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محمد بلوط

البــارز أمس اعالن ثنايئ حركة أمــل وحزب الله يف بيان 
مشرتك لهام عن »العودة للمشاركة يف اعامل مجلس الوزراء 
من اجل اقرار املوازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعايف 

االقتصادي«.
وجاء هذا القــرار ليخرق جدار االزمة الحكومية يف اجواء 
تؤرش اىل عودة العافية، وان كان تحت عنواين املوازنة وخطة 
التعايف االقتصادي، اىل الحكومة الستئناف مامرسة دورها 
ومســؤولياتها بنشاط كامل، ال ســيام عىل صعيد التصدي 

لالزمة االقتصادية واملالية يف البالد.
وتقول مصادر مطلعة لـ »الديــار« ان هذا القرار جاء يف 
للثنايئ الشيعي، ومشاورات  اعقاب مشاورات وتقويم دقيق 
جرت بني الرئيســني بري وميقايت يف االســبوعني املاضيني 
تركزت عىل املشــاركة يف جلســة املوازنة واهمية انجازها 
مع خطــة التعايف من اجل العمل ملواجهــة تداعيات االزمة 
االقتصاديــة واملالية املتفاقمة وتحســني ظــروف وتقدم 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.
وتضيف املصادر ان هذه املشاورات جرت يف اجواء ايجابية، 
مع تأكيد الرئيس بري عىل التمسك بتصويب مسار التحقيق 
يف انفجار املرفأ وعدم تخيل الثنايئ الوطني امل وحزب الله 

عن موقفه الثابت يف هذا الشأن.

{ بيان أمل وحزب الله {
وعكس بيان الثنــايئ امل وحزب الله هــذا املوقف حيث 
أكد »االســتمرار يف مواصلة العمل من اجل تصحيح املسار 
القضايئ وتحقيــق العدالة واالنصاف، ومنع الظلم والتجني، 

ورفض التسييس واالستنساب املغرض«.
وطالب السلطة التنفيذية بالتحرك »الزالة املوانع التي تعيق 
تشكيل لجنة تحقيق برملانية وفق ما يفرضه الدستور ملعالجة 
االعراض والظواهر غري القانونية التي تتعارض مع احكامه 
ونصوصه الواضحة وابعاد هذا امللف االنساين والوطني عن 

السياسة واملصالح السياسية«.
واذ أشار »اىل االنهيار الكبري يف سعر اللرية وتراجع القطاع 
العام وانهيــار املداخيل والقوة الرشائيــة«، اكد البيان عىل 
االستجابة لحاجات املواطنني الرشفاء، الفتاً يف الوقت نفسه 
اىل ان قرار أمل وحزب الله هو »منع اتهامنا الباطل بالتعطيل 

ونحن االكرث حرصاً عىل لبنان وشعبه وأمنه االجتامعي«.
وجــدد البيان االشــارة اىل »الخطوات غري الدســتورية 
التي اعتمدها املحقق العــديل يف قضية تفجري مرفأ بريوت 
واملخالفات القانونية الفادحة واالستنســابية والتســييس 

املفضوح وعدم احرتام وحدة املعايري«.

{ املوازنة لإلنجاز قريباً {
ووفقــاً للمعلومات التي توافرت لـــ »الديار« من مصادر 
وزارية مطلعــة، فان اعــداد املوازنة قطع شــوطاً مهامً، 
وخصوصــاً يف ضوء سلســلة اجتامعات عقدهــا الرئيس 
ميقايت خالل االيام املاضية بعيداً عن االضواء مع وزير املال 

ووزراء ومسؤولني معنيني، ومشاورات مع الجهات املانحة.
واضافــت املصــادر ان رئيس الحكومة سيســتكمل هذه 
االجتامعــات يف االســبوع املقبل، آملة يف انجــاز املوازنة 

 )تتمة املانشيت ص12)

تركت خطوة حركة امل وحزب الله باعالنهام املشــاركة يف جلســات مجلس الوزراء 
ارتياحاً كبرياً يف الشــارع اللبناين بدت أوىل مالمحه بانخفــاض الدوالر اىل ما دون ال 
25 الف لرية لبنانية. خطوة حزب الله وحركة امل تدل عىل بعدهام الوطني وشــعورهام 
بهموم الناس ووجعهم برضورة عودة الحكومة اىل االجتامع بعد انقطاع دام ثالثة أشهر. 
املطلوب من جميع االفرقاء السياسيني يف لبنان مالقاة الثنايئ الشيعي الوطني بااليجابية 

ذاتها بهدف خروج لبنان رويدأ رويداً من األزمة االقتصادية الكبرية التي يعاين منها.

ــار ــ ــدي ــ ــق ال ــ ــري ــ ــىل ط ــ عـ

»الديار«

ــبـــطـــوالت األوروبــــيــــة : الـ
مانشســـــتر ســـــيتي يحسم
قمتـــــه مع تشلســـــي )0-1)

ــاة ــ وف حـــالـــة   14  : ــا«  ــ ــ ـــورون ــ »كـ
ــدة ــ ــديـ ــ جـ إصـــــــابـــــــة  و6019 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 6019  
حالة جديدة مصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 814631.
وأوضحــت الوزارة أنّه »تّم تســجيل 5877 إصابة بني 
املقيمني و142 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تسجيل 14 وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 9367».
ص 10

أعــرب وزيــر الخارجية 
بلينكن،  أنتــوين  األمرييك، 
وحلف  بالده  اســتعداد  عن 
»الناتو«  األطليس  شــامل 
عــىل مواصلة الحــوار مع 

روسيا.
يف  بلينكــن  وكتــب 
»تويرت«:  موقع  يف  تغريدٍة 
»الواليــات املتحــدة وحلف 
شــامل األطلــيس متحدان 
الحوار  ملواصلة  ومستعدان 

املتبادل مع روسيا«.
مــن جهته، حّمــل وزير 
سريغي  الرويس،  الخارجية 
»الناتو«  حلــف  الفــروف، 
املســؤولية عن محاولة جر 

باسم  املتحدثة  أشــارت 
البيت األبيض،جني ســايك، 
إىل حــدوث »بعض التقدم« 
النوويــة  املحادثــات  يف 
لكنهــا قالت يف  فيينا،  يف 
املقابــل: »إذا مل نتوصل إىل 
تفاهم قريباً بشــأن العودة 
املتبادلة إىل االتفاق النووي، 
التفكري  علينــا  فســيتعني 
يف مســار مختلف للميض 

قدماً«.
للصحفيني  سايك  وقالت 
يف البيت األبيض إن الرئيس 
األمــرييك جو بايــدن »لن 
يسمح إليران بامتالك سالح 
نــووي«، وأضافــت: »قبل 

ــل ــي ــضــل ــة ت ــ ــ ــوج ــ ــ ــة وقــــرصــــنــــة وم ــ ــوه ــ ــم ــ ــة م ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــو غـــــــزو أوكــــرانــــيــــا ــ ــاري ــ ــن ــ ــي ــف ســ ــشـ ــكـ واشــــنــــطــــن تـ
ــا ــي ــوار مـــع روس ــ ــح ــ ــدون ملـــواصـــلـــة ال ــع ــت ــس بــلــيــنــكــن : م

مـــــــشـــــــيـــــــدة بـــــــــــــــــدور الـــــــصـــــــيـــــــن وروســـــــــيـــــــــا
ــي فيينا فـ ــة  ــي ــخــاف ال ــا  ــضــاي ــق ال انــحــســار  تـــؤكـــد  إيـــــران 
ــران ــع طــه ــة لــلــتــعــامــل مـ ــل ــدي ــارات ب ــ ــي ــ ــب خ ــدن طــل ــايـ بـ

حشود روسية عىل حدود اوكرانيا خالل االجتامع اليوم

القوى  التونســية  النهضة  دعت حركــة 
التنسيق فيام  املناهضة للسلطة الحالية إىل 
ونّددت  الدميوقراطي،  املسار  الستعادة  بينها 
مع أحزاب أخرى ومنظامت بقمع قوات األمن 
الثورة،  التي خرجــت يف ذكرى  للمظاهرات 

يف حني انطلقت أمس »استشارة إلكرتونية« 
بشــأن اإلصالحات الدســتورية التي يعتزم 

الرئيس قيس سعّيد تنفيذها.

ــــس ــون ــ ــع املـــــــظـــــــاهـــــــرات فـــــــي ت ــ ــمـ ــ ــد قـ ــ ــعـ ــ بـ
النهضة تدعو للتنسيق الســــــتعادة الديموقراطية

االحتجاجات تعم شوارع العاصمة التونسية

أمس  العراقي  الجيش  أعلن 
إحباط هجــامت بـ3 طائرات 
مســرية، حاولت اســتهداف 
يف  الجويــة  بلــد  قاعــدة 
محافظة صالح الدين شاميل 

البالد.
وذكرت خلية اإلعالم األمني 
)رســمية تتبع وزارة الدفاع( 
-يف بيان لهــا- أن 3 طائرات 
املحيط  من  اقرتبت  مســرية 
الجنويب لقاعــدة بلد الجوية 

يف محافظة صالح الدين.
متت  الطائرات  أن  وأضافت 
من  املجردة  بالعني  مشاهدتها 
بحامية  املكلفــة  القوة  قبل 
والتأكد من  الخارجية،  األبراج 
حيث  معادية،  طائــرات  أنها 
قامت القوة بفتح النار باتجاه 
الذت  التــي  الطائرات  هــذه 

بالفرار.
وقال آمر قاعدة بلد الجوية 

اللواء الركن ضياء محســن لوكالة األنباء العراقية 
)واع( إنه »يف الســاعة الخامسة والربع من فجر 
امس، تم رصد اقرتاب 3 طائرات مسرية من قاعدة 
بلد الجوية، وأصدرت أمرا بإطالق النار عليها، والذت 
الطائرات بالفرار«، مبينا أن »الجو كان ضبابيا ومل 

تستطع هذه الطائرات استهداف القاعدة«.
وأشــار إىل أنه تم »اتخاذ إجراءات أكرث شــدة 
باستخدام طائرات مسلحة  القاعدة  لتأمني محيط 
ومســرية، ملعالجة أي هدف معاد، وكذلك استخدام 

أسلحة الدفاع الجوي املوجودة يف القاعدة«.
وقاعدة بلد الجوية شــاميل العراق تعترب كربى 

القواعد العسكرية الجوية يف 
طائرات  أرساب  وتضم  البالد، 
األمريكيــة،   )16-F( إف-16 
العسكرية  القواعد  تضم  كام 
األمرييك  الجانب  فنيني مــن 
صيانــة  يف  للمســاعدة 

الطائرات.

{ هجوم
عىل قاعدة زليكان {

ويف تطــور آخــر، أفــاد 
هجوم  بوقــوع  أمني  مصدر 
بصاروخني عىل قاعدة زليكان 
شامل  تركية  قوات  تضم  التي 

رشق مدينة املوصل.

تعرضت  القاعــدة  وكانت 
الجاري  الثــاين  يف 3 كانون 
ســقطت  قذائف  بـ7  لهجوم 
عىل مقربة منها، دون وقوع 
أرضار مادية أو برشية. ونقلت 
العراقية  نيوز«  »شفق  وكالة 
أمس عن مصدر أمني قوله إن محيط قاعدة زليكان 
الرتكية يف نينوى تم اســتهدافه بصاروخني من 
نوع »كاتيوشــا«، وإن القصف مل يسفر عن وقوع 
إصابات يف صفوف القوات الرتكية املوجودة داخل 

القاعدة.

إحــــــــــــبــــــــــــاط هــــــــجــــــــمــــــــات بـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرات مــــــســــــيــــــرة
عــــــلــــــى قـــــــــاعـــــــــدة بــــــلــــــد الـــــــجـــــــويـــــــة شـــــــمـــــــال الـــــــعـــــــراق

)التتمة ص9( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

حطام احدى املسريات

عمليــــــات بيع أراضي املســــــيحّيين عادت 
 لتطال عاليه وبحمدون والدامور وجزين و...

