركزي يف مــرصف لبنان،
ما يأيت :إضافة اىل املفاعيل
االساســية للتعميم ،1 1
يحق للمصارف زيــادة عىل الكوتا التي يحق
لها شهريا سحبها باللرة اللبنانية وأصبحت
تأخذهــا بالــدوالر االمريك عــىل منصة

صرفة ،أن تشرتي الدوالر االمريك الورقي
من مرصف لبنان مقابل اللرات اللبنانية التي
بحوزتها او لدى عمالئها عىل ســعر منصة
صرفة من دون سقف محدد».

سفيرة فرنسا زارت رئيس الجمهورية ودريان

ــــريــــو :ضـــــــرورة انـــعـــقـــاد مــجــلــس الـــــــوزراء
ّ
وتقدم املفاوضات املالية والتحضيرات لانتخابات
استقبل رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون قبل ظهر
امس يف قرص بعبدا سفرة
فرنسا آن غريو ،وتم عرض
للعالقات الثنائية بني البلدين
والســبل التي ميكن لفرنسا
ان تساعد من خاللها لبنان
يف االزمة التــي مير فيها
والشعب اللبناين عىل تخطي
املصاعب التي يواجهها.
وخالل االجتــامع ،نقلت
غريو رسالة دعم من فرنسا
رئيســا وحكومة وشــعبا دريا ًن مع ريو
اىل لبنــان وشــعبه بــأن
ومتنت ان يتمكن لبنان من العمل عىل تخطي
باريس تقــف اىل جانبهام.
واشارت اىل رضورة عودة مجلس الوزراء اىل كل االزمات التي يواجهها ،من خالل تضامن
االنعقاد ،واىل اهمية تقدم املفاوضات املالية اللبنانيني ووحدتهم.
وزارت غريــو ايضاً ،مفتــي الجمهورية
واالقتصادية ملا فيه مصلحة لبنان ،اضافة اىل
وجوب استمرار التحضرات الجراء االنتخابات اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان يف دار
النيابية يف اجواء سليمة .كذلك رحبت السفرة الفتوى ،وجــرى البحث يف اوضــاع لبنان
بالدعوة اىل الحوار التي وجهها الرئيس عون ،واملنطقة ،وتعزيز التعاون بني لبنان وفرنسا.

مــــولــــوي عــــــرض مــــع ف ــرون ــت ــس ــك ــا ومــــويــــرو
اســتــكــمــا الــتــحــضــيــرات لــانــتــخــابــات النيابية

مو و مجتمعاً مع فرونت

ا ومويرو

التقى وزير الداخليــة والبلديات القايض
بســام مولــوي ،يف مكتبه امــس ،ممثلة
األمــني العام ل مم املتحــدة يف لبنان يوانا
فرونتســكا واملمثلة املقيمة لربنامج األمم
املتحــدة اإلنايئ يف لبنان ســيلني مويرو،
بحضور املدير العام ل حوال الشخصية يف
وزارة الداخلية العميد الياس الخوري واملديرة
العامة للشــؤون السياسية والالجئني فاتن
يونس ،وتم البحث يف استكامل التحضرات

لالنتخابــات النيابية التي حددت يف  1أيار
.2022
والتقى مولوي أيضا ،النائب أســعد درغام
وبحث معه يف شؤون إنائية وخدماتية.
كام اســتقبل رئيس بلدية طرابلس رياض
ميق ،يرافقه نقيب تجــار الفاكهة والخر
يف طرابلس عزام شعبو ،وتم البحث يف واقع
ســوق الخر الجديد يف طرابلس والقطاع
الزراعي عموما.

فـــضـــل الـــــلـــــه :لـــو ـــفـــة ش ــع ــب ــي ــة حــقــيــقــيــة
ً
بــــــــــــدال مـــــــن الـــــتـــــبـــــاكـــــي واالنــــــفــــــعــــــا
أبدى الســيد عيل فضل الله ،خشيته من أن
يكون البلــد آيالً إىل الســقوط والتداعي قبل
الوصول إىل محطة االنتخابات النيابية ،مشراً
إىل أن اللبنانيني يتعرضون المتحان شبه يومي
يف كيفية السكوت والصمت أمام هذا االنحدار
الذي يضع األغلبية الساحقة منهم عىل أبواب
الجوعاملح ّتم.
وأشــار فضل الله ،إىل أنــه «يخ من أن
الشعب اللبناين مير بتجربة مل مير بها أي شعب
آخر يف هذه الصورة املســتمرة لالنحدار شبه
اليوميالذيتحدّثالطبقةالسياسيةنفسهايف
أنهانجحتفيهأميانجاحبعدماجعلتاللبنانيني
يتق ّبلون كل هذا الســقوط ويتامشون مع كل
هذا االرتفاع يف سعر رصف الدوالر واملحروقات
واألدوية واملواد الغذائية وغرها إىل الحد الذي
أصبح معظم الشعب اللبناين عىل أبواب الجوع
املح ّتم ،ومع ذلك فال ردود فعل شعبية توازي هذا
الخطر الذي اقرتب من أن يكون وجودياً».
أضاف :إىل اآلن يبدو أن اللبنانيني استكانوا ملا
خططت له الطبقة السياسية وخضعوا لرشوط
االمتحان املتمثل يف السكوت والصمت حيث ال
تزالاملسك ّناتالطائفيةوالسياسيةتفعلفعلها،
حتى مع هذا االنحدار املتتايل بني وقت وآخر منذ
ما يزيد عىل السنتني إىل املستوى الذي يرى فيه
الكثرون أن املظلوم الذي يقف ظامله أمامه قرر
أن يطلق الرصاص عىل نفسه بدالً من أن ينتقم
من ظامله...
وتابع :املطلوب هو وقفة شــعبية حقيقية

جامعة تتجاوز الوقفــات التقليدية الروتينية
التي قد تكون جزءاً من حسابات السلطة ،حيث
ال ميكن لشعب أن يستمر يف لحس املربد بهذه
الطريقة وأن يكون ســالحه إما التبايك عىل
املايض وما عرفه مــن بحبوحة يف العيش أو
االستامع للخطاب السيايس االنفعايل املايض
يف إثارة العصبيات الطائفية واملذهبية وحتى
السياسيةبطريقةغرائزيةخطرة...
وقال :لقد بتنا نخ من أن نصل إىل محطة
االنتخابات ويكون البلد قد أصبح يف خرب كان أو
يفمرحلةالسقوطالتيتسقطمعهااالنتخابات
نفسها أو تسقط خيارات الناس الصحيحة تحت
تأثر الجوع والقلق واالضطراب النف وحتى
األمني...
وختــم :نحن يف الوقت الــذي كنا وال نزال
نرحب بدعوات الحــوار وبكل فرصة للتفاهم
حيال إيجــاد رؤية لكيفية الخــروج من هذا
الكم الخطر من األزمات ،نخ من أن فرص
الحوار باتت غر متاحــة حيث ال ميكن إدارة
حوار وطني مبن حــر ،وحيث ال نية جدية
وحقيقية لــدى الكثرين يف الوصول للحلول
وحيث تكرب الرهانات لدى األطراف عىل عوامل
خارجية أو هي بعيدة من طاولة الحوار نفسها،
ولذلك فإن أقل ما يلزم أن يقوم به املســؤولون
للناس أن يتحركوا للتخفيف عنهم يف ضبط هذا
االرتفاع الجنوين للــدوالر ووقف عجلة املوت
البطيء التي تســر باللبنانيني نحو السقوط
الكبر...
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ُ
تحضيرات  8آذار االنتخابية انطلقت على «نار متوسطة»
ُ
ُ
لقاءات مكثفة لحزب الله ..والعمل على «لوائح متماسكة>

والبرتون ،وملا لهذه الدائرة من أهمية اســتثنائية لكونها
تضم ثالثة مرشــحني رئاسيني اساسيني :فرنجية وباسيل
وسمري جعجع.
اما الســاحة الثالثة التي يعمــل حزب الله عىل ترتيبها
فهي الســاحة الدرزية ،حيث يسعى النجاح التحالف بني
الوزير الســابق وئام وهاب والنائب طالل ارسالن بعدما
ادى االداء الخاطىء يف العام  2018يف الشــوف وعاليه
اىل خســارة مقعد درزي كان ممكناً لوهاب.
ويف بريوت الثانية ايضاً ،فال مانع وفق االوســاط ان
يدعم حزب الله هذه املرة مرشــحاً ســنياً اضافياً حليفاً،
غري مرشــح «االحباش» النائب الحايل عدنان طرابليس،
وايضاً ما هو املانع من دعم حزب الله ملرشح درزي حليف
الرسالن او من دروز  8آذار؟
وتقول االوســاط ان حزب الله ال يريد خسارة العالقة
مع النائب الســابق وليد جنبــاط ،صحيح ان هناك ربط
نزاع وعالقة «عىل القطعة» وخصومة سياسية وتناقضا
كبــرا يف املواقف الوطنية الكربى ،كاملقاومة والســاح
والعالقة مع ســوريا وايران والسياســة الداخلية ،ولكن
يُجمع الطرفان عىل حرصهام عىل السلم االهيل والحفاظ
عىل التعايش املشــرك والوطني بني الشيعة والدروز يف
الجبل والشوف.
وتشــر االوســاط اىل ان الخصومــة ال تعني العداوة
وال القطيعــة ،ولكن كل طرف يغلّــب مصلحته االنتخابية
والسياســية ،وإذا كان جنبالط يغلّب مصلحته السياسية
واالنتخابيــة حاليــاً ويريد متويــاً انتخابياً ســعودياً
وخليجياً ،فهذا ال مينع حزب الله من عدم مســايرته هذه
املرة والحصول عىل مقعدين درزيني يف الشــوف وبريوت
الثانيــة لينضام اىل تحالف االكرثية النيابية.
اما عىل مســتوى الساحة الســنية الحليفة او سنة 8
آذار مبــا فيهم «اللقاء التشــاوري» ،فحزب الله وحلفاؤه
ينتظــرون قرار الرئيس ســعد الحريــري النهايئ ملعرفة
الوضع النهايئ االنتخايب للســاحة الســنية ،والذي يبدو
بــات قريباً مع تردد معلومات ان الحريري ســيكون يف
بريوت االحد املقبل.
وتقول االوســاط ان يف كل هذه الســاحات بات لدى
حــزب الله وحلفائــه ،تصور كامل للوائــح يف مختلف
املناطق اللبنانية ،والعمل يراعي تاليف الثغر يف انتخابات
 2018ومينح لتحالف «الثنايئ الشــيعي» و  8آذار  6نوابا
اضافيني.

إرتفاع في منسوب التأييد للحوار على إيقاع اإلستنفار
ّ
لــــتــــرمــــيــــم الـــــتـــــصـــــدعـــــات داخــــــــــل  8آذار
هيام عيد
تركّز األجواء السياســية
الداخلية ،وبشكل خاص عىل
مســتوى العهد والحكومة،
عىل إجراء املشاورات متهيداً
لتحديد موعد جلسة الحوار
الوطنــي املقبلــة يف قرص
بعبــدا ،وســط تضارب يف
مواقف القيادات السياسية
والحزبية التــي دأبت عىل
املشاركة يف جلسات الحوار
خــال الســنوات املاضية،
ولكــن مصــادر نيابيــة
مواكبة ،أعربت عن خشيتها
من أن تسبق اإلنهيارات عىل
نقاش
ٍ
عدة مســتويات ،أي
يتم التحضري له،
ســيايس ّ
وذلــك ،مبعزل عن كل العناوين وامللفات املدرجة عىل جدول
أعامل هذا الحوار.
واعتربت هذه املصادر ،أنه بني اإلنتقاد والتأييد اللذين قد
جال يف إطار ردود الفعل عىل دعوة رئيس الجمهورية
ســ ّ
ُ
ميشــال عون إىل طاولــة الحوار ،فإن األبــرز يبقى يف
الديناميــة السياســية التــي انطلقت يف األيــام القليلة
وتوصلت إىل توحيد اآلراء مــا بني املتخاصمني
املاضيــة،
ّ
سياســياً منذ فرتة طويلة ،كام الذيــن اختلفوا حديثاً عىل
مقاربة ملفات قانونيــة وقضائية ومالية ،وبالتايل ،فإن
الجهــود الالفتة التي يبذلها فريــق رئيس الجمهورية من
جهــة ،وحــزب الله من جهة أخرى ،قــد نجحت يف جمع
معارضــن للعهــد كرئيس «تيــار املردة» النائب الســابق
ســليامن فرنجية ،عىل اإللتقاء عىل أهمية البدء بالنقاش
الرصيح لكل املواضيع التي كانت قد انقســمت حولها اآلراء
داخــل الفريق الواحد يف املرحلة املاضية.
وبرأي املصادر النيابية نفســها ،فإن الظروف السياسية
اســتجدّ ت يف األشــهر املاضية ،وتحديــد اً منذ تعليق
التي ُ
جلســات مجلس الوزراء،هي التي دفعت نحو ما يشبه حال
اإلســتنفار داخل صفوف فريق الثامن من آذار ،يف مسعى
الصف الواحد والحدّ من التصدّع يف الجبهة
إلعادة ترميــم
ّ
السياســية الواحدة ،نتيجة الخالفــات التي يرتدي بعضها
طابعاً هو أقرب إىل الشــخصية مام هو إىل السياسية ،ما
انعكــس بالتايل عىل كل املعادالت الداخلية ،وســاهم يف

كيف يصف وزير الداخلية الشيخ نمر النمر بصفة «االرهابي»؟
ارتكــب وزيــر الداخليــة والبلديــات القــايض بســام مولــوي غلطــة
عندمــا وصــف الشــيخ منــر باقــر النمر بـــ «االرهــايب».
وكانــت الســعودية قــد اعدمــت الشــيخ الشــهيد منــر النمــر،
ونفــذت االعــدام بقطــع رأســه بالســيف.
واملعــروف لــدى الطائفــة الشــيعية يف العــامل ،واملشــايخ واالمئــة
الشــيعة ،انهــم يحرتمــون جــدا ً الشــيخ الشــهيد منــر النمــر .ولقــد
ارتكــب وزيــر الداخليــة غلطــة عندمــا وصفــه بـــ «االرهــايب»
خــال حديثــه ملوقــع «الحــدث» ،وهــو الخــر الــذي نقلــه موقــع
«ليبانــون ديبايــت» االلكــروين وهــذا نصــه:

عيل ضاحي
تتواصل لقــاءات حزب
اللــه و»حركــة امــل»
وتحالــف  8آذار بوتــرة
كثيفــة احيانــاً ،وتجرى
يوميــاً لقاءات سياســية
وانتخابيــة وتشــاورية
ثنائية وثالثية ،تشمل كل
االحزاب والقوى املنضوية
يف هذا التحالف.
وإذا كانــت لقــاءات
حزب اللــه و «حركة امل»
للقيادتــن يف املناطــق
(البقاع ،بريوت ،الجنوب)
والتــي تتم بشــكل دوري
اســبوعياً او نصف شهري
تتظهــر يف االعــام من
منطلق التنســيق وتوحيد
املوقــف وتكريس الوحدة
الشــيعية والتنظيمية ،فإن الكثري مــن اللقاءات الثنائية
والتــي متــت وتتم تبقى وبقيت خلف االضواء ،الســباب
سياسية وانتخابية يف آن معاً.
وتؤكــد اوســاط رفيعة املســتوى يف تحالف «الثنايئ
الشــيعي» و 8آذار ،ان لقاءات انتخابية وتنســيقية جرت
يف االيام املاضية ،وشــكلت االنطالقــة الفعلية والجدية
للتحضــرات النتخابــات  15ايار  2022ولــو عىل «نار
متوسطة».
وإذا كان كل حــزب يف  8آذار جهــز «عــدة الشــغل»
الداخليــة ،بعدمــا «نظف» لوائح الشــطب من االخطاء
وعالــج ما يجــب معالجتــه ،وافرز الــكادر االنتخايب
ومكنه مــن التجهيزات اللوجســتية والعمالنية الالزمة
وموازنة تشــغيلية متواضعة ومــن «اللحم الحي» ،فإن
جهــد حــزب الله و»حركة امــل» كان ملحوظاً يف عودة
نبــض التواصــل بني قوى ومكونــات  8آذار ،بعد قصور
واجتامعات متقطعة بسبب جائحة «كورونا» ،اذ ان لقاء
االحزاب والشخصيات الوطنية يف  8آذار مل يجتمع بشكل
منتظــم منذ عام ونصف بســبب «كورونا واصابة بعض
الشــخصيات القيادية فيه يف مراحل سابقة بالفريوس.
ووفق االوســاط نفسها ،فإن لقاءات حزب الله ال تزال
مســتمرة عىل مستويني ســيايس وانتخايب ،فبعد العمل
عــى رأب الصدع بني «حركة امل» و»التيار الوطني الحر»
والتهدئــة االعالمية حيث ميكن جمع الفريقني يف لوائح
مشــركة مع حزب الله (بــروت الثانية ،بعبدا ،البقاع)،
واســتمرار التواصل الســيايس واالنتخايب مــع «التيار
الوطنــي الحر» ،يعمــل حزب الله عــى تقريب وجهات
النظر بــن «التيار الوطني الحر» و»تيار املردة» عرب جهد
رصــد يف االيــام املاضية مع الطرفــن ،ونجح يف كرس
مقاطعة النائب الســابق سليامن فرنجية بعبدا امس ،بعد
 5ســنوات من القطيعة مع بعبدا وعدم زيارتها ،ولو اعلن
فرنجية مقاطعته للحوار ،اال ان زيارته رســالة سياسية
و»رئاسية» للنائب جربان باسيل.
ولكــن االوســاط ال ترفع من ســقف التوقعات بنجاح
حــزب الله يف جمع حليفيه فرنجية وباســيل يف الئحة
انتخابية واحدة يف الشــال وكــروان ،حيث يتصارع
الرجالن انتخابياً .وترى ان من املحتمل وبعد تعرث «املهمة
املســتحيلة» بني فرنجية وباسيل ،العودة اىل وضع العام
 2018اي خــوض الطرفني معركة «كرس عظم» يف دائرة
الشــال الثالثة والتي تضم أقضية زغرتا ،برشي ،الكورة

تعليمات لـمولوي بشأن مؤتمر «املعارضة السعودية» في بيروت

إضعاف هذا الفريق عشــية مرحلة حافلة باإلستحقاقات
السياســية واإلنتخابية واإلقتصادية الداخلية والخارجية.
ومن هنا ،فإن القضايا املعيشــية الوطنية والسياسية التي
ستشــملها طاولــة الحوار املقبلة ،هي التي ســوف تحدّ د
وجهــة وأهداف ونتائج الحوار ،كون التباين ما زال واضحاً
حول مجلس الوزراء ،خصوصاً بني فريق رئيس الجمهورية
ورئيــس الحكومــة نجيب ميقايت من جهــة ،وبينه وبني
وزراء «الثنايئ الشــيعي» من جهة أخرى.
ويف الســياق نفســه ،فإن املصادر النيابيــة ذاتها ،ال
تســتثني الحسابات اإلنتخابية من عملية الحوار املطروح،
وتؤكد أن بعض القوى السياســية التي أعلنت مشــاركتها
لحــل قضايا وطنيــة ومصريية،
ّ
املبدئيــة يف أي نقاش
أبرزها لجم اإلنهيار املتســارع ،قد وضعت لنفسها هامشاً
من التح ّرك فيام لو شــعرت ،ويف أي لحظة من اللحظات،
أن املوضــوع ،يخضع لإلعتبارات السياســية واإلنتخابية،
وبالتايل الحســابات الظرفية .لكن هذه املصادر ،تستدرك
موضح ًة أن العناوين األساســية املطروحة ،وهي :التعايف
املايل ،الالمركزية ،واإلســراتيجية الدفاعية،هي مبثابة
املؤش عــى وجود هدف واحد للحــوار ،وهو منعزل عن
ّ
امللــف األبرز املطروح اليوم وفق الحســابات السياســية،
وهــو موضوع اإلنتخابات النيابيــة املقبلة .وعليه ،تجزم
املصادر النيابية نفســها ،بأن جدول األعامل املطروح يعني
كل اللبنانيني من دون استثناء ،سواء املشاركني أو املمتنعني
عن املشاركة يف هذا الحوار.

أكّدوزيرالداخليةوالبلدياتالقايضبساممولوي،أنَّ«،القوانني
اللبنانية متنع تعكري العالقــات مع الدول الصديقة» .وقال يف
ٍ
حديث لقناة «الحدث» ،انَّه «ســنصدر التعليامت الالزمة لكل من
سيكون بالندوة يف ذكرى اإلرهايب منر النمر» ،أضاف« :س ُيطلب
من الذين سيجتمعون غدا ( اليوم) عدم املساس بالسعودية».
وتابع مولوي «التعرض للــدول العربية والخليجية ليس يف
برنامج الحكومة» ،ورأى أنَّ «الناطق باسم الحكومة هو رئيسها
بحسب القانون».
وشــدّد عىل أنَّ «ما يشــكل تعرضا للثوابت العربية ال ميثل
الحكومة ،وال يجب أن يكون لبنان منطلقا لإلســاءة ألي دولة

عربية» ،وأشار إىل أنَّنا كلبنانيني« ،ال نقبل أن يكون لبنان معرباً
رش يصيب العرب».
ألي ّ
وعن األزمة اإلقتصادية التي مي ّر بها لبنان قال مولوي« :لبنان
يعيش أزمة اقتصادية كبرية ،لكن تداعياتها عىل األمن محدودة،
والقوات األمنية تعاين وضع اقتصادي صعب».
يخصتحقيقاتانفجارمرفأبريوتأكّدمولويعىلأنَّ،
ويفما
ّ
«مذكرات التوقيف التي أصدرها املحقق العديل سلكت طريقها».
وتجدر اإلشارة إىل أنَّه من املتوقع أن تعقد املعارضة السعودية
مؤمتراً سياســياً لها يف بريوت عىل هامش إحياء ذكرى إعدام
الشيخ السعودي املعارض منر باقر النمر.
واملؤمتر الذي ستســتضيفه قاعة مجمع اإلمام املجتبى يف
حي األمريكان يف عمق الضاحية الجنوبية لبريوت ،ســيتطرق
إىل مواضيع عديــدة عىل أن يكون تحت عنوان «لقاء املعارضة
يف الجزيرة العربية».
والالفت يف املوضوع ،بحسب معلومات «ليبانون ديبايت»،
أن املنظمني اختاروا العنونة عىل مصطلح «الجزيرة العربية»
وليس السعودية .ويستبطن ذلك عدم اعرتاف بآل سعود وإحياء
لالســم الجغرايف الحقيقي والتاريخي الذي ســبق تسمية
«السعودية».
(رصد موقع «ليبانون ديبايت»)

وفد اللجنة املركزية لـ «فتح» زار رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية

ُ
عــــــــون :مـــــؤمـــــنـــــون بــــعــــدالــــة الـــقـــضـــيـــة ووجــــــــــوب عــيــش
الـــشـــعـــب ال ــف ــل ــس ــط ــي ــن ــي بــــســــام فـــــي دولـــــتـــــه املــســتــقــلــة

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون عند الثالثة من
بعد ظهر اليوم يف قرص بعبدا ،وفدا من اللجنة املركزية لحركة فتح
برئاسة امني رس اللجنة الفريق جربيل الرجوب ،يرافقه عضوي
اللجنة السيدين روحي فتوح واحمد حلس ،وسفري دولة فلسطني
يف لبنان ارشف دبور ،وســفري دولة فلسطني يف سوريا سمري
الرفاعي ،والدكتور فتحي أبو العردات.
يف مســتهل اللقاء ،أشــار الرجوب اىل انه يحمل رسالة اىل
الرئيس عون والشعب اللبناين ،تؤكد عىل ان الوجود الفلسطيني
يف لبنان كان وسيبقى عنرص استقرار عىل أرضه ،وعىل امتنان
الشعبالفلسطينيلحسنالضيافةالتييلقاهايفلبنان.واطلعه
عىل تطورات األوضاع يف فلســطني ،وسعي القيادة اىل تعزيز
الوحدة الوطنية الفلسطينية يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل،
وتفعيل املقاومة الشعبية السلمية يف مختلف ابعادها السياسية
واالجتامعيةوالجغرافية.
واكد الرجوب عىل ان القيادة الفلســطينية تعمل عىل ثالثة
مساراتمختلفةالستعادةحقوقالشعبالفلسطيني،هيمسار
املنظامت الدولية واألمم املتحدة ،ومسار تحقيق الوحدة الوطنية
الفلسطينية ،ومسار تطوير املقاومة الشعبية.
ورد الرئيــس عون عىل كالم الرجوب ،مقدرا ســعي القيادة
الفلسطينية اىل تعزيز وحدة الصف بني أبناء الشعب الفلسطيني
الواحد ،ومؤكدا عىل وقوف لبنان الدائم اىل جانب قضية الشعب
الفلسطيني وحقوقه املرشوعة ،وابرزها حق العودة لفلسطينيي
الشــتات ،وحقه بقيام دولته املستقلة .ولفت رئيس الجمهورية
اىل انه حمل عىل الدوام القضية الفلســطينية يف املواقف التي
اتخذها يف املحافل الدولية واإلقليمية ،وهو كان وسيظل مؤمناً
بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسالم يف
دولتهاملستقلة.

} عند بري }

كام زار رجوب والوفد املرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بعد اللقاء قال الرجوب« :سنبدأ بعقد مجلس مركزي فلسطيني
لتحقيق اجامع وطني فلســطيني ،ونتطلع اىل مشــاركة كل
الفلســطينيني ضمن حالة من التوافق عىل مخرجات سياسية
تنظيمية توفر للحالة الفلسطينية وحدة نواجه بها العامل ،وحدة
نحارص بها االحتالل ،وحدة يقبلها العامل ويتبناها كمدخل القراره

بري عرض التطورات
مـــــع رشـــــدي وشـــــيا

اســتقبل رئيس مجلس
النواب نبيه بري املنســقة
املقيمــة لالمم املتحدة يف
ومنســقة الشؤون
لبنان
ّ
االنسانية نجاة رشدي.
وبعــد الظهر اســتقبل
بري السفرية االمريكية يف
لبنان دورويث شيا ،وجرى
البحث يف االوضاع العامة
والعالقــات الثنائية .وقد
غــادرت شــيا دون االدالء
بترصيح.
عىل صعيد آخر ،وملناسبة
حلول العــام الجديد تلقى
بري برقية تهنئة من رئيس
مجلس الشــعب السوري
الدكتور حمــودة الصباغ.
وابــرق بــري معزيا امري
قطر الشــيخ متيم بن حمد
آل ثاين بوفاة الشــيخ بن
خالد بن حمــد بن عبدالله
آل ثاين.