ــا  ــدوده ــة ح ــّي ــرك ــي ــات األم ــان ــضــم ال
ــي ــان ــن ــب ــل ــي« ال ــ ــذاكـ ــ ــتـ ــ ــدم »الـ ــ ــ ع

أزمــــــة التعليم : مشــــــاكل معاصرة 
معّقــــــدة وعقليــــــات تقليدية قاصرة

صونيا رزق    ص 3 الدكتور ميالد السبعيل    ص 6ميشال نرص    ص 2

)التفاصيل ص 9)روســــــيا تعلن انســــــحاب قواتها الكامل من كازاخســــــتان



عي بو عي

فــات عىل »أصحاب« األحزاب عموما إذيتهم ، ومات عندهم 
النــدم عــىل ما إقرتفــت أياديهم عن قصــد أو خنوع وجهل 
باملجتمع املســيحي، وإســرتاحت لديهم فضائل الضمري عند 
نقطة الالرجوع عن الخطايا التاريخية املرتكبة بحق شــعبهم 
املؤسس للكيان، وباتوا ملحقني ركضا« بقوافل تبويس األيدي 
الخارجية يف سباق مع أخوتهم يف الوطن، وبات الجميع يف 

املركب الغارق سوى من اصوات اإلستغاثة دون صدى .
ال يحتاج الكالم عن وحدة املســيحيني هذه املقدمة فحسب 
بل يكفي وفق مصادر دينية مسيحية اإللتفات اىل واقع حال 
املسيحيني املستأجر بألسن السباب والشتيمة والحقد يف حق 
بعضهم، وكأن الخري يتدفق عىل ناســهم وأهلهم فيام الواقع 
ء بالكوارث والهجرة والجوع، وكأن دروس املا نالت  ينبــ
ذكراهــا  لدى االحزاب صفرا« مكعبا ال ميح ومن جديد وفق 
املصادر نفســها تّذكر املسيحيني جميعا أن عنوان االنتخابات 
يف لبنــان هو التايل: »ال معارك تذكر لدى الرشكاء يف الوطن 
ا »مذبحة« االقرتاع وتحديد االحجام محصورة باملسيحيني  إ
فقــط« إنه لرشف عظيم أن يتقاتل املســيحيون وفق إجامع 

لبناين عليهم وعىل وحدانية املعركة  يف ديارهم
ة لتقول:  ملاذا هذه املصائب تتواىل تســأل املصــادر بح
فظيعة هي االنتخابات يف الجمهورية مكانها من الشامل اىل 
الجنوب لكن من وضعها حرصا« يف املناطق املســيحية وملاذا 

تجري االمور عىل هذه الصورة
تجزم املصادر ان »الكريس« أصل املصائب لدى املســيحيني 
منذ االستقالل وحت الساعة، الجميع يريدها حت ولو كانت 
فارغــة  أليس أمرا« عجيبا ما يحصل يف الدوائر املســيحية 
وان وجزين والبــرتون والكورة وغريها من  يف جبيــل وك
املناطق كافة املناطق والدوائر شبه »ملتهية« عن االنتخابات 
فيام »النغل« يحدث يف أحيائهم وشوراعهم، وكأن هذه املصادر 
توحي أن مسائل الدوالر الحارق والعوز والفقر ال تدخل البيوت 
يف هــذه الدوائر، فيام األن وإضافة اىل هذا الحقد املتأصل 

فيام بينهم  تغزو إستطالعات 
بشــكل  مناطقهم  الــرأي 
حرصي طمعا بنائب ال قيمة 
لــه من هنا أو هناك وال يقدم 
اإللتفات  أو يؤخر يف مسار 

اىل معاناة املسيحيني
وان وجبيل عىل  يف كــ
ســبيل املثال تبــدو عملية 
»معركة«  ثابة  االنتخابات 
حقيقيــة بــني االطــراف 
اللبنانية  القوات  املسيحيني، 
تريد إقصــاء التيار الوطني 
الحر عن بعض املقاعد حت 
بســعر الكلفة عىل املجتمع 

املسيحي، لكن السؤال للمصادر عينها: ما هي إستفادة القوات 
اللبنانية من زيادة نوابها ما دامت إمكانية التغيري يف املســار 
العام شبه معدومة وما الذي ينفع القوات يف إدارة السياسة 
العامــة يف البالد إذا ما أصبح عديــد نوابها يفوق الثالثني 
وكيف ســتكون مواجهة حزب الله واملد اإليراين حسب تعبري 
القوات عىل الســاحة اللبنانية تقول مصادر القوات أن الفوز 
باالنتخابات املقبلة سوف يلفت نظر القوى الدولية اىل الساحة 
الداخلية للمســاعدة عىل نزع سالح حزب الله وبسط سلطة 
الدولــة بقواها الذاتية، لكن كيــف وأين الضامنات الدولية 
أليســت الرهانات التاريخية  لبعض القوى املســيحية شكلت 
نكسات مرتّدة عىل املجتمع امليسيحي، خصوصا أن القيادات ما 
زالت حية وتعي جيدا أن اي إتفاق بني الدول لن يكون للمسيحي 
مكان فيه بفعل حجمه الذي تضاءل أكرث من الثلثني اىل الوراء 

وبات عن حق ملحق بهذه القوى أو بعض الدول
ال ينفع التيار الوطني الحر أن »يدير« االّن ظهره اىل حزب الله 
وفق خلفيات متعددة بل السؤال للمصادر املسيحية هو التايل: 
أين كنتم من خمس ســنوات وأكرث من هذا االمر، أمل تالحظوا 
الخلل يف الداخل اللبناين والفســاد الضارب يف املؤسســات، 

وملاذا مل يســاندكم الحزب يف طريق االصــالح والتغيري منذ 
عرش ســنوات وملاذا مل يبذل التيار جهوده حاليا ليل نهار كام 
فعــل خالل إتفاق معراب، من أجل مالقاة القوات يف منتصف 
الطريق وتحديد أولويات املجتمع املســيحي من وقف الهجرة 
والتمسك باالرض وعدم بيع العقارات وتشجيع املسيحيني عىل 
البقــاء، كام فعل وليد جنبالط عىل ســبيل املثال وحزب الله 
وتأيت مســألة تحديد األحجام التــي يقودها التيار والقوات ، 
التي ال معن لها داخل املجتع املســيحي وصداها مطلوب يف 
الخارج فقط يف ظل ظروف املعاناة وعىل وشك زوال الدولة بل 

املطلوب تحديد الخسائر والعمل عىل الوقوف عند خط معني 
مــا هو املطلــوب وفق هذه املصادر: تــأيت اإلجابة ممتلئة 
ية املســتقبلية  عىل خلفية »من جرّب املجرّب  بالكثري من الر
كان عقله مخرّب« ولتفسح هذه االحزاب لوجوه مسيحية جديدة 
متلــك القدرة عىل العمل دون ضغينة وتاري »مرضوب« بألف 
علّة وعلّة ، وليس هناك من خســارة ما دامت االحزاب موجودة 
ة من مســاعدة هذه الوجوه الجديدة ما دامت  وشعبيتها قا
االهداف بالوجود الحر موحدة لدى الجميع ، فاملجتمع املسيحي 
مل يعد يســتطيع عىل االطالق االنتظار ال عىل حافة النهر وال 

وسط البحر بديال عن تباهي الديوك بريشها السنوي الجديد
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الدبابــات الروســّية علــى األبــواب 

نبيه الربجي

مــا الداعــي لذلك 
الضجيــ األورويب، 
الفرنيس  الضجيــ 
لو  كام  خاص،  بوجه 
مل  ميرتان  فرنسوا  أن 
يرفض »أن نكون ذيالً 
األمرييك«،  للحصان 
اميانويل  أن  لو  وكام 
ماكــرون مل يــر يف 
حلــف األطليس نوعاً 

من االنكشــارية األمريكية، فكان أن دعا اىل انشــاء 
جيــش أورويب منفصــل عن الحلف، مــا حمل أحد 
معلقــي »فوكــس نيوز« عىل وصفه بأنه أشــبه ما 

يكــون بـ«صبية املالهي الليلية« 
ة من يعتقد أن االليزيه، وبعد صدمة الغواصات 
االســرتالية، وتشــكيل الحلف الثال بني واشنطن 
ولنــدن وكانبــريا )أوكوس(، الحــ أالّ مكان، وال 

مكانة، لفرنســا خارج امللكوت األمرييك.
قلــق حول أوكرانيا. باألحرى حول ما بعد أوكرانيا. 
اذا وصلــت الدبابات الروســية اىل أبواب كييف، كم 
تحتــاج من الوقــت لتغدو عىل أبــواب فيينا وروما 

وباريس
املؤرخــون يقولون أن أوكرانيــا حالة خاصة يف 
الالوعي التاريخي لدى الروس. فالدميري العظيم هو 
من أنشــأ روسيا املقدسة يف الربع األخري من القرن 

العــارش، لتصل حدود الدولة اىل ضفاف البلطيق.
ابان العهد الســوفيايت كتب الوزير الفرنيس آالن 
بريفيــت )عقب كتابه الشــهري حــول يقظة التنني( 
عن »الخيول التي تعشــق األنهار«. هكذا كانت خيول 

ن زمن الدبابات التي تعشــق املدن. فالدميري. ا
كثريون أجروا املقارنات بني التفكري االســرتاتيجي 
لــدى كل من »فالدميري العظيم« و فالدميري الحايل، 
خر«. أمري كييف  وان كان البعض رأى فيه »ستالني ا
كان وثنياً، وأقام معبداً عىل احدى تالل املدينة لســتة 
آلهــة بينهم الهان »صناعــة ايرانية«، بالرغم من أن 
جدته ألبيه هي القديســة أولغا التي اصبح اســمها 

املعمودية. بعد  هيالنة 
فالدميــري كانت لــه 800 محظيــة، اضافة اىل 
ة ديانات تقول  عــرشات الزوجات، قبل أن يبلغه أن 
بوحدانيــة الله، وأنها تنطوي عــىل مفاهيم تتعلق 
بالكينونــة البرشيــة. وكان أن أوفد بعثة اىل ماملك 
الفولغا بهرها تعاليم االســالم. املشــكلة يف أن هذه 

الديانــة تحظر الخمر ولحم الخنزير.
مل تعجبــه الديانة اليهوديــة كون الله تخىل عنها 
بعدما خ اليهود أورشليم. البعثة اىل القسطنطينية 
أذهلتهــا الكنائس، والرتاتيل البيزنطية. عادت لتقول 
»مل نكــن نعلم ما اذا كنــا يف الجنة أم عىل األرض. 
مــا نعلمه أن الله يســكن هنــاك«... األمري اعتنق 

رعاياه. به  ليلحق  األورثوذكسية 
الساســة، والديبلوماسيني،  ما يستشف من كالم 
والخرباء الروس، أن األمريكيني الذين يستشعرون ما 
ميكن وصفه »الخطر الوجودي«اذا ما تحالفت روسيا 
والصني، خططوا النشاء أحزمة خانقة )وقاتلة( من 
الصواريــ حول البلدين. ال تفاصيل حول ســيناريو 
املواجهــة الــذي أعّد الخرباء العســكريون الروس 
ووضعــوه بني يدي فالدميري بوتــني. لكن الثابت أن 
الرجل جاهز للقيام بخطوات ميديانة اذا ما تم الحاق 
أوكرانيــا، وهي جزء من البيــت الرويس، باملنظومة 

األطلسية.
املثــري أن األوروبيــني الذين طاملا أبــدوا ضيقهم 
جيسـ  يف املســار  مــن »البعــد العبثيـ  والبعد ال
االســرتاتيجي للواليــات املتحدة«هم مــن يقرعون 

الطبول.
املفكر الرويس ألكسندر دوغني اذ يالح أن اللوثة 
األمربطورية لدى قادة أوروبــا الغربية والتي كانت 
وراء الحربــني العامليتني، هي التــي انتجت نابليون 
بونابــرت وأدولف هتلــر اللذين ســقطا عند أبواب 
ة، وحت  موســكو، ودون أن يفكر أي مــن القيا

يف العهد الســوفيايت، باحتالل أي من تلك الدول.
االت الروس واثقون من أنهم يســتطيعون  الجــ
االستيالء عىل اقليم دونباس يف غضون ساعات. لكن 
الكرملني ما زال يراهن عىل »اللحظة الديبلوماســية« 
)اللحظة األخرية(، واال فان الخيارات العسكرية عىل 
الطاولة، وبعدما أبل شــني جينبين نظريه الرويس 

بها. يقوم  خطوة  اي  بتأييد 
هــذا ما يثري مخــاوف البنتاغون الذي يرى أنه اذا 
مــا غزا الروس أوكرانيا ســيعقب ذلك، حكامً، الغزو 
الصيني لتايوان. يف هذه الحال ماذا تجدي العقوبات 
بعدما وصلت اشــارات من موســكو وبكني بزعزعة 
النظام املــايل، واملرصيف، العاملــي باعتامد االيوان 

الدوالر مكان 
هــل يعني ذلــك زعزعة جدران البيــت األبيض بل 
وزعزعة جدران األمرباطورية املســالة أكرث تعقيداً 

بكثري...
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ميشال نرص

اســبوع ســقوط الحوار ولجــم الدوالر، 
انته بربودة الفتــة اصابت الجميع، رافعة 
من منســوب االزمات عــىل اختالف انواعها 
واحجامهــا، يف ظل غيــاب اي بصي أمل 
بعودة الروح اىل الحكومة املعطلة، واي خطة 
انقاذية رســمية كاملة االوصــاف تقّدمها 
الدولــة لصندوق النقد الدويل، ما كبح جامح 
»فرحــة البعض التي ما وصلت للقرعة« بعد 
اكتشــافهم ان مفاعيل اجــراءات »املركزي« 

موضعية ولن تدوم طويال.
عــىل هذا الصفيح الالهــب عادت الحركة 
االمريكيــة بقوة ،لتــرضب »دورا« رضبتها 
»عالسكت« من خارج السياق،مطمئنة خطيا 
وضوع الغاز  »مــا تخافوا من قيرص بــس 
املــرصي ومــا تروحي ابعــد« ، ومن القرص 
الحكومي، يف خطــوة الفتة لجهة »غياب« 

وزيــر الطاقــة الذي »بق الدم وحفي« النجــاز الرتتيبات من 
القاهرة اىل بريوت مرورا بعامن ودمشق. فهل للمسالة عالقة 

باالصطفاف الجديد ملعاليه
تبدأ القصة من زيارة قامت بها الســفرية األمريكية مع وفد 
، حيث  من السفارة إىل منطقة الشامل، منتصف الربيع املا
جالت عىل عدة مناطق واســتمعت إىل مجموعة من املطالب 
والهواجس، كان أبرزها موضوع الكهرباء، لرتفع بعدها تقريراً 
شاهداتها ومالحظاتها إىل خارجية بالدها، قبل أن  مفّصالً 
تعود وتقوم بزيارة ثانية إىل املنطقة، لتكتشــف دراماتيكية 
تطور األمور وســوء األحوال. عندها وبنــاًء عىل اإلتصاالت 
التي جرت، وبتنســيق مرصي - أمرييك وترحيب رويس، تقّرر 
إعداد دراسة حول إمكانية إعادة تشغيل خط الغاز الذي يسمح 
بتشــغيل معمل دير عامر بطاقتــه القصوى، لتزويد منطقة 
الشــامل بالطاقة كمرحلة أوىل، عىل أن يتّم يف مرحلة ثانية 
تأمني اســتجرار الطاقة الكهربائية عرب األردن وســوريا إىل 

منطقة كسارة لدمجها بالشبكة اللبنانية.

ســألة الشــامل،  وتقول املصادر، أن اإلهتامم األمرييك 
يعود إىل ســببني رئيســيني، األول، املخاوف من تحرّك خاليا 
إرهابية تســتفيد من األوضاع اإلقتصادية واملعيشية السيئة، 
، والثاين الرغبة األمريكيــة يف الحفا عىل  لبث الفــو
منطقــة الخزان البرشي للجيش اللبناين وعموده الفقري بعد 
»الالإستقرار« الذي ظهر عىل األرض، لذلك كان تفعيل دور »يو 
إس إيــد« من جهــة، والعمل عىل تأمني الكهرباء لتلك املناطق 

من جهة ثانية.
وتتابع املصادر، بأن مجموعة أمور وعوامل ورشوط رافقت 

هذه العملية أهمها:
ّ الغاز  - التأكيــد األمرييك عىل أن يســتخدم األنبوب لض
املــرصي حرصاً إىل لبنان، دون الســامح بســحب أي كميات 
ة حديث عن ضامنــات مطلوبة من قوى »امر  منه،وهنــا 
واقــع« بعدم حصول اعتداءات عىل االنابيب،كام يحصل دوريا 

مع »خط البرتول«، ما قد يتسبب بكارثة.
- عملية التمويل سيتوالّها البنك الدويل سواء لجهة تسوية 
املستحقات املالية الســابقة للقاهرة، ودفع املستحقات التي 

ســتتوجب، فيام يرفض األمريكيون دفع أية 
أموال لدمشــق أياً كان مصدرهــا، ما يعني 
عمليــاً أن عقوبات »قيرص« مل تســقط، ال 
بقرار تنفيذي صــادر عن الرئيس األمرييك، 
وال بقانون جديد يف الكونغرس، كذلك رفضهم 
الي تدخل اورويب يف عملية التمويل ،علام ان 
ثابة قرض  ما سيدفعه البنك الدويل سيكون 
يسدده لبنان الحقا. فهل اكتمل مبل القرض 
الدويل ام ان عملية االســترياد ستبدأ باملبل 

املؤمن عىل ان تستكمل الحقا كامل القيمة
يف هذا اإلطار، تشري الدوائر املعنية، إىل أن 
القرار األمرييك باملساعدة يف مجال الطاقة، 
ــا مل يكن بحاجة إىل إصدار اســتثناءات  إ
ّ عقوبات قيرص، ذلك  جديدة للبنان يف ما خ
أنه ميكن لبريوت اإلستفادة من اإلستثناءات 
املعطاة لكل مــن القاهرة وعامن بوصفهام 
الدولتني األساســيتني واللتني ســمح لهام 
وجب  بتصدير الغاز والكهرباء اىل ســوريا 
إعفــاءات خاصة، وما ســيحصل هو رفــع كّل من الدولتني 
لحّصتيهام، ليســتفيد لبنان. من هنــا، كان كتاب الضامنات 
الصادر عن وزارة الخزانة االمريكية من باب التطمني لبريوت، 
التي ستكون مسؤولة عن تلقي اي كميات اضافية عن املتفق 
عليه والتي سيكون عندها مصدرها سوريا ، ما سيعرض حينها 
االتفاق برمته للنسف ،ولبنان للعقوبات.فهل حصل االمريكيون 

بدورهم عىل الضامنات التي طالبوا بها
تبق نقطة الفتة، هي زيارة مستشار أمن الطاقة األمرييك 
إىل بريوت، والتي تحمل معها الكثري من عالمات اإلســتفهام، 
يبات التي ترافقها والســؤال املطروح :هل أن  يف ظــّل الت
الجانــب األمرييك قد قّرر التســاهل يف هــذا امللف دون أي 
وهل رسالة الضامنات هي »الجزرة التي تسبق العصا  رشوط
الجــواب بالتأكيد غامض، حيث وضع األوراق عىل الطاولة مل 
يحن وقته بعد، بحســب املصادر، التي دعت اللبنانيني إىل عدم 
»النوم عىل حرير«، يف حال قّرروا اإلســتمرار يف السري عىل 

نفس الطريق الحايل.

ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ « الجديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار و »الريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوات والتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القـ

رّحـــــب بقـــــرار »الثنائـــــي الشـــــيعي«
ميقاتـــــي تشـــــاور مـــــع عـــــون وبـــــري:
انعقاد املجلس فور تسّلم قانون املوازنة

أجــرى رئيس مجلــس الوزراء نجيــب ميقايت اتصاال 
برئيــس الجمهوريــة ميشــال عون وتشــاور معه يف 

االخرية. السياسية  التطورات 
كــام واتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشــاور 

معه يف الوضع .
وكان أشــار املكتب اإلعالمي لرئيــس مجلس الوزراء، 
إىل أّن »رئيــس املجلس يرّحــب بالبيان الصادر عن حركة 
أمل وحزب الله بشــأن العودة اىل املشــاركة يف جلسات 
مجلــس الوزراء، مــا يتالق مع الدعــوات املتكررة التي 
اطلقها ميقايت ملشــاركة الجميع يف تحمل املســؤولية 
الوطنيــة خصوصا يف هذا الظــرف الدقيق الذي مير به 
ا يحف امليثاقية الوطنية التي يشــدد عليها  الوطــن، و

املجلس«. رئيس 
ولفــت يف بيان، إىل أّن »ميقايت، وكام ســبق وأعلن، 
ســيدعو مجلس الوزراء اىل االنعقاد فور تســلّم مرشوع 
قانــون املوازنة من وزارة املال، وهويثمــن الجهود التي 
بذلهــا ويبذلهــا جميع الوزراء لتنفيذ مــا ورد يف البيان 
الــوزاري ووضع خطــة التعايف التي ســتنطلق عملية 

التفاوض مع صندوق النقد الدويل بشــأنها«.

الـــــــــشـــــــــامـــــــــي: خـــــــطـــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة
صــــــــاحــــــــّيــــــــة أصــــــبــــــحــــــت جــــــاهــــــزة ا

ــه ــ ــل ــ ــرال ــصــ ــ ــع ن ــ ــ ــّول مـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــق ــ ــ ــن ل ــ ــ ــف عـ ــ ــشـ ــ  كـ

ــة مــــــع حــــــــزب الـــلـــه ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــل: الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ  بـ
ــصــدام ــدم ال ــ ــاهــم وع ــدم الــتــ ــة مــن عـ فــي حــال

أكد نائب رئيــس الحكومة ورئيس الوفد 
املفاوض مع صندوق النقد الدويل ســعادة 
الشامي، ان »وفد الصندوق كان من املفرتض 
ان يــأيت اىل لبنان ملتابعة املفاوضات إال ان 
انتشــار فريوس كورونا من جديد حال دون 
ذلك، »لكن ذلك ال يعني ان املفاوضات ستعلّق 

.»)virtually( إذ اننا سنتابعها عن بعد
وكشــف يف حديث صحفــي، ان خطة 
الحكومــة االصالحيــة أصبحــت جاهزة 
تقريبا، مشــريا »اىل ان تعطيل الحكومة لن 
يعيقنــا او يؤخرنا عــن متابعة املفاوضات 

وإنجــاز املهّمــة املكلّفة الينــا، حيث اننا 
سنقوم باالنتهاء من وضع الخطة ومواصلة 
املفاوضــات اىل حني التوصل اىل اتفاق مع 
ء  صندوق النقــد الدويل ل يكون كّل 
جاهزاً عندما تعود جلســات مجلس الوزراء 
اىل االنعقاد، ألّن الحكومة مولجة املوافقة 
عىل الخطة«، مضيفا »نحــن نقوم بعملنا 

الحكومة«. تعطيل  النظر عن  بغض 
وحول مــرشوع موازنة 2022 وســعر 
الرصف املعتمد إلعدادها، قال الشــامي: »ان 

وزير املال مسؤول عن ذلك«.

كشــف رئيس التيار الوطني الحر النائب 
السابق جربان باســيل، يف حديث صحفي، 
عن آخر لقاء له مع الســيد حســن نرصالله، 
ويقول: »تكلمنــا يف أمور كثرية وايضاً يف 
اً  االنتخابات، واللقاء مع السيد يأيت منه دا

العافية«.
وعــن العالقة الراهنة بينــه وبني حزب 
الله، اعترب باســيل »اننا اليوم يف حالة من 
عدم التفاهم وعــدم الصدام. اي عدم طالق 
وعدم تفاهــم«، مضيفا »قلــت اّن الثنايئ 
مسؤول باملبارش عن توقيف عمل الحكومة، 
ء يحصل يف البلد ســببه  وبالتــايل كل 

توقف عمــل الحكومة. فالعالقة مع الحزب 
أبعــد من الوفاء، بــل تتعلق ببقاء البلد. ألننا 
اذا وصلنــا مع الحــزب اىل عدم القدرة عىل 
الكيانية فهذا ســيطرح  املســائل  معالجة 
عالمات استفهام كثرية حول الوطن وهويته 
ووجوده، ولن ينعكــس بالرضر عىل طرف 

واحد منا بل علينا معاً«.
النيابية،  لالنتخابــات  االســتعداد  وعن 
كشف باســيل »أننا اليوم يف مرحلة ندرس 
خياراتنا يف كل األقضية وسنقّرر الحقاً، يف 
ا من املؤكّد ســيكون  أي حال »بعد بكري«، ا

لدينا مرشحون يف كل لبنان كام سابقاً«.

 »أمل« وحزب الله: نعلن املوافقة على العودة للمشاركة
قرار املوازنة ومناقشة خطة التعافي عمال املجلس  ب

أشارت حركة »أمل« وحزب 
اللــه، إىل أّن »بلدنا لبنان ميّر 
ال  اقتصاديّــة ومالّية  بأزمة 
ســابق لها، تتمّثل عىل وجه 
العملة  بانهيــار  الخصوص 
الوطنّية، وحجز أموال املودعني 
يف املصارف اللبنانية، والرّتاجع 
الكبري يف الخدمات األساسّية 
خاّصًة يف قطاعات الكهرباء 
والصّحــة والّتعليم، وســط 

أوضاع سياســّية معّقدة عىل املستوى الوطني 
واإلقليمي، وما له من انعكاســات خطرية عىل 

املستويات املعيشّية واالجتامعّية واألمنّية«.
وشــّدد يف بيان مشــرتك، عىل أّن »املدخل 
الرّئييس والوحيد لحّل األزمات املذكورة وتخفيف 
معاناة اللّبنانّيني، هو وجود حكومة قويّة وقادرة 
تحظ بالّثقة وتتمّتــع باإلمكانات الرضوريّة 
للمعالجة، وقد بذلنا بالّتعاون مع سائر الفرقاء، 
جهوًدا حثيثًة وقّدمنا تنازالت كبرية لتســهيل 
تشكيل الحكومة الحالّية، بعد اشهر طويلة من 

املراوحة والخالفات«.
ولفتا إىل »أنّنا ازاء الخطوات غري الدستورية 
التــي اعتمدها املحقق العديل يف قضية تفجري 
مرفأ بريوت واملخالفــات القانونية الفادحة، 
واالستنسابية، والتســييس املفضوح وغياب 
العدالة وعدم احرتام وحدة املعايري، وبعد اعاقة 
كل املحاوالت القانونية والسياســية والشعبية 
لدفع املحقق العديل ومن يقف خلفه إىل العودة 
إىل األصــول القانونية املتبعة، وجدنا ان تعليق 
مشاركتنا يف مجلس الوزراء هو خطوة سياسية 
ودستورية، تهدف اىل دفع السلطات التنفيذية 
املعنية إىل إيالء هــذا املوضوع عناية قصوى، 
إنصافا للمظلومني ودفعا للشــبهات وإحقاقا 

للحق«.
وأكّــدت الحركة والحزب، »االســتمرار يف 
مواصلــة العمل مــن آجل تصحيح املســار 
القضايئ وتحقيق العدالــة واالنصاف، ومنع 
الظلم والتجني، ورفض التسييس واالستنساب 
املغرض«، مطالبني السلطة التنفيذية بـ »التحرك 
الزالة املوانع التي تعيق تشــكيل لجنة تحقيق 
برملانية، وفق ما يفرضه الدســتور، ومعالجة 
االعراض والظواهر غري القانونية التي تتعارض 
مع احكامــه ونصوصه الواضحة، وابعاد هذا 
امللف االنساين والوطني عن السياسة واملصالح 

السياسية«.
وركّزا عىل أّن »االحداث وتطورت األزمة الداخلية 
سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إىل مستوى غري 
ف اللرية  مسبوق، مع االنهيار الكبري يف سعر 
اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار املداخيل 
والقوة الرشائية للمواطنني«، وأعلنا أّن »لذا، فإننا 
استجابًة لحاجات املواطنني الرشفاء وتلبية لنداء 
القطاعات االقتصادية واملهنية والنقابية، ومنعا 
التهامنا الباطل بالتعطيل ونحن األكرث حرصا عىل 
لبنان وشعبه وأمنه االجتامعي، نعلن املوافقة 
عىل العودة إىل املشاركة يف أعامل مجلس الوزراء 
من أجل إقرار املوازنة العامة للدولة ومناقشــة 

خطة التعايف االقتصادي«.