اب ــي خلي ــل :جعج ــع

يُواصل ابتزاز اللبنانيين

بلقم ــــــــة العي ــــــــش

أشــار عضو تكتل لبنان
القــوي النائــب ســيزار
أيب خليــل ،يف ترصيــح
لــه عىل وســائل التواصل
أنــه
اإلجتامعــي،اىل
«باملبــارش ،ال بل بوقاحة،
يخــر جعجــع اللبنانيني
انه جــزء مــن املنظومة
املحليــة والخارجيــة التي
أفقرتهــم بــرب اللرية،
ويواصــل ابتزازهم بلقمة
العيش لينتخبوا مرشــحي
القــوات واالّ… يســتمر
االنهيــار .قاطــع األرزاق
يجب معاقبته يف صناديق
االقرتاع والحساب ٍ
آت».

بري مجتمعا مع الرجوب

(حسن ابراهيم)

بخلق عنارص ضاغطة كحق مكتسب لنا عىل هذا االحتالل القامة
دولتنا ،لوقف جرامئه الغري مسبوقة بحق االرايض الفلسطينية،
جرامئه بحق املقدســات ،جرامئه بحق االفراد والتدمري والتنكيل
ومبحاولة كرس إرادة كل الفلسطينيني كمقدمة اىل رحيلهم ولكن
نحن ليس لنا غري هذا البلد وهناك نحن باقون» .
وتابع :نحن جئنا اىل هنا وكنا يف دمشق نحن دخلنا يف حوار
معفصائلالعملالوطنيالفلسطينييفمحاولةلتحقيقالنصاب
السيايس لعقد املجلس املركزي نحن يف صدد اتخاذ قرارات صعبة
جزء منها له عالقة مبجمل اإلتفاقات السابقة ومجمل القرارات
الصادرة عن املجالس الوطنية والبحث عن آليات تنفيذية للقرارات
والبحث عن آليات تؤسس لحالة انفكاك مع هذا االحتالل مبا يف
ذلك آليات لتصعيد املقاومة الشــعبية الشاملة يف كل األرايض
الفلسطينية مبنطق الشمول السيايس والجغرايف واإلجتامعي
ومبنطق توفري كل أسباب القوة للشعب الفلسطيني أن يكون يف
حالة صدام يف كل االرايض الفلسطينية.

} عند بو حبيب }

كــا زار رجوب وزير الخارجية واملغرتبني الدكتور عبدالله بو
حبيب وتم البحث يف آخر التطورات عىل الساحة الفلسطينية.
كام نقل الوفد رسالة محبة واحرتام من القيادة الفلسطينية
ومن قيادة حركة «فتح» اىل الشعب اللبناين.

اعلن ترشيح حاصباني في بيروت االولى

ً
ُ
ســـيـــؤدي حــتــمــا الــــى تــحـ ّـســن
جــعــجــع :فـــوزنـــا
فــــــــــــوري فـــــــي ســـــعـــــر صــــــــــرف الــــلــــيــــرة
يف إطــار التعبئة العامــة لإلنتخابات
النيابيــة املقبلــة التي دعا إليهــا نهاية
األســبوع املنــرم ،أعلــن رئيــس حزب
«القــوات اللبنانية» ســمري جعجع الوزير
السابق غسان حاصباين مرشح «الق ّوات»
عــن املقعد األرثوذكــي يف دائرة بريوت
األوىل ،داع ًيــا «القوات ّيني» يف هذه الدائرة
اىل تشــغيل ماكيناتهــم واملبارشة بالعمل
فو ًرا ألنّ الطريــق نحو التغيري املرج ّو ليس
ســهالً ،واملســؤولية تقع علينــا لقيادة
وشــق الطريق نحو التغيري.
املواجهة
ّ
ودعــا جعجع خالل لقاء مع منســقية
بريوت يف «القــوات اللبنانية» عرب تطبيق
« ،»Zoomالبريوتيــن «إىل البــدء بالعمل
فــو ًرا ألنّه علينــا أن ننتــر يف معركة
األكرثيــة النيابية واإلنقــاذ للخروج من
جهنــم التي أوقعنا فيهــا تحالف املنظومة
الحاكمة املؤلــف من التيار الوطني وحزب
الله ،ومجموعة من األحزاب الصغرية التي
تــدور بفلكهام» .واعلن «أنّ الرتشــيحات
ســتتواىل تبا ًعا ،وبشكل خاص يف بريوت
يف الدائرتــن األوىل والثانية ،واإلتصاالت
ناشطة ومستمرة يف هذا اإلطار».
وذكّر جعجع الحضور كيف «أن القايض
طــارق البيطار وقف وحيدً ا وواجههم عىل
مــدى  6أشــهر فلم يتمكنوا مــن إزاحته،
عطّلوا حكومتهم ومل يســتطيعوا إزاحته،

فكيــف بالحري لو كان لدينا رئيس يواجه،
وحكومة تواجه ،ووزيــر يواجه وأكرثية
تواجه.
فــا عىس أن يفعل حــزب الله يف هذه
الحال؟ هل يعتدي عىل اللبنانيني جميعهم»؟
وشدد عىل «ان قرار املواجهة السياسية
واملعنويّة هو وحده الــرادع أمام تهويلهم
وتهديدهــم ولهذا يهابون القوات اللبنانية.
هــم يعلمون أنّ القــوات اللبنانية ال تنظيم
مســلح لديهــا ،بــل عندها ثبــات ولهذا
يهابونهــا .واملعركــة اليوم تتطلّــب ثباتاً
ومواجه ًة والقوات اللبنانية ســتكون رأس
حربة يف املعركــة االنتخابية نحو اإلنقاذ،
وستكون إىل جانبنا كتل أخرى».
وأكّــد أنّ «تفلّــت ســعر رصف الدوالر
وإنهيــار اللــرة اللبنانية لــن يؤدّيا إىل
تأجيــل االنتخابات بل بالعكس ،فالســبيل
الوحيــد لوقف إنهيار اللــرة اللبنانية هو
إجــراء االنتخابات النيابيــة ،إذ إنّ فوزنا
تحسن فوري يف سعر
ســيؤدّي حتام إىل
ّ
الــرف وضخّ أجــواء إيجاب ّية تســمح
بتأمني أجواء اإلنقــاذ االقتصادي» ،مذكّ ًرا
«أنّ حزب القــوات اللبنانية يحمل املرشوع
االقتصادي األفضل واألوســع واألشــمل،
وأنّ مرشــح القــوات اللبنان ّية يف بريوت
األوىل هو بإمتياز أفضل َمن طرح الربامج
االقتصاد يّة».

وهــاب حــول كــام جعجع :هل يعني أن القوات
جـــــــزء مـــــن خـ ــطـ ــة رفـــــــع سـ ــعـ ــر الــــــــــدوالر؟
أشــار رئيس حزب التوحيد العريب الوزير
الســابق وئام وهــاب ،يف ترصيح له عرب
مواقــع التواصل االجتامعي اىل انه «احاول
فهــم كالم رئيــس حزب القــوات اللبنانية
سمري جعجع وما عالقة ربح القوات بإنزال

الدوالر» ،متسائال  « :هل يعني أن القوات جزء
من خطة رفع سعر الدوالر التي تجري اليوم
ألســباب سياســية؟ .صحح حكيم كالمك
خطري ،خاصة أن الناس يشويها الدوالر يف
هذه الساعات الحرجة».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 1يف هــذه الدورة مــن الحرب علينــا ،ها هو
االجتياح يتمدد يف غر ساحة ،ويستقر مطمئنا يف
مطارح الفساد كلها .جنوده وسعوا دائرة انتشارهم،
تجاوزوا حدود مقهى الوميبي .سيطروا ،بأسامئهم
املســتعارة ،وبأقنعة من صناعــة محلية ،عىل غر
مركز رسمي قريب .مل يتصد لهم خالد علوان وفريق
عمله هذه املرة ...فخالد يف اإلقامة الجربية ،منذ أكرث
من أربعني عاما .لقد أخذه النســيان بعيدا .وما بقي
منه غر ذكراه .يتدرأ ،خلفها ،املتخلفون عن الجهاد،
بني احتفال للعجز وآخر .االحتــالل ،هذه املرة ،ليس
كأي مرة .لقد طاول رؤوسا عالية .وصل إىل رؤوس
الجبــال .فهل يأخذ علام بذلك مــن بقي خالدا فيهم
خالد علوان؟ ام ترى جميعنا بات يســتطيب االقامة
يف النسيان؟
***
 2كيف ملن نشأ عىل الطائفية وتنشق ،يف الرتبية
والتعليم ،هواها امللوث؟ كيف له أن يبلغ ســن الرشد
الوطني؟ كيف له أن يكــون مواطنا معا ؟ وكيف
رشب
لالقطاعي أن يســتويف رشوط انسانيته وقد ت ّ
عقله ووجدانه ثقافة شوهاء ،فيها كل أسباب العطب
األخالقي من جشع واســتغالل؟ وكيف لرجل الدين
املتدخل بشــؤون السياســة التي ما دخلت مطرحا،
عندنا ،إال أفسدته ،كيف له أن يبقى تقيا ،يحاف عىل
جوهر الدين نقيا ؟ يصعــب ،والله ،عىل من يواجه
مثل هذه األسئلة ،أن يفهم كيف ميكن للمرء أن يكون
مواطنا عىل صلح مع نفسه ،سويا يف التعاطي مع
ســواه ،خارج فصل الدين عــن الدولة ،خارج رحاب
قومية اجتامعية معافاة.
***
 3إذا كان» فســاد الحكم هو من فساد الشعب»،
فعبثــا يرجــى ،إال بإصالح هذا ،صــالح ذاك .ومن
دون إصالح يقوده صالحون يف نفوســهم بالوعي
والرصاع ،فنحن باقون عىل فاســدين ينتخبهم ،أما
فاسدون مثلهم ،أو غافلون عىل بصائرهم غشاوة من
مصالح ضيقة ،جاهلون أعداء نفوسهم...
***
 4ال يصــح وصف الحــوار ،موضوع االهتامم
هذه االيــام ،بالوطني .ففي الحــوار الوطني ال بد
أن يكون املتحاورون رجال دولة ،ال رجال مصالح،
إذا ارتقوا فوق مصالحهــم املقيتة فليس إىل رتبة
أعىل من كونهم ميثلون مخــاوف الطوائف عىل «
مصالحهــا» .ال مثار من حوار وطنــي إال إذا كان
حوار «الكبار».

باســـــــــــــــيل ملســـــــــــــــعود ا شـــــــــــــــقر:
َ
َ
ّ
القضي ــــــــة
ص ــــــــرت إنــــــــ بقلــــــــ
الوطني الح ّر» النائب جربان باسيل عرب
غ ّرد رئيس «التيار
ّ
«تويرت» ،قائالً« :كتار مل ّا يغيبوا بيطويهم الغياب ،بس انت يا
مسعود غبت من ســنة كأنها مبارح ...محبة الناس إلك عم
بتزيد وحضــورك أقوى ...كانت القضيــة بقلبك ،رصت انت
بقلب القضية».

ً
املرتضى ترأس إجتماعا للجنة ا ستشارية
املكلفة دراســـة طلبات إعـــادة الن ر
فـــي هــــدم وت ــرم ــي ــم أبــنــيــة تــرا ــيــة

تــرأس وزير الثقافــة القايض محمد وســام املرتىض
إجتام ًعا يف مكتبه يف قرص األونيسكو للجنة اإلستشارية
املكلفة دراســة طلبات إعادة النظر يف هدم وترميم أبنية
تراثية ،والتي تضــم كل من املهندســني الدكتور أنطوان
فشــفش ،نبيل عيتاين ،جورج عربيد ،منى حالق ،الدكتور
محمد حبيب صادق ،الدكتور ياســمني معكرون ،الدكتور
روبر صليبا ،وائل عساف وعثامن الزهر.
وتم البحث يف وجوب العمل إنطالقًا من منهجية علمية
ومعايــر تؤمن التوازن بني حامية امللكيــة الفردية كحق
مصان يف الدســتور ،وحف املصلحة العامة التي توجب
ً
فضال
حامية املوروث العمراين اللبناين التاريخي واألثري،
عن البت بطلبات وإعادة النظر العالقة بالرعة املمكنة.
ويف هذا الســياق ،جرى التوافق بــني الوزير املرتىض
وأعضاء اللجنة عىل تزويــده بتصورات واقرتاحات تهدف
إىل حف ذلك املوروث واســتثامره ســياح ًيا وإقتصاديًا،
ً
فضال عن إســتصدار ترشيعات جديــدة تواكب متطلبات
وتحديات الواقع الراهن للرتاث العمراين.

رئيس املجلس املاروني التقى الحجار

ُ ّ
هـــــل يؤج ـ ــل الح ـ ــوار بعـــــد املشـــــاورات ال نائيـــــة فـــــي بعبـ ـــدا؟
فادي عيد
سمي حينذاك
يبدو أن جلســات الحوار التي حصلت منذ ما ُ
بجلسات التشــاور يف املجلس النيايب ،قد ال تعقبها أي جلسة
جديدة ،بحيث تنقل أوساط سياســية مطّلعة ،أن نصائح قد
أُســديت يف األيام املاضية إىل رئيس الجمهورية ميشال عون،
من أجل تأجيل جلســة الحوار الوطني التي كان قد دعا إليها،
والرتيّث يف عقدها مبن حر ،وهو ما ينذر بأن يســ ّبب أزمة
ميثاقية وسيادية يف توقيت بالغ الدقّة ،وخصوصاً أنها تجري
قبيل اإلنتخابات النيابية املقبلة ،والتي وفق األوساط السياسية
نفسها ،قد تتبلور معاملها ،إن لناحية حصولها أو عدمه خالل
األسبوعني املقبلني ،بفعل حال الرتقّب ملا ستؤدي إليه اإلتصاالت
الجارية محلياً ودولياً بعيداً عن األضواء ،يف ظل معطيات بأن
أمراً ما رمبا ُيط َبخ للبلد ،وهو ما ستظهر معامله قبل اإلستحقاق
اإلنتخايب النيايب يف حال حصولــه ،ورمبا قبل املوعد املحدّد
لهذه اإلنتخابات ،بفعل اإلنهيار املتامدي ،كون ما يتم اإلعداد له
يأيت تحت عنوان درء الفوىض التي قد تقع يف الشارع ،والتي
من شــأنها إذا تفاعلت ،أو تنامت شعبياً يف كل املناطق بفعل
األزمة املعيشية ،أن تؤدي إىل اهتزازات أمنية ،وهو ما ستكون
له مفاعيل سلبية عىل صعيد اإلستحقاق أوالً ،كونه سيتع ّرض
للتأجيل ،وبالتايل ،سيحصل التمديد للمجلس النيايب.
وتكشــف األوســاط ذاتهــا ،أن تداوالً يحصــل عىل أعىل
املســتويات ،يتناول ســيناريوهات تتعلّق باإلســتحقاقات
الدستورية أوالً ،يف حال مل تتمكن السلطة السياسية من إجراء
اإلنتخابات النيابية والرئاسية يف مواعيدها املحدّدة ،ولذا ،تقول
هذه األوساط ،ان البعض من الذين سيشاركون يف الحوار ،قد
درسوا كل الخيارات ،ومن بينها مدى تأثر خطوة إعطاء العهد

فرصة جديدة ،وبالتايل ،تعوميه من خالل طاولة الحوار ،يف
وضعيتهم وقواعدهم الشــعبية ،إذ انهم يتع ّرضون النتقادات
واعرتاضات مــن قبل جمهورهم ومحازبيهــم تتناول الواقع
الحايل.
وتشر االوساط اىل ان الجلسة الحوارية هي حالياً موضع
نقا مستفيض يف قرص بعبدا ،حيث سيصدر بيان عن رئاسة
الجمهورية بعد نهاية اللقاءات واملشاورات مع األفرقاء الذين
جح تأجيل
أكدوا عىل املشاركة ،مع العلم أن بعض املعلومات تر ّ
جلسة الحوار ،يف حني أن الحمالت قد انطلقت ضد كل القوى
التي رفضته ،من قبل «التيار الوطني الحر» ،والذي يح ّمل هؤالء
الرافضني مسؤولية ما قد يجري من تصعيد سيايس و»سخونة»
بدأت معطياتها تظهر تباعاً من خالل الهجوم األويل عىل رئيس
حزب «القوات اللبنانية» ســمر جعجع ،يف محاولة لتوظيف
موقفه األخــر من اإلنتخابات النيابية ،مع العلم أن كل القوى
قد بارشت استعداداتها إلطالق معركة التصعيد السيايس ،وكل
فريق باتت لديه أسلحته الدفاعية والهجومية.
وتشر األوساط السياسية ،إىل أن ما جرى عىل صعيد الدعوة
لجلسة الحوار ،وما أعقب ذلك من انقسام بني راغب باملشاركة
مؤرش عىل حالة اإلنقسام السيايس وقساوة املعركة
ّ
ومقاطع،
اإلنتخابية املرتقبة ،وتحديداً يف املناطق املسيحية ،وصوالً إىل
مؤرش آخر يتمثّل بحسابات املرشــحني لرئاسة الجمهورية،
ّ
وعىل هذه الخلفية ،فإن كل طرف بدأ يزين جدوى مشــاركته
أو عدمها يف هذا الحوار ،مام يؤكد أن املشهد النهايئ مل يتبلور
بعد ،وأن مصر الحوار ما زال غامضاً.
وتعترب االوساط نفسها ،أن عدم حصول هذا الحوار وارتفاع
وترة التصعيد السيايس ،سوف يرتجم يف اإلستحقاق الرئايس
بشكل خاص ،إذ ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يصل إىل

ُ
مـــلـــفـــات شـــائـــكـــة دون حـــــلـــــو مــــرضــــيــــة...

فاطمة شكر

ُ
يغرق الوطن يف بحر من األزمات ،يغرق معه الشــعب
فيام
اللبناين باملزيد من الفقر الشديد ،دون تقديم حلول إقتصادية
ومعيشية وصحية ،ال بل تكريس فشل اإلدارة العامة للوطن،
وتكرير الذات ،دون أي تقدم ملحوظ.
سياســياً ،حط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقايت يف
مرص ،ساعياً للتفتيش عن حلول لبعض املشاكل الكارثية يف
ُ
يبحث عن مخرج ل زمة السياسية الخانقة
لبنان ،وهو ال يزال
التي تشــتدُ كل يوم أكرث فأكرث ،يف حني مل يجد أمامه سوى
خرق هذا الجدار لينطلق اىل جولــة فراعنة ّ
عل التاريخ يعيدُ
التدخل لجمهورية مرص العربية يف محاولة لتذليل العقبات
حول بعض املشاريع التي كان ميقايت يسعى اىل إيجاد حلول
لها ،ال ســيام الكهرباء التي تعترب القضية األســاس ،والهم
املعييش واإلقتصادي الذي وصل اىل ذروته.
مصادر سياسية وصفت حركة ميقايت يف اآلونة األخرة،
بأنها تعويض عن السياســة العامة والربنامج األساس الذي
بدأ مع املبادرة الفرنســية يف حينها ،و لقاء الرئيس الفرن
إميانويل ماكرون بالعاهل السعودي محمد بن سلامن ،والذي
كان من املتوقع أن يدخل ضمن حلول متعددة سياسية ،كان قد
يكون لها األولوية يف العديد من األمور املتشابكة ،وقد يكون
البديل لتهيئة الفرا الحاصل يف البالد ،أو بإنتظار ما ستؤول
اليه الظروف اإلقليمية والدولية التي تجري يف املنطقة ،والتي
لها انعكاس قد يكونُ إيجابياً ،خاصة بني كل من الســعودية
وسوريا ،فيام دولة اإلمارات تســعى جاهد ًة وبشكل دؤوب

للتوصل اىل حل يُعيدُ املشهدَ
ملقولة ما تسمى بـ «س س
« ،والتي تعترب من املرتكزات
األساســية للرئاسة الثانية
والتي أطلقت عدة مرات عىل
لسان الرئيس نبيه بري.
ر املصدر اىل أنه اىل
ويُش ُ
حني الوصول اىل التعايف ،ال
بد من اإلنتظار والرتوي يف
أخذ القــرارات ،وما الدعوة
اىل الحوار إال واحدة من تلك
املســكنات التي من شأنها
ضبــط قواعــد اللعبة بني
الداخل والخارج.
عىل مقلــب آخر ،بدأت املاكينات اإلنتخابية عملها بشــكل
فعيل وجدي عىل كافــة األرايض اللبنانية ،خاص ًة بعد البدء
بتقديم الرتشــيحات يوم اإلثنني الفائت ،وبدأ معها ســقف
املواجهة بــني القوى والفاعليات لشــد العصــب الطائفي
واملذهبي ،والذي يعترب املادة األساسية ل نتخابات الربملانية
املقررة يف أيار املقبل ،والتي ســتحدد املقاييس واألوزان يف
املناطق واملحافظات.
رئيس الجمهورية ميشال عون اىل حوار وطني،
داخلياً دعا
ُ
ينطلق من عنارص أساسية أهمها:
كان يجب أن
ُ
أوالً :التوقيت الســيايس ،حيث تشــهدُ املنطقة زحمة
مؤمترات ولقاءات ،وعىل رأســها مفاوضات فيينا بني أمركا
وإيران ،لذا فإن الشأن اللبناين ليس أولوية من األولويات يف

الـــــخـــــازن  :ال س ــب ــي ــل لــتــفــعــيــل مـــــرافـــــق الــــدولــــة
إال ب ـ نــجــاز ا نــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ورئ ــاس ــة الــجــمــهــوريــة

اســتقبل البطريــرك املــاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
مساء امس ،يف الرصح البطريريك
ببكريك ،عميد املجلس العام املاروين
الوزير الســابق وديع الخازن ،الذي
قــال بعد اللقــاء« :هنأتــه بحلول
عيــدي امليالد املجيد ورأس الســنة
الجديــدة .وكانت مناســبة تداولنا
فيها باألوضــاع الداخلية وتداعيات
االنهيــار االقتصــادي واالنحــدار
السيايس والهاجس الصحي ،فضالً ا راع مجتمعا مع ا ا ن
عن قلق مسيحيي لبنان والرشق عىل
تفعيل مرافق الدولة وتنشيط الحركة االقتصادية،
مستقبلهم وحضورهم ورسالتهم،
املحاوالت إال بإنجاز استحقاقي اإلنتخابات النيابية ورئاسة
فاعترب غبطتــه أنه بذل وما زال أق
لدفع األفرقــاء إىل معاودة اجتامعات الحكومة ،الجمهورية يف املوعد الدستوري ،ال بل إن الدولة
باعتبار هذا األمر هو الركــن األول للحفاظ عىل بأجمعها يف خطر إذا ما اســتمر هذا االستهتار.
مســرة مؤسســات الدولة وعودة الثقة بالبلد ،وكان الرأي متفقا عىل وجوب إعادة تحريك العجلة
بعدما حذر مرارا وتكرارا من أن املامطلة والتأخر يف دوائــر الدولة وبعث الحياة يف املؤسســات
سوف يؤديان إىل شل الدولة وتعطيل مؤسساتها ،الدســتورية التي متثل الحكومة عنوانا لحرمتها
وهو ما وصلنا إليه اليوم بشكل مأسوي ومعيب وهيبتها وحضورهــا الفاعل يف املجتمع الدويل،
بعدما أصبحنا يف نظــر هذا املجتمع عاطلني عن
ومهني».
أضاف« :أكدت لصاحب الغبطة أن ال سبيل إىل العمل وخارجني عن اإللتزامات واالستحقاقات».

املــطــران ابراهيم :دورنــا الحفا على العائات الزحلية
والــــــو ــــــوف عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــــدة مـــــن الــجــمــيــع

ا جار مع مت ورميا

زار رئيس املجلس العام املاروين املهندس ميشــال متى
يرافقه أمني املال أنطوان رميا ،وزير الشــؤون اإلجتامعية
الدكتور هيكتور الحجــار ،يف مكتبه يف الوزارة .وجرى
«البحث يف شــؤون مركز إناء بــروت للرعاية األولية
ومســتوصف مار يوحنا التابعني للمجلس املاروين» ،كام
افاد بيان للمجلس املاروين.
وأضاف البيان« :كانت الزيارة مناســبة إلطالع معاليه
عىل النشــاطات والخدمات الصحية التــي يقدمها املركز،
وعــىل حجمها الــذي فــاق التوقعات يف ظــل األزمة
اإلقتصادية الحادة التي يعانيها البلد ،ونثني عىل اإلهتامم
والجهود التي تبذلها الوزارة لدعم املراكز الصحية يف هذه
األوقات العصيبة التي نعيشــها ،بهدف الصمود والتخفيف
عن كاهل املواطنني».
وشــكر متى الوزير الحجــار عىل «متابعتــه الحثيثة
لتســهيل امور هذا القطاع الحســاس» ،مؤكدا «التعاون
املســتمر عىل أمل الوصول اىل شاطىء االمان االجتامعي
والصحي عىل مستوي الوطن».

خيار إما جربان باسيل أو الفرا  ،وهذه ليست شعارات وفق ما
تنقل األوساط نفسها ،عن ســيايس مخرم ،يرى أن ما مي ّر
به البلد من أزمات ،يشــكل منطلقاً إىل التمديد ،نظراً لصعوبة
التوصل إىل توافق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،إال يف
حال حصلت تسوية دولية وتم اإلتفاق بني الداخل والخارج عىل
مرشح توافقي نتيجة تقاطع دويل وإقليمي.

استقبل رئيس أســاقفة الفرزل
وزحلــة والبقــاع للــروم امللكيني
الكاثوليك املطــران ابراهيم مخايل
ابراهيم يف مطرانية ســيدة النجاة،
رئيســة الكتلة الشــعبية مريام
ســكاف برفقــة نجليهــا جوزف
وجربان ،يف حضور املطران عصام
يوحنا درويش والنائب االســقفي
العام االرشمندريت نقوال حكيم.
وأوضح بيان صادر عن املطرانية
أنــه «طغــى عــىل اللقــاء الجو ا ران ا را ي مع س ا ونج يها
العائيل ،وذكر املطران ابراهيم «مبآثر
الزعيم الراحل الياس جوزف سكاف
ان «مجــيء املطران ابراهيــم اىل زحلة يف هذا
مطرانية
ان
واكد
ومحبة الناس لــه لغاية اليوم،
الوقت الصعب ،هو اشــارة من السامء للتمسك
الزحلية
العائالت
عىل
سيدة النجاة دورها الحفاظ
بلبنان وطن الرســالة وعالمة رجاء وامل بوالدة
وجمعها تحت راية زحلة والكنيســة ،ووقوفها لبنان الجديد» .كام اكدت عىل «العالقة التاريخية
عىل مسافة واحدة من الجميع».
التي تربط عائلة ســكاف مبطرانية سيدة النجاة
وشكرت سكاف املطران ابراهيم عىل االستقبال ورضورة الحفــاظ عليها» ،شــاكرة يف الوقت
والوقــت الذي خصصه للعائلة واســتامعه اىل نفسه املطران درويش عىل محبته وانجازاته يف
تطلعات الشــباب بوطن افضل للجميع ،واكدت االبرشية.

الوقت الراهن.
ثانياً :عنرص التوقيت الذي يبدو أنه غر موفق بسبب عدم
ُ
حيث نعيش يف وطن يتأثر بكل حركة
جالء الصورة اإلقليمية،
العواصف اإلقليمية.
ثالثاً :جــدول األعامل الذي حدده الرئيــس عون ،والذي
يتحدث عن الالمركزية اإلدارية ،وخطة التعايف اإلقتصادي،
واإلســرتاتيجية الدفاعية ،فكل هذه العناوين هي شــائكة
وتحتاج للكثر من املناقشة.
يقــف لبنان منتظراً
والدويل
اإلقليمي
وســط هذا الغليان
ُ
لحلول سرتســمها حتامً
املتغرات اإلقليميــة والدولية ،دون
ّ
تحرك من أصحاب الســلطة يف الداخل ،مــا يعني أن األيام
املقبلة ستشهدُ املزيد من الضغوطات.

شي العقل التقى أبو فاعور ووفودا

ّ
املجلس امل هبي رح ـ

ً

ب ـ ي دعــوة الــى الحوار

ترأس شــيخ
عقــل طائفة
املوحدين الدروز
الشيخ الدكتور
سامي أيب املنى
امس ،االجتامع
الدوري ملجلس
إدارة املجلــس
املذهبــي يف
دار الطائفــة
بــروت تــم
خاللــه البحث ا ا مجتمعاً مع ا و فاعور
يف املستجدات
الطارئة املتمثلــة بتأمني لقمة عيش
املجلس
مواضيع
إىل
إضافــة
العامة،
اللبنانيني وصحتهــم ودوائهم وتعليم
ولجانه.
أبنائهــم وقدرتهم عــىل تحمل أعباء
وبعــد االجتامع ،صــدر بيان تاله املعيشة والكهرباء واســتجرار الغاز
أمــني الر املحامي نــزار الرباضعي والبطاقة التمويلية ولجم ما يســمى
دعــا «املعنيــني إىل التفاهــم عىل بالسوق الســوداء ،وكل ذلك يستدعي
عودة مجلس الوزراء يف أ ع وقت يف الدرجــة األوىل والوحيدة اجتامع
لالنعقاد واتخاذ القــرارات املطلوبة الحكومة وتضامنها».
واملنتظرة يف شــأن الهموم املعيشية
وعــرض «التحديــات الجســيمة
والحياتيــة الضاغطة ،وإىل بت ملف التي تواجه صحــة اللبنانيني لناحية
التفاوض مع صنــدوق النقد الدويل انتشــار الوباء من جديــد وتداعيات
ملا يشــكله من باب وحيد متاح لوقف ذلك عــىل مختلــف القطاعات ونزف
االنهيار املســتمر ،خصوصا أن سعر القطاع الطبي واالستشــفايئ وهجرة
رصف الدوالر بــات يتخطى املعقول العاملني فيه» ،داعيا إىل «ورشة عمل
ويلغــي أي إمكانيــــة لصـــمود وطنية يعة يشرتك فيها املقيمون
الناس».
واملغرتبون لدعم هــذا القطاع ضامنا
دعوة
«أي
أن
تأكيده
املجلس
جدد
وإذ
لصحة الناس».
به
مرحب
إيجايب
أمر
هي
الحــوار
إىل
وكان شــيخ العقل استقبل يف دار
الناس
«لشــؤون
أن
أكد
الدوام»،
عىل
الطائفة عضو «اللقاء الدميوقراطي»
وقضاياهم األولوية التي تســبق أي النائب وائل ابو فاعور ،بحضور قايض
نقا نظــري يف مســتقبل النظام املذهب الدرزي الشــيخ غاندي مكارم،
والعقد االجتامعي وشكل الحكم ،عىل وتم البحــث يف عدد مــن املواضيع
أهميته» ،مشــددا عىل أن «املسؤولية الخاصة بنشــاط املجلــس والقضايا
تقتــيض العمل الجاد ألجــل القضايا العامة.

الجي  :دهم مناز في البحصة والعمارة في عكار
مطلوبين الرتكابهم جرائم إطــاق نار
وتو ي
أعلنــت قيــادة الجيــش اللبناين
مديرية التوجيه ،يف بيان ،أنّه «بتاريخ
 ،2022 / 1 / 11دهمــت دوريّــة من
مديريــة املخابرات تؤازرهــا ق ّوة من
الجيش ،منازل عــدد من املطلوبني يف
منطق َتي البحصة والعــامرة عكار ،

وأوقفت كال مــن (أ .م)( ،ع .ع) و(و.
أ) ،الرتكابهم جرائــم إطالق نار  ،كام
ضبطت كم ّي ًة من األســلحة والذخائر
الحرب ّية» ،مشر ًة إىل أنّ «املضبوطات
سلّمت ،وبورش ال ّت حقيق مع املوقوفني
ُ
بإرشاف القضاء املختص».

االربعاء  12كانون الثاين 2022

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

حــريــق ف ــي القسطنطينية :ــص ـ

الــفــســاد امل ــال ــي الــبــطــريــركــي!

شادي صعب
األوســاط
جــت
ض ّ
األرثوذكســية يف ترشين
األول املــايض مبقال نرش
يف موقع Helleniscope.
 comاليوناين عن فســاد
مــايل يتنــاول شــخص
بطريــرك القســطنطينية
برتلاموس األول وأساقفة
عدة مقربني منه .واتهمته
أوســاط يونانية بحرمان
فقــراء األرثوذكــس حول
العامل من أموال وافدة من
األبرشيات األرثوذكسية يف
أمركا الشاملية وأوسرتاليا
ومن متربعــني أورثوذكس
يونانيــني ،وتجيرهــا يف
خدمة األجندة الشــخصية
للبطريــرك يف محاولتــه
تز ّعم الكنائس األرثوذكسية
املستقلّة حول العامل وزرع
الشــقاق يف البطريركيات
األرثوذكسية التاريخية.
ويف التفاصيــل التــي
أوردتها الصحف اليونانية
حــول مــآل األمــوال
ومصادرها أن البطريرك برتلاموس كلّف املطران
إميانويل املق ّرب منه إميانويل مرتوبوليت فرنسا
ســابقاً وخلقيدونيــا حالياً وضــع األموال يف
أرصدتهــام الخاصة يف املصارف الســويرية.
أما مصادر األموال ،ودامئاً حســب ما ورد عىل
ربعات
لســان مصادر كنســية يونانية ،أنهــا ت ّ
نقدية من الكنيســة األوكرانية املنشقة مؤخراً
عن بطريركية موســكو وســائر الروسيا ،ومن
أســاقفة الكنائــس املســتقلة التابعــة إدارياً
لبطريركية القســطنطينية الذيــن يتبارون يف
زيارتهم الســنوية إىل اســطنبول يف استاملة
البطريرك لدعم أحدهــم يف معركة خالفته مع

تقدّ مه يف الســ ّن ،إضاقة إىل اقتطاع البطريرك
 0يف املئــة من املبالــغ املج ّمعة مــن األفراد
واملخصصة للمساعدات اإلجتامعية.
أمــا املصــدر شــبه العلنــي ل مــوال فهو
األموال الــواردة تاريخياً مــن وزارة الخارجية
اليونانيــة ،إضافــة إىل تلك املج ّمعــة من قبل
مؤسســة البطريــرك برتلــاموس يف الواليات
املتحدة وأبرشية أمركا الشــاملية التي يرأسها
املرتوبوليــت ألبيدوفــوروس ،أبرز املرشــحني
لخالفة البطريرك الحــايل ،والذي يتز ّعم مجلس
الكنائس األورثوذكســية يف الواليــات املتحدة
ويســخّر القدرات املالية لهذا املجلس يف خدمة
األجندة السياسية للقســطنطينية عىل حساب

مشــاريع إغاثة املجتمعات
األرثوذكسية وتنميتها يف
الرشق األوسط وأثيوبيا.
هــذه األخبــار مل تكــن
يتيمة ،فقد أعــادت التذكر
مبــا نــرشه الديبلومايس
األمريك الســابق جاميس
جورج ياتــراس يف موقع
ســرتاتيجيك كلتــرش عام
 201عــن تنبيــه وزارة
الخارجية األمركية ألبرشية
أمــركا الشــاملية التابعة
للقسطنطينية حول اختالس
 10مليون دوالر من أصل 37
ربع بها لبناء
مليونا تم التــ ّ
كنيسة القديس نيقوالوس
يف نيويــورك .ولفــت يف
حينه ياتراس إىل أن خطوة
الخارجية األمركية أتت يف
إطار حمل القســطنطينية
عــىل االعرتاف بالكنيســة
املنشقة يف أوكرانيا ،فضالً
عن أنبــاء توالــت عن دفع
الرئيس األوكراين لبطريكية
القســطنطينية مبلــغ 2
مليون دوالر مقابل االعرتاف.
وأتت هذه األنباء لتطرح مســألة الشــفافية
املاليــة البطريركيــة القســطنطينية واألموال
رصف بها ،وال ســ ّيام أنه من
الطائلــة التي تتــ ّ
املعروف أن مطرانيات البطريركية يف تركيا شبه
خاليــة من املؤمنني منذ معاهدة ســيفر وتبادل
الســكّان بني تركيا واليونــان .ففي وقت يحتاج
فيه األفــراد األرثوذكس للعون املادي املبارش يف
ســوريا ولبنان وفلسطني ومرص وأثيوبيا ورشق
أوروبا واليونــان ،ميعن األســاقفة يف الرفاه
ربعات املج ّمعــة حول العامل،
الشــخيص من الت ّ
دون أي موازنات وأي شكل من أشكال الحوكمة
الرشيدة.

أبي  :الوضع االستشفائي مضبو  ...ومن املتو ع
ً
ان نشهد ه ا ا سبو استقرارا في أر ام االصابات
أعلــن وزير الصحــة فــراس أبيض ،أن
«املاراتون األخر كان ناجحاً ،وشهدنا اقباال
كبراً خصوصاً من القطــاع الرتبوي» ،الفتاً
اىل أنه «بعد سنتني من عدم انتظام الدراسة،
كان من الجرمية خســارة العــام الدرايس
الثالث ،لذلك كان من األجدى عدم اللجوء اىل
االغالق» .وط ن أبيض يف حديث تلفزيوين،

إىل أن «الوضع االستشــفايئ مضبوط ومن
املتوقع ان نشــهد هذا األسبوع استقراراً يف
أرقام االصابات».
كام أعلــن وزير الصحــة أن «احتياجات
لبنان من األوكسيجني تبلغ تقريباً الثلث من
احتياجات السنة املاضية ،واألدوية ستدخل
لبنان خالل العرشة األيام املقبلة».

ّ
بــاكــســتــان تــســلــم الــجــي ـ الــلــبــنــانــي طــنــا
ُ
مــــــســــــاعــــــدات مــــــن املـــــــــــواد ال ـ ـ ـ ـ ائـ ــيـ ــة

أعلنت سفارة باكستان يف لبنان امس يف
بيان إنه «للتعبر عن تضامنها مع الشــعب
اللبناين ،أرســلت الحكومة الباكســتانية
طائرة محملة مبواد غذائية ومعدات الوقاية
الشــخصية (كوفيد  )1يــوم العارش من
كانون الثاين  ،2022وقام ســفر باكستان
يف لبنان نجيب درواين بتسليم مواد االغاثة
اىل الج ال حيدر سكينة من الجيش اللبناين
يف مطار رفيق بروت الدويل».
وأضاف البيــان أنه «عقب تســليم مواد

ً

االغاثة للســلطات اللبنانية ،أعرب السفر
دوراين عــن تضامنه االخوي مع الشــعب
اللبناين .ونقل الج ال حيدر سكينة امتنان
الحكومة اللبنانية الرســال باكستان مواد
االغاثة للشعب اللبناين».
إىل ذلك ،أعلن الجيش اللبناين عرب حسابه
عىل «تويرت» ،أنــه «وصلت صباح امس إىل
مطار رفيق الحريــري الدويل طائرة محملة
بـ 40ط ًنا من املواد الطبية والغذائية املقدمة
هبة من جمهورية باكستان إىل الجيش».

«لجنة الصحة» نا ش في حضور بيرم الوضع الصحي وروات العما

2
عـــــــــراجـــــــــي :ســــنــــطــــلــــ مـــــــن مـــــيـــــقـــــاتـــــي تــــخــــصــــيــــ
مــــلــــيــــون دوالر لــــلــــمــــرض واالمــــــــومــــــــة ونـــــهـــــايـــــة ال ـــخـ ــدمـ ــة
عقــدت لجنة الصحــة والعمل والشــؤون االجتامعية
جلســة برئاســة النائب عاصم عراجي ،يف حضور وزير
العمل مصطفى بــرم والنواب :عنايــة عزالدين ،بيار بو
عا  ،قاسم هاشــم ،عدنان طرابل  ،امني رشي ،عيل
املقــداد ،بالل عبدالله ،فادي عالمة ،فادي ســعد ،ومحمد
القرعــاوي ،املدير املــايل يف الصنــدوق الوطني للضامن
األجتامعي شوقي ايب ناصيف.
وقــال رئيس اللجنة النائب عراجي بعد الجلســة« :عقد
االجتامع اليوم يف حضور وزير العمل ،ونحن كلجنة صحة
وعمل هاجســنا الكبر هو املوضــوع الصحي ،والضامن
االجتامعــي تابع لوزارة العمل .وكان الهاجس الثاين وضع
العامل ورواتبهم وتعويضات نهايــة الخدمة بعدما كانت
مثــال الـ  0مليون لرة تســاوي  30الف دوالر ،اما اليوم
فهي الفا دوالر .واذا اســتمررنا عىل هــذا النحو قد تصبح
بعد شهر ألف دوالر».
وأضاف« :تحدث معايل الوزير عن محاولته لبدء طلبات
التســجيل للعامل اللبنانيني ،وهناك موقع للوزارة ميكن أي
شــخص من العامل يريد التســجيل عربه ،ويف يوم واحد
جرى تســجيل  00من طالبي الوظائف ،وهو ســراقب
عرب هذا املوقع .وكــام تعلمون هناك من يــأيت بالعاملة
من الخارج .أي شــخص يريد الحصول عىل اجازة عمل او
يســتخدم عامال من الخارج ،عليــه الحصول عىل موافقة
وزارة العمــل ،وهي ال تعطــي اليوم موافقــات للطلبات
املســبقة ،وهناك ممن هم يف لبنان هؤالء لهم يف ما بعد
وضع آخر ،عىل ان نستعيض عنهم بعامل لبنانيني .والوزير
قال إنه جرت زيادة  12مهنة للعامل اللبنانيني وفق القرار
الذي أصدره أخرا».

} الضامن }

وأضاف« :املسألة االخرى التي تم نقاشها الضامن سواء
فرع املرض واألمومة ام فرع تعويضات نهاية الخدمة من
أين سيأيت بالتمويل؟ وكام هو معلوم فان أي مريض يدخل
املستشفى كان يدفع يف وقت سابق  10يف املئة والضامن
يغطي  0يف املئة .واليوم بســبب ارتفاع األسعار وانهيار
اللرة اللبنانيــة تضاعفت الكلفة االستشــفائية واصبح

املريض يدفع  0والضامن  ، 10وأي مستلزم طبي سواء
أكان املريض مضمونا ام ال يدفع هو مثن املســتلزم الطبي.
واعطي مثال عملية القلب املفتوح :اليوم فرق الضامن اكرث
من  100مليون ،وهذة من األمور الطارئة وانا كطبيب قلب
أعرف مقدار عامل الوقــت ورضورته للمريض الذي يحتاج
اىل عملية قلب مفتوح ،أيضا «الراســور» اذا تتطلب األمر
وضع «راســور» لرشايني القلب ايضا سيتكلف الفرق عىل
ســعر الدوالر ،فمن يف اســتطاعته دفع هــذه املبالغ يف
الحاالت الطارئة ومثن الراســور ألف دوالر؟ ويف النهاية
هذه اســمها وزارة العمــل والصنــدوق الوطني للضامن
األجتامعي يغطي ثلث الشــعب اللبناين أي  3يف املئة من
الشعب طبابته عىل حســاب الضامن .وحصل نقا حيال
زيادة التعرفة للمستشــفيات وانه يجب توفر التمويل لها
ألنها تقول إن كل ما يستورد هو بالدوالر ،وحتى امتكن من
االســتمرار عيل أخذ هذه الفروقات من املريض او ان ترفع
يل التعرفة .هذه هي املعادلة التي تضعها املستشفيات».

} لقاء مع ميقايت}

وتابع« :بعد هذا النقا  ،طلبــت مني لحنة الصحة أخذ
موعد من دولة الرئيس نجيــب ميقايت ،يف حضور معايل
وزيــر العمل ،وســيجري الحديث يف هــذا االجتامع وكام
تعلمــون مبلغ املليــار و 200مليــون دوالر الذي خصصه
صندوق النقد الدويل للبنان ،وهو حق من حقوق الســحب
الخاص التي يقال عنها « »sdrووزير العمل تحدث مع دولة
الرئيس أنــه اذا أعطي  200مليون دوالر للضامن يســاهم
يف تعويض نهاية الخدمة .اضافة اىل الهم األســايس هو
االستشــفاء والطبابة خارج املستشفى ووضع يف صندوق
املرض واألمومة الذي له يف ذمة الدولة  000مليار والدولة
ال تدفعها ايضا ،عىل ان يوضع جزء معني من الـ  200مليون
دوالر يف صندوق املرض واألمومة واَخر يف صندوق تعويض
نهاية الخدمة .ففي صندوق املرض واألمومة ميكننا تغطية
جزء من االستشــفاء ،وعندها ميكن رفــع اربعة أضعاف
تعرفة املستشفيات ،كام فعل الجيش الذي يدفع اليوم اربعة
أضعاف تعرفة للمستشــفيات مام كان يدفع يف الســابق.
فــاذا كانت الفاتورة مليــون يدفع أربعــة ماليني ،واليوم

«تــجــمــع ال ــع ــل ــم ــاء» :املــمــتــنــعــون عـــن امل ــش ــارك ــة فـــي ال ــح ــوار
ً
ال يُــــريــــدون خـــيـــرا ب ــل ــب ــن ــان ..ويُـــنـــفـــ ون أجــــنــــدات خــارجــيــة
دعا «تجمــع العلامء املســلمني» يف بيان اثــر االجتامع
االســبوعي لهيئته اإلدارية« ،جميع القوى السياســية يف
الوطن للمشــاركة يف الحوار الذي دعــا إليه فخامة رئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون» ،معتربا أن «املمتنعني عن
املشاركة ال يريدون خرا بلبنان وينفذون من حيث يدرون أو ال
يدرون ،أجندات خارجية وعىل رأسها الحصار الصهيوأمريك
للبنــان والعقوبات التــي تفرضها قوى الرجعيــة العربية
املنخرطة بالتطبيع مع العدو الصهيوين».
ومتنى التجمع أن «تســفر زيارة دولــة رئيس مجلس
الوزراء نجيب ميقايت ملرص بنتيجة عىل صعيد اســتجرار
الغاز إىل لبنان ،وإن ظهر من خالل املباحثات وترصيحات
املسؤولني املرصيني أن األمور صعبة وما زالت مرص تنتظر
كام قال الرئيس املــرصي عبد الفتاح الســي  ،اإلعفاء
األمريك من العقوبات ،ما يؤكد ما ذهبنا إليه ســابقا أن
األمر لن يتم عىل األقل يف هذه املرحلة وتأجيله إىل ما بعد
االنتخابات النيابية لالستغالل السيايس فيها ،ما يؤكد أن
الواليات املتحــدة األمركية رشيكة يف املؤامرة عىل لبنان

بل هي رأس الحربة فيها».
واستنكر «االرتفاع الجنوين لســعر الدوالر مقابل اللرة
والذي وصل إىل حد ارتفاعات كبرة برعة وهبوط بنفس
الرعة ،ما يــدل عىل التالعب الخارجي يف هذه املســألة
والتــي ال عالقة لهــا بالوضع االقتصــادي للبلد بل لوجود
مخطط إلســقاط الوطن يف أحضان االستكبار األمريك»،
مطالبــا الحكومة بـ»اتخاذ إجــراءات رادعة ملواجهة هذه
األزمة والتي نــرى أنها تبتدأ حتــام بإحالة حاكم مرصف
لبنان رياض سالمة للتحقيق وكف يده وتكليف شخص آخر
مكانه يتمتع بالنزاهة والكفــاءة ،وإقفال منصات الدوالر
واعتقال من يقف وراءها».
مــن ناحية ثانيــة ،اســتنكر التجمع «اســتمرار العدو
الصهيوين بسياســة االعتقال اإلداري التي شملت العرشات
من األ ى الفلسطينيني دون توجيه تهم إليهم» ،معلنا دعمه
«لحركة األ ى اإلداريني والتي أعلنوا فيها مقاطعتهم ملحاكم
االحتالل» ،داعيا «مؤسسات حقوق اإلنسان اىل الضغط عىل
الكيان الصهيوين إلنهاء موضوع االعتقال اإلداري نهائيا».

العســكري يف الجيش أقل
شــخص يدفع فروقات أو
حتى بعض املستشــفيات
ال تأخــذ الفروقــات ،وهذا
ما ســنفعلة بالنسبة اىل
الضامن .فمريض الضامن
بدل ان يدفــع مليون لرة،
مثال ،وبالطبــع الفروقات
باملاليــني ،يدفــع النصف
او الثلــث ،اي نخفــف عنه
األعباء ،وهذه الخطة ميكن
ال االجتامع
ان تستمر سنة ملعرفة كيف
ستؤول األمور يف البلد .اذا،
هذه هي األمور التي تحدثنا فيها .وانا ســأطلب موعدا من
دولة الرئيس ميقايت مــع لجنة الصحة ،يف حضور معايل
الوزير ملناقشة هذا االقرتاح».
وأضاف« :تم الحديث عــن طريقة توفر أموال للضامن،
فاملريض اليوم عندما يذهب اىل الطبيب يتسلم منه وصفة
طبية ،فبعدما كان ســعر الدواء  10آالف اصبح اليوم مئة
الف او مئتي ألف ،والضامن يعطي عىل ســعر العرشة آالف
يعنــي ال يشء وال تكفي بدل تنقــل اىل الضامن .وجرى
الحديــث عن امكان اجــراء مناقصات ويشــرتي الضامن
الدواء ويوزعة عىل املرىض ،حســبام قال مندوب الضامن
االســتاذ شــوقي ايب ناصيف الذي حر ممثال الدكتور
محمد كريك ،ان الضامن يوفر بذلك كثرا».

} بدل انتقال

الف لرة }

وتابــع« :تحدثنــا يف أمر آخر وامتنــى أن يطبق بحيث
يقــول الوزير إن لجنة املــؤرش التي تألفــت وافقت عىل
بــدل انتقال ألف لرة .ويقــول ان هناك حال ترقيعيا ان
تدفع املؤسســات مئتي ألف للعامــل ،أو أن يأخذ الضامن
من كل مؤسســة وعن كل عامل ،وهذه تجمع الف مليار،
وهذا املبلغ ،بحســب مندوب الضــامن ،يف امكانه تغطية
املستشــفيات وان يدفع لها اربعة أضعاف ،وهذه من ضمن
الطروحــات .الـ 200الف هي ألف مليار اذا احتســبنا عدد

«ال ــش ــل ــل الــحــكــومــي
ج ــري ــم ــة م ــوص ــوف ــة»

املســتفيدين او املســجلني يف الضامن ،وزيــادة عىل ذلك
هناك مســاعدة اجتامعية مليــون و 12الفا و 700تدخل
يف تعويض نهاية الخدمة و 400الف مســاعدة اجتامعية
ال يــرصح عنها ،اي ان املئتي الف لالستشــفاء و 400الف
مســاعدة اجتامعية و  72الفا تعويــض نهاية الخدمة.
يكون املجموع مليونا و  32الفا ،أي ان كل مؤسسة تدفع
عن كل عامل مليونا و  32ألفا .،والوزير يقول إنه تفاوض
مع كل املؤسســات والرشكات وغــرف الصناعة والتجارة
التي قالت ان ال مشــكلة لديهــا ،رشط اعطائها الفروقات
ألن بعض املؤسســات دفعت زيــادة ،وان تكون هذه من
ضمن الزيادة التي دفعتها هذه الجهات .واقول إن الضامن
يف وضع ال يحســد عليه ،فاملريض املضمون هو من يدفع
الكلفة ،والضــامن يف مرحلة من املراحــل يدفع بانتظام
مليارا سلفا شــهرية للمستشفيات تساهم يف دفع رواتب
املوظفــني عندها .والضامن الــذي كان لديه  13الف مليار
تعويض نهاية الخدمة مل تعد تســاوي كام يف الســابق.
ول ســف املؤسســات تنهار واحدة تلو األخــرى .ونحن
كلجنة صحة وعمل وشوؤن اجتامعية هدفنا األسايس ان
الصحة لكل اللبنانيني ســواء أكانوا مضمونني لدى صندوق
الضامن ام يف تعاونية موظفي الدولة ام يف أي مؤسسة
استشــفائية وزارة الصصة وغرها ،ألن الصحة أساسية،
وعندمــا ال تهتم الدولة مبواطنيهــا لناحية الصحة ،فعىل
الدنيا السالم».