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االحد 16 كانون الثاين 2022

 عمليات بيع أراضي املسيحّيين عادت لتطال عاليه وبحمدون والدامور وجزين و...
الديموغرافي الخلل  إحدا  مهمتها  مشبوهة  وشركات  سماسرة  من  حّذر  الراعي 

صونيا رزق 

عىل الرغــم من الدعــوات املتكــّررة اىل 
املسيحيني، من رجال الدين بعدم بيع اراضيهم، 
إال اّن امللــف يعود كل فرتة اىل الواجهة ، ليعلن 
البطريرك املاروين بشــارة الراعي دق ناقوس 
الخطر، بهدف استفاقة املسيحيني من الخطر 
الذي يداهمهم يف مجمل مناطقهم، بعدما باتت 
عملية بيع اراضيهم تشــكل خطراً، وتساهم 
تدريجياً يف خسارة الوجود املسيحي يف لبنان، 
خصوصــاً يف املناطق املختلطة طائفياً حيث 
تكرث مافيا الرشاء والســامرسة، فيتّصدى لهم 
البعض من خالل البيانات فقط، التي تصدرها 
االحزاب وفاعليات املناطق، فتدعو اىل التشّبث 
باالرض ووقف عمليات البيع املشبوهة، أي من 
خالل الكالم املعنوي من دون أي حلول جذرية 
تنهي هذا امللف، الذي ينذر بتداعيات سلبية جداً 
عىل املســيحيني، النهم سيجدون انفسهم بعد 

فرتة ضيوفاً يف بلداتهم . 
وان  اىل ذلك بدأت تلك العمليات قبل سنوات، يف الشوف وك
ومغدوشــة وبعض مناطق بريوت، لكن بلدات الشوف إحتلت 
املرتبة االوىل يف هذا االطار وتحديداً يف العام 2014، ما دفع 
صادر سياســية حينها اىل وصــف ذلك بالطريقة الجديدة 
لتهجري املسيحينّي من ارضهم، وتهديد للمفهوم الدميوغرايف 
والطائفي لهوية الجبل، ورأت اّن تلك الظاهرة شــكلّت خطراً 
طغــ عىل كل القضايا وامللفات، بعدما نقلت ملكية االرا 
من املسيحينّي اىل طائفة اخرى، مع عرض مبال خيالية عىل 
اً  املالكني املسيحينّي، اتت يف فرتة العوز وإختارت املحتاج دا
اىل املال، وبرزت حينها مناطق مزرعة الضهر واملطّلة وبيقون، 

امــا اليوم فدخلت مناطق جديدة يف هــذا االطار منها ضهر 
الوحــش- عاليه - بحمدون وصــوالً اىل ضهر البيدر، إضافة 
اىل الدامــور وجزين والقبيات، وبالطرق االحتيالية بحيث يتم 
إبالع البائع بأّن الشــاري من هوية معينة، أي من الخليجّيني 
«، فيام تجري العملية  ّ العملة الخرضاء » الكا االثرياء مال
من خالل عقود بيع ممسوحة، من دون ان تسّجل يف الدوائر 

العقارية.
وكان البطريــرك الراعــي قد نّبه قبل ايام مــن » عمليات 
مشــبوهة لبيع ورشاء عقارات، تقوم بها مجموعة سامرسة 
ورشكات مشكوك يف أهدافها، ملصلحة أطراف لبنانيني وغرباء 
يسعون اىل تغيري خصوصية بعض املناطق وطابعها، ألهداٍف 
سياســية ودميوغرافية ودينية، وتستغل هذه الرشكات فقر 

النــاس وعوزهم اىل املال لتضــع يدها عىل 
أراضيهم بأبخس االسعار«، داعياً البلديات اىل 
، واىل إبال  التشّدد يف منح األذونات والرخ
الدوائر الرسمية والقضائّية للتحقيق يف وضع 
هذه الرشكات ومراقبة عمليات البيع والرشاء.
يف غضــون ذلك ال بّد من االشــارة اىل اّن 
تــأزم الوضع املايل وحاجــة صاحب االرض 
يف هــذه الظروف الدقيقة ســاهم يف تفاقم 
هذه املشــكلة، لذا فالدعم املادي مطلوب من 
قبل املراجع الدينية ملســاعدة من هو بحاجة 
اىل املــال، او رشاء االرا من قبل مغرتبني 

مسيحيني اغنياء، بهدف الحفا عليها. 
هذا ويبــدي بعض االهــايل يف منطقة 
جزيــن خالل حديثهم ل« الديــار« تخّوفهم 
مــن التهجري الجديــد املبطّــن، داعني اىل 
االعتصامــات عىل غــرار مــا فعله اهايل 
مغدوشــة قبل ســنوات، حني تفاقمت فيها 
، ورأوا بأّن ما يجري  عمليــات بيــع االرا
ليس ســوى سياســة ممنهجة لتهديد العيش املشرتك من 
جديــد، وطالبوا البطريرك الراعي بإلقاء الحرم الكنيس عىل 
كل مســيحي يبيع ارضه، الّن هذه العمليات تســاهم يوما 
بعد يوم يف خســارة الوجود املسيحي، خصوصاً يف املناطق 
املختلطة، الن بيع ارا املسيحينّي وصل اىل الخط االحمر 
يف بعض املناطق كالشــوف مثــالً، ما يعني طريقة جديدة 
لجعل ذلك الوجود أقلية زهيدة يف السنوات املقبلة، وهذا من 
شأنه جعل هوية الجبل املسيحية - الدرزية تتأرجح، ودعوا 
اىل رضورة رفــع الصوت بوجــه مافيا الرشاء الذين ال دين 
لهــم وال مذهب، واىل العمل الجدّي بالتعاون مع املرجعيات 
السياســية والدينية والفاعليات، لبقاء املسيحيني يف قراهم 

نهائياً. التهجري  ملف  وطّي 

حجار: سنؤسس صندوق دعم للحرفيين
أعلن وزير الّشؤون االجتامعّية هكتور حجار، خالل استقباله 
ديان واإلنسانية معدة ومقدمة  يف الوزارة رئيسة املنتدى العاملي ل
برنام »سوا منقدر« اإلعالمية باتريسيا سامحة، وأرملة الشهيد 
عيل صوان راغدة صوان، أن »الوزارة بصدد تأســيس صندوق دعم 
دائم للحرفيني يف لبنان، إىل جانب شبكة »دعم« التي تضم برنامجي 
أمــان والبطاقة التمويلية املوقتني، ملحاولة رأب الصدع ومعالجة 
ف اللرية اللبنانية مقابل  فجوة األجور الناجمة عن تغيري سعر 

الدوالر«.
وقدم حجار لصوان مســاعدة مالية عمــل عىل جمعها من 
مجموعة من الخريين لدعم نشاطها الحريف وتأمني استمرارية 
إنتاجها. وأشــاد حجا يف كلمته بجهود اإلعالم الهادف اإلنساين، 
وبدور »سوا منقدر« يف »تخفيف آالم ومعانات اللبنانيني«، متعهدا 
»العمل املستمر يف سبيل مساعدة كل املحتاجني يف جميع املناطق، 

ضمن اإلمكانات املتاحة«.

ــابـــات ــار شـ ــ ــصـ ــ : تـــعـــالـــوا نـ  كــــــا
ــم ــهـ ــحـ ــالـ ــصـ ــان ونـ ــ ــن ــ ــب ــ وشـــــبـــــاب ل

غرد وزير الشــباب والرياضة جــورج كالس عرب »تويرت«: 
»شابات وشــباب لبنان يستحقون من املسؤولني واملرجعيات 
خطابا موجها يحايك همومهم وانتظاراتهم. شابات وشباب 
لبنان باالنتظار. هم املســتقبل. تعالوا نحاورهم ونصارحهم 

ونصالحهم، فيشعرون ان لبنان لهم وهم للبنان.«

ــن الــــــــردي ــ ــزمـ ــ ــي الـ ــ  عــــــــــدوان: فـ
نـــــســـــتـــــذكـــــر زمــــــــــــن الـــــكـــــبـــــار

غــرّد النائب جورج عدوان عرب »تويرت«: »يف الزمن الرديء 
نســتذكر زمن الكبار: الرئيس شــمعون، الشي بيار الجميل 

والدكتور شارل مالك«.

ييـــــــــــــــر األكثريّـــــــــــــــة  الواليـــــــــــــــات املّتحـــــــــــــــدة تصـــــــــــــــّر علـــــــــــــــى إجـــــــــــــــرا االنتخابـــــــــــــــات فـــــــــــــــي موعدهـــــــــــــــا لت
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة فريق ـــــــــــــــعى للحم ـــــــــــــــه يس ـــــــــــــــزب الل ـــــــــــــــن وح ـــــــــــــــر ممك ـــــــــــــــة غي ـــــــــــــــة النيابّي ـــــــــــــــكان األكثريّ ـــــــــــــــة م ـــــــــــــــول األقلّي حل

دوليل بشعالين 

بدأت األحزاب السياســية ومجموعات املعارضة واملجتمع 
املــدين بتكثيف إجتامعاتها الختيار مرّشــحيها لإلنتخابات 
النيابيــة املقبلة وتركيب لوائحها، ال ســيام بعد دعوة وزارة 
الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة اىل انتخاب أعضاء مجلس 
النــّواب، أي للبنانيني غري املقيمني عىل األرا اللبنانية يف 
الدول العربية، والدول األجنبية، وللموظّفني الذين سيشاركون 
يف العملية اإلنتخابية وللمقيمني عىل األرا اللبنانية، وذلك 
عــىل التوايل يف 6 و8 و12 و15 أيّار املقبل. وتأخذ التحالفات 
اإلنتخابيــة منح مهامً كونها تؤثّر بشــكل كبري عىل نتائ 
اإلنتخابات التي ســتجري وفق القانون النافذ الحايل والقائم 
عىل أســاس النســبية وفق 15 دائرة، يسع فيها الجميع اىل 

تأمني الحاصل اإلنتخايب للفوز باملقعد النيايب يف كّل منها.
وتقول مصادر سياســية عليمة بأنّه بعــد دعوة الهيئات 
الناخبــة لإلقــرتاع يف أيّار املقبل، دخلت البالد عىل الســكّة 
الصحيحــة نحو اإلنتخابات يف الداخــل والخارج، وأصبحت 
ن. وترّص الواليات املتحدة األمريكية عىل  حديث الجميع منذ ا
إجراء هذه اإلنتخابات يف مواعيدها الدســتورية من دون أي 
تأخــري أو تأجيل لها، ومن دون التمديد للمجلس النيايب كون 
األكرثية النيابيــة الحالية يتحكّم بها »حزب الله« من وجهة 
نظرها، ولهذا تريــد أن يقوم الناخبون بتغيريها، وذلك بهدف 
تأمــني مصالحها ومصالــح حليفتها »إرسائيــل« يف لبنان 
واملنطقة. أّما فرنســا التي طالب رئيســها إميانويل ماكرون 
برضورة إحالل »عقد ســيايس جديد« يف لبنان ل تتحّسن 

أوضاعه. 
وبــني هذه الكّفة وتلك، تجزم أّن اإلنتخابات ســتجري يف 
موعدها حت الســاعة، إاّل إذا حصل ما ليس يف الحســبان، 
ال ســمح الله، مثل انفجار أمني ما أو مواجهات طائفية يف 
الشارع، أو توتّرات أمنية تتسّبب بها مجموعات إرهابية.. ولكن 
يبدو أّن تعاميم حاكم مرصف لبنان رياض ســالمة املتالحقة 

الطريق  متهيــد  عىل  تعمل 
أمــام إجــراء اإلنتخابــات 
بطبيعــة الحــال، وذلك من 
خالل سياسة تعويم السوق 
اللبناين بالدوالر األمرييك ما 
يعيد للرية اللبنانية بعضاً من 
قيمتها الرشائية التي فقدتها 
تدريجاً خالل األشهر األخرية، 
ما أثار نقمة الشعب اللبناين 
ا فيــه الناخبــون الذين 
ومجموعات  األحزاب  تسع 
املعارضــة اىل اســتاملتهم 

لصفوفها.
نفسها  املصادر  وأشارت 
اىل أنّــه يف حــال جــرت 
اإلنتخابــات يف مواعيدها، 
نتائجها  عليه  كانت  ومهام 
من خســارة لهذا الفريق أو 

خــر، فإنّه لن يكون هنــاك أكرثية نيابية  ربــح للفريق ا
جديدة ســتحّل محّل األقلّية الحالية، رغم سعي مجموعات 
املعارضــة واملجتمع املدين وال ســيام منهــا املدعومة من 
واشــنطن، لتحقيق هذا األمر. ولهذا نجــد أّن بعضها مثل 
»كلّنا إرادة« توّد التحالف مع شــخصيات أو وجوه سياسية 
معروفة انضّمت اىل الثورة مثل النائبني املســتقيلني ميشال 
فرده حاصالً إنتخابياً  معّوض ونعمة افرام الــذي يؤّمن 
وان ويســع اىل تأمني الحاصل الثاين يف جبيل،  يف ك
فيــام ترفض مجموعــات أخرى تطعيــم لوائحها بوجوه 
ســبق وأن خاضت الحياة السياسية خالل املرحلة السابقة 
كونهــا ال تثق بطروحات أي منها، ولهذا متيض يف اختيار 
مرّشــحيها من بني النخب اللبنانية املســتقلّة، وإن مل تكن 

معروفة بشــكل كبري من قبل الناخبني. 

وذكرت بأّن األكرثية الحالية التي توّد واشــنطن مواجهتها 
بواســطة املجتمع املدين الــذي انتفض يف 17 ترشين 2019 
عىل كّل الطبقة السياسية الحاكمة، غري متوافقة مع بعضها 
البعض، ما يجعلها تعتقد أنّه من الســهل تحقيق الفوز عليها 
يف دوائر إنتخابية عّدة. ولكن يف واقع الحال، يســع »حزب 
الله«، بحسب املعلومات، اىل التقريب بني »حركة أمل« و »التّيار 
الوطني الحــر«، كام بني هذا األخري و »تّيار املردة«، رغم عدم 
ن. ولفتت اىل أّن كالم  الوصول اىل نتائ ملموســة حتــ ا
ســليامن فرنجية من قرص بعبدا بعد إعالن رفضه املشــاركة 
يف طاولة الحوار مفّنداً األســباب، عن أّن الحزب ال يسع إاّل 
اىل الخــري ولكن ليس من تحالــف إنتخايب بينه وبني »التّيار 
الوطني«، متســائالً »إذا ما كان جربان باسيل يقبل بالتحالف 
.. يرتك الباب مفتوحاً أمام مساعي الحزب يف  مع الفاسدين

هذا السياق. 