«رابــــــــطــــــــة الــــــــنــــــــواب الــــســــابــــقــــيــــن»:
ً
ُ
الـــــدعـــــوة الـــــى الـــــحـــــوار مــــتــــ خــــرة جــــدا

عقدت الهيئة االدارية لرابطة النواب الســابقني اجتامعا،
يف حضور رئيسها النائب الســابق طالل املرعبي واالعضاء،
تدارست خالله االوضاع العامة يف البالد.
وأعلنت الرابطة يف بيان اثــر االجتامع تأييدها «لكل حوار
ميكن أن ينقذ لبنان مــن انهياره ،ولكن الدعــوة اليه جاءت
متأخرة جدا ونحن نتساءل من يتحاور مع من؟».
وأبدى املجتمعون «أسفهم وامتعاضهم من طريقة معالجة
االوضاع العامة يف البالد والتي أوصلتنا اىل الحالة املأســوية
التي يعيشها الشــعب اللبناين حتى بات املواطن ال يعلم ماذا
سيحل به غدا».
واعتربوا «ان املســؤولني يعيشــون يف عامل آخر وكأن ما
يحصل ال يعنيهم ،فالدوالر أصبح يقفز كل يوم قفزات جنونية
واالســعار ترتفع ما انهك الناس وسلبهم ما تبقى من أموالهم
دون حسيب أو رقيب».
وأشاروا اىل «ان الشلل الحكومي هو جرمية موصوفة ألن
لذلك انعكاسا سلبيا جدا عىل كل االمور ،وكنا ننتظر أن تصل هذه
الحكومة اىل حلــول جذرية مع نهاية العام الفائت خصوصا
مع صندوق النقــد الدويل واالصالحات املطلوبة ،فإذا بنا نرى
إستخفافا بعقول الناس وقرارات تعطيل تكشف املستور وتزيد

اإلنهيار وهم يشــغلون الناس باالنتخابات والتحضرات وهو
إستحقاق طبيعي».
اضاف البيان« :الســؤال االســايس :هل يستطيع لبنان أن
يصمد حتى حلول موعد االنتخابات؟ ان االنهيار املتسارع يف
الفرتة االخرة يظهر تفكك املؤسسات وعدم أهلية بعض وزراء
الخدماتية ملامرســة أعاملهم يف ظروف صعبة ألن الذهنية
التي يعملون من خاللها ال تســتطيع أن تنقذ وطن يغرق يف
االزمات واالنهيارات بكل قطاعاته و خاصة الكهرباء».
وشــدد املجتمعون عىل «رضورة نبــذ الخطاب الطائفي أو
املذهبي واملناطقي واالبتعاد عن الكيديات والنكايات التي أنهكت
البالد والعباد وال تؤدي اال اىل مزيد من االنهيار والتفكك ،وحبذا
لو يعــود الجميع اىل الخطاب الوطنــي الصحيح الذي يخدم
مصلحة لبنان وليس مصلحة أفراد أو أحزاب».
وختم البيان« :املطلوب صحوة جامعية بعيدا من الحسابات
االقليميــة تعيد االمور اىل مســارها الصحيــح والطبيعي
ونستطيع من خاللها اســتعادة القرار اللبناين ،وهنا نقول
للجميع ارفعــوا أيديكم عن لبنان ومن يحبــه يعمل إلنقاذه
وتســوية أوضاعه والحد من جوع الناس وعوزهم بعيدا من
الحسابات السياسية».

ا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
مــــقــــر االتــــــحــــــاد الـ ــعـ ــمـ ــال ـــي الـــــعـــــام :
وزيــــــــر الـــبـــيـــ ـــة مـــــن
ً
إطــــــــاق الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي مـــلـــ الــــنــــفــــايــــات ــري ــب ــا

زار وزير البيئة نارص ياسني
مقر االتحاد العاميل العام يف
بروت والتقى قيادته ،بحضور
وزير العمــل مصطفى برم،
نقيب صيادلــة لبنان الدكتور
جــو ســلوم ،رئيــس غرفة
املالحــة البحرية اييل زخور،
ممثل الحركة البيئية يف لبنان
املهندس سليم خليفة ،رئيس
التجمع البيئي يف لبنان مالك
غندور ،رئيــس رابطة املركز
الرتبــوي الدكتور عيل زعيرت،
مقر ا عام
رئيــس حزب البيئــة العاملي و ير ا ي ة وا عم
الدكتور ضومــط كامل وعدد
«قرب اطالق الخطة الوطنية املتكاملة يف ملف النفايات والبدء
من الخرباء البيئيني ،وتم البحث يف تداعيات االنهيار اإلقتصادي
يف االطار التدريجي بتنفيذها بالتعاون مع البلديات».
عىل الواقع البيئي وكيفية تفادي تفاقم التلوث البيئي يف زمن
وعــن تلوث الهــواء ،أكد أن «االمر مرتبــط بقطاعي النقل
األزمات.
والطاقــة وكلفة التلوث مليــار دوالر من الوفيات واالمراض
بداية ألقى عريف اللقاء حســن فقيه كلمة أشــار فيها اىل
وقال« :إن موضوع البيئة كام كل مشاكلنا يف لبنان يعود اىل
«الوضــع املزري الذي وصلت اليــه البيئة يف لبنان ،مبا فيها
ضعف املؤسسات وطريقة ادارة شؤون الناس ،فنحن ال ينقصنا
البيئة السياسية امللوثة وبيئة االعالم التي غلبتها لغة التشائم
القوانــني وال العلم وال الرباهــني وال املوارد البرشية انا آليات
والتالسن والتخاطب ما دون املستوى ،اىل جانب االمراض التي
العمل وادارة الحكم ضعيفة يف البلد ،ووجود فساد واثراء غر
تنترش يف مجتمعنا بســبب تلوث البيئة نتيجة التخبط جراء
مرشوع ورشــاوى يف ملف املقالع والكسارات وغياب تطبيق
انعدام التخطيط واملقاييس.
القانون من دون رادع».

} االسمر }

من جهته ،أكد رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة االسمر
«أهمية بحث شــؤون البيئة رغم انهيــار الوضع االقتصادي
واملعييش» ،محذرا مــن «الذهاب اىل كارثة بيئية بامتياز يف
موضوع النفايات وقطع االشجار بسبب االنهيار املايل وارتفاع
سعر الدوالر».
وقال« :ما نشهده اليوم تناثر بيئي ،ويجب ايجاد العالج لهذا
الشــعب املناضل الذي بات اليوم يلهث امام االفران ومحطات
الوقود واملحال التجارية للحصول عىل لقمة عيشه ،كام البدء
بعالج البيئة السياســية وبالحوار النتاج بعض الحلول ومنها
بدالت النقل وبدالت مقطوعة للقطاع الخاص يرصح عنها يف
الصندوق الوطنــي للضامن االجتامعي ،اىل جانب بدالت نقل
مقطوعة للجيش اللبناين الذي يشكل خط الدفاع االول واالخر
يف هذه املرحلة عن هذا الشعب املظلوم» .وأشار اىل أنه اقرتح
«مبلغ  1مليون لرة بدل نقل لكل عنرص من عنارص االجهزة
االمنية كافة».

} ياسني }

بــدوره ،مثن وزير البيئــة دور االتحاد العاميل العام لجهة
«النضال والعمل الدائم لتحقيق مطالب الناس» ،ووصف الوضع
البيئي بـ «الصعب الذي يحتاج للعناية» ،وأضح أن «املشــكلة
تكمــن يف أن ال أحد يقبــل بنفايات منطقة أخرى وبني القرى
بحد ذاتها» ،داعيا اىل «إدارة املطامر بشكل صحي» .وأعلن عن

} برم }

وقال وزير العمل« :االجراءات الكالســيكية مل تعد تنفع بل
املطلــوب التعاون ،وهيكل الدولة ضعيف الننا ما زلنا يف اطار
الزبائنية ومل ندخل يف مفهوم املواطنية يف البلد ،وكلنا علينا
ان نقــوم بعملية تكافل ،وعىل الدولة الــدور االكرب ،فعليها
حف الحقوق وصونهــا وان توضح الواجبات واصولها عرب
حكم القانون ودولة املؤسســات التي مل نصل اليها بعد .لذلك
هنــاك رضورة لتضافر الجهود نحو عملية انقاذ جامعية ،وان
نبدع عىل املســتوى الجامعي واملؤسسايت مع اهمية املشاورة
املبارشة مع الناس والرأي العام».

} سلوم }

وأخرا ،انتقد نقيب الصيادلة «تخيل السلطة عن مسؤولياتها،
والتي يجب أن تنتقل اىل يد الشعب والنقابات».
ونقل «وجع احدى املوظفات التي التقاها وهي غر قادرة عىل
رشاء دواء لولدها» ،وقال« :أتيت ألتكلم باسم كل مواطن لبناين
ال يستطيع الحصول عىل دواء من الصيدليات بسبب انقطاعه،
وباسم كل مواطن موجود يف مستشفى ال يستطيع الحصول
عىل دوائه كذلك النقطاع الدواء يف صيدليات املستشفيات».
وحمل «املســؤولية الجنائية لكل مسؤول تقاعس عن تأمني
الدواء للمواطن ،وكل مسؤول مل يعلن حال الطوارىء الدوائية
والبيئية».

بـــــوشـــــكـــــيـــــان تــــــابــــــع زيــــــــارتــــــــه إلـــــــــى الــــــــعــــــــراق وجـــــــا
فــــــي مــــخــــتــــبــــرات «الـــــبـــــحـــــث والـــــتـــــطـــــويـــــر الــــصــــنــــاعــــي»
تابع وزير الصناعة جورج بوشكيان زيارته إىل العراق ،وزار
امس «هيئة البحث والتطوير الصناعي» املرادفة ملعهد البحوث
الصناعية يف لبنان .ورافقه يف الجولة رئيس الهيئة التنفيذ ّية
يف جمع ّيــة انجازات البحوث الصناعية لبنان املهندس زياد
شــامس ،ورئيس نقابة املص ّنعني الكيميائ ّيني يف لبنان سامي
عساف.
فيــام واصل املدير العــام لوزارة الصناعــة داين جدعون
اجتامعاتــه مع املســؤولني واملديرين العامــني يف الوزارات
واملؤسســات العراق ّية املعنية ،باحثاً معهم يف ســبل تطوير
العالقــات االداريّة والف ّنيــة وتخفيف االجــراءات التبادل ّية
الروتين ّيــة .كام واصــل مؤمتر األعامل العراقــي اللبناين
الثاين أعامله مؤ ّمناً اجتامعات ثنائ ّية  2بني رجال األعامل
واملســتثمرين والصناع ّيــني اللبنان ّيني املشــاركني ونظرائهم
العراق ّيني ،من أجل دراسة االمكانات املتاحة لالستثامر واقامة

الرشاكات التوظيف ّية.
ويف مق ّر الهيئة ،كان مستشــار وزيــر الصناعة واملعادن
العراق ّية للشــؤون العلم ّية ومدير عام الهيئة وكبار املوظّفني
وتم تبادل اآلراء حول سبل
يف اســتقبال الوزير والوفد املرافقّ .
التعــاون مع معهد البحوث الصناعيــة اللبناين وهو رائد يف
مجال األبحاث والدراســات العلمية واالستشاريّة الصناع ّية
ويف مجال الفحوص واملختربات.
كام اقرتح بوشكيان رضورة التعاون بني مؤسسة املقاييس
واملواصفات (ليبنــور) وهيئة التقييس العراق ّية .وه ّنأ العراق
عىل التقدّ م العلمي الذي حقّقه بفكر وأدمغة علامئه وذكائهم
وخربتهم يف مجاالت عملهم وأبحاثهم واختصاصاتهم.
وجال يف املختربات واســتمع إىل رشوح عن عملها ،ثم زار
تم تجهيزه بالطاقة
بيت الطاقة الشمس ّية وهو كناية عن مبنى ّ
الشمس ّية بالكامل منذ العام .1 4

عقدت لجنة اإلدارة والعدل جلســة برئاســة النائب جورج
عدوان ،وحضور املقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم عازار،
والنــواب :غــازي زعيرت ،بالل عبدالله ،عــيل خريس ،جورج
عقيص ،زياد اسود وزياد حواط.
كام حر الجلســة :رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي
شارل عربيد ،نائب رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي سعد
الدين حميدي صقر ،مدير عام املجلس االقتصادي واالجتامعي
محمد ســيف الدين ،رئيسة املركز اللبناين للوساطة والتوثيق
منى حنا ،عن املركز اللبناين للوساطة والتوثيق كريم نويهض،
عن نقابة محامي طرابلس كارول الرايس الحاج شــاهني وعن
نقابة محامي بروت عبدو لحود.
ووزعت اللجنة البيان اآليت:
« 1بــدأت اللجنة جلســتها بدرس اقــرتاح تعديل القانون
رقــم  1 /3املعدل مبوجب القانــون رقم 1 / 33
(انشاء املجلس االقتصادي واالجتامعي) ،واطلعت اللجنة عىل
األســباب املوجبة كام استمعت لهذه الغاية اىل رشح من احد

السادة مقدمي االقرتاح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ،كام
استمعت اىل رشح من رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي،
الذي لفت اىل رضورة اقرار التعديالت املطروحة نظرا ألهميتها
يف مواكبة التطور الحاصل.
تداول الســادة أعضاء اللجنة مبــواد االقرتاح املذكور ،وبعد
املناقشة والتداول صدقت اللجنة االقرتاح معدال.
 2انتقلت اللجنة اىل درس اقرتاح قانون بشــأن الوساطة
االتفاقية .فاســتمعت بداية اىل رشح من احد السادة مقدمي
االقرتاح واطلعت عىل االســباب املوجبة كام عىل مالحظات
املركز اللبناين للوســاطة والتوثيق وعىل رأي نقابتي محامي
بروت وطرابلس.
وبعد املناقشــة والتداول ،تبني للجنة ان االقرتاح بحاجة اىل
مزيد من الدرس ،عليه قررت تأجيل البت به اىل الجلسة التالية.
نظرا لضيق الوقــت مل تتمكن اللجنة من درس بقية جدول
أعاملها فقررت رفع الجلســة عىل ان تتابع عملها يف جلسة
الثالثاء املقبل».

جلت أسعار املحروقات ارتفاعاً ملحوظاً امس وسط ارتفاع
س ّ
سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء ،وارتفع سعر صفيحة
البنزيــن أوكتان  23400لرة ،والـ أوكتان  24200لرة،
والديزل أويل  33000لرة ،والغاز  2 200لرة.
وأصبحت األسعار كاآليت:
بنزين أوكتان 374 00 :لرة.
بنزين أوكتان 3 7 00 :لرة.
املازوت 3 3400 :لرة.
الغاز 34 00 :لرة.

وبالنسبة الســعار النفط املستوردة فارتفع سعر كيلوليرت
دوالر
البنزين يف جدول امس  11 3دوالر واحتســب 3
يف الجدول السابق .اما كيلو ليرت املازوت فارتفع
بدالً من
 14دوالر من  01اىل  1دوالر.
ونتيجة كل ذلك ادى اىل ارتفاع سعر صفيحة البنزين 23400
لــرة لتصبح  374 00لرة وصفيحة املــازوت  33000لرة
لتصبــح  3 3400وقارورة الغاز  2 200لرة لتصبح 34 00
لرة».

ً
ّ
لـــجـــنـــة االدارة صـــــد ـــــ ا ـــــتـــــراحـــــا لـــتـــعـــديـــل الـــقـــانـــون
املـــتـــعـــلـــق بــــانــــشــــاء املــــجــــلــــس اال ـــــتـــــصـــــادي واالجــــتــــمــــاعــــي

ّ
أســعــار املــحــرو ــات  ..تحلق مــع الـــدوالر  :طوابير و ــطــع طــر ــات..

} الرباكس }

وتعليقــاً عىل ارتفاع أســعار املحررقات امس  ،أدىل عضو
نقابــة أصحاب املحطــات بالترصيح اآليت« :كام األســبوع
الفائت ،ارتفاع اســعار النفط عاملياً واالرتفاع الجنوين لسعر
رصف الدوالر محلياً هي االســباب التي أدّت اىل ارتفاع أسعار
املحروقات يف لبنان .ولهذه االسباب سيتواصل ارتفاع االسعار
يف الجداول املقبلة.
فمرصف لبنان رفع ســعر رصف الــدوالر املؤ َمن من قبله
من البنزين من  23 00اىل  24 00لرة .اما سعر
الستراد
رصف الدوالر املعتمد يف جدول تركيب االسعار الستراد 1
من البنزين واملحتسب وفقاً السعار االسواق املوازية واملتوجب
عىل الرشكات املستوردة واملحطات تأمينه نقداً احتسب مبعدل
 30 37بدالً من  2 7 7لرة.

} ابو شقرا }

بــدوره ،اعترب ممثل موزّعي املحروقات فادي أبو شــقرا أن
«االرتفاع الجنوين يف سعر الرصف أدّى اىل رفع األسعار صباح
امس وهذا األمر سيســتمر يف األسابيع املقبلة وسيصل سعر
صفيحة البنزين اىل  400ألف لرة».
أضاف :لن نسلم املواد إىل املحطات يوم الخميس ،هناك تح ّرك
يف الشارع وأدعو الجميع إىل املشاركة فيه.
اىل ذلك ،شـــهدت بعض محطــات املحروقات يف املنطقة
زحمة سيارات ،ما ادى اىل عودة الطوابر للتز ّود مبادة البنزين
قبل ارتفاع اســعارها يف ظل االرتفاع املتصاعد لســعر رصف
الدوالر.
كام قطع عدد من الســائقني العموميــني عدداً من مفارق
ساحة النجمة يف مدينة صيدا بسياراتهم احتجاجاً عىل ارتفاع
اسعار املحروقات وسعر رصف الدوالر.

االربعاء  12كانون الثاين 2022

نـــقـــبـــاء املــــهــــن الـــــحـــــرة بـــحـــ ـــوا ســـبـــل حـــمـــايـــة حــــقــــوق املـــودعـــيـــن

كــســبــار  :الش ــراك ــن ــا فـــي ال ــت ــف ــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد ال ــدول ــي
عقد نقبــاء املهن الحرة إجتامعا يف دار نقابة املحامني يف
بــروت حــره إىل جانب نقيب املحامــني يف بروت نارض
كسبار كل من نقيب املهندسني يف بروت عارف ياسني ونقيب
املهندســني يف الشــامل بهاء حرب ونقيب خرباء املحاســبة
املجازين يف لبنان كيس صقر ونقيبة املمرضات واملمرضني
رميا قازان ونقيب الطوبوغرافيني املجازين يف لبنان كيس
فدعوس ،نقيب املعالجني الفيزيائيني إييل قويق ،نقابة املحامني
يف الشــامل ممثلة مبفوض قرص العدل مروان ضاهر ،نقابة
اطباء الشــامل ممثلة بأمني الر جان مو  ،نقابة محرري
الصحافــة ممثلة بأمني الصندوق عيل يوســف ورئيس لجنة
حاميــة حقوق املودعــني يف نقابة املحامني يف بروت كريم
ضاهر.
تناول املجتمعون املســتجدات مبــا يتعلق بحقوق املودعني
ومحاولة السلطة تحميل املودع العبء األكرب من الخسائر.
ويف ختام اإلجتامع ،دعا نقيب املحامني يف بروت ،يف بيان
تاله باســم املجتمعني اىل «رضورة إرشاك ممثلني عن نقابات
املهــن الحرة وممثل عن املجتمع املدين ضمن الفريق املعارض
مع صندوق النقد الدويل إليجاد الحلول واملعالجات لحل األزمة
املالية وحامية حقوق املودعني».
وقال« :يقتيض التوضيح بداية أن هذا البيان يتناول بصورة
أساسية وحرصية ما يتم تداوله بالنسبة للخطة املقرتحة من
قبل الحكومة لتوزيع الخســائر وردم الفجوة املقدرة حســب
أرقامهم بـ مليار دوالر.أما بعد ،فسوف يصار من قبل نقابات
املهن الحرة إىل تناول كل املواضيع األخرى املطروحة وما ترتب
عنها منذ تفاقم ل زمة والذي أدى إىل تعميق وزيادة الخسائر
التي تم تحميلها إىل املودع بشكل أسايس وإىل املواطن بشكل
عام عن طريق التضخــم وإنهيار القوة الرشائية كام وتقديم
طروحات عملية علمية متكاملة للخروج من األزمة».
اضاف« :يف خضم حركة البيانات واالشــاعات واملقاربات
التقديريــة العقيمة ،وحيث أن هذه الحركة ال ولن تجدي نفعا
ما مل تقرتن بإجراءات عملية يعة لتحديد املسؤوليات وفقا
للقوانني واألنظمة النافذة وتوزيع الخسائر ،والتي عىل أساسها
يقتيض امليض قدما بإقرار وتنفيذ خطط إصالح وتعايف تخرج
البلد تدريجيا من املأزق الذي أوقعه فيه مســؤولوه ،وحيث أنه
قــد ترب اخرا معلومات عن أن املعالجات التي يتم التحضر
لها يف الخطة املالية ،التي يعمل عليها الفريق اللبناين املكلف
بــإدارة التفاوض مع صنــدوق النقد الدويل ،لردم الفجوة بني
إلتزامــات املصارف تجاه مودعيها وعمالئها (أي الودائع) من
جهة ،واملوجودات املتوفرة بالعمالت األجنبية من جهة أخرى،
ترتكز عىل توزيع غر عادل وغر محق لكلفة ردم هذه الفجوة
وســيام من خالل ما بات يعــرف «بليلرة» الودائع ،وحيث أنه
باعتامد هذا «الحل» يتــم تحميل املودع الثمن األكرب بالدرجة
األوىل من خالل تبخر قيمة ودائعه ،واملواطن املقيم الثمن أيضا
عرب طبع النقد وما سوف ينتج عنه من تضخم مفرط وهبوط

ار يت و نتا

االجتامع

إضايف يف قيمة العملة الوطنية،
وحيث أنه يتم التداول أيضا بأن فئة ما بات يســمى «بودائع
ما بعد  17ترشين» ،بالرغم من أنها من الناحية العملية ودائع
قدمية ،قد يتم تحميلها العبء األكرب من الخســارة من خالل
إذابة كتلة الودائع بالعمالت األجنبية بأســعار رصف متدنية
ملجرد قيام أصحابها بتوزيعها عىل عدة حســابات جديدة بعد
حصول األزمة ،وحيث أنه يف ظل هذا املشــهد املقلق وما يتم
اإلعداد له يف الكواليس والغرف السوداء بصورة آحادية ضبابية
وغر شــفافة ،يرى املوقعون أدناه املمثلون عن نقابات املهن
الحرة أن إرشاكهم يف النقا كام ويف صياغة وإتخاذ القرارات
املصرية ،عىل غرار إعادة توزيع الخسائر والتدابر اإلصالحية
الروريــة املرتقبة ،بات أمرا ملحا ووجوبيا ،وحيث أن الزمن
الذي كانت فيه السلطة السياسية مستبدة ومتفردة بالقرارات
والتدابر ومستنســبة بالحلول والسياســات ومستفيدة من
عجــز وعدم إملام املواطن واملودع قد وىل إىل غر رجعة ،يحذر
املوقعون أدناه املســؤولني السياسيني واملاليني عىل حد سواء
من مغبة التلهي بالحجج والذرائع الواهية لتقطيع الوقت بغية
تحميل املودع واملواطن وحدهام مثن ردم هذه الفجوة ،بأشكال
مجحفــة وبحيل ماكرة ،مع نية إخفــاء الحقائق واملخالفات
ودفنها مبا يشــبه اإلبراء الشامل والنهايئ والتفلت من نتائج
أعاملهم ومخالفاتهم.
وعليــه ،يتعني عــىل أولياء الشــأن التواصل والتنســيق
لتلبيــة املطلب يف ا ع وقــت ممكن عمال مبباد وروحية
الدميوقراطية التشــاركية ورشعة حقوق اإلنســان عىل حد
ســواء ،بغية إرشاك ممثلني عن املهن الحرة يقرتحه املوقعون
أدناه ضمن عضوية فريق العمل اللبناين املكلّف بإدارة التفاوض
مع صندوق النقد ،وكذلك إدخال ممثل من املجتمع املدين للغاية
ذاتها .وإال فاملوقعون سيســتعملون جميع الطرق القانونية
املتاحة ملعارضة وإســقاط اي خطة غر قانونية وغر عادلة،
مع التذكر إذا لزم ،بأن التاريخ لن يرحم من تخاذل وأفسد وأفشل
السبيل املتاح إلنقاذ الوضع وإخراج البالد من آتون جحيمهم.