ويف الوقت نفسه، لحظت أّن زعامء الطوائف بغالبيتهم لن 
يهم أو  يرتّشــحوا لإلنتخابات املقبلة، بل سريّشحون منا
أبنائهم، كام جــرت العادة أو قّرروا اتخاذ هذه الخطوة أخرياً، 
مثل ســعد الحريري، وسمري جعجع، ووليد جنبالط وسليامن 
فرنجية وبطرس حرب وجربان طوق وآل املّر وســواهم. ومن 
شــأن هذا األمر، جعل التحالفــات اإلنتخابية تجري من تحت 
ا لتأمني الحواصل اإلنتخابية  الطاولــة بني أخصام معلنني ر

الالزمة لكّل فريق. 
فكّل فريق سيايس، ال سيام لدى املسيحيني، عىل ما أضافت، 
يحاول الحصول عىل األكرثية يف اإلنتخابات النيابية املقبلة، 
لهذا ستشــهد تحالفات مستغربة خاللها بهدف الحصول عىل 
هذه األكرثية. علامً بأّن أكرب كتلة مســيحية ســيكون لديها 
املرّشــح األكرب حظّاً يف اإلنتخابات الرئاســية الالحقة، أو 
أنّهــا تحف أهمية دورها فيها. كام أّن األكرثية الحالية لديها 
مرشحني للرئاسة هام باسيل وفرنجية، وستقوم بحساباتها 
لتأمني وصول أحدهام اىل ســّدة الرئاسة خلفاً للرئيس العامد 

ميشال عون.
ن، بحســب بعض اإلحصاءات  ولعّل أكرث ما يدهش حت ا
حزاب  ين واملؤيّدين ل والدراسات، عىل ما عّقبت هو أّن املنا
السياســية ال يزالون يتمّســكون بانتخاب مرّشحيها رغم كّل 
ما جرى، من انهيار الوضع اإلقتصادي بشــكل دراماتي اىل 
مصادرة املصارف ألموال اللبنانيني وصوالً اىل الغالء الفاحش 
ألســعار املحروقات والســلع واألدوية وغري ذلك. فهؤالء لن 
حاسبة قاداتهم يف صناديق اإلقرتاع كون كّل منهم  يقوموا 
خرين. فيام ال يزال قسم  يجد أّن قائده غري فاسد، ويختلف عن ا
مــن الناخبني حائراً بني اإلنتخاب، أو »عدم انتخاب أحد« كونه 
غري مقتنع بالوجوه النيابية نفسها، وال باملرّشحني املستقلّني 
الذين بدأت تظهر ترشــيحاتهم عىل الســاحة اإلنتخابية، وال 
يعرف عنهم شيئاً. ولكّنها تتوّقع أن يغرّي هؤالء موقفهم، عند 
اإلقرتاب أكرث من موعد اإلنتخابات، ووضوح املشهد العام مع 

إعالن التحالفات اإلنتخابية. 

ــن الــقــضــا ــة مـ ــدايـ ــبـ ــات والـ ــكــيــ املــلــ ــّل بــتــ ــحـ ــه: الـ ــلـ ــزب الـ ــ  ح
ــ طـــريـــق الـــحـــوار ــســل ــة جــانــبــا ون ــاســّي ــســي لــنــضــع الـــخـــافـــات ال

ــرون« ــ ــ ــك ــ ــ ــي ــ ــ ــد »أوم ــ ــع ــ ــا ب ــ ــ ــة م ــ ــوجـ ــ : نـــتـــحـــّضـــر ملـ  األبــــــيــــــ
ــالــثــة دراســــــّيــــــة  ســـنـــة  خـــســـرنـــا  ا  إ كـــبـــيـــرة  ــة  ــ ــ ــار ــ ــ وك

األمني  نائــب  إعتــرب 
الله الشــي  العــام لحزب 
التي  الكلمة  قاسم يف  نعيم 
ألقاها ملناســبة ذكرى والدة 
الزهراء  فاطمــة  الســيدة 
أن   ، املجتبــ مجمــع  يف 
»أربعة أســباب أدت إىل هذا 
واملايل  االقتصادي  التدهور 
الحصــار  واالجتامعــي: 
األمرييك عىل لبنان، الفساد 
املســترشي يف داخل البلد، 
االقتصاديــة  السياســات 
واملاليــة عىل مــدى ثالثني 
عامــا، وأداء حاكم مرصف 
لبنــان يف املوضوع املايل. 
حاولنــا أن نواجــه هــذه 

التحديــات، من ضمن هــذه املعالجات مواجهــة الحصار 
األمرييك بطرق مختلفة، وقد اســتطعنا أن نواجه باملازوت 
اإليراين حصار إمداد لبنان بالكهرباء عرب ســوريا من األردن 

ومرص«.
ولفــت اىل أن »املحقــق العديل طــارق بيطار ومن وراءه 
هم الســبب املبارش وراء تعطيل املؤسسات الدستورية وذلك 
صادرة صالحيات املجلس النيايب، أداء هذا املحقق أســاء 
كثريا إىل القضاء الذي يعيش أســوأ أيامه، هل يعقل أن يبق 
قــاٍض يف منصبه وعليــه واحد وعرشين دعوة تنحية، ماذا 
نفعل إذا تغولت الســلطة القضائية عىل ســلطة أخرى هي 
ســلطة مجلس النواب وأخذت صالحيات منه، وهل يجوز أن 
نبق مكتويف األيدي وال نتحرك لوضع حد ملصادرة الســلطة 
القضائية حقوق وصالحيات سلطة أخرى يف البلد تريدون 
الحــل: الحل يبدأ بتفكيك امللفــات، والبداية من القضاء الذي 
ســاء والوزراء  تجاوز صالحياته، ويجب إعادة محاكمة الر
إىل املجلــس النيايب عندها تحل العقد تباعا ونتعاون جميعا 

يف هذا االتجاه«.
وقال: »أخصامنا يف االنتخابات أكرثيتهم الســاحقة هم 

من األحــزاب وقوى فاعلة 
شاركت يف السياسات املالية 
سنة،  لثالثني  واالقتصادية 
أن ينجح  الذي ميكن  والعدد 
يف االنتخابات النيابية ممن 
مل تكن له تجربة يف السلطة 
من جامعــة املنظامت غري 
عىل  يعد  قــد  الحكوميــة 
األصابع، وبالتايل ســنكون 
أمام مجلس نيايب من هؤالء 
الذيــن مروا عىل الســلطة 
ووجه  مختلفة،  مراحل  يف 
األخصام  لهؤالء  الســحارة 
هم القــوات اللبنانية الذين 
يحملــون تاريخــا إجراميا 
ومجــازر بحق املســيحيني 
خر ويريدون التســلط عىل كل  قبل غريهم، ألنهم ال يقبلون ا
املقدرات، فهم ال يســتطيعون العيش كمواطنني مع مواطنني 

ا يريدون السلطة ». آخرين إ
 قال الوزير الســابق محمد فنيش، خالل لقاء ســيايس 
حــواري نظمه حزب الله يف مجمــع اإلمام املهدي يف بلدة 
الغازيــة، »نحن واالخوة يف حركة أمــل لدينا تحالف وثيق، 
ا عىل اســس مذهبية، بل انه تحالف  وهذا التحالف ليس قا
وطني، وتحالف قــوى مقاومة واجهت املرشوع الصهيوين 
والتكفــريي، وهذا رضورة لتنضوي بهــذا التحالف كل هذه 
القــوى، وهذا ليس إلغاء ألحد، إنــه انفتاح من أجل حامية 
لبنــان، وهذه دعوة مفتوحة للجميــع، لكل من نلتقي معه، 

ملعالجة مشــاكل الوطن والحفا عىل قوة البلد«.
ورأى أن »لبنــان ال يحكم باإللغاء وال بالهيمنة وال بعقلية 
املكــون الواحد، ولبنان بلد التوازنــات، وعلينا ان نبحث عن 
كيفية التعاون لنضع الخالفات السياســية املتصلة باملسائل 
الكربى جانبا ونسلك طريق الحوار، ومع االسف يدعو رئيس 
الجمهورية اىل طاولــة حوار ويتخلف البعض بالوقت الذي 

يدعي فيه الحرص عىل البلد«.

شــدد وزير الصحة فراس 
األبيــض يف حديــث إذاعي 
»عــىل رضورة إنقــاذ العام 
الــدرايس، واال فنحن نواجه 
الكارثة  مــن  اكرب  كارثــة 
نا ســنة  الصحيــة اذا خ
دراسية ثالثة وقد أمنت وزارة 
الصحة كل املتطلبات للوقاية 

من فريوس كورونا.«
التأخري  سبب  عن  وكشف 
يف البطاقــة الدوائية وهو 
غياب التمويــل، واكد »دعم 
الصحية  الرعايــة  مراكــز 

االولية والصناعة الدوائيــة اللبنانية لصمود املريض، وللحد 
من تكاليف الفاتورة الدوائية، محمال مســؤولية تزوير الدواء 

«، ومطالبا »باملالحقة القضائية لكل مرتكب«. للفرا
وقال رداً عىل سؤال عن أزمة فاتورة الدواء وكيفية الصمود 
بعــد رفع الدعــم: »اوالً، املواطن اللبنــاين محق عندما يتأمل، 
ونحن نعيش يف البلد نفســه، واجبنا كمســؤولني أن نحاول 
قدر املســتطاع تأمني ظروف أفضل، أعتقــد أن الجميع يعلم 
االمكانيات املوجــودة واملتوفرة يف وزارة الصحة، التي تعمل 
من خالل التمويل الذي أعطي لنا وقيمته 35 مليون دوالر. هل 
هذا يعني أننا يجب أن نستسلم لهذا الواقع أكيد ال، بدايًة عند 
رفع الدعم الجزيئ الذي حصل كان الهدف منه إعادة الدواء اىل 
البلد، الن الدواء توقف عن الدخول اىل البلد ملدة 4 او 5 أشــهر، 
بســبب الخالف الذي حصل بني مرصف لبنان واملســتوردين 
واالدارة ومل يكــن أي تحويالت للخارج، نحن كنا نرى املر 
طان وغريهم الذين أصبحوا من دون  ومــن بينهم مر ال
ثابة االعدام، لذلك،  دواء، وانقطاع الدواء بالنسبة اليهم كان 
كان علينــا إعادة الدواء اىل البلد بأي طريقة، وهذا ما حصل. 
ما هي االمور التي تشــعر املواطن أن كرامته ال تزال محفوظة 

» يف هذا البلد
اضاف »املوضوع االول، مراكز الرعاية الصحية االولية التي 
تؤمن كمية كبرية من االدوية لالمراض املزمنة وغريها تؤمن 

مجاناً للمواطنني املســجلني 
يف هذه املراكز، وهناك سعي 
وغريها  املانحة  الجهات  مع 
األدوية يف  لزيادة كميــات 
هــذه املراكز. أمــا املوضوع 
الثاين، هو الصناعة الدوائية 
املحليــة التــي كانت تؤمن 
أدوية أقل ســعراً من اسعار 
الربانــد التي نــأيت بها من 
الخــارج، وهنــا كان الدعم 
نؤمن  جهة  مــن  مضاعفاً، 
الــدواء للمواطن بأقل كلفة 
ومــن ناحية أخــرى ندعم 
الصناعة التي من املمكن أن تصبح جزًءا من الحل االقتصادي، 

او الحل لوضع اقتصادي أفضل.«
ورداً عن الســؤال حول موضوع دعم صناعة الدواء املحيل، 
الذي يذهب أكرث للمســتوردين عوضاً عــن الصناعة املحلية 
واملطلوب اكرث للصناعة املحلية ل نصل اىل 50 او 60  أقل 
. أجاب: »قلنا لهم، أننا جاهزون  من دواء االسترياد وليس 30 
ول نصل اىل هذا املوضوع، لديهم املقدرة لتوسيع مصانعهم 
واذا ما توسعوا من املؤكد سيكون الدعم أكرب ويصب لصالحهم، 
هذا املوضوع بالنسبة الينا اسرتاتيجي وال عودة عنه. واملوضوع 
الثالــث الذي نفذناه ايضاً يف الوزارة، هو موضوع التســجيل 
املبديئ ما يعني، أي دواء يدخل السوق اللبناين مير يف مرحلة 
تســجيل يف الوازارة وعــادًة يتطلب هذا األمر فرتة للتأكد من 
الجودة وتسعريه وال هذا يعني أن هناك أدوية كان باالمكان 
أن تدخل اىل السوق ذو جودة عالية، وسعرها مقبول، ولكن ال 
نستطيع أدخالها اىل السوق، لذا، اعتمدنا التسجيل املبديئ الذي 
واصفات وجودة معرتف بها  يسمح لهذه األدوية طاملا تتمتع 
عة ونستوردها وبالفعل حت اليوم تقدمت  عاملياً ان تسجل ب
الينا 8 رشكات ألدوية كثرية تريد الدخول اىل لبنان، وهي بجودة 
عالية، وأسعارها أد بكثري من االسعار املوجودة، األمر الذي 
يوفر للمريض أدويته التي يفتقدها يف الصيدليات، كام تساعد 

لتخفيف فاتورتنا الدوائية«.

مت اسم  ك
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ــا تبّقى م تــهــدر  الــســلــطــة  كـــرامـــي: 
ــوال املــودعــيــن ــ مــن احــتــيــاط مــن أم

غرّد رئيس »تيار الكرامة« النائب فيصل كرامي عرب »تويرت«: 
»ان استمرار التعميم 161 يعني ان البنك املركزي يبيع الدوالر 
للمصارف بـ 24000 ويعيد الرشاء من الصيارفة بـ 29000، 
اي خسارة 5000 لرية بكل دوالر. هكذا قررت السلطة الحاكمة 
استكامل سياســاتها الكارثية واهدار ما بقي من االحتياطي 
 من امــوال املودعني ويف ســبيل رشاء املزيد مــن الوقت«.