ّ
ارتـــــفـــــا الـــــــــدوالر دون ر ـــيـــ يُـــــهـــــدد تــــوافــــر الــــ ــــاز فــــي االســــــواق

نـــــقـــــابـــــة مـــــالـــــكـــــي ومـــــســـــتـــــ ـــــمـــــري مـــــعـــــامـــــل الـــــــ ـــــــاز :
ال ـــــــرار جــــــدو اســــعــــار يـــومـــي واال الـــتـــو ـــ عــــن الــتــســلــيــم
طالبت نقابة ماليك ومســتثمري معامل تعبئة
الغاز املنــزيل وزارة الطاقة وامليــاه بإصدار جدول
تركيب األســعار يوميا حسب ســعر رصف الدوالر
يف الســوق الســوداء ،عىل اعتبار أن «أصحاب هذه
املعامل يتك ّبدون خسائر ال يستطيعون االستمرار بها
أســبوعياً « .وف ّندت باألرقام الخسارة التي تتح ّملها
يف القارورة ،حسب جدول التسعر ،والبالغة 7
لرة لبنانية إذ يحتسب سعر الرصف بـ  31 00لرة.
ون ّبهــت النقابة من أن عدم التجــاوب مع مطلبها
ســيدفعها إىل عدم التزام جدول التسعر ،ما يضعها
أمام خيار اإلقفال وعدم استالم مادة الغاز .فهل البلد
أمام أزمة فقدان املادة؟
نقيــب العاملــني واملوزعــني يف قطــاع الغاز
ومســتلزماته فريد زينون ،يشر إىل أن «سعر رصف
الدوالر يف السوق السوداء يقفز يومياً ما بني 1000
و 1 00لرة لبنانية ،وعندما سبق ووقعنا يف مشكلة
تقلّبات الدوالر ،كان جدول تركيب األسعار يصدر م ّرة أسبوعياً
يــوم الجمعة ،فتجاوب وزير الطاقة واملياه واتّفقنا معه عىل
إصداره أيضاً الثلثاء تبعاً لســعر الرصف ،أما اليوم ف ى قفزات
كبرة له والتســعرة تحتســب عىل  30 00لرة يف حني أن
الدوالر بلغ  33000لرة (ح ّتى لحظة كتابة هذه الســطور)،
لذا يفرتض بالوزارة إصدار الجدول يومياً ،ضامناً لالستمرارية،
رشات تطم إىل انخفاض سعر الرصف
خصوصاً أن ما من مؤ ّ
ال بل العكس يبدو م ّتجها إىل مزيد من التحليق» ،موضحاً «نحن
كموزعني نتســلّم باللرة ونوزّع باللرة ،لكن الرشكات تستورد
بالدوالر وهنا تقع املشــكلة إذ تعترب هذه الرشكات أنّها تتك ّبد
خسائر بسبب فروقات سعر الرصف».
أما يف حال إقفــال رشكات التعبئة ،فيؤكّد «إذا اتّخذ القرار
ســينقطع الغاز يف طبيعة الحال ألن املوزّعني يتسلّمونه من
الرشكات ،ومن األجدى تفادي هذه املشــكلة خصوصاً أننا يف
فصل الشتاء حيث يرتفع الطلب عىل الغاز ،تحديداً هذه السنة
كل املنازل الســكنية تعتمد عىل هذه املــادّة للتدفئة»،
حيــث ّ

مبدياً تخ ّوفه من «إمكان الوقوع يف الفوىض وظهور الســوق
شح للامدة يف السوق .املواطن
السوداء يف ّ
ظل أي انقطاع أو ّ
ال مينكه تح ّمل السعر الرسمي فكيف ستكون حاله إذا ظهرت
سوق سوداء؟ وهنا تأيت أه ّمية إصدار الجدول اليومي».
بالنســبة إىل دفع املواطن بدل قوارير منذ اكرث من سنة من
يتم اســتبدالها ،يــرشح زينون «عندما كان الدوالر بـ
دون أن ّ
 12000لرة ،س ّعرت وزارة الطاقة قارورة العرشة كيلو بـ 3 00
لرة ،والقرار ال يزال سارياً ،ما يعني أن األموال ال تزال تصل إىل
الصندوق الخاص بالبدل.
وســلّمت للوزير يف انتظــار توقيعها
وأجريــت دراســة ُ
الســتكامل تبديل  00ألف قــارورة من أصل  4ماليني .اي أن
األموال موجودة ،ويبقى االتفاق مع املعمل املص ّنع عىل السعر
كل املواد األولية ،إذ يفرتض اللحاق بســعر
ليتمكــن من رشاء ّ
الرصف الستكامل عملية االستبدال» ،مضيفاً «طالبنا باعتامد
ســلّم تسعر متح ّرك حسب ســعر الرصف أيضاً يف موضوع
االستبدال ،لضامن استمراريته ،خصوصاً وأن أي إهامل يشكّل
خطراً عىل حياة املواطنني».

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان يف بيان لها امس موضوع
التغذية بالتيار الكهربايئ يف مختلف املناطق اللبنانيةجاء فية
ما يأيت« :إن مؤسسة كهرباء لبنان تلتزم بربنامج تقنني واضح
للتغذية بالتيار الكهربايئ عىل كافة األرايض اللبنانية يف ظل
الظروف الراهنة يف البلد ،إال أن مناويب املصلحة الوطنية لنهر
الليطاين ال يتق ّيدون بتعليامت مركز التنســيق يف املؤسســة
بهذا الشــأن ،منذ فرتة طويلة ولتاريخــه ،وبالتايل يقومون
حالياً بتزويد بعض القرى التابعة للمحطات العائدة للمصلحة
املذكورة بحدود  20ســاعة يومياً ،مــام أدّى إىل التفاوت يف
توزيــع الكهرباء بني قرية وأخــرى يف مناطق جزين وإقليم
الخروب والبقاع الغريب وخلق مشــاكل بني قرى هذه املناطق
بســبب ذلك ،ومنها بلدة جب جنني الكرمية ،والتي تتغذى من
محطة جب جنني الرئيسية التابعة للمؤسسة عرب خط كسارة
عنجر جب جنني توتر ك.ف،.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن محطات التحويل الرئيسية التابعة
للمصلحة الوطنيــة لنهر الليطاين يتم تغذيتها حال ًيا ،وخالل
معظم أيام الســنة ،بطاقة إضافية عــن الطاقة املنتجة من
املعامــل املائية التابعة للمصلحة يف عبد العال ،األويل وجون،
وذلك من معامل اإلنتاج الحرارية التابعة ملؤسسة كهرباء لبنان
يف كل من الزهراين والجية والذوق ودير عامر وذلك من محطة
الجمهور عرب خطّي الجمهور األويل توتر ك.ف ،.حيث أنه
من املعلوم أن الطاقة املنتجة من املعامل املائية تتقلّص خاص ًة
خالل فصيل الصيف والخريف بسبب انخفاض منسوب املياه،
هذا وإن مؤسسة كهرباء لبنان ملتزمة من ناحيتها بالتوزيع
العادل للكهرباء بني جميع املناطق اللبنانية بحسب اإلمكانيات
املتاحة بســبب األزمة املالية والنقديــة التي يواجهها لبنان،
باســتثناء بعــض اإلدارات العامة واملرافــق الحيوية للدولة،

بعضها عىل مدار الســاعة وبعضها يف أوقات محددة ،إال يف
حال ورود قرار رصيح من قبل مجلس الوزراء مبلّغ رسمياً إىل
املؤسســة من قبل معايل وزير الطاقة واملياه يقيض باستثناء
مناطق معينة بكاملها،
وعليه فإن مؤسســة كهرباء لبنــان قد عرضت هذا الواقع
مبوجــب كتابها تاريــخ  2022/1/4إىل معايل وزير الطاقة
واملياه ،عطفاً عىل كتبها الســابقة بهذا الشأن ،طالب ًة إبالغها
بالتوجيهات.
ميكن
ال
ّه
ن
أ
لبنان
كهرباء
مؤسســة
تؤكد
الواقع،
إزاء هــذا
ُ
من جهتها ســوى تطبيق القوانــني واألنظمة املرعية اإلجراء
بهذا الشــأن ،مع التأكيد مجدداً عىل التزامها بالتوزيع العادل
للكهرباء عىل أســاس املساواة بني كافة املناطق اللبنانية من
ناحيتهــا ،وأن أي قرار بخصوص تأمني تغذية إضافية بالتيار
الكهربايئ ألية منطقة لبنانية يجب أن يصدر من قبل الجهات
املعنية يف الدولة اللبنانية كام كان الحال عليه سابقًا».

ُ
كــهــربــاء لــبــنــان»  :مــلــتــزمــون الــتــوزيــع ال ــع ــاد بــيــن كــل املــنــاطــق
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ُ
ال ــل ــه ــي ــان لــهــنــيــة :مـــواصـــلـــة دعـــــم املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة
أكد وزير الخارجية اإليراين ،حسني أمر عبد اللهيان ،خالل
لقائه رئيس املكتب الســيايس لحركة «حامس» إســامعيل
هنية يف الدوحــة« ،دعم الجمهورية اإلســالمية اإليرانية
للدفاع املرشوع ومقاومة الشــعب الفلسطيني ضد احتالل
الكيان الصهيوين».
والتقى هنية بأمر عبد اللهيــان ،الذي يزور الدوحة ،يف
سفارة الجمهورية اإليرانية وعقد معه جولة من املباحثات.
وأكد أمر عبد اللهيان أنّ «مواقف الجمهورية اإلســالمية
تجاه القضية الفلسطينية مبدئية وثابتة» ،الفتاً إىل أنّ بالده
«تدين الجرائم واالعتداءات عىل املقدسات الفلسطينية».
وشــدد وزير الخارجية اإليراين عىل «الدفاع عن املقاومة
الفلسطينية أمام االحتالل الصهيوين».
من جانبه ،مث ّن هنية «دعم الجمهورية اإلسالمية للشعب
الفلسطيني» ،مطالباً بـ «مواقف عربية ودولية ضد الغطرسة
الصهيونية».

أمــــيــــر دولـــــــة ـــطـــر يــســتــقــبــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ا يــــرانــــي

أبو مرزوق
وحر اللقاء القياديــني يف «حامس» مو
وخليل الحية ،إىل جانب الســفر اإليراين يف الدوحة حميد
رضا دهقاين.

ً
الشرطة ا سرائيلية تستخدم عميا سريا العتقا

إسرائيليا ً وفلسطينيا

ً

أفادت هيئــة البث اإل ائيليــة «مكان» بــأن الرشطة
اإل ائيلية اعتقلت  ،نحو  30إ ائيليا وفلســطينيا بشبهة
االتجار بالسالح واملخدرات.
وأوضحت «مكان» أنه «مبساعدة عميل ي من منطقة
املثلث ،متكنت الرشطة من اعتقال نحو  30من ســكان كفر
قاسم والســلطة الفلســطينية بشــبهة االتجار بالسالح
واملخدرات» ،حيث «اســتطاع العميل الري ابتياع أســلحة
ومخدرات من املشتبه فيهم وقام بتوثيق ذلك».
كام اعتقلت رشطة لواء الشامل مسؤولني اثنني يف وحدة
تطبيق قانــون العقارات يف وزارة املاليــة ،وبوحدة الرقابة
التابعة للجنة التخطيط والبناء قلب الجليل ،لالشتباه فيهام
باالرتشاء وغسل أموال واالحتيال وإساءة االئتامن.

أوملـــــــرت :عــمــلــيــة شــامــلــة ضـــد الــــنــــووي ا يــــرانــــي كــــام فـــار
أكد رئيس حكومــة االحتالل اإل ائييل األســبق ،ايهود
أوملرت ،أنه ال يوجد لـ»إ ائيل» خيار عسكري لعملية شاملة
ضد االتفاق النووي اإليراين.
وقال أوملرت ،يف مقابلة مع «القناة الـ  ،»12بشأن االتفاق
النووي اإليراين ،إنّ «االتفاق غر الجيد الذي كان (  ،)201هو
أفضل من الوضع الذي سبقه».
وتابــع «لذلك ،ليس فقط أنا ،بل مع كل من كان يف منصب
أمني مركزي ،رؤساء أركان ،رؤساء موساد وما شاكل ،نعتقد
أن االتفــاق الذي أُبــرم حينها ،كان أفضل مــن الوضع الذي
سبقه».
وأضاف أوملرت أنّ «انسحاب الواليات املتحدة من هذا االتفاق
كان أمراً خطراً ومراً» ،الفتاً إىل أنه «تســبب برر فظيع
ألمن إ ائيل ،وحدث بنسبة كبرة عىل يد بنيامني نتنياهو».
وقــال أوملرت إن «األمر املركزي حالياً ،أنه ال يوجد إل ائيل
خيار عسكري لعملية شاملة تدمر كل يشء وتقيض عىل كل
جح ال
يشء» ،مؤكــداً أنّ «هذا كالم فار  ،وحني يقال ،فهو تب ّ
طائل فيه ،وال يدل عىل قوة ،بل عىل ضعف».
وأوضح أنّ «ما يجب القيام به هو اســتغالل كل الخيارات
املوجــودة لدينا بحكمة ومســؤولية ودقــة ،بالتعاون مع
الواليات املتحدة ،من أجل التأثر يف حال توقيع االتفاق ،وعىل
أمل أن يوقع ،وأن يكون االتفاق األفضل».

وكان رئيس حكومة االحتــالل اإل ائييل ،نفتايل بينيت،
عرب ،يف إحاطة أمام لجنة يف «الكنيست» ،اليوم اإلثنني ،عن
ّ
قلقه من املحادثات النووية ،قائالً إنه «فيام يتعلق باملحادثات
النووية يف فيينا ،يسارونا القلق بكل تأكيد ،وإ ائيل ليست
طرفاً يف االتفاقيات».
وأكد وزير الخارجية اإليراين ،حســني أمر عبد اللهيان،
االقرتاب «مــن التوصل إىل اتفــاق ج ّيد» ،مؤكــداً أن بالده
«ستواصل املفاوضات مبنطق قوي».

ّ
ُ
املرك ــز الروس ــي للمصالح ــة يق ــدم مس ــاعدات إنس ــانية للس ــكان ف ــي حل ـ

نظم املركز الــرويس للمصالحة بني األطراف املتنازعة يف
سوريا ،حملة يف حلب لتقديم املساعدات اإلنسانية للعائالت
والسكان املتررين من الرصاع.
ويعيش الســكان يف عدد من املناطق يف ســوريا ظروفا
صعبة جراء الرصاع الذي تشــهده البالد منذ ســنة ،2011
وسيطرة تنظيامت مسلحة عىل عدد من املناطق.
تجدر اإلشــارة إىل أن نائب املندوب الــرويس لدى األمم
املتحدة ،دميرتي بوليانسيك ،أكد الشهر املايض خالل اجتامع
ملجلس األمن الدويل ،أن إيصال املساعدات اإلنسانية إىل إدلب
الخاضعة لسيطرة الجامعات اإلرهابية ،يف ظل غياب آليات
توزيعها ،يشكل مصدر قلق لروسيا.

الــــــســــــودان :مــجــلــس الــــســــيــــادة يُ ّ
ـــــرحـــــ بــــاملــــبــــادرة ا مــمــيــة

حب مجلس الســيادة االنتقايل يف الســودان باملبادرة
ر ّ
األمميــة لحل األزمة يف البــالد ،داعيــاً إىل إرشاك االتحاد
األفريقي يف الجهــود الرامية إىل إنهــاء املرحلة االنتقالية
بنجاح.
وكان موفد األمــم املتحدة الخاص إىل الســودان ،فولكر
برتس ،أطلــق محادثات لحل األزمة السياســية املتصاعدة
يف البــالد منذ انقالب قائد الجيــش ،الفريق أول عبد الفتاح
الربهان ،عىل رشكائه املدنيني يف السلطة االنتقالية قبل أكرث
من شهرين.
وأكد برتس أنه متّت دعــوة الجميع «مبا يف ذلك األحزاب
السياسية والحركات املســلحة واملجتمع املدين والجمعيات
النســائية ولجان املقاومــة وغرها ...إىل املشــاركة يف
مشاورات أولية».
هذا وجدد املجلس االنتقايل برئاســة عبد الفتاح الربهان
دعوته إىل رضورة اإل اع يف تأليف حكومة لتسير األعامل،
بهدف ســد الفرا التنفيذي ،مؤكداً قبول اســتقالة عبد الله
حمدوك من منصبه كرئيس للوزراء.
وبشأن التظاهرات ،أكد املجلس أن «حرية التعبر والتظاهر
حق مكفول للجميع ،داعياً إىل االلتزام بالســلمية ،وأن دور
الرشطة واألجهــزة األمنية خالل التظاهــرات ينحرص يف
حراسة املواكب وحاميتها وضامن سلميتها» ،وفق تعبره.
يف الوقت نفســه ،أعلنت لجنة أطباء الســودان املركزية،
أن عدد ضحايا االحتجاجات املطالبــة بالحكم املدين منذ 2
ترشين األوالملايض ،ارتفع إىل  3قتيالً.

ومنذ انقالب الـ  2من ترشين األول ،تعطّل مســار املرحلة
االنتقاليــة يف الســودان ،والتي كان تم االتفــاق عليها بني
العسكريني والقوى املدنية يف آب  201بعد بضعة أشهر من
إسقاط الرئيس السابق عمر البشــر يف العام نفسه ،عقب
احتجاجات شعبية استمرت  4أشهر.
وخرج عرشات اآلالف من السودانيني إىل الشوارع ،بصورة
متكررة منذ االنقالب ،مطالبني بإبعاد العسكريني عن السلطة،
وبحكم مدين خالص.
هذا ويعقد مجلس األمن الدويل اجتامعاً مغلقاً غر رسمي
للبحث يف آخر التطورات يف السودان ،وفق ما أعلنت مصادر
دبلوماسية الجمعة املايض.

وفــــــــــــاة أرمـــــــلـــــــة ــــــعــــــلــــــ
أعلن عبدالحميــد أحمد حمدي ،زوج ابنة اللــواء الراحل عمر
ســليامن ،رئيس املخابرات العامة املرصية األسبق ،نائب رئيس
الجمهورية السابق ،وفاة والدة زوجته.
وقال حمدي ،يف منشور له عرب صفحته الشخصية عىل موقع
التواصل االجتامعي «فيســبوك»« :توفيت اليوم حرم اللواء عمر
سليامن ،حاميت ،ربنا يرحمها ،الصالة عليها غدً ا بعد صالة الظهر
مبسجد الرشطة التجمع الخامس جنب كايرو فيستفال».
وأضــاف« :أدعو لها ،ســيدة طيبة متواضعة عاشــت لبيتها
وأ تها».
من ناحية أخرى أكــد فرج أباظة ،زوج ابنــة املتوفاة األخر،
يف منشــور له عرب موقع التواصل «فيسبوك»« :إنا لله وإنا إليه
راجعون ...انتقلت إىل رحمة الله جدة أوالدي الســيدة املحرتمة
ليىل يوسف عبدالغفار ،حرم املغفور له اللواء عمر سليامن ،نائب
رئيس الجمهورية األسبق».

املـــــــخـــــــابـــــــرات املــــصــــريــــة

بحث أمر دولة قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين مع وزير
الخارجية اإليراين حسني أمر عبد اللهيان والوفد املرافق الذي يزور
الدوحة أبرز القضايا اإلقليمية والدولية ،ال سيام تطورات األوضاع
يفاملنطقة.
وتم خالل اللقاء أيضا استعراض العالقات بني البلدين وسبل
ّ
دعمهاوتعزيزها.
كام اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزير الخارجية القطري مــع وزير الخارجية
اإليراين حسني أمر عبد اللهيان.
وأفادت وكالــة األنباء القطرية بأنه جــرى خالل االجتامع
استعراضالعالقاتالثنائيةبنيالبلدين،ومناقشةعددمنالقضايا
ذات االهتامم املشرتك ،إىل جانب بحث آخر املستجدات اإلقليمية.

ُ
ُ
ا ســــرى ا داريــــــون مــســتــمـ ّـرون فــي مقاطعتهم ملــحــاكــم االحــتــا

يواصل األ ى اإلداريون يف ســجون االحتالل اإل ائييل
مقاطعتهم ملحاكم االحتالل الـ 11للمطالبة بإنهاء سياســة
االعتقال اإلداري ،تحت شعار «قرارنا حرية».
وقد ن ّبه الناطق باسم حركة «حامس» ،حازم قاسم ،إىل أنّ
مواصلة اإلهامل الطبي ضد األسر نارص أبو حميد «جرمية
تعكس سادية االحتالل» ،محذراً من «مغبة استمرار سياسة
اإلهامل الطبي املمنهج».
وشدد قاســم عىل «مســاندة الحركة املطلقة األسر أبو
حميد وكل األ ى الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية»،
داعياً «املؤسسات الحقوقية والهيئات اإلنسانية الدولية إىل
وقفة جادة تجرم االنتهاكات ضد األ ى».
ى يف وقت إنّ «رفض االحتالل
وقالت جمعية واعد ل
لكل التدخالت ل فراج عن األسر املريض نارص أبو حميد ،يُعدّ
كامليض يف قرار اغتياله بهذه الطريقة السادية والوحشية».
وكان نادي األسر الفلســطيني أكد أنّ املعتقلني اإلداريني
ســيرشعون يف مقاطعة محاكم االحتالل اإل ائييل ،وذلك
يف إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.
ويعتقــل االحتالل اإل ائيــيل إدارياً نحــو  00معتقل

فلسطيني ،بينهم أربعة قارصين وأسرة واحدة ،من بني نحو
 4 00أسر ،وفق نادي األسر.
وخاض األســر هشــام أبو هوا معركته منترصاً ضد
اعتقاله اإلداري ،عرب اإلرضاب عن الطعام ملدة  141يوماً ،األمر
الــذي أدى إىل دخوله يف غيبوبة متقطعة وكاد يفقد حياته،
إىل أن انتزع تعهداً باالفراج عنه يف شباط املقبل.

حــــزب ال ــل ــه ـــــ الــــعــــراق  :أيـــــام عــصــيــبــة ســتــمــر عــلــى الــبــاد
قال مســؤول املكتب األمني يف كتائب حزب الله العراق،
أبو عيل العســكري« ،إننا ح ّذرنا مراراً وتكــراراً من خطورة
مصادرة حق األغلبية «.
وأضاف العســكري «أننا ح ّذرنا أيضاً من السر وراء اإلرادة
الخارجية ،وخصوصاً الربيطانية واإلماراتية».
وأشار مسؤول املكتب األمني يف كتائب حزب الله العراق
إىل أنه «بحســب املعطيات األمنية ،فإن أياماً عصيب ًة ستمر
عىل العراق ،يكون الجميع فيها خا اً «.
ويف وقــت ســابق أعلــن الحــزب الدميوقراطــي
الكردستاين حســم منصب رئيس الجمهورية ،مشــراً إىل
تقديم مرشــحني للمنصب .وقال النائــب عن الحزب ،مهدي
كريم ،إنّ الحزبني الدميقراطي واالتحاد الوطني الكردستانيني
اتفقا عىل ترشيح شخصيتني ملنصب رئيس الجمهورية ،مبيناً
تم تقدميهام من جانب االتحاد الوطني.
أنّ املرشحني ّ
تم حســم األمر ،سواء من جانب الكتل الكردية
وأضاف أنه ّ
مــع الكتل األخرى كتقدم ،أو التيار الصدري ،مشــراً اىل أنه
مثلام تم مترير رئيس مجلس النواب ونائبيه ،سيمرر مرشح
الكرد ملنصب رئيس الجمهورية بسهولة.
وأمس ،فاز محمد الحلبويس برئاســة الربملــان العراقي،
بعد أن نال  200صوت يف مقابل  14صوتاً ملنافســه محمود

املشــهداين .ويف وقت الحــق ،أعلن الحلبــويس فتح باب
الرتشــيح ملنصب رئيس الجمهورية ،معلنــاً أنّ املدة هي 1
يوماً ،قبل أن يرفع الجلسة.
وبينام أعلن اإلطار التنســيقي يف العراق «امتالكه الكتلة
األكــرب يف الربملان ،والتي تتك ّون مــن نائباً « ،قدّ م رئيس
«الكتلة الصدرية « يف مجلس النواب العراقي بدوره «تواقيع
الكتلة النيابية األكرث عدداً «.

واشــــنــــطــــن تــــوضــــ مـــو ـــفـــهـــا مـــــن االنــــتــــخــــابــــات الــلــيــبــيــة
عرب ســفر الواليات املتحدة ومبعوثها الخاص إىل ليبيا
ّ
ريتشارد نورالند عن دعم اإلدارة األمركية جهود استعادة
الزخم لالنتخابات الرئاســية والربملانيــة يف البالد ،بعد
تأجيلها يف كانون األول املايض.
جاء ذلك خالل لقاء جمع السفر ورئيس املجلس األعىل
للدولة يف ليبيــا خالد املرشي ،الذي قال إن نحو  3ماليني
ليبي مســتعدون ل دالء بأصواتهم.وأشار املرشي إىل أن
الجهــود املكثفة مع مجلس النــواب لالتفاق يعا عىل
خارطة طريق من شأنها أن متنح عامة الشعب الثقة بأن
االنتخابات ستجرى يف أقرب وقت ممكن.
وحسب تغريدة عىل حســاب السفارة األمركية مبوقع
تويــرت ،عرب نورالنــد أيضا عن دعم الواليــات املتحدة أي
عملية من شــأنها أن متنــح الليبيني الحكومــة املنتخبة
القوية واملوحدة وذات السيادة.
وكانــت ســتيفاين وليامز املستشــارة الخاصة ل مني
العام ل مم املتحدة بشــأن ليبيا شددت مع وزير الخارجة
عثامن الجرندي عــىل أهمية الحفاظ عىل الزخم
التون
اإليجايب يف ليبيا لدفع العملية السياســية قدما ،مبا يف
ذلك إجراء االنتخابات الوطنية يف أقرب وقت ممكن.
وقالت وليامز عرب حسابها عىل تويرت أمس االثنني إنها
أكدت والجرندي أهمية دور دول جوار ليبيا يف دعم الشعب
الليبي يف سعيه لتحقيق السالم واألمن واالستقرار.
والتقى وزير الداخلية الليبي خالد مازن ســفر االتحاد
األورويب لدى طرابلس خوســيه ساباديل ومسؤول األمن
ومكافحة اإلرهاب بالبعثة.
وأكد وزير الداخلية الليبي وضع إســرتاتيجية مشرتكة
للتعــاون مع االتحــاد األورويب تخص التعــاون األمني

وامللفات التــي يدعمها االتحاد ،إضافة إىل ملف الالجئني.
وأكد سفر االتحاد األورويب استعداد االتحاد للعمل مع
الجانب الليبي وفق اإلسرتاتيجية املشرتكة.
وكان مــن املفرتض أن تجرى االنتخابات الرئاســية يف
 24كانون األول املايض ،وفق الخطــة التي ترعاها األمم
املتحدة ،غر أن مفوضيــة االنتخابات أعلنت قبل موعدها
املقرر بيومــني تعذر إجرائها ،واقرتحــت تأجيلها إىل 24
كانــون الثاين الجــاري ،يف حني اقرتح مجلــس النواب
(الربملان) إجراءها بعد أشهر.
وجــاء تعذر إجــراء االنتخابــات جــراء خالفات بني
مؤسسات رســمية ليبية ،ال سيام بشأن قانوين االنتخاب
ودور القضــاء يف هذا االســتحقاق الذي يأمــل الليبيون
أن يســهم يف إنهاء رصاع مســلح عا منه بلدهم الغني
بالنفط.