 

ــى  ــاطـ ــعـ ــتـ : نــــحــــن نـ مـــــعـــــلـــــو
»بالقطعة« الــســيــاســّيــة  ــو  ــق ال مــع 

قال عضو تكّتــل »لبنان القــوّي« النائــب إدي معلوف، 
يف حديــث تلفزيوين »نحن نتعاط مع القوى السياســية 
»بالقطعة« ونقول أننا هنــا نتفق مع فالن فيام نتفق هناك 
مع أحد فالن، وهناك أيام كنا نتفق مع »القوات« عىل قانون 

معني وكنا نتفق مع »اإلشرتايك« عىل موضوع آخر«.
واعترب معلوف أن »الحوار هو البديل عن حكومة ومجلس 

نواب ضائعني«.

العقوبات أشد  إنــزال  الى  دعا  رحمة 
ــة فــي الــقــا ــرأة املــســّن ــ بــســارقــي امل

علق النائب الســابق اميل رحمة عىل بيان املديرية العامة 
لقوى االمــن الداخيل-  شــعبة العالقــات العامة، يف ما 
خ التعدي عىل املرأة املســنة يف بلدة القاع ورسقتها من 
قات اخرى حيــث  جرى توقيفهام  قبل ســوريني اعرتفا ب
ا يــأيت: »إنني إذ أتوجه   ، واحالتهــام اىل القضاء املخت
من املديرية العامة لقوى االمن الداخيل، مديرا عاما وضباطا 
وعنا وبخاصة ضبــاط وعنا فصيلتــي رأس بعلبك 
والقاع بالتحية والتقدير، أطالب القضاء املخت بانزال أشد 

العقوبات بالسارقني املارقني«.

تسوية اي  خــار  الـــوزرا  مجلس  الــى  بالعودة  الشيعي  للثنائي  ايجاببة  مبادرة 
تشرين   1 بعد  حولت  التي  لــامــوال  الخارجية  املــصــار  تجميد  حقيقة  مــا 

ــد جــدي ــف  ــائـ طـ بـــانـــتـــظـــار  و1990   198 بـــيـــن  ــا  ــ م مـــرحـــلـــة  ــ  ــي ــع ي لـــبـــنـــان 
رضوان الذيب

كل املؤرشات السياســية حت االن تؤكد 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  اجراء  استحالة 
سيبق  القائم  »الســتاتيكو«  و  والرئاسية، 
ساريا حت تتوافر املناخات العربية والدولية 
داخيل جديد ومرحلة جديدة  اتفاق  لصياغة 
الردع  كام حصل عام 1975 ودخــول قوات 
العربية وبعدها اتفــاق الطائف وصوال اىل 
اتفاق الدوحة رغــم املبادرة االيجابية لحزب 
اللــه وحركة امــل بالعودة اىل املشــاركة 
املوازنة،  الوزراء القــرار  بجلســات مجلس 
وحســب املصادر فان هــذه الخطوة جاءت 
بــادرة من الثنايئ الشــيعي النجاح عمل 
الحكومــة واملفاوضات مع صنــدوق النقد 
الدويل كام انها جاءت خارج اي تسوية، بل 
مبادرة ايجاببة للخروج من الجمود ومن اجل 
الخطوة مل  االقتصادي، وهذه  التعايف  خطة 
القراءة  اية اتصاالت بل حصلت بعد  يسبقها 
للتطورات  الله  وحزب  امل  لحركة  السياسية 

السياسية.
وتعيــد املصادر السياســية امكانية عدم 
التوافق  اســتحالة  اىل  االنتخابــات  اجراء 
الداخيل بني االطراف السياســية »كل يغني 
عىل لياله« باالضافة اىل حدة االزمات العربية 
والدولية من سوريا اىل العراق واليمن وليبيا 
وما يجري من كبا امرييك رويس يف دول 

االتحاد السوفيايت السابق، اما املراهنني  عىل 
النتائ االيجابية يف فيينا فهم مخطئون الن 
ملفاتها ال عالقة لها بلبنان مطلقا، وايران لن 
تفاوض عن الســوريني وال عن الحوثيني وال 
عن حــزب الله وال عن اي حليف يف اي دولة 

تعيش خالفات داخلية.
وتؤكد املصادر، ان لبنان سيشــهد حاليا 
مرحلة شــبيهة ما بــني 1985 و1990، اي 

املرحلــة التــي ســبقت والدة الطائف وما 
واملؤسســات  للدولة  انحالل  من  ســادها 
والتالعب بالدوالر وعمليات امنية »وسيادة 
االســتقرار،  الذايت« وعدم  الحكــم  منطق 
« لبنــان تلــك الفــرتة بكل  »وســيتقم
»جنونها« ولسنوات حت يتم التوافق العريب 
مســتحيل  جديدة،  تســوية  عىل  والدويل 
الوصول اليها قبل عودة  العافية اىل سوريا 

والعالقات الجيدة مع السعودية »س - س« 
بغطاء ايراين وقبول مرصي رويس امرييك 
فرنيس، أي تســوية كربى شبيهة بتسوية 
1990 التي ادت اىل والدة الطأئف وتســليم 
لبنان اىل سوريا. وتؤكد املصادر السياسية، 
واالزمة  مستحيال،  بات  باملسكنات  الحل  ان 
اكــرب مــن »العنعنــات« الحاليــة، حت 
ذلك،  اىل  الداخلية تؤرش  االطراف  طروحات 
التســوية الكربى بعيــدة، فان ذلك  وكون 
يفرض عىل املسؤولني ان يحرصوا نشاطهم 
املؤسســات  انهيار  االزمات ومنع  بتخفيف 
فقط، كون املســاعدات لن تايت يف القريب 
العاجل ولن تصــل املفاوضات مع الصندوق 
الــدويل الي نتيجــة جراء القــرار االممي 
بعدم املســاعدة قبل االصالحــات، وهذا ما 
يرتجم من خــالل املعلومــات املؤكدة التي 
وصلــت اىل بريوت وفحواهــا »ان االموال 
التي حولت اىل الخارج بعد 17 ترشين االول 
محجوزة وال يســتطيع اصحابها تحريكها 
حاليا« وهذا ما كشــفه العديد من اصحاب 
الودائع، ولذلك فــان االوضاع املالية ملعظم 
القيادات السياسية ليست افضل من اوضاع 
اللبنانية  القوات  باســتثناء  الحريري  سعد 
واملجتمع املــدين وطبعا حزب الله، وهذا ما 
يجعل معظــم االقطاب منحازون اىل تاجيل 
النيابية،  وتحديدا   2022 اســتحقاقات  كل 
ويبق ايجاد املخارج لتمرير هكذا سيناريو.

ــي طــرابــلــس ــ ــيـــف مـــــــــرّو مـــــخـــــدرات ف تـــوقـ
اعلنــت املديريــة العامة لقــوى االمن 
بال  يف  العامة  العالقات  شعبة  الداخيل- 
لها انه: »يف إطار عمليات الرصد واملتابعة 
برتوي  تقوم  التــي  اإلجرامية  للعصابات 
دورية  متكنت  بهــا،  واإلتجار  املخــدرات 
مــن مكتب مكافحة املخــدرات اإلقليمي- 
طرابلــس يف وحدة الرشطــة القضائية، 
تروي  بجرم  األشــخاص  أحد  توقيف  من 
مخــدرات، وذلــك يف محلة الســويقة- 

: ج. د. )مواليــد عام  طرابلــس، ويدعــ
1986، سوري الجنســية( ضبط بحوزته: 
631 حبة »كبتاغون«، 459  من حشيشة 

»ترامال«. حبة  الكيف، 
وجب  وتبــني أنــه مطلوب للقضــاء 
8 مذكــرات توقيف غيابيــة، بجرم إتجار 
وتروي املخدرات، وبال بحث وتحر بجرم 
ترويــ مخدرات. التحقيــق جار بإرشاف 

.» املخت القضاء 

لبنان الى  واألردن  مصر  من  از  ال الستجرار  أميركية  انطاق  إشارة 
هيام عيد

عىل وقع تســارع وترية 
والتدهور  املعيشية  األزمات 
املاليــة  األوضــاع  يف 
واإلجتامعية،  واإلقتصادية 
اعٍ ســيايس  وتزامناّ مع 
واألطراف،  األوجــه  متعّدد 
التطــّور الجديد عىل  بــرز 
خــط ملف اســتجرار الغاز 
والكهرباء من مرص واألردن 
الســورية  األرا  عــرب 
باتجاه لبنان، لريســم أمالً، 
كام تصفه مصــادر نيابية 
مواكبة، بتذليــل العديد من 
العقبات ويف مقدمها عقبة 
العقوبــات األمريكية، وذلك 
األشــهر  خالل  تّم  بعدمــا 
املاضية، تجــاوز جزٍء كبريٍ 

من العوائق التقنية. وترى هذه املصادر، أن تســلّم 
لبنان، كتاباً خطياً مــن وزارة الخزانة األمريكية، 
يلغي أية احتامالت تّتصل بالخشية من العقوبات 
األمريكية، وذلك وفــق مندرجات قانون »قيرص«، 
وهو ما كان قد ســّبب مخاوف يف الســابق من 
اإلجراءات العقابيــة، وبالتايل، فإن حصول لبنان 
الغاز املرصي واألردين، ســوف  الطاقة عرب  عىل 
يســمح بتجاوز أزمة انقطاع التيــار الكهربايئ، 
املناطق  لغالبية  بالنســبة  اليوم  التغذية  أن  حيث 
اللبنانيــة، ال تتجاوز معدل الســاعات الثالث يف 
اليوم، مــا ميّهد لزيادة عدد الســاعات إىل حدود 

العرش ساعات يومياً.
لكن املصــادر النيابية املعنية، مل تلح حصول 

هذا األمر يف وقت قريب، إذ توضح أن أي تقدم يف 
تأمني التيار الكهربايئ للمواطنني، لن يحصل قبل 

ثالثة أشهر عىل األقّل.
املرشوع  فإن  نفســها،  النيابية  املصادر  ووفق 
املذكور، كان قد توقف تنفيذه يف األشهر املاضية، 
وذلك عــىل الرغم من تأمــني التمويل املطلوب له 
من البنك الدويل، بســبب مخاوف لدى الحكومتني 
األردنيــة واملرصية مــن أن تطالهــام عقوبات 
»قيــرص«، خصوصاً وأن الســفرية األمريكية يف 
بريوت دورو شــيا، كانت قد التزمت شــفهياً، 
ومل تقدم أية مســتندات رسمية بإعفاء مرشوع 
اســتجرار الغــاز إىل لبنان، مــن مفاعيل قانون 
»قيرص«. ولذا، وعندما أصبحت املوافقة األمريكية 
خطية ورســمية وعرب كتاب رســمي من وزارة 

الخزانــة األمريكيــة، باتت 
من  الغــاز  متديد  عمليــة 
مــرص إىل لبنان عرب األردن 
مدى  ويف  ممكنة،  وسوريا 
لن  أنه  زمني قصري، حيــث 
ّ اعتباراً مــن اليوم،  يتبقــ
التفاصيل  اســتكامل  سوى 
خطوط  كإصــالح  التقنية 
تأخري  إىل  أّدت  والتي  النقل، 
نيسان  شــهر  إىل  املرشوع 

املقبل.
وعليــه، تؤكــد املصادر 
املوافقة  أن  النيابية نفسها، 
األمريكية قــد وصلت أيضاً 
إىل كّل من مــرص واألردن 
يف الوقت نفســه، وسوف 
 ّ تتيح للبلدين، املبارشة بض
عرب  لبنان  باتجــاه  الغــاز 
األردن وســوريا. وبالتايل، 
فإن املصادر ذاتها، تلفت إىل أن اإللتزام السيايس 
األمرييك بتســهيل هذا املرشوع، يطلق إشــارة 
اإلنطــالق لعمليات التصليح التقنيــة وامليدانية 
لخط الغاز عرب هذه الدول، خصوصاً يف ســوريا 
كام يف شــامل لبنان، مع العلم أنه قد سبق وأن 
الرشكات  إحدى  باإلتفاق مع  الطاقة  قامت وزارة 
املتخّصصــة يف هذا امليــدان، إلصالح خط الغاز 
الغاز من  لنقــل  الشــامل وتجهيزه  يف منطقة 
األرا السورية، وذلك، وفق موافقة إستثنائية 
والحكومة  عون،  ميشال  الجمهورية  رئييس  من 
اجتامعات  تعليق  نجيب ميقايت، وذلك يف ظــل 
ســباب  مجلس الوزراء منذ أكرث من شــهرين ل

التي باتت معروفة من الجميع.

خو االنتخابات بائحة تضم مستقّلين« »س
روكــــــــــــز: خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي ضــــــروريّــــــة
وتـــــحـــــتـــــا الــــــــى اجـــــتـــــمـــــا الـــحـــكـــومـــة

رأى النائب شامل روكز أن »ظروف الدعوة 
اىل انعقاد طاولة الحوار مل تكتمل اذ جاءت 
يف الســنة األخرية من العهد وكردة فعل عن 
الجو املوجــود رغم أهمية عناوينها«، مؤكدا 
العمل عليه  الواجب  أن »العنوان األســايس 
اليوم هو التعايف االقتصادي وتفعيله خارج 
البلد«، مشددا  السياسية يف  املناكفات  إطار 
عىل أن »خطة التعايف رضورية وهي تحتاج 

اىل اجتامع الحكومة«.
»الالمركزية  اذاعــي،  حديــث  يف  وقال 
اإلدارية واملالية املوسعة التي طرحها رئيس 
الطائف  اتفاق  عناوين  أحد  هي  الجمهورية، 
اء املتوازن عىل عكس ما يتم  وأســاس اال
الرتوي له من قبــل البعض«، الفتا اىل أنها 
»فرصــة للعمل عليها يف املناطق وليســت 
فيدراليــة أو تقســيام. أما االســرتاتيجية 
الدفاعية فهي موضوع خالف واضح«، داعيا 

اىل »خلق إطار جامع للدفاع عن البلد ركيزته 
الجيش والقوى األمنية«.