قال الرئيس التون قيس سع ّيد  ،إنّ «عقوبة من ُوضعوا
تحت اإلقامة الجربيــة مؤخراً تصل إىل اإلعدام» ،الفتاً إىل أن
«السلطات متلك وثائق تثبت تورطهم يف جرائم كثرة «.
ونرشت الرئاسة التونسية ،مقطعاً مصوراً خالل استقبال
سع ّيد رئيسة الحكومة نجالء بودن ،وأكد خالل اجتامعه بها
أنّ «القيادي اإلخواين واملســؤول األمني اللذين تم وضعهام
تحت اإلقامة الجربية كان من املفرتض أن يكونا يف السجن»،
موضحاً «نحن لسنا قضاة لوضعهام هناك «.
واألسبوع املايض ،وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي
اإلخواين ووزير العدل األســبق نور الدين البحري ،واملسؤول
عن الجهاز الري لحركة النهضة ،تحــت اإلقامة الجربية،
بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفر الشباب التون إىل
بؤر التوتر.
وأكد ســع ّيد خالل االجتامع أنه «تم وضعهام تحت اإلقامة
الجربية ،وهناك الوثائق املوجودة داخل اإلدارة التونسية ولدى
سلطات األمن ،األمر الذي يثبت تورطهم يف جرائم كثرة يف
تدليس جوازات ســفر ويف قضايا تســفر وإعطاء جوازات
سفر ملن كانوا موضوعني يف لوائح اإلرهاب «.
وأضاف ســعيد« :ويتنادى الكثــر يف تونس ويف الخارج
أنه تم وضعه يف الســجن من أجل رأيه أو موقف عرب عنه»،
مشــدداً عىل أن «القضية ليست مع القضاة أو القضاء ،وإنا

مع قضاء مستقل «.
ولفت ســعيد إىل أنّ «عقوبة هذين الشــخصني تصل إىل
حدود اإلعدام ألن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج
ومتويل من الخــارج ،وبعض العواصــم الغربية تحت تأثر
بعض الدوائر املالية «.
وتابع« :هذان الشخصان محاطان بأطباء ومتت معاملتهام
بإنسانية «.
وســابقاً ،قال القيــادي يف حركة النهضة ســمر ديلو،
إن نــور الدين البحري دخل يف مرحلــة صحية حرجة بعد
تعرضه لذبحة قلبية أملت به بعد «اختطافه «.
يُشــار إىل أنّ القيــادي يف حركة النهضة التونســية،
بلقاسم حســن ،قال يف وقت ســابق إنه «جرى اختطاف
نائب رئيس حركة النهضة ،نور الديــن البحري ،وتعنيفه
واقتياده إىل جهة مجهولة « ،مشراً إىل أنه «يف خطر بعد
اختطافه .
ويوم اإلثنني املايض ،كشف وزير الداخلية التون  ،توفيق
رشف الدين ،ســبب وضع قادة من حركة النهضة قيد اإلقامة
الجربية ،عىل رأسهم نائب رئيس الحركة نور الدين البحري،
وقال إنّ األمر يتعلق بشــبهات جدية تتعلق بوضع شهادات
الجنسية وتقدميها وببطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة
غر قانونية.

ســــــــعــــــــيــــــــد  :عــــــــــقــــــــــوبــــــــــة مــــــــــــــن ُوضــــــــــــعــــــــــــوا
تـــــحـــــ ا ــــــــامــــــــة الـــــجـــــبـــــريـــــة تـــــصـــــل الـــــــــى ا عـــــــــــدام
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تدريبات روســــــية ــــــرب الحــــــدود ا وكرانية والبياروســــــية
أعلنت الدائرة العسكرية الغربية يف روسيا
عن إرســال نحو  3000عســكري لتدريبات
بالذخــرة الحية يف 4مناطق يف وســط
وجنوب غرب البالد.
وقالت الخدمة الصحفية للدائرة العسكرية
«بدأ حواىل  3آالف جندي من أفراد جيش الدائرة
العسكرية الغربية تدريبات قتالية يف ميادين
التدريب العســكرية يف مناطــق فورونيج
وبيلغورود وبريانسك وسمولينسك «.
ووفق البال العســكري ،فإنه «يشــارك
يف التامريــن حواىل  300آليــة من املعدات
العســــكرية ،مبــا يف ذلــك دبابات (يت
 72يب  ،)3ومركبات قتالية للمشــاة (يب إم
يب  ،)2وكذلــك األســلحة النارية الخفيفة
واملتوسطة».
يشــار إىل أن هــذه التدريبات تجري يف مناطق روســية
متاخمة لحدود كل من أوكرانيا وبيالروسيا.
والشــهر املايض ،أعلنت موســكو عودة أكرث من  10آالف
جندي رويس إىل قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهراً
يف جنويب البــالد ،وخصوصاً بالقرب من الحدود األوكرانية،
يف ذروة التوتر بني موسكو والغرب.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية يف حينها أن مناورات «التدريب
القتايل» هذه جرت يف عدة مواقع عسكرية يف مناطق روسية،
مثل فولغوغراد وروســتوف وكراسنودار وشبه جزيرة القرم،
وهي مناطق مجاورة ألوكرانيا.
كام أشارت الوزارة إىل أن التدريبات أُجريت أيضاً يف األرايض
الروســية البعيدة عن الحدود األوكرانية ،يف ســتافوروبول

وأســرتاخان وشــاميل القوقاز ،كام يف أرمينيــا وأبخازيا
وأوسيتيا الجنوبية.
وتتهم الدول الغربية وكييف روســيا بحشــد نحو مئة ألف
جندي عند حدود أوكرانيا اســتعداداً لغــزو محتمل .وهدّ دت
الرئيس الــرويس فالدمير بوتني بعقوبــات «هائلة» وغر
مسبوقة يف حال هاجم جارته.
من جهتها ،تنفي روســيا هذه االتهامــات ،وتؤكد أنها «ال
تخطط لشن هجوم عىل أي بلد» ،وتقول إنها مهددة من الحلف
األطل الذي يسلّح كييف وينرش طائرات وسفناً يف منطقة
البحر األسود.
موسعة يف جنيف،
وأجرت روســيا وأمركا أمس محادثات
ّ
تتعلــق بالضامنات األمنية التي تطلبها روســيا من الواليات
املتحدة وحلف شامل األطل  ،واستمرت  7ساعات.

توجيه تهمة ا رهاب للمتهم بحريــــــق البرملان في جنوب إفريقيا
وج ّهــت الســلطات القضائية يف جنــوب أفريقيا ،تهمة
اإلرهاب ،إىل املتهم بإرضام النار يف برملان البالد قبل أسبوع.
وقالت النيابــة العامة يف جمهورية جنــوب أفريقيا ،إن
«الرجــل املتهم بإرضام النار يف الربملــان الوطني يف الكاب،
يواجه اآلن تهمة اإلرهاب «.
وجــاء يف وثيقة قضائية أن «املتهم مذنب بارتكاب جرمية
مخالفة ألحكام حامية الدميوقراطية الدستورية من اإلرهاب
واألنشطة املتصلة «.

يذكر أن حريقا كبراً ،اندلع األسبوع املايض ،يف مقر برملان
جنوب أفريقيا يف مدينة الكاب.
وتســ ّبب الحريق بتدمر كامل ملقــر الجمعية الوطنية يف
مدينــة الكاب يف جنوب أفريقيا ،وفق ما قال املتحدث باســم
الربملان مولوتو موثابو لوكالة «فرانس برس «.
وقــال مولوتو موثابو إن القاعــة التي يجتمع فيها أعضاء
(الربملان) احرتقت بالكامل « ،مؤكداً أن الحريق» اخلّف أرضارا
مادية جسيمة ،من دون أن يسفر عن ضحايا.

بــــــي أحمد يُعلن عن إجرائه محاد ة هاتفية مع بايدن

أعلن رئيس الوزراء اإلثيويب
آيب أحمــد ،عن إجرائه محادثة
هاتفية مــع الرئيس األمريك
جــو بايدن ،مشــراً إىل أنهام
تطرقا إىل التطورات يف إثيوبيا.
وقال آيب أحمد ،عرب حسابه
عىل تويــرت« ،أجريت محادثة
هاتفيــة رصيحة مــع رئيس
الواليات املتحدة األمركية حول
القضايا الحاليــة يف إثيوبيا،
والعالقات الثنائية ،واملســائل
اإلقليمية «.
وأشار إىل أنهام «اتفقا عىل
القيمــة العظيمة لتعزيز التعاون الثنايئ عرب
عالقات شاملة قامئة عىل االحرتام املتبادل»،
مشددان عىل أهمية «تعزيز العالقات الثنائية».
مــن جانبه ،قال البيــت األبيض ،إنّ «بايدن
أشــاد ،خالل املكاملة ،بإفــراج أديس أبابا عن
سجناء سياسيني وناقش طرق تريع الحوار
وإنهاء القتال يف إثيوبيا» ،مؤكداً الحاجة إىل
«مواجهــة املخاوف املتعلقــة بانتهاكات يف
إثيوبيا وبينها احتجاز مواطنني يف ظل حالة
الطوار «.
كام أعرب بايدن ،وفقاً لبيان البيت األبيض،
عن «قلقه إزاء اســتمرار األعامل العدائية يف
إثيوبيــا وبينها رضبات جوية تســببت يف
سقوط ضحايا مدنيني «.
وكان آيب أحمد ،قال يف وقت سابق ،إنّ قرار
اإلفراج عن بعض الســجناء السياسيني ،جاء
لصالح الشــعب مبا يضمــن الوحدة الوطنية
والسالم املستدام للبالد .وأضاف رئيس الوزراء
اإلثيويب ،أنّــه خالل حفل افتتاح املقر الجديد
لوزارة الدفاع اإلثيوبية «نحن ال نريد االنتصار
فحسب بل العفو واملصالحة أيضا» ،وفقاً ملوقع
«فانا» اإلثيويب.
وتابع بقوله« :منح املنترص العفو للمهزومني
من القيم التي مارســها أجداد اإلثيوبيني منذ
قرون» ،داعياً اإلثيوبيني إىل أن يدركوا حقيقة
أن القرار تم اتخاذه لصالح شعب البالد بهدف

تفــادي التحديات التي تواجه البالد بشــكل
مستدام وضامن وحدتها الوطنية عىل أساس
متني ،بحسب تعبره.
من جهتها ذكــرت وزارة العدل اإلثيوبية أنّ
قرار الحكومة باإلفراج عن بعض السجناء جاء
من خــالل مراعاة شــمولية الحوار الوطني
واإلنسانية والرحمة.
و ُيشــار إىل أنّ الحكومة اإلثيوبية ،أعلنت
قبل أيام إطالق حوار شــامل يف البالد ،وذلك
طــي الخالفات والحــروب األخرة،
بهــدف
ّ
مشــر ًة إىل أن الحوار بدأ بإطالق اح عدد
من املعتقلني ،وعىل رأســهم قــادة لجبهتي
«أورومو» و»تيغراي « املوضوعتني يف الئحة
اإلرهاب يف أديس أبابا.
ويف الشــهر املــايض ،أعلنــت الحكومة
اإلثيوبية انتهاء العملية العسكرية ضد جبهة
تحرير تيغراي بـ»تحقيق أهدافها الرئيسية «.
من ناحيتها ،أعلنــت الجبهة ،قبل اإلعالن
الحكومــي بأيــام ،اكتامل عملية انســحاب
القوات من إقليمي عفار وأمهرة ،ضمن مبادرة
من جانبها لـ»إحالل السالم «مع الحكومة.
واندلعت الحرب شــامل إثيوبيا ،يف ترشين
الثاين  ،2020بني القــوات االتحادية وقوات
جبهة تحرير تيغراي التي تســيطر عىل إقليم
تيــــغراي الواقع شــــاميل إثــيوبيا ،بعد
إعــالن الحكومة اإلثيوبيــة تأجيل انتخابات
أيلول .2020

ا مم املتحــــــدة تطال بـ مليارات دوالر ملســــــاعدة أف انســــــتان

طلبت األمــم املتحدة مبلغا
بقيمة مليارات دوالر لتمويل
مســاعداتها ألفغانستان هذا
العام وتأمني «مســتقبل « لبلد
يقف عىل شفا كارثة إنسانية.
وقالت املنظمة الدولية يف
بيــان لها إن متويــل خطتها
الجديدة «يتطلب  4 4مليارات
دوالر من الدول املانحة لتوفر
االحتياجــات اإلنســانية يف
أفغانستان لهذا العام «.
وهــذا املبلــغ وهو األكرب
الذي تطلبه األمم املتحدة لدولة
واحدة يضاف إليه مبلغ 23
مليون دوالر ملســاعدة ماليني الالجئني األفغان الذين فروا من
بلدهم إىل دول مجاورة.
وأوضحــت املنظمة يف بيانها أن  22مليون شــخص داخل
أفغانســتان و 7ماليــني أفغاين نزحــوا إىل بلدان مجاورة
يحتاجون إىل مساعدة رضورية هذا العام.
وقال مارتن غريفيث مســاعد األمني العــام ل مم املتحدة
للشؤون اإلنسانية إن «كارثة إنسانية شاملة ترخي بظاللها
رســالتي عاجلة :ال تغلقوا الباب بوجه شــعب أفغانستان..
ســاعدونا عىل تجنب انتشــار واســع للجوع واملرض وسوء

التغذية واملوت يف نهاية املطاف».
وقال غريفيث للصحفيني يف جنيف إنه «من دون املساعدات
لن يكون هناك مستقبل «.
يذكر أنه منذ منذ اســتيالء حركة طالبان عىل مقاليد الحكم
يف أفغانســتان منتصف آب املايض ،غرق هذا البلد يف فوىض
مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدالت البطالة.
وجمــدت اإلدارة األمركية مليارات الــدوالرات من أصول
أفغانســتان فيام تعرقلت إمدادات املســاعدات بشــكل كبر،
وإضافة إىل ذلك شهدت أفغانستان يف  2021جفافا هو األسوأ
يف عقود.

أعلن الجيش الكوري الجنويب وخفر الســواحل الياباين أن
كوريا الشــاملية أطلقت ما ُيعتقد أنه صارو باليستي ،وذلك
يف ثاين اختبار صاروخي عىل ما يبدو يف أقل من أسبوع.
وتأيت عملية اإلطالق بعد أن حث الزعيم كيم جونغ أون جيش
بالده عىل إحراز مزيد من التقدم العسكري.
وقالت هيئة األركان املشــرتكة يف كوريا الجنوبية يف بيان
إن ما ُيشــتبه بأنه إطالق صارو باليســتي ُرصد من منطقة
داخلية بكوريا الشاملية صوب املحيط قبالة ساحلها الرشقي.
وذكــرت وكالــة كيودو اليابانية ل نبــاء نقال عن مصادر
حكوميــة يف طوكيو أن املقذوف ســقط عىل ما يبدو خارج
املنطقة االقتصادية الخالصة لليابان.
وقال رئيس الــوزراء الياباين فوميو كيشــيدا للصحفيني
إن مواصلة كوريا الشــاملية إطالق الصواريخ «أمر مؤســف

للغاية» ،مشــرا إىل أن األمم املتحدة كانت قد انتهت للتو من
مناقشات بشأن كيفية الرد عىل إطالق ما قالت كوريا الشاملية
إنه «صارو أ ع من الصوت» األسبوع املايض.
ويســلط إطالق الصارو الضوء عىل تعهد الزعيم الكوري
الشــاميل يف بداية العام الجديد بدعم الجيش ملواجهة وضع
دويل غر مســتقر ،وسط تعرث املحادثات مع كوريا الجنوبية
والواليات املتحدة.
وجــاء يف بيان هيئة األركان املشــرتكة الكورية الجنوبية
«الجيش (الكوري الجنويب) يحاف عىل وضع االستعداد فيام
يراقــب عن كثب األمــور ذات الصلة يف إطار تعاون وثيق بني
(كوريا الجنوبية) والواليات املتحدة تحســبا لعمليات إطالق
أخــرى» .وأضافت أن جهازي املخابــرات يف كوريا الجنوبية
والواليات املتحدة يجريان تحليال دقيقا ملزيد من املعلومات.

ً
ً
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة تـــجـــري اخــــتــــبــــارا صــــاروخــــيــــا جـــديـــدا

رئ ــي ــس املــجــلــس الــعــســكــري ي ــدع ــو لــلــحــوار مـــع >إيـــكـــواس<

ر ـــــــم فــــرضــــهــــا عـــــقـــــوبـــــات صــــــارمــــــة عــــلــــى مـــالـــي

أكــد رئيس املجلس العســكري الحاكم يف مايل آســمي
غويتــا انفتاحه عىل الحوار مع املجموعة االقتصادية لدول
غــرب أفريقيا (إيكواس) بعد أن فرضت عىل بالده عقوبات
وصفت باألكرث رصامة ،بسبب تقاعس السلطات االنتقالية
عن إجراء انتخابات يف شــباط املقبل.
وقــال غويتا يف خطاب بثــه التلفزيون الحكومي إنه
«حتى وإن كنا نأسف للطبيعة غر الرشعية وغر القانونية
وغر اإلنســانية لقرارات معينة تظــل مايل منفتحة عىل
الحــوار مع إيكواس ،إليجــاد توافق يف اآلراء بني املصالح
العليا للشــعب املايل واحرتام املباد األساسية للمنظمة «.
ودعــا غويتا مواطنيه إىل التحــيل بالهدوء ،وقال «إننا
اخرتنــا أن نكون صادقني ليك نقرر مصرنــا بأيدينا عرب
شق طريقنا بأنفسنا «.
وأغلقــت عدد مــن الدول حدودها الربيــة والجوية مع
مايل ،كام ألغت رشكات طران من دول غرب أفريقيا إضافة
إىل فرنســا رحالتها الجوية إىل مايل.
تعليق التجارة وقطع املســاعداتوجاء ذلك بعد أن فرضت
مجموعــة إيكــواس أول أمس األحد سلســلة من القيود
عىل مايل ،بســبب تقاعس الســلطات االنتقالية عن إجراء
انتخابات يف شــباط املقبــل ،فقد قررت تعليــق التجارة

باســتثناء السلع األساســية ،وقطع املســاعدات املالية،
وتجميــد أصول مايل يف البنك املركزي لدول غرب أفريقيا.
كذلك قررت الدول األعضاء اســتدعاء سفرائها لدى مايل
التي شــهدت انقالبني عســكريني منذ العام  2020وأزمة
أمنية عميقة .وقالت إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ
فورا ،ولن ترفع إال بشــكل تدريجي عندما تقدم الســلطات
ح إحراز تقدم
املاليــة جدوال زمنيا «مقبــوال» وعندما يُال َ
مرض يف تنفيذه.
وترى املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن اقرتاح
املجلس العســكري يف مايل إجراء االنتخابات الرئاسية يف
ديسمرب كانون األول « 202غر مقبول إطالقا « ،ألن ذلك
«يعني أن حكومة عســكرية انتقالية غر رشعية ســتأخذ
الشــعب املايل رهينة خالل السنوات املقبلة «.
وتعــد هذه العقوبات أكرث رصامة مــن تلك التي فرضت
بعد االنقالب األول يف آب  ،2020ويف خضم الجائحة كان
تأثرها واضحا يف هذا البلد الذي يعترب من أفقر دول العامل
وال منفذ له عىل البحر.
وأعلنــت الخارجيــة األمركية تأييدها قــرار مجموعة
إيكــواس فرض عقوبــات اقتصاديــة ومالية عىل مايل،
للوفاء بتعهدها بإعادة البالد إىل مســار الدميقراطية.

طالب رئيــس نيكاراغوا دانييل أورتيغــا ،الواليات املتحدة
األمركية بوقف «سياسة االضطهاد واإلفراج عن الدبلومايس
الفنزوييل املحتجز لديها أليكس صعب «.
وخالل حفل التنصيب و أداء القسم الدستوري لوالية رابعة
ومبشاركة شعبية محلية ودولية وحضور الرئيس الفنزوييل
نيكوالس مادورو ،والرئيس الكويب ميغيل دياز كانيل ،ورئيس
هندوراس خوان أوالنــدو هرنانديز ،ونائب الرئيس اإليراين،
واملبعــوث الخاص للرئيــس الصيني ،وممثيل عن رؤســاء
وحكومــات دول أخرى ،أكد أورتيغا أن صعب يتواجد مختطفاً
اآلن يف السجون األمركية فقط ألنه كان يقوم مبهام إنسانية
وإيصال املواد الغذائية التي يحتاجها الشعب الفنزوييل.
وأشــار أورتيغــا إىل أن  0من الــدول األعضاء يف األمم
املتحدة تصوت ســنوياً عىل إنهاء الحصار املفروض عىل كوبا،

مشدداً أن عىل «الحكومة اليانكية االمتثال لهذا الطلب إذا كانت
تحرتم القانون الدويل» ،كام دعا واشنطن لرفع عقوباتها عن
كاراكاس.
ويف الســياق ،تحــدث موفد املياديــن إىل نيكاراغوا عن
مشــاركة شعبية ورسمية يف مراسم تنصيب الرئيس أورتيغا
يف العاصمة ماناغوا.
وتزامناً مع تنصيب الرئيس دانيال أورتيغا رئيس للبالد لوالية
رابعة ،فرضت السلطات األمركية ،عقوبات عىل مسؤولني يف
نيكاراغوا .وأعلنت وزارة الخزانة األمركية يف بيان أنها فرضت
مــع االتحاد األورويب ،عقوبات عىل الجيش وعىل وزير الدفاع
و»معهد نيكاراغوا لالتصاالت
والربيد» و»رشكــة نيكاراغوا
للتعدين « اململوكة للدولة.

أورتي ا يُطال واشــــــنطن با فرا عن الديبلوماســــــي الفنزويلي

ً

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
آل الصمــد وآل شــمس الدين
وعموم أهايل بخعون والضنية
ينعون اليكم مبزيد من الرىض
والتســليم بقضــاء اللــه تعاىل
فقيدتهم املرحومة باذن الله تعاىل

فاطمة محمد شمس
الدين

ارملة :املرحــوم النائب الحاج
مرشد حسني الصمد
ابناؤها :النائب املهندس جهاد
واالستاذ جالل واملرحوم الدكتور
الحاج جامل مرشد الصمد
اصهرتهــا لبناتهــا :املهندس
الحاج زياد محمد الصمد والدكتور
بســام محمــد شــاكر الصمد
واملحامي حسني محمد الصمد
اصهرتها لشــقيقاتها :الحاج
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
اشــقاء زوجها :الحاج وحيد
واملرحومــون الحاج عيل والحاج
فاروق والحاج فخر والحاج رياض
والحاج راشد والحاج رشاد والحاج
ســعود والحاج فخــري والحاج
مروان والحاج رضــوان والحاج
بسام حسني عيل الصمد
صيل عىل جثامنهــا الطاهر
بعد صــالة املغرب من يوم االثنني
الواقع فيه  7جامدى اآلخر 1443
هـ املوافق له  10كانون الثاين يف
مسجد بخعون الكبر
التعزية اليوم الثالث للرجال يف
قاعة مســجد بخعون الكبر من
الســاعة الثانية بعد الظهر وحتى
آذان العشاء
التعزية للنساء يف منزل زوجها
املرحوم النائب الحاج مرشد حسني
الصمد الكائن يف بلدة بخعون

األربعاء  12كانون الثاين 2022

ّ
كـــــرم أبــطــالــه بــالــتــايــكــوانــدو
نـــــادي املـــــون الســـــا
بــحــضــور ــريــفــة وس ــام ــة ومــســؤولــيــن وااله ــال ــي

ار ا

ور مع ا

ا وا

ال

ك ّرم نادي املون الســال
(عــني ســعاده) أبطالــه
وبطالته بالتايكواندو الذين
تألقوا محلياً وخارجياً عام
 2021خــالل حفل أقيم يف
ملعب النادي.
تقــدّ م الحضــور رئيس
إتحاد التايكونــدو الدكتور
حبيب ظريفة ،رئيس النادي
املضيف املحــارض األوملبي
الدويل جهاد سالمة  ،أمني
االتحاد املاســرت مارك ا د تور ي ري ة ي ق مت
ّ
حرب ،رئيس لجنة املنتخبات
الوطنية الغراند ماسرت رالف
حرب ،رئيس لجنة العروض
الغراند ماسرت فادي نابل
وعضــو لجنــة التعليم يف
االتحاد العاملي الغراند ماسرت
دانيال خوراسانجيان.
كــام حر مديــر املركز
الريايض إييل فرح ومد ّربو
النــادي املاســرتز فــرزاد
عبدالله ،باتريك شــويري،
مة ر ي ا اد جهاد سالمة
طــارق موصلــيل ،ه ي
مارك حرب».
الحاج ،جــورج نخلة ،رميا
وختم بشكره االهايل والالعبني واملدربني
ح ّنا وكيفن كرم وحشــد كبــر من االبطال
وإدارة املدرسة واملركز الريايض.
والبطالت وذووهم.

} سالمة }

البداية كانت مع النشــيد الوطني فكلمة
حب
رئيــس النادي جهاد ســالمة الــذي ر ّ
بالحارضين وتط ّرق يف كلمته «اىل انه ليس
من العبث ان يس ّمي مؤسس املركز الريايض
والرتفيهي ونادي مون السال االستاذ الراحل
أنطوان شــارتييه املكان املتواجدين فيه اآلن
بقرص الرياضة.
فهذا القرص بكل ما تعنيه الكلمة قد خ ّرج
أبطــاال عدة للبنــان ومنهم مــن رفع العلم
اللبناين يف املياديــن الدولية من عربية اىل
آســيوية اىل دولية وأوملبية ويف عدة العاب
واملسرة مستمرة والشــعلة تنتقل من جيل
ايل جيــل ونادي مون ال ســال هو من أكرث
األندية اللبنانية القاباً».
وشــكر «االتحاد ولجنته االدارية ورئيس
االتحاد الدكتور ظريفة خ ّريج مدرسة ونادي
مون السال الذي نفتخر به وكذلك امني الر

} ظريفة }

الكلمة الثانية للدكتــور ظريفة الذي هنأ
«االبطال والبطالت ومدربيهم وإدارة النادي
وعىل رأسها املحارض األوملبي الدويل جهاد
سالمة».
وتطــ ّرق يف كلمتــه اىل التحديات التي
واجهــت االتحــاد يف الســنتني األخرتني
خاصة عىل الصعيدين االقتصادي والصحي
وكان االرصار عــىل املواجهــة وإكــامل
الروزنامة الســنوية والدوليــة بحذافرها
دون أي تردد.
ووعد االبطال والبطالت بتدريبات مكثفة
للمنتخب ومشــاركات دولية وتنظيم بطولة
دوليــة كبرة يف لبنان أســوة بالتي نظمها
الســنة الفائتة والتي كانــت ناجحة بكل
املقاييس.
ويف الختام أخذت الصور التذكارية.

الــــــســــــوبــــــر ا ســــــبــــــانــــــي أحــــــــــــد حـــلـــقـــات
ال ــب ــط ــوالت ا وروبــــيــــة عــلــى ا راضــــــي الــعــربــيــة

تنطلــق بطولــة كأس
الســوبر اإلســباين يف
اململكة العربية السعودية،
اليوم األربعاء ،بالكالسيكو
املرتقب بني برشلونة وريال
مدريد ،عىل ملعب امللك فهد
الدويل بالرياض ،وســط
ترقب كبر من عشــاق كرة
القدم.
وتأيت استضافة السعودية
للسوبر اإلســباين ،ضمن
سلســلة بطوالت أوروبية
أقيمــت بالبلــدان العربية ،ريا مدريد يواج ر ونة ا عا مة ا عودية ا ريا ا يو
خــالل الســنوات األخرة،
بالســعودية ،حيث ستقام عىل ملعب «سان
وخرجت بنجاح كبر.
سرو» مبيالنو ،اليوم األربعاء.
ويف ما يخص الســوبر اإلسباين ،أُقيمت
ويعود اختيار هذا امللعب ،الرتباطه بأعىل
النســخة األوىل التي تُلعب خارج إســبانيا،
دخل ميكن الحصــول عليه ،نظرا لســعته
عىل األرايض املغربية وتحديدا يف ملعب ابن
الكبرة.
بطوطة مبدينة طنجة ،عام .201
وتوج يوفنتوس بلقب أول نسخة تقام يف
ولُعبــت البطولة حينها من مباراة واحدة،
السعودية من كأس الســوبر اإليطايل ،عام
بني برشلونة وإشبيلية ،وفاز األول (.)1-2
 ،201عىل حســاب ميالن ( ،)0-1مبلعب
ويف ترشين الثاين  ،201تم االتفاق عىل
إقامة الســوبر اإلسباين يف السعودية حتى الجوهرة املشعة.
ويف النسخة الثانية باململكة ،عام ،201
عام  ،202مقابل  30مليون يورو للنســخة
كان اللقب من نصيب التســيو ،بعد تجاوزه
الواحدة.
ولُعبــت النســخة األوىل للســوبر يف يوفنتوس  1-3بالرياض.
وكانت قطر قد اســتضافت أيضا السوبر
الســعودية ،عام  ،2020مبشاركة برشلونة
بطل الــدوري ،وأتلتيكو مدريد وصيف الليغا ،الرتيك ،الذي جمع بشكتا وأنطاليا سبور
وفالنســيا بطل الكأس ،وريال مدريد «ثالث عىل ملعــب أحمد بن عيل ،حيــث فاز األول
بــركالت الرتجيح ( ،)2-4بعــد التعادل يف
الليغا».
وتوج باللقب ريــال مدريد ،بعد فوزه عىل الوقتني األصيل واإلضايف (.)1-1
هذا باإلضافة إىل إقامة بطولة الســوبر
جاره أتلتيكو مدريد بركالت الرتجيح (،)1-4
اإليطايل عــىل األرايض الليبية  2002حينام
عىل ملعب الجوهرة املشعة بجدة.
وأُقيمت النسخة املاضية للسوبر يف  2021التقى يوفنتوس (بطل الدوري) وبارما (بطل
عىل األرايض اإلســبانية ،بســبب تداعيات الكأس) ،وحســمه اليويف بهــديف نجمه
جائحة كورونا ،قبل أن تعود للســعودية هذا وقائده أليساندرو دل بيرو مقابل هدف واحد
مبلعب طرابلس.
العام ،مبشاركة  4فرق أيضا.
وكانت ثاين مباراة للسوبر اإليطايل تقام
} السوبر اإليطايل }
خــارج إيطاليا بعد نســخة  1 3من كأس
وكان مــن املقرر إقامة النســخة املقبلة السوبر اإليطايل الذي أقيم بالواليات املتحدة
من كأس الســوبر اإليطايل ،التي ســتجمع األمركية.
وأقيم أيضا السوبر اإليطايل بنسخته ()27
بني إنرت ميالن ويوفنتوس ،يف الســعودية
أيضا بحضور جامهري ،يوم  22كانون أول بقطر  ،2014وجمع يوفنتوس ونابويل عىل
املايض ،بعد غيابها عن اململكة يف النســخة ملعب جاســم بن حمد ،وفاز نابويل  -يف
السابقة بسبب جائحة كورونا.
ركالت الرتجيح ،بعد التعــادل  ،2-2ليحصل
لكن االتحاد اإليطاىل قرر عدم لعب املباراة عىل الكأس الثاين يف البطولة.

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تــ ــري ــم الــنــجــمــة م ــاي ــي ــن لــيــرة
نــقــا مــن رصيد
وتخسير وشــطـ
اصدر االتحاد اللبناين لكرة القدم تعميمه االسبوعي ،ونفذ
ما ينص عليه القانون يف حــق نادي النجمة الذي تغ ّيب عن
مباراة الجولة التاسعة التي كانت مقررة السبت امام العهد.
وقرر االتحاد تخســر النجمة هذه املبــاراة بنتيجة صفر
مقابل ثالثة ،وشطب ست نقاط من رصيده العام ،وتغرميه
عرشة ماليني لرة.
وكان رئيس نادي النجمة اسعد الصقال قرر تعليق مشاركة
فريقه يف بطولة لبنان اعرتاضاً عــىل ما وصفه بظالمات
تحكيمية وغ ّيبه عن مواجهة العهد.
وأوقف االتحاد العب نادي سبورتينغ مهدي قبي والعب
شــباب الربج محمد ارناؤوط والعب الربج حســني ابراهيم
ملباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

ّ
س ــبا ات دولي ــة بتزل ـ العم ــق ف ــي ا رز
بمشـــــــــاركة دو بينهـــــــــا لبنـــــــــان

ور ار ي ية

دس ا ا

ا عم

ين ّ
ظم اإلتحاد اللبناين للتزلج عىل الثلج باكورة ســباقاته
لعام  2022يف رياضة تزلج العمق عرب سلسلة سباقات دولية
ستقام بني  12و  1كانون الثاين الجاري (السبت  1الجاري
يوم راحة) يف األرز عىل املسار الذي استحدثته بلدية برشي.
وسيقام الســباق تحت ارشاف االتحاد الدويل الذي انتدب
املندوب الرتيك اوزكان كيونكو لالرشاف عليه.
ترتاوح مســافة السباقات بني  1كلم و 1 2كلم وكلم و 3كلم
و كلم و 10كلم ويشارك فيها  2متزلج ومتزلجة لفئتي الذكور
واالناث كاآليت 14 :متزلج من األرجنتني وتشــييل واملكســيك
واملجر وتشيكيا وترينيداد توباغو و  3متزلج من لبنان.
وتُعترب هذه السباقات األخرة لتصنيف الالعبني لدورة األلعاب
األوملبية الشتوية التي ستقام الشهر املقبل يف بكني (الصني)
قبل انتهاء مهلة التصنيف يف  17كانون الثاين الجاري.
هذا وأنهــت اللجنة الفنيــة يف االتحاد اللبنــاين كافة
التحضرات النطالق البطولة اليوم األربعاء.
جه رئيس االتحاد اللبناين للتزلج فريدي
ويف هذا االطار ،و ّ
كروز الشكر اىل مدرسة التزلج التابعة للجيش اللبناين يف
األرز واىل مغاويــر الجيش ملســاهمتهم الفاعلة يف تجهيز
وتأهيل مسار السباقات.

بس ــب ري ــا مدري ــد ...تهدي ــدات بالقت ــل
تـــطـــا م ــب ــاب ــي فـ ــي مــســق ـ رأسـ ــه

ما

تلقي كيليان مبايب ،مهاجم فريق باريس ســان جرمان
الفرن  ،تهديدات بالقتل يف مســقط رأســه ،بسبب ريال
مدريد اإلسباين.
وارتبط اســم مبايب باالنتقال إىل ريال مدريد خالل فرتة
االنتقاالت الصيفية املقبلة يف صفقة انتقال حر ،بعد انتهاء
تعاقده مع باريس سان جرمان بنهاية املوسم الحايل.
صحيفة «لو باريســيان» الفرنسية كشفت يف تقرير لها
أنه تم رسم صورة ملبايب يف مدينة بوندي التي نشأ فيها عىل
إحدى الجداريات تحمل تهديداً له.
وضمت الجداريــة بعض الكلامت ،مثــل« :مبايب ...أنت
ميت» ،مع صورة له وهو ينام مع الكرة.
كام اشتملت الجدارية عىل صورة أخرى له بقميص منتخب
فرنســا ،مع عبارة« :هو يحب أحالمك وأحالمك ســتعيدك»،
وهي جملة قالها الالعب من قبل تعبراً عن أحالمه الكبرة.
وبحسب صحيفة «ماركا» اإلســبانية ،فإن هذه الرسائل
تهدف إىل مطالبة الالعب بالبقاء يف باريس ســان جرمان
وعدم االنتقال لريال مدريد.
مبايب دخل يف شــهر كانون الثاين الجاري الفرتة الحرة
التي متنحه حق توقيع عقود مبدئية مع ريال مدريد اإلسباين
عىل أن ينضم للفريق الصيف املقبل مجانا.
وتؤكد التقارير القادمة من إسبانيا أن إدارة الريال ستعلن
يف أيار املقبل عن ضم مبــايب من باريس يف صفقة انتقال
حر ،بعد سنوات لالعب يف العاصمة الفرنسية.

ك بة ديوكوفيت  ...ملا ا ترا أستراليا
ً
خـــ ســيــر املــصــن ـ ا و عــاملــيــا؟
تحقق الســلطات األســرتالية فيام إذا كان العب التنس
الرصيب نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف األول عامليا ،قد كذب لدى
دخوله أراضيها.
وكان ديوكوفيتــش قد أثار حالة مــن الجدل خالل األيام
القليلة املاضية ،بعدما ســمحت له أسرتاليا بدخول أراضيها،
رغم عدم حصوله عىل اللقاح الخاص بفروس كورونا ،قبل
أن يتم إلغاء تأشرته يف وقت الحق.
وحصل ديوكوفيتش ،اإلثنني ،عىل حكم قضايئ من محكمة
أســرتالية بالبقاء يف البالد ،رغم عدم تلقيــه أي لقاح مضاد
لكوفيد  ،1بعد تقدمه بطعن عىل إلغاء تأشرته ،لكن الحكومة
األسرتالية ال تزال متلك خيارات لرتحيل املصنف األول عامليا.
وقال ديوكوفيتش إنه مل يزر بلدا آخر يف األسبوعني السابقني
لسفره إىل أسرتاليا ،ما يعني احتاملية إلغاء تأشرته مرة أخرى،
وفقا ملا أكدته مصادر حكومية لوسائل إعالم محلية.
وأكد مصدر من الحكومــة الفيدرالية ،الثالثاء ،لصحيفة
«سيدين مورنينغ هرالد» أنه يجرى حاليا دراسة ملف رحالت
الريايض الرصيب الذي أرســله أثناء تقدمه بطلب الحصول
عىل تأشرة أســرتاليا بإعفاء طبي ،نظرا لعدم حصوله عىل
لقاح.

وسـ ـ إجـــــراءات صحية صــارمــة وبــحــضــور خيامي
ّ
إت ــح ــاد املــاكــمــة يــن ـ ــم ب ــط ــوالت الــف ـ ــات الــعــمــريــة

ار ا

ور ال ا ا قة

يف خطــوة تعكس مدى
الجديــة يف دفــع لعبــة
املالكمة نحو جادة اإلرتقاء
واإلنتشار ،ووســط أجواء
انضباطية لجهــة االلتزام
مبعاير الصحة والسالمة
العامة ،نظّم االتحاد اللبناين
للمالكمــة نهائيات بطولة
لبنان للفئات العمرية (من
عمر  10ســنوات ولغاية 1
سنة) يف قاعة االتحاد يف
يام يتو أ
املدينــة الرياضية بحضور
حشــد كبر مــن الالعبني
واملدربني وأهايل املالكمني
ورجــال الصحافة واالعالم
وتقدّمــه مدير عــام وزارة
الشــباب والرياضــة زيــد
خيامي ورئيس اتحاد اللعبة
املهندس محمــود الحطّاب
وغالبيــة أعضــاء االتحاد
ورئيس جمعية االعالميني
الرياضيني اللبنانيني رشــيد
نصــار وعميــد االعــالم
الريايض يف لبنان يوســف
برجاوي واملنســق االعالمي
لالتحاد ابراهيم وزنه.
وشــارك يف البطولة 4
مالكــامً امتعــوا الحضور
بفنونهم واســتعراضاتهم
واســتحقوا التشــجيع
والتصفيق عىل حسن أدائهم.
وقبل انطــالق املباريات
حب
وبعد النشيد الوطني ،ر ّ
عضــو االتحاد عــيل خليل
بالحضور آمال منهم التعاون
لتحقيق النجاح.
توي أ د ا
ثــم كانت كلمــة لرئيس
االتحاد محمــود الحطاب
أعرب فيها عن اعجابــه باندفاع الجيل الواعد
الناشــ اىل حلبات الفن النبيل متمنياً شبك
األيدي بــني عائلة اللعبة اداريــني ومدربني
وحكام والعبــني لتحقيق النهضة الحقيقية
للمالكمة اللبنانية يف املدى املنظور.
من جهته رشح نائب رئيس االتحاد محمد
الخلييل القوانني الخاصة بالناشــئني متمنيا
التزام املالكمني بالروح الرياضية.
ويف كلمة تشــجيعية له ألقاها من عىل
جــه املدير العام زيــد خيامي اىل
الحلبة تو ّ
املالكمني الصغار مثنياً عــىل اندفاعهم اىل
اللعبة التي تزيدهم ثقــة بالنفس وقوة يف
الجسد مهنئاً أهاليهم عىل تشجيعهم ودعمهم
لفلذات أكبادهم لخــوض غامر «الفن النبيل»
وشــكر االتحاد بشــخص رئيســه محمود
الحطاب للقيادة الحكيمة والرؤية املستقبلية
آمال ان يرى أبطاال للبنان من املشاركني الصغار
بعد عدة سنوات.
وأســفرت نتائج النــزاالت عــن فوز كل

ا

دا

ا ا

ار

من :محمد عيل نور الديــن ،غدي بوكروم،
حســن عي  ،حيدرعيل ســعد ،عيل حمد،
ماريو حداد ،مصطفى مسلامين ،جواد نون،
عيل حريــري ،كارل الزغبي ،كريم بوحمدان،
مهدي األشقر ،عمر رمضان ،مالك دياب ،آدم
يزبــك ،دانيال القاقون ،حمــزة بلهوان ،خالد
شحادة ،مريام عطية ،وليد القاقون ،محمد
أبو خليل ،مارك الحداد وجورج معوض.
هذا وتوىل الفريــق الطبي بقيادة الدكتور
جميل حديب عمليات إجراء الفحوصات لجميع
املالكمني مــع مد ّربيهم قبل الســامح لهم
بالدخول اىل القاعة ،فيام توىل عضو االتحاد
بشارة عبود اإلدارة الزمنية للجوالت «ميقاتيا»،
اىل جانب القيادة التحكيمية من جانب الحكم
القاري هيثم منذر مبعاونة نخبة من الحكام
الدوليــني واالتحاديني واالهتــامم التنظيمي
من قبل املــدرب الدويل إيهاب حمدان والبطل
الوطني نبيل هاشم واملهندس عيل محمود ال
حطاب.

«جائزة سياسية» ...صا يفت النار على الكرة ال هبية
فتــح املــرصي محمد
صــالح ،نجــم ليفربــول
اإلنكليزي ،النار عىل جائزة
الكرة الذهبية ،حيث وصفها
بأنها جائزة سياسية.
واحتل محمد صالح املركز
الســابع يف ترتيب جوائز
الكــرة الذهبية  ،2021التي
تقدمهــا مجلــة «فرانس
فوتبول» الفرنســية ،والتي
فاز بهــا األرجنتيني ليونيل
مي  ،نجم باريس ســان
ال
جرمان الفرن  ،وســط
انتقادات واسعة.
صــالح قدم عامــاً رائعــاً يف  2021مع
ليفربول ،وســجل  22هدفاً خالل املوســم
املــايض يف الــدوري اإلنكليــزي املمتاز،
باإلضافة لتسجيله  23هدفاً هذا املوسم يف
كافة البطوالت.
وقال صالح عن جائــزة الكرة الذهبية يف
حواره مع مجلة «جي كيو» األمركية« :أريد
أن أكون أفضل العب يف العامل».
واستدرك« :لكني سأعيش حياة جيدة حتى
لو مل أفز بالكرة الذهبية ،أحياناً أشعر أن األمر
سيايس».
ونالــت املجلة الفرنســية انتقادات حادة
بسبب طريقة التصويت عىل الجائزة ،وترتيب
بالجائزة هذا العام
النجوم بها ،وفوز مي
رغم عدم فوزه بالدوري اإلســباين أو دوري
أبطال أوروبا.
وعــن حصوله عــىل املركز الســابع يف
الجائزة ،قال صالح« :لســت منزعجاً من هذا
األمر ،ال ميكنني أن أقول لك إنني ال أفكر يف
ذلك ،أشعر أن هذه الجائزة سياسية».
وعن طموحاته يف العام الجديد مع منتخب
مرص ،قال صــالح« :أريد التتويج بكأس أمم
أفريقيا والتأهل مجدداً لكأس العامل».

} صالح يثر الجدل
حول التجديد مع ليفربول }

اىل ذلك ،أثار صالح ،الجــدل مجددا حول
مســتقبله مع النادي اإلنكليزي ،بعدما أدىل
بترصيحات جديدة حول تجديد عقده.
ويرتبــط صالح بعقد مع نــادي ليفربول
حتى صيف عــام  ،2023ودخل ليفربول يف
مفاوضات معه من أجل تجديد تعاقده لفرتة
إضافية ،ال ســيام يف ظل املستويات القوية
التي يقدمها خالل الفرتة األخرة.
وبحســب التقارير الواردة من إنكلرتا ،فإن
صالح يريد الحصول عىل راتب يرتاوح من 400
إىل  00ألف جنيه إســرتليني أسبوعياً ،أكرث
من ضعف راتبه الحايل  200ألف أســبوعياً،
وهو األمر الذي ترفضه إدارة ليفربول.
وقــال صالح يف ترصيحــات ملجلة «جي
كيو» األمركية« :أريــد البقاء يف ليفربول،
لكن األمر ليس بيدي ،هم يعرفون ما أريد ،ال
أطلب شيئاً جنونياً».
وأضاف« :األمر يتعلق بالتقدير ،هذا ما
أطلبــه ،أن يظهروا لك أنهــم بصدد تقديم
أكــرب يشء ممكن ،وأن يقــدروا ما قدمت
للنادي».

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

االربعاء  12كانون الثاين 2022

؟

فيلســوف وطبيب عبــايس .له العديــد من الكتب
واملقــاالت ،واملراســالت العجيبة ،والك ُتــب الطريفة،
والبديعة الغريبة.
إسمه مؤلف من مثانية حروف .إذا جمعت:
 3+1+ +4+دولة آسيوية.
 2+ +1+تلميذ.
 +1+3+4أطراف األصابع.
 7+ +3+مدينة مرصية.
 2+7+3قا َم مقام.
 3+4+من مشتقات الحليب.
 +2+آلة طرب.
 +2من الطيور.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ رئيس حكومة لبناين
ســــابق ،بلــدة يف قضاء
عاليه.
2ـ مدينة بلجيكية ،مدينة
عسل.
نساويةَ ،
3ـ من أعامل شكسبر.
4ـ االســم الثاين لشاعر
ايرلنــدي راحل نــال نوبل،
جزيــرة اندونيســية ،ذهَب
خالص.
ـ نقطنهُ ونقيم فيه ،ولد
النعام ،نبات طيب الرائحة.
جــل،
حــ ّر ،أ
َع الر ُ
ـ َ
مــن الحرشات الصغرة ،من
األلقاب ،من الحبوب.
7ـ نائــب لبنــاين راحل،

ممثل لبناين راحل.
ـ حامم َبــري ،التلطّخ
بالطيب.
ـ الفَوز ،ورك ،أول رئيس
لرتكيا.
10ـ مدينــة فرنســية،
سيفها ،معدن ،متشابهان.
َ
11ـ حك َمت عىل ،االســم
الثــاين لرئيس لبناين راحل،
عاصمة دولة كربى ،شقيق
األب.
12ـ مص ّورون ،لسان النار،
نصل الرمح ،من الطيور.
خصصــت ،هضبة،
13ـ
ّ
كاتــب وعــامل رياضيات
إنكليزي راحل.

الحل السابق
1ـ الرصاص ،إحرتايس
2ـ بوق ،تفاصل ،أبلح
أص
3ـ نريد ،املوصلّ ،
4ـ سدعوا ،أم ،جمل
ـ رب ،مراســل ،مح ّبة،
مشهد
ـ يانا ،أمتّت ،حاصبيا
7ـ جيد ،مراج ،آل
ـ ريــال مدريد ،ســال،

افقيا:

الحمل
) 21آذار  20نيسان)

طيبة قلبك الزائدة تجعل أحد الخبثاء يطمع

األمي
1ـ إبن يج،
ّ
2ـ لورد بايرون ،اد
ندي ،دوري
3ـ رقيعّ ،
4ـ دوما ،أين ،دن
ـ آت ،آر ،كال
ـ صفا ،أأ ،مسالك
7ـ املستعدّ  ،نعيب
أصم ،مل ،رويب
ـ
ّ
ـ حلّوا ،مت ّيز ،وبل

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

الثور
) 21نيسان  21أيار)
رمبا تحصل معك أشياء جميلة تقلب روتني

الرشيك اللطيف فتعمد اىل غمره بالهدايا.

الرطان
) 22حزيران  23متوز)

مشاريع مثمرة ســتكلل بالنجاح بعد فرتة
الحياة ليست كلها مغانم ومكاسب .ستعود
قريبا اىل سابق عهدك بعد توقف قري خارج غر بعيــدة .حياتك العاطفية هادئة ومتزنة،
تأخــذ بنصائح الحبيب وتلمــس التغير يف
عن ارادتك .ال تتجاهل ما وعدت به الحبيب.
شخصيتك.

االسد
) 24متوز  23آب)

العذراء
) 24آب  23أيلول)

عالقاتــك وجاذبيتك تؤثــران عىل اآلخرين
أجــواؤك معقدة بعض الــيشء ،وظروف
تفرض عليك مواجهة بعض املسائل .استمتع بظروف مختلفــة .املجهود الذي تقوم به لن
يف الوقــت الحارض بكل مــا يوفر لك الراحة يضيع هدرا ،بل ســيفتح أمامك فرصة كبرة
للتقدم والنجاح.
والسعادة.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 23ت21 1ت(2

تستغل مخيلتك النشــيطة وق ّوة بصرتك
ور وسعادة اثناء اجتامعات عمل ناجحة
للغاية .عالقتك العاطفية جيدة بشكل عام وان لتتمكن من القيــام مبهامت كثرة يف أقرص
كان هناك بعض املشــاكل الصغرة التي متر وقت ممكن .اعمل املســتحيل الشاعة الفرح
يف محيطك.
بسالم.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

جــدد ارتباطاتــك التي تجلــب لك الرور
تثور عىل وضع حرج ومقلق وتشعر برغبة
يف قلب الطاولة .فعليك بالهدوء .اعط اآلن قلبك والســعادة .مهنيا ،ســتتاح أمامك امكانيات
كبرة حاول استغاللها جيدا ،وال تدعها تفلت
اجازة تستفيد منها لتعيد حساباتك بروية.
من يدك.