وأكد أن »السلطة غائبة يف لبنان اذ يتخذ 
القرار من قبل الوزيــر او الحكومة ولكن ال 
السياق اىل »عقد  ميكن تطبيقه«، داعيا يف 
الخلل  لتصحيح  دولية  برعاية  مؤمتر وطني 

املوجود«.
وشــدد عــىل »رضورة انعقــاد مجلس 
الــوزراء إلقرار خطة التعــايف االقتصادي 
للظروف  نظرا  النواب  مجلس  اىل  وتحويلها 
امللحة يف البلــد والتي تتطلب تحركا رسيعا 
ملواجهة االزمة«، مشــريا اىل أن »ما يحصل 
يف املجلس فــو ترتجــم بتقديم املزيد 
من اقرتاحــات القانون يف غيــاب الخطة 

االقتصادية«.
وأكد أنه »ســيخوض االنتخابات يف دائرة 

وان جبيل بالئحة تضم مستقلني«. ك

للباد سيسي  ت عامل  الامركزيّة  مشرو  بــارود: 
أشار الوزير الســابق  زياد بارود ، إىل أن »أي 
مرشوع للالمركزية املوســعة يجب أن يلح 
امليزاينة الجيدة للمجالس املنتخبة«، موضحاً أن 

» الفيدرالية  هي جزء من سلطة دولة واحدة«.
وأكد يف حديــث تلفزيوين، أن »الالمركزية 
أتت بعد نقا طويــل يف البلد، ويجب إعادة 
النظــر يف نظامنــا اإلداري«، الفتــاً إىل أن 
قام معني من  الســلطة  املركزية، وهو  »القا
ليس منتخباً«، مؤكداً أنه »ال ميكن أن ننظر إىل 
الالمركزية من دون دور الدولة، التي يجب أن 

تكون مساعدة يف بعض املناطق«.
وشدد بارود، عىل أنه »يف املرشوع املطروح، 
ليس كل  الرضائب  يف الالمركزية املالية ستذهب 
للمجلس املحيل، وهناك حفا عىل الواردات«، 
معترباً أن »الالمركزية تساعد السيايس عىل 
أن يتدرج بالخدمة العامة«، ورأى أن »املرشوع 
هو أساســاً إصالح يف هذا النظــام املأزوم.. 

والوحدات الالمركزية هي جزء من البلد«.
وأوضح أن »الالمركزية املوســعة هي يف 
الصالحيات وليس فقــط جغرافياً، و البلديات  
يف البلد هي الشكل الوحيد للالمركزية، ولكن 
ضمن النطاق البلدي هي موسعة«، مشرياً إىل 
»أن الالمركزية املوسعة تقدم للناس خدمات 
بشكل موســع، ويجب أن تكون مرتافقة مع 
رقابة الحقة وليست مسبقة، وإدارية وليس 

قضائية«.
ولفــت بــارود، إىل أن »الالمركزية تنتظر 
إقرار القانون وهي مطروحة من 30 ســنة، 
وهناك مشــاريع مل تصل إىل  مجلس النواب .. 
. ومرشوع 2014 متكامل ويجب مناقشته«، 
معترباً أن »املجلس الحايل لن يتمكن من إقرار 
القانون بســبب ضيق الوقــت. وآمل أن يقره 
املجلس املقبل ألنه عامل ميثاقي وتأســييس 

. بالبلد، ومهم كقانون  االنتخابات 

و غادة عون: القضا وجد ألقويا الن
خر رمق  ... وسنقاوم حتى 

غردت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية 
غادة عــون عرب حســابها يف«تويرت«:  نعم 
القضاء وجــد ألقوياء النفوس ال للضعفاء وال 
للذين يهابون هذا الزعيم أو ذاك أو هذه السلطة 
أو تلــك أو هذه املافيا املتجــذرة، والتي أنهكت 
شعبنا املسكني بفسادها. نعدكم أيها الفاسدون 
بأننا سنقاوم حت آخر رمق ألننا أحرار من كل 
عبودية للامل أو للمركز، وألننا أوفياء لقسمنا«.

وكان »نادي قضاة لبنــان« أصدر بيانا قال 
فيه: »مرة جديدة ال تتورع الطبقة السياسية 
عن التدخل يف عمــل القضاء ملنعه من القيام 
بدوره وفضح موبقاتها التي تكاد تكون فريدة 
من نوعها بتاري البرشية، وهي تســتخدم 
لهذه الغايــة أعوانها املطواعني داخل القضاء، 
يف محاولة منها لقمــع كل قاض تجرأ عىل 

تخطي ما يسم الخطوط الحمر التي رسمتها 
وخلقتها لنفســها من حصانات وتطبيقات 
ومامرسات وتفسريات غري قانونية عىل قياس 

أفراد أو مؤسسات ورشكات تحت ذرائع عدة«.
وختم »لهؤالء األعــوان، نقول إن القضاء 
ا وجد ألقوياء النفــوس وليس للضعفاء  إ
منهــم، ألشــخاص عزموا عــىل مكافحة 
الفساد وتطبيق القانون وإحقاق الحق وليس 
لحامية املرتكبني والتسرت عليهم والتغا 
هم، وإن كنتم تشعرون بأن العبء  عن جرا
قــد أضح ثقيال وال قــدرة لكم عىل تحمل 
الضغــوط السياســية، فقــد آن األوان ألن 
تتنحوا جانبا وترتكوا املسؤولية ملن هو أهل 
لها، فالبلد يرتنح والشــعب ينازع والخنوع 

» ليس سبيلهام إىل الخالص

ــدة ــدي ــت وج ــوي اســتــقــبــل فــتــ ــولـ املـ
ــع الـــــــى مـــطـــالـــبـــهـــمـــا ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

استقبل وزير الداخلية والبلديات القا بسام املولوي يف 
مكتبه قبل ظهر امس، النائب ســامي فتفت، يرافقه وفد من 
بلدة إيزال يف الشامل، واستمع اىل مطالبهم املتعلقة بالبلدة 

عىل كل املستويات.
والتق الشي مالك جديدة عىل رأس وفد.

ــريـــري: ــح الـــحـ ــ ــرّش ــ ــن ت ــ عــ ــي حــب
ــى األرجـــــــــــــح ــ ــ ــلـ ــ ــ قــــــــلــــــــت عـ
شخصي رأي  يــتــرّشــحــوهــو  لـــن 

أكد عضو كتلة املســتقبل النائب هادي حبيش، »أن رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري، مل يبل أحداً، قراره النهايئ 

وضوع االنتخابات، وهو مل يحسم القرار«.
وكشف حبيش يف حديث تلفزيوين، أّن »األرجح أاّل يرتشح 
الحريري لالنتخابات، وهذه معلومة أصبحت شبه أكيدة، أما 
مسألة خوض االنتخابات يف املناطق فهي ستكون موضوع 

النقا الجدي معه«.
ثم غرد حبيش عرب حسابه عىل »تويرت«: »توضيحا للكالم 
الذي قلته يف مقابلة تلفزيونية عن ترشح الرئيس الحريري، 
مل أجزم عدم ترشحه لالنتخابات النيابية يف بريوت، بل قلت 
انه عىل األرجح لن يرتشح، وهو رأي شخ ال أكرث وال أقل 

وهذا قرار بيده بتوقيته ومضمونه«.

عر االنهيارات على مختلف الصعد مع غريب
ــر: ســيــبــقــى ــاصــ ــ ــن ــ ــبـــد ال كــــــر عـ ــي  ــ ســـعـــد ف
ــي ــرب ــع ــي الـــتـــاريـــ ال ــ ــه عـــامـــة ف ــروعـ ــشـ مـ

غــرد األمــني العــام لـ 
ي«  النا الشعبي  »التنظيم 
النائب أســامة ســعد عرب 
»يف  »تويرت«:  عىل  حسابه 
مليالده...   104 الـــ  الذكرى 
عبد  جامل  مرشوع  سيبق 
الشعبية،  بانحيازاته  النا 
ونقائه الثوري، وانتصاراته، 
وتجاربــه  وانكســاراته، 
التاري  يف  فارقــة  عالمة 
العريب والنضال اإلنســاين، 
وقــوة دفع لتــوق األجيال 
العربية إىل التحرر والحرية 

والتقدم والعدالة«.
من جهة ثانية، اســتقبل أسامة سعد يف 
الشيوعي  للحزب  العام  مكتبه بصيدا، األمني 
للمكتب  بيــان  وأفاد  غريــب،  حنا  اللبناين 
اإلعالمي لســعد أن »اللقاء تناول املستجدات 
عىل الســاحة اللبنانية، ال سيام االنهيارات 
الصعد االقتصاديــة واملالية  عىل مختلــف 
وســبل  الخطرة،  االجتامعية  وتداعياتهــا 

مواجهة املنظومة الحاكمة التي تسببت بكل 
هذه االنهيارات. كام تم تأكيد استمرار النضال 
ية  ر وصياغة  التغيــري  معركــة  وخوض 
موحدة الستكامل وتطوير ما أطلقه الشعب 
يف 17 ترشين من انتفاضة شعبية وطنية، 
وبناء حركة شــعبية مســتقلة عن أحزاب 
الســلطة تحاسب الســلطة عىل ارتكاباتها 

وارتكابات نظامها السيايس الطائفي«.

الجي اللبناني تسلّم هبة مقدمة من قطر
قيــادة   أعلنــت 
 ، اللبنــاين  الجيــش 
الّتواصل  مواقع  عرب 
أّن  االجتامعــي، 
يف   تســلّم  »الجيش 
الدويل  بريوت  مطار 
املواد  70 طنا مــن    ،
ــة  مقدم الغذائيــة، 
دولة قطر  هبة مــن 

الجيش«. إىل 

املولوي مجتمعا مع فتفت والوفد املرافق



الى األستا نبيه بّري: يا للعار
أساتذة الجامعة يشحذون امللح

الدكتور نسيم الخوري

تعيدنــا والدة هذا الن أو »موته« مجــّدداً إىل العام 
1975. إنّه تاري محفور بألســنة السياسيني وتستعيده 
ذاكرات اللبنانيني وكأنّه توأم ملــا نحن فيه من انهيارات 
ونكوص وانتظارات لخرائــب جديدة يف وطنهم املفتوح 
للتفكري والتعبــري و »التعثري« من فعــل تعرّث والتنقري 
وس الناس مثل  والتفقري نعــم التفقرياملدقع. بكلمتني ر
وس شجر الحور وقد عصفت بها الرياح العاتية تتاميل  ر
أعناقهم يف الشــوارع والســاحات واملوالت أمام جهنم 
ن األرغفة الـ 20 دوالراً ومعظم  األسعار وأمس تخطّ 
الناس تعيش عىل الخبز. يستحيل تغطية انهيارات وطننا 
بغربال عندما نراهم يغرقون يف طني الفساد اللزج وآثاره 
ي الحرب إالّ يف دروب  فاقعة عىل وجوههــم. ال ولن ي
ه ثقيلة ولنقل أّن الثنايئ والثال  الصواب ولو كانت أعبا
اللبنانيني يف  واملنفرطة مسابحهم يصطادون  والرباعي 

قلب جروحهم ال يفرقون بني مواطن وآخر.
يعني هذا التاريــ 1975 ، إىل جانب االنهيار، أمرين: 
اً من حضن أهله ووطنه  جيل جديد من الشباب هرب ق
حيث ال مســتقبل، وجيل آخر ميتهن التسكع والعنف وال 
 : يرى إالّ ذئابــاً يف لبنان. كتب يل أحد طاليب من الخلي
»صار الجرح عندكم وطنــاً، واملواطنون بحارة يرضبون 
امللــح يف الرشايني واألجســاد املمزقة، وأنهــار العقل 
والبحــث، وما عاد حت الحرب يألــف اإلقامة فيه يهمله 

املحيط العريب لكنه املحبوب«.
وصلنا يف الســبيعينيات طالّباً اســتوينا عىل مقاعد 
بون« التي أسقطت الرئيس شــارل ديغول يف الـ  »ال
الطالبية والتغيري بقيادة  الثورة  1968، وحصدنا فلسفة 
بون«  أســاتذة جامعيني ومفكرين األمر الذي فّرع »ال
يف مباٍن متباعــدة مرقمة باإلختصاصــات. يف لبنان 
أبواب  امللح، ويقفون عىل  أساتذة جامعيون يشــحذون 
املستشفيات بعدما هرموا يف الجامعات. كاتب السطور، 
بون« منذ أربعني  أســتاذ جامعي تخّرج وعلّم يف »ال
ســنة ثم يف الجامعة الوطنية. بال خجل، أنا فقري وكلنا 
كله الفو والفراغــات والكيديات  فقراء يف بلــٍد تت

. قات. وماذا بعد وال
ينتهي عملنا األكادميي مثالً، وبدالً من أن ننتظر تقييامً 
أو تكرمياً، عليك أن تنزف كّل يوم. مل ولن نحتسب حاميل 
شهادات املاســرت والدكتوراه من طالبنا وفيهم الضباط 
واملهندســون واملحامون والقضاة وكبار املدراء والنواب 
ســاء، األستاذ نبيه بّري مثالً خري  والوزراء وحّت الر
كلية الحقــوق يف الجامعة الوطنية ورئيس اتحاد طلبة 
نا العرب يعرفون لبنان وكتب  لبنان يف زمن كان أشــقا
فيه حزيناً الشي محمد بني راشد آل مكتوم بني صورتني 
متناقضتني لبريوت خالل خمســني عاما. تخّرج أساتذة 
الجامعة اللبنانيــة من أرق جامعــات العامل ونهضوا 
بالتعليم العايل يف لبنان لكن الطوائف دّمرته بعدما صار 
لكّل حــزٍب ومذهب جامعته وتتوزع الشــهادات العالية 
املزّورة. معظمهــم اليوم معدمون وخصوصاً املتقاعدون 
منهم الذين حســمت الدولــة من رواتبهــم التقاعدية 
وا  ّ واحتفظت يف قجة الدولة لضامن آخرتهم، لكنهم ك