الدلو
) 21ك 1 2شباط)

10ـ ص ّمم ،يد ،يبوس
11ـ رأل ،حار ،سم ،بس
إسو ،خال
12ـ اب ،جبّ ،
13ـ سالمة حجازي ،ال
14ـ يحصل ،لواء
1ـ مرص ،كم ،آه
1ـ شب ،سياتل
17ـ هيام ،هرمز
1ـ داليدا،

1ـ من هــو الطبيب واللغوي البولوين الذي إبتكر لغة
االسبرنتو ،الغريبة ،التي ال يفهام إال القليل من الناس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم املادة امللونة التي تصنع من زيت الخروع
وخليط من الشموع املختلفة وزبدة الكاكاو ،وتستعملها
بعض النساء يف التجميل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ كم عدد الثقوب يف حدوة الحصان التي قيل يف أقدم
العصور انها تجلب الح لالنسان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إســم القصة التي كتبها الروايئ االيطايل كارلو
كولودي ،وصدرت عام  1 0وترجمت الكرث لغات العامل
بحيث تحولت لعرشات األفالم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ من هو الشــاعر األمريك الذي ولد يف والية ماين،
ولقب بـ شاعر العائلة؟
وتويف عام 1 2
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما إســم الجائزة االملانية التي تأسست عام 1 0
وأول من فاز بها ،هو أول مستشار ألملانيا الغربية كونراد
اديناور؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية دولة عربية يقع ســوق القرش ،حيث يُباع
قرش ال ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ يف أيــة دولة أوروبية حدثت ثورة القرنفل بتاريخ
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افقيا:

عموديا:

1ـ مدينة أمركية.
جهازحساس.
2ـ
ّ
3ـ أحد الشهور ،رئيس
القوم ومقدامهم.
4ـ رئيس وزراء فرن
راحل.
ـ موسيقي ومغن من
العرص العبايس.

1ـ موسيقي أملاين.
2ـ موقد استخد َم للطبخ
قدميا.
3ـ حاجز ،مليك.
4ـ بلدة يف البقاع.
ـ نخــاف ونفزع من
األمر.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ بلزاك.

1ـ بلباو.

2ـ الروس.

2ـ الينك.

3ـ بيدبا.

3ـ زرد.

4ـ ان ،آر.

4ـ أوبال.

ـ وكالة.

ـ كسارة.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ الشاعر شييل.
2ـ تشيكوسلوفاكيا.
3ـ سنة 1 7
4ـ يف مدريد.
ـ يف مرص.
ـ امللك جورج األول.
7ـ أربعامية جر تقريبا.
الوردي.
ـ اليوبيل
ّ

من أربعة حروف:

بغرض متنحه لــه .يجب أن تثبت قوتك أكرث .حياتك املعتاد .سوف تشعر بانسجام كبر مع

مناسبات سانحة عليك االستفادة منها.

10ـ احســبيه ،جامعة،
ظف َر باألمر.
11ـ عيون املياه ،تخ ّوف.
12ـ ما له قيمة باقية من
عاداتكم ،مغنية كورية.
يبس عصبه،
13ـ شقيق،
َ
ونفــع الطعام ،ييبس
طاب
َ
َ
الخبز.
14ـ أديب رويس راحل.
ض ،أصل البناء،
1ـ فــ ّو َ
ضمر متصل.
1ـ إشتاقت إىل.
17ـ لالستدراك ،من أفالم
سيلفسرت ستالون.
1ـ فنانة مرصية صاحبة
الصورة ،ندَ ى.

عموديا:

س ّمي
ـ أو ،يأس ،وز ،سوزويك
10ـ لنــدن ،أنّــب ،يــم،
ياماها
11ـ العيوب ،ت ّر
12ـ مــارد ،يك ،بوبال،
املس
ّ
13ـ يدينــه ،بولــس
سالمه ،ز ّر

االبراج

1ـ دولة أمركية ،من قوى
األمن.
2ـ فيلسوف صيني ،األمر
السهل.
3ـ يتعلّقــان بالــيشء،
ال َبرش.
4ـ ناقة غزيرة الل  ،نبات
طيب الرائحة ،إكتملت.
ـ مدينة سعودية ،يقوى
ويشتدّ .
ح ّق ،خيط
ـ مالــوا عن ال َ
اإلبرة ،هج َمت.
7ـ محاف بروت سابقا.
ـ سكَبوها ،مكتوب.
ـ عائلة ،بلدة يف البقاع،
فط َن ل مر واهتم.

ترومان كابوت

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

الحوت
) 20شباط  20آذار)

ال تبــد أية موافقة مترعــة قبل التفكر
تأثرات األفالك الســلبية تبتعد عنك ومتدك
بالســكينة والراحة .نشاطك العميل يتيح لك الجدي والعميق يف كافة التفاصيل .انفراجات
بعض األرباح االضافيــة التي لن تجنيها يف واســعة عىل صعيد العمل تعيــد اليك الثقة
الكبرة بالنفس.
مجاالت أخرى.

مصيف لبناين
أرارات
إحرتام
االسكا
الكويت
أفالم
أوكرانيا
الباروك
برلني
بولونيا
بوليفيا
تايوان
ثبات
جدة
حصة
دولة
دبابة
سوباط
سجادة
سلم
سامبا
سانتياغو
شكسبر
صقر
عجيب
عز
عسجد
غندور
فلورنسا
فييتنام
فرسان
فول

SUDOKU

فرن
قرين
كاتو
كيلومرت

كليمنصو
مولير
منازل
ماليزيا

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

مخ
محارضات
منفلوط
مرص.

الحل السابق

الحل السابق
الكامرون
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ال س ـــــــــق لل ـــــــــدوالر بع ـــــــــد تج ـــــــــاوز الـــ  2ألف ـــــــــا واس ـــــــــعار املحرو ـــــــــات تحل ـــــــــق
(تتمة ص(1
«جاهزون يف أي يوم يســتدعينا الرئيس عون وال مشــكلة
شــخصية معــه  ،بالعكس نلتقي معه اســرتاتيجيا» ،لكنه
اضــاف« :نحن ال نؤيد حواراً للصورة وأي قرار يأخذه الفريق
الذي ســيجتمع ،والذي ســيكون فريقنا ،سنوافق عليه ولن
نحر اىل الحوار من أجل الصورة أي أنّنا لن نشــارك».

} ال سقف للدوالر }

وعىل وقع لقاءات بعبدا كان الدوالر يقفز لعتبة الـ  33الفا
واملحروقات اىل مستويات غر مسبوقة مع وصول صفيحة
البنزين لعتبة الـ  37الف لرة ،املازوت  3الف لرة وقارورة
الغاز لـ  34الفا ،ما انعكس تلقائيا ارتفاعا اضافيا بأســعار
السلع الغذائية واملواد االستهالكية كافة.
ونبهت مصادر مالية اىل ان ال ســقف لسعر الرصف الذي

بات واضحا انه تتحكم به اجندات سياسية االرجح خارجية،
وقالت لـ «الديار« »:وحدها تسوية سياسية قادرة عىل لجم
االرتفاع املتواصل بســعر الرصف ...اما عودته اىل مستويات
منخفضة فمرتبطة باملفاوضــات مع صندوق النقد الدويل
التي ال يبدو انها ســتصل اىل نتائــج عملية قبل االنتخابات
النيابية املقبلة».
وباالمس وقــف املواطنون بالطوابر امام االفران يف ظل
مخاوف من انقطاع الخبز ،ما دفع نقيب أصحاب األفران يف
جبل لبنان أنطوان سيف اىل التأكيد ان «الرغيف متوافر ،ولكن
قد يكون بشكل غر كاف اليوم يف السوق والسبب يعود لقلّة
وجود القمح يف املخازن واملطاحن ال متلك املخزون الكايف».
وكشف سيف انّ «آالف ربطات الخبز ته ّرب إىل سوريا وكذلك
الطحني وعىل الدولة ضبط هذا األمر».
من جهتها ،أكدت نقابة ماليك ومســتثمري معامل تعبئة
الغاز املنزيل برئاسة النقيب انطوان ميني يف بيان أن «أصحاب

هذه املعامل يتكبدون خســائر ال يستطيعون االستمرار فيها
أسبوعيا» ،متســائلة «أين جعالة صاحب املعمل ومصاريف
تشــغيل املؤسســة من عــامل ومازوت وكهربــاء ومالية
ورضائب»؟

} سالمة ممنوع من السفر ؟ }

يف هذا الوقت ،أصدرت النائبة العامة االستئنافية يف جبل
لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع ســفر بحراً وجواً وبرا
بحق حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة ،بناء عىل الشكوى
املقدمة من الدائرة القانونية ملجموعة الشــعب يريد اصالح
النظــام ممثلة باملحاميني هيثــم عزو وبيار الجميل .وذكرت
قنــاة الجديد نقالً عن القاضية عــون أنها تواصلَت يف هذا
مع املدّ عي العام التمييزي غسان عوديات واملدير العام
الشأن َ
توضح
ل مــن العا ّم اللواء عباس ابراهيــم لكن من دون ان
َ
موقف كل من الجهازين القضايئ واالمني ومدى موافقتهام
َ

عىل قرارها ،ال سيام انها اعرتفت ان اللواء طوين صليبا رئيس
جهاز امن الدولة رفض التجاوب معها وكشــفت أنّها سوف
يحر
ُ
تَســتدعي سالمة إىل جلســة يو َم الخميس وإذا مل
قبل أن تُصد َر بال َ بحث وتحر
فســتك ّر ُر الدعو َة مر ًة واثنتني َ
رشة أيام
بحقه .وكشــفت عون أنّها اتخذت قرا َرها هذا بعدَ َع َ
«ووصلَت
من االســتجوابات شَ ملت عدداً من مديري املصارف
َ
اىل قناعة انو حرام ما يتوقف».
وردت النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضية غادة
عــون عىل ما ورد يف نرشة اخبار «الجديد» ،وقالت يف بيان:
«تصويبا ملا ورد يف نرشة اخبار املســاء عىل «الجديد» ،ورد
يف هذه النرشة اين قلت عن رياض سالمة «حرام ما يتوقف»
هــذا غر صحيح بتاتا .انا مل اقل هــذا الكالم عىل االطالق،
ونحــن كنيابة عامة نطبق دامئا املبدأ القائل :ان كل انســان
بريء حتى تثبت ادانته ،إنا حفاظا عىل االدلة اصدرت قرارا
مبنع السفر».

الخارجي ـــــــة ا ميركي ـــــــة :ل ـــــــن ننا ـــــــ ا م ـــــــن ا وروب ـــــــي دون مش ـــــــاركة الحلف ـــــــاء
(تتمة ص(1
ستحتاج إىل املناقشة يف املحافل املتعددة األطراف».
كام شــددت شرمان عىل أنه «بينام تلتزم الواليات املتحدة
بالدبلوماسية ،فإنها تقف عىل أهبة االستعداد لفرض تكاليف
اقتصادية وسياسية كبرة» ،مرش ًة إىل أنّه «بالتنسيق الوثيق
مع حلفائها ورشكائها إذا صعدت روســيا إجراءاتها العدوانية
ضد أوكرانيا».
كام لفتت الخارجية إىل أنّ «نائبة وزير الخارجية ســتزور

بروكسل إلطالع مجلس شامل األطل عىل محادثات جنيف»،
مضيف ًة أنّه «كام ســتجتمع مع اللجنة السياســية واألمنية
التابعة لالتحاد األورويب».
وسرتأس شرمان الوفد األمريك يف اجتامع مجلس الناتو
روسيا اليوم يف  12من كانون الثاين.
يف الضفة األخرى ،أعلن الكرملني أمس الثالثاء «أال ســبب
جوهرياً للتفاؤل بشأن املحادثات األمنية يف جنيف».
وقال مصدر يف الوفد الرويس املفاوض ،إنّ الجانب األمريك
وعد أن يرد خطياً عىل مقرتحات الضامنات األمنية التي طالبت

بها روسيا.
وأضاف دميرتي بيســكوف الســكرتر الصحايف للرئيس
«تم تنبيه الوفد األمريك إىل أنّ
الــرويس فالدمير بوتني أنّه ّ
عدم القبول بالضامنات األمنية سيهدد األمن العاملي».
وكشــف املصدر نفســه أنّ «الكرملني سيقرر يف املستقبل
القريب ما إذا كان من املنطقي مواصلة املباحثات مع الواليات
املتحدة بشأن الضامنات األمنية».
ووفق املتحدث باســم الكرملني فإن «هناك جولة مباحثات
جرت اإلثنــني ،والتي رمبا أعطت املقطع األســايس ،واألهم

للصورة ،لكنها ال تزال غر مكتملة».
وتعليقــاً عىل آفــاق مواصلة املباحثات بشــأن الضامنات
األمنية ،أوضح بيسكوف أنه «سيتم استكامل املباحثات خالل
بضعة أيام ،وبعد ذلك فقط سيكون من املمكن أن نفهم بشكل
أو بآخر كيف سنتحرك وبأي طريقة ،وهل سيكون هناك منطق
يف ذلك».
يأيت ذلك ،فيام أعلن املتحدث باســم البنتاغون جون كريب
اســتعداد الواليات املتحدة لبحث مســألة نرش الصواريخ يف
أوروبا مع روسيا.

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبو حاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للمفاوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات النووي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فيين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(تتمة ص(1
العقوبات.كــام أجرى أوليانــوف اجتامعا آخر مع املبعوث
األمــريك الخاص بإيران روبرت مــايل ،مضيفا أن الحوار
الثنــايئ الرويس األمريك تقوده وحدة الهدف املتمثلة يف
إعادة إحياء االتفاق وهو يتســم برباغامتية كبرة ،وشــدد
عىل أن هذه املامرســة تســتحق أن متتــد ملجاالت أخرى
مشرتكة.

} اجتامع جديد }

ويف ســياق متصل ،قالت مصادر مقربة من مفاوضات
فيينــا إن أطراف االتفــاق النووي عقدت اجتامعا جديدا مع
الواليات املتحــدة دون حضور إيران ،والتي ترفض الجلوس
حول طاولة واحدة مع واشنطن.
وأضافــت املصــادر أن جدول أعــامل االجتامع ركز عىل
النقــاط الخالفية ،والتي ما زالت تحول دون تحقيق اخرتاق
يسمح بالحديث عن نجاح املفاوضات.
وقالــت املصادر ذاتهــا إن املفاوضات دخلــت منعطفا

حاســام ،وإن هذا األسبوع ســيحدد مسار هذه املفاوضات
ومستقبلها.
واستؤنفت قبل أكرث من أسبوع مفاوضات إحياء االتفاق
النووي يف جولتها الثامنة ،وخيم عليها تشــديد إيران عىل
أن وجودها عىل الطاولة يقترص فقط عىل التباحث بشــأن
امللف النووي دون ســواه ،وأنها ترفض أي سقف زمني يحدد
عملية التفاوض يف إطاره.
وكانــت إيران رصحــت االثنني بأنها تتفــاوض بواقعية
يف فيينا وليســت متفائلة أو متشامئة بشأن سر العملية
التفاوضية ،وأضاف املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
ســعيد خطيب زاده يف مؤمتــر صحفي أن ما يجري يف
فيينــا هو «نتيجة جهود من كل األطراف الحارضين للتوصل
إىل اتفاق موثوق به ومستقر».

} امللفات األربعة }

وأوضــح املتحدث نفســه أن تقدما جيــدا تم إحرازه يف
امللفات األربعة التي تناقش ،وهي «رفع العقوبات ،واملسألة
النوويــة ،والتحقق مــن رفع العقوبــات ،والحصول عىل

ضامنات عدم االنسحاب من االتفاق النووي».
وأضاف املتحدث أنه «تبقى مسائل أخرى مهمة للمناقشة
حول النووي ،لكننا حققنا نتائج بشأن عدة نقاط ،وسنتقدم
أكرث يف حال توفرت اإلرادة عند األطراف األخرى» ،مشــددا
عــىل أن طهران تتفــاوض «بواقعية وليســت متفائلة أو
متشامئة من عملية التفاوض».
وتخوض إيران مباحثات يف فيينا تهدف إىل إحياء االتفاق
النووي املربم عام  201بشــأن برنامجهــا النووي ،وذلك
مــع األطراف التي ال تزال منضوية فيه (فرنســا وبريطانيا
وروســيا والصني وأملانيا) .وتشارك الواليات املتحدة التي
انســحبت أحاديا من االتفاق عام  201بشكل غر مبارش
يف املباحثات.
وبدأت مفاوضات فيينا نيســان املــايض ،وبعد تعليقها
زهاء أشهر بســبب االنتخابات الرئاسية اإليرانية اعتبارا
من حزيران  ،2021تم اســتئناف املفاوضات أواخر ترشين
الثاين املايض.
وتشدد طهران خالل املباحثات عىل أولوية رفع العقوبات
التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من االتفاق،

والحصول عىل ضامنات بعدم تكرار االنسحاب األمريك.
يف املقابــل ،تركز الواليات املتحــدة واألطراف األوروبية
عــىل أهمية عودة إيران الحرتام كامــل التزاماتها مبوجب
االتفــاق ،التي بــدأت بالرتاجع عنها عــام  ،201ردا عىل
انسحاب واشنطن.

} موقف إ

ائيل }

مــن ناحية أخرى ،قال رئيــس الوزراء اإل ائييل نفتايل
بينيت أمام لجنة يف الربملان اإل ائييل (الكنيست) االثنني،
إن تل أبيب ليســت طرفا يف االتفاق النووي اإليراين وليست
ملزمة به ،و»لن تتقيد مبا ستتمخض عنه املحادثات النووية
مع إيران ،وستواصل االحتفاظ بحرية الترصف الكاملة ضد
إيــران يف أي مكان ،ويف أي وقت من دون قيود».
وأضاف بينيت «إيران ترســل إلينا خصومها وأسلحتها،
نحن نواجهها ليل نهار» ،ونقلت عنه هيئة البث اإل ائيلية
الرســمية قولــه «نحن نقــوم مبا هو أبعد مــن الهجوم
املســتمر ،وليس فقط الدفاعي» ،مــن دون إيراد مزيد من
التفاصيل.

رئيـــــس كازاخســـــتان :انســـــحاب تدريجـــــي لقـــــوات «حفـــــ الســـــام» بعـــــد يوميـــــن
(تتمة ص(1
وسط اضطرابات عنيفة شهدتها البالد.
وتعليقا عىل ترصيحات توكاييف ،قالت الرئاسة الروسية إن
قرار إخراج قوات حف الســالم التابعة ملنظمة معاهدة األمن
الجامعي ،من كازاخســتان ،من حــق األخرة وال يحق ألحد
االعرتاض عىل ذلك.
وأوضح املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيســكوف يف
مؤمتر صحفي عقده أمس الثالثاء ،بالعاصمة موســكو أن
الدولــة التي طلبت دخول قوات حف الســالم الجامعية إىل
أراضيهــا هي التي يحق لها أيضا البت بإخراجها ،يف إشــارة
إىل كازاخســتان ،وأضاف «هذا نتيجــة تحليلهم وال يحق لنا

االعرتاض عىل ذلك».
وعقــب اندالع االحتجاجات يف  2كانون الثاين الجاري ،دعا
رئيس كازاخســتان موسكو باعتبارها تقود هذه املنظمة إىل
إرسال قوات للمساعدة يف تأمني وحامية بالده.
ونرشت روســيا بالفعل قوات يف هذا البلد الواقع بآســيا
الوســطى ،يف إطار قوة متعددة الجنســية من الجمهوريات
السوفياتية السابقة.

} منظمة الدول الرتكية }

من ناحية أخرى ،قال وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش
أوغلو إن الوقوف إىل جانب كازاخســتان الشقيقة ،بأوقاتها
العصيبة ،واجب يقع عىل عاتق منظمة الدول الرتكية.
جــاء ذلك يف كلمــة بافتتاحيــة االجتامع االســتثنايئ

االفــرتايض ،لــوزراء خارجية منظمة الــدول الرتكية ،الذي
ُعقد مبشــاركة وزراء خارجية تركيا وكازاخستان وأذربيجان
وقرغيزيا وأوزبكستان.
وأضــاف جاويش أوغلــو :نقف إىل جانب كازاخســتان،
ومســتعدون لتسخر كافة إمكاناتنا لها ،ألنها تعد واحدة من
أهم أعمدة املنظمة.
وأوضح أن منظمة الدول الرتكية تتابع تطورات األحداث يف
هــذا البلد ببالغ القلــق ،معربا عن تعازيه يف ضحايا األحداث
املؤسفة ومتنياته بالشفاء العاجل للمصابني.
عرب وزراء خارجية الدول األعضاء مبنظمة الدول الرتكية
وقد ّ
عن استعدادهم لتقديم الدعم الالزم إلدارة وشعب كازاخستان،
من أجل التغلب عىل األزمة الحالية.
وأعرب الوزراء يف بيان ،عقب اجتامعهم االســتثنايئ عرب

الفيديو ،عن دعمهم ملا ســموها أجندة اإلصالح التي وضعها
رئيس كازاخستان.
كام دان البيان أعــامل العنف والتدمر التي تُعرض األرواح
للخطر ،وتعطل النظام العام وتُر باملمتلكات.
وشــدد عىل أهمية التمســك بالقواعد واملباد األساسية
للقانون الدويل ،وأكد دعم كازاخستان يف مكافحة اإلرهاب.
وأشــار يف كلمة ألقاها ،خالل مشــاركته باجتامع طار
لــوزراء خارجية منظمة الدول الرتكية عقد عرب تقنية فيديو
كونفرنس ،إىل أنهم شددوا عىل أهمية السالم واالستقرار يف
كازاخستان عرب بيان صادر باسم الدول األعضاء.
ولفت إىل أن كازاخســتان تشــهد أكرث األوقات حرجا يف
تاريخها الحديث ،وذلك نتيجة العنف واملامرسات غر القانونية
من قبل القوى املتطرفة يف أملايت واملدن األخرى.

كورون ــــــــا :أك ــــــــر م ــــــــن ملي ــــــــون اصاب ــــــــة ف ــــــــي أمي ــــــــركا ف ــــــــي ي ــــــــوم واح ــــــــد
«فاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزر» تعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ار
عادت الواليات املتحدة لتسجل أعىل رقم يومي عاملي
منذ بــدء جائحة كورونا .وبينــام يواصل أوميكرون
انتشــاره الريع ،أعلنت رشكة فايزر إمكانية التوصل
إىل لقاح ألوميكرون بحلول آذار املقبل.
فقد أظهر إحصاء لرويرتز أن الواليات املتحدة سجلت
مــا ال يقل عن  1 13مليون إصابــة بفروس كورونا
االثنني ،يف أعىل رقم يومي تسجله أي دولة بالعامل.
وكان الرقم القيايس السابق  1 03مليون حالة سجل
يف الثالث من كانون الثاين ،ومل تبلغ جميع الواليات عن
اإلصابات االثنني ،لذلك من املرجح أن يكون الرقم النهايئ
أعىل حتى من ذلك.
وقد شهد العامل تسجيل نحو مليوين إصابة خالل الـ
 24ســاعة املاضية ،مع تسجيل مزيد من الدول معدالت
قياسية ،بينام كشفت دول عن تأثرات اقتصادية سببها
تفيش املتحور أوميكــرون ،كام أن دوال أخرى وضعت
اإلجراءات املتخذة للحد من الوباء موضع التنفيذ.
وأظهرت بيانات رســمية االثنني أن فرنسا سجلت ما
يقــرب من  4ألف إصابة جديدة بكوفيد  ،1مام دفع
متوسط اإلصابات الجديدة عىل مدى  7أيام إىل مستوى
مرتفــع جديد عند  2ألفا و 14حالة ،وهو اليوم الـ
 14عىل التوايل الذي يشهد ارتفاعا.

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

ويف إيطاليــا ،مارس رئيس الــوزراء ماريو دراغي
ضغوطــا جديدة عىل غر املحصنني االثنني ،قائالً إنهم
سبب «معظم مشــاكل» البالد التي تشهد تفشيا قويا
للمتحور أوميكرون.
ووفقًا ل جراءات الجديــدة التي دخلت حيز التنفيذ
االثنــني ،ال يســمح لغر امللقحني ضــد «كوفيد »1
بالذهاب إىل املطاعم أو الســينام أو املسابح أو النوادي
الرياضية أو استخدام وسائل النقل العام ،يف حني أعيد
فتح املدارس.
وكانــت إيطاليا أول دولة أوروبيــة تتأثر بفروس
كورونــا مطلــع عام  2020وســجلت واحدا من أعىل
معدالت الوفيات مع وفاة  140ألف شخص.

} رفع قيود السفر }

هذا ووافقت دول االتحاد األورويب االثنني ،عىل إنهاء
قيود الســفر التي فرضتها سابقا عىل منطقة جنوب
القارة األفريقية.
وأعلنــت الحكومة الفرنســية ،التــي تتوىل حاليا
الرئاســة الدورية ملجلس االتحاد األورويب ،يف تغريدة
عــىل تويرت موافقة أعضاء االتحاد األورويب عىل رفع
فرتة الطوار والســامح باستئناف السفر الجوي مع
دول جنوب أفريقيا.
مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون
مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص
مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

وأكدت الحكومة أن املســافرين ال يزالون بحاجة إىل
االلتزام باملتطلبات الصحية املحددة لدخول دول االتحاد
األورويب.
وقــررت دول االتحــاد األورويب يف ترشين الثاين
املايض ،حظر الرحالت الجوية من بوتسوانا وإسواتيني
وليســوتو وموزمبيــق وناميبيــا وجنــوب أفريقيا
وزميبابوي لوقف انتشــار متحور أوميكرون الذي تم
اكتشافه ألول مرة يف بوتسوانا وجنوب أفريقيا.

} لقاح }

عــىل صعيد آخر ،ذكر الرئيس التنفيذي لرشكة فايزر
ألربت بورال أن مثة حاجة للقاح يســتهدف الســاللة
أوميكــرون املتحورة من فــروس كورونا وأن رشكته
ميكنها إنتاج واحد من هذا القبيل بحلول آذار املقبل.
وقــال بورال إن فايزر ورشيكتها بيونتك تعمالن عىل
كل من نســخة لقاح تستهدف أوميكرون وعىل أخرى
تشــمل اللقاح السابق وآخر مقاوما للسالالت املتجددة
الريعة االنتشار.
وأضــاف بورال ،أن لقاحــات «كوفيد  »1قد ينتهي
بها الحال ألن تصبح سنوية بالنسبة ملعظم الناس وأن
بعض املجموعات األكرث عرضة للخطر قد تكون مؤهلة
للحصول عليها دوريا خالل فرتة زمنية تقل عن العام.

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

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