« وأفرغوا الخزائن نحو قصورهم والخارج. »القج
ســاء الجامعــات يف الدول الراقية  باملقابل، يلقي ر
وعندكم يف جامعات الخلي ، خطبهم يف نهاية كل عام، 
ا يعتربه الوسط  يتوجهون بها للمتخرجات واملتخرجني 
الثقايف والسيايس محطة تحمل مالمح ونقاطاً مركزية 

ملستقبل عاٍم قادم للتطور والتحديث.
أصابــت األكادمييــا عندنــا الفريوســات الطائفية 
والحزبيــة وعــاد طالبنــا يحفرون أســامء زعامئهم 
وصورهم وأسلحتهم عىل مقاعد الدراسة، واعتادوا عىل 
تسمية وطنهم »بالساحة« ويتناكفون حزبياً يف األحرام 
ها بعدما زالت  الجامعية، مع أّن للساحات خطرها وأعبا

عندنا املسافات بني املباح واملستباح.
لعّل لبنان كان مــن أكرث األوطان تعرّضاً ملدائح قدمية 
يستحقها، ال ألنّه كليم الجبل واليم، بل لخربته االتصالية 
خر التي خرطته يف ثوب الثقافة العربية  العريقة مع ا
والعاملّية، عىل تنّوع نســجه، وهو يتعرّض لندوٍب ونديٍب 
ثقيل وخطــري ويربك يف مكانه بانتظــار ربع العرب ال 

ربيعهم بعدما عربوا برباعٍة نحو العرص.
أننا نغرق فعالً يف الفقر ويف بحور من الكالم العريب 
والدويل الذي ال يقول شيئاً، وال يفيض إىل حركة أو فكرة 
مجديــة. نحن يف قّمة العجز الــذي يقودنا إىل الصمت 
أو تعــداد االنهيارات وعرضها يف النصوص. نعم الصمت 
مقابــل الصوت، أو األصــوات الفارغة مقابــل الكلمة 
والحركة املفيدة ونشــوئها ومعانيها يف بلٍد فشلت فيه 
حّت طاولة الحوار التي لطاملا دعونا إليها يف هذا املقام.

أعتذر أخرياً من أحرف الجّر ترص يف وجهي: كفانا جرّاً 
بكوارث لبنان، وأعتذر من أحرف العلّة ألنّها أحرف الصحة، 
وأعتذر أخرياً من األبجدية واأللسن املتعرثة والضم والنصب 
، وأرفع قّبعتي للســكون، فهو قّبة لبنان  والفتح والك

الوحيدة بانتظار أن يلث لبنان الجديد كلمته.

ــة لــبــنــانــيــة ــاســ ــ ــي ســ
االحد 16 كانون الثاين 2022

تــــوقــــيــــف ســــــــــارق مــبــلــ
ــزل ــن ــن داخــــــل م ــ ــا م ــ ــص ــ وم

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل- شعبة العالقات 
العامة يف بال لها انه: »بتاري 09-01-2022، أقدم مجهول 
عىل التسلل إىل منزل أحد املواطنني يف بلدة تول يف النبطية، 
ورسق من داخل خزنة حديديــة مبلغا ماليا ومصاغا ذهبية 

وسندات ملكية وأوراقا ثبوتية، وفر اىل جهة مجهولة.
عىل الفور، بارشت القطعات املختصة يف شعبة املعلومات 
يف قوى األمــن الداخيل إجراءاتها امليدانية واإلســتعالمية 
اإلســتقصاءات  وبنتيجة  الفاعل وتوقيفه.  لكشــف هوية 
والتحريات، متكنت الشعبة من تحديد هويته وهو املدعو: ع. 

ب. )من مواليد العام 1998، لبناين(.
بتاري 12-01-2022 وبعد عملية رصــد ومراقبة دقيقة، 
متكنت إحدى دوريات الشــعبة من توقيفه يف محلة النبطية. 
634 دوالرا أمريكيا )وهو  وبتفتيشــه، ضبط بحوزته مبل 
وق(، وبتفتيش مكان إقامته يف محلة  قسم من املبل املايل امل
وقة وهي عبارة  النبطية الفوقا، ضبطت بداخله املجوهرات امل
عن: عقد من اللؤلؤ، ثالث سالسل ذهبية، لرية إنكليزية متوجة، 
خمس قطع من الذهب، خاتم ذهبي، وخمسة خواتم من الفضة.

ا نســب إليه لجهة إقدامه عىل  بالتحقيق معه، اعرتف 
تنفيذ عملية رسقــة الخزنة من النبطيــة، حيث عمل عىل 
هــا ورسقة ما بداخلها من مصــا ذهبية ومبل مايل  ك
وأحرق املستندات واألوراق الثبوتية، وبعد األنتهاء، قام برمي 
الخزنــة يف أحد الحقول. تم ضبــط الخزنة يف خراج مدينة 

النبطية بعد الداللة عليها.
أجري املقتــ القانوين حيالــه وأودع مع املضبوطات 

، بناء عىل إشارة القضاء«. املرجع املخت

عودته موعد  حــول  وتــضــارب  السنية  الساحة  ويــربــ  االوراق  يخلط  الــحــريــري 
االنتخابات  تيار  يخو  شخصيا...فهل  ترشحه  عــدم  يبل  »املستقبل«  رئيس 

عيل ضاحي

نواب  التي يطلقهــا يومياً  الترصيحــات 
ومســؤولو »تيار املستقبل« عن موعد عودة 
الرئيس ســعد الحريري ومصري ترشــيحه 
شــخصياً وخوض تيار املستقبل االنتخابات 
النيابيــة ويغمرهــا االحبــاط واالربــاك 
والغمــوض والتخبط،  باتــت الخبز اليومي 
السنية  السياسية االخرى وخصوصاً  للقوى 
منها والتي تنتظر حسم قراره النهايئ لتبيان 

»الخيط االنتخايب االسود من االبيض«.
وتؤكد اوساط سنية رفيعة املستوى وعىل 
تواصل مع الرئيس الحريري ان هناك ضبابية 
حول عودته اىل بريوت، فبعد ان كان مقرراً 
ان يعود اليوم )االحد( ويقيض بعض الوقت، 
والسياســية  االنتخابية  مواقفه  كل  ويعلن 
ويجري ما يلزم من اتصاالت ويعقد اللقاءات 
الداخلية ومع القوى السياسية االخرى، يبدو 
ان هنــاك معلومات اخرى عن تعرث او تأجيل 
العودة )اليوم(  العودة مع بقاء احتامل  هذه 

اً قا
وتكشــف االوســاط ان املهم ليس موعد 
عودته، وهــي ممكن ان تحصل يف اي وقت 
من اليوم وصاعداً، ولكن االهم ان االتصاالت 
التي جرت مع الحريــري يف االيام املاضية، 
خلصت اىل ان الحريري لن يرتشح شخصياً 
والســباب  الحالية   ، النيابية  لالنتخابــات 

عديدة: شخصية وسياسية ومالية.
وتؤكد ان اكرث من طرف بات عىل علم بهذا 
النائب هادي  القرار، وحت ما اعلنه امــس 

حبيش عرب قناة »الجديد« )عاد وتراجع عنه 
الحقاً بشــكل ملطف(، هو القــرار النهايئ 
للحريري وهو عدم الرتشح شخصياً، والقرار 
وقواعده  »املســتقبل«  نواب  ولكن  حســم 
الحزبيــة وبعد تبلغهــم منذ ايــام بالقرار 
الخرب  بالنهايئ يحرصون عىل عــدم اعالن 
لعــدم مس معنويــات القاعدة الســنية لـ 

»املستقبل«. 
وتكشــف ان اللقاء الشــهري والذي جمع 
الحريري منذ 3 اســابيع بنــواب كتلته عرب 
بت نقاشــاته اىل االعالم،  الـــ«زوم« وت
الحريري لنوابه  ابل  كان هو االدق ووقتذاك 
وكوادره قراره بعدم الرتشــح وانه ميال لهذا 

القرار.
وتضيف االوساط ان بعيداً من »القفازات« 
وتجميل الصورة، يبــدو ان الحريري مقتنع 
التي جرت ان حظوظه  حســب االحصاءات 
ليست عالية يف بريوت، حيث كان سيرتشح، 
وان هناك تكتالً سياســياً من جهة ولوائح 
املجتمع املدين واملستقلني من جهة ثانية لن 
يسمح له بالفوز وقد يكون الخيه بهاء دور 

يف محاولة اسقاطه
لذلك الخســارة بالعزوف اقــل بكثري من 
الرتشــح والخســارة يف الصندوق معنوياً 

وسياسياً وحزبياً.
وتشري اىل ان الســؤال الكبريالذي ينتظر 

الحســم هو معرفة مصري تيار »املستقبل«، 
فهل يرتشــح »التيــار« من دون رئيســه 
واذا كانت االســباب التي منعــت الحريري 
و«الفيتو«  والسياســية  املالية  الرتشح  من 
ة، فهل من  السعودي والرتاجع الشعبي قا
املستقبل ويخوض  تيار  يتجاوزها  ان  املمكن 

االنتخابات يف مختلف املناطق اللبنانية
وتؤكد ان االرباك هو الحاكم يف الســاحة 
الســنية اوالً، وثانياً عند باقــي كل القوى 
التي باتت تنتظر قرار الحريري  السياســية 

حول مستقبل تياره السيايس واالنتخايب.
يف حني تؤكد اوســاط »املســتقبل«، ان 
الكتلة النيابية والنواب واملسؤولون يف التيار 
االزرق، ينتظرون عودة الحريري واعالنه هو 
قراراته بنفســه، وال ميكنهم القفز فوق هذا 

القرار.
اما يف مقلب 8 آذار وتحالفه مع »الثنايئ 
الشيعي«، فتقول اوســاط هذا التحالف انه 
حسم امره بالتحالف مع كل القوى يف 8 آذار 
والعمل منصب عىل لوائح مشرتكة بني »أمل« 
و »التيار الوطني الحر« و »حزب الله« وكذلك 

توحيد الجهود يف املناطق السنية والدرزية.
تبلغنا قرار  لدينا قناعة وبعــد  ان  وتقول 
الحريري من اوساطه، انه لن يرتشح، ان تياره 
ايضاً لن يرتشح بصفة رسمية، وقد يخوض 
حلفاء »املســتقبل« ومحازبــوه االنتخابات 
الشخ ويعقد  كل عىل نفقته وباســمه 
تحالفات مع االشرتايك والقوات واملردة مثالً 
شخ  وبشكل  االنتخابية  املصلحة  بحكم 

ايضاً.    

ــدة  صعبة  ــ ــائ ــ ـــة س ــ لـــ ــي ــطــن ــت ــاســة الـــامـــبـــاة وال ســي
فاطمة شكر 

رغم كل الجهــود التي تبذلها بعض األطراف السياســية، 
ورغم كل األمل واملعاناة التي يعيشــها املواطن اللبناين والتي 
وصلت اىل حٍد يفوق التوقعــات والعقل، ترص بعض القوى 
السياســية عىل عدم الحوار، والجلوس حول طاولٍة واحدة 
من أجل لبنان وشعبه. تبق املعركة بني القوى حول من يريد 
تثبيت نفسه، وفرض ذاته حسب معايريه الخاصة التي يراها 
مناسبة، والتي قد تكون مصدراً إلشمئزاز  الطرف املقابل، إال 
أن املشكلة الحقيقية اليوم  تكمن بني إثنني إما املعطلني، وإما 

املكابرين.
ولعل غضب الناس الخجول من جديــد عىل وقع األزمات 
املتتاليــة، مل يعد يجدي نفعاً، وكأن القوى السياســية ومن 
عاناة  يحكم هذا البلد قد صمم عىل أن يكون أصامً غري آبٍه 

الناس.
ومع عودة اإلرضابات واإلحتجاجات اىل الشــارع اللبناين 
عرب دعوة رئيــس اتحاد العاميل العــام ونقابة قطاع النقل 
الربي يوم الخميس املا اىل اإلرضاب، يعود مشهد الغضب 
ولو بشــكٍل خجول يف ظل غياٍب تام للحلول من قبل الطبقة 
السياســية الحاكمة، ومعها ينقسم الشارع بني مؤيٍد لقطع 

الطرقات، وبني معارٍض لها.
تقول بعض األطــراف إن املنظمني لهــذه التحركات باتوا 
معــرويف التوجه، وهــم ينتمون اىل منظومة سياســية 
موجودة وحاكمة، لذلك فإن يــوم الغضب كان خجوالً، ومل 
يحقــق ما يريده املنظمون، هذا مــن جهة، ومن جهٍة أخرى 
فإن التحركات وقطع الطرقــات املتفرقة والتي كانت بدايتها 
تحركات 17 ترشين األول عام 2019 كلها باءت بالفشل. ولعل 
كل ما يجري مــن عدم انتظاٍم يف مؤسســات الدولة، ال بل 
وعدم سامح عقد جلسٍة ملجلس الوزراء، وترك امللفات املهمة 
والصعبة، القضائية منها ال سيام فيام يخ قضية تفجري 
مرفأ بريوت والقا طارق البيطار، إضافًة اىل قضية حاكم 

مرصف لبنان رياض سالمة 
من  حوله  واإلصطفافــات 
قبل فريــق، والهجوم عليه 
مــن قبل فريق آخــر، يؤكد 
أن جهاٍت محــددة متعن ال 
الدولة. بإنهيــار  تتلذذ    بل 

فشل يليه فشل، عقبة يليها 
حقيقي  عمــل  وال  عقبات، 
العقبات  تذليــل  أجــل  من 
املعيشــية  األساســية، 
إجتامع  أما  واإلقتصاديــة، 
ملناقشــة موازنة  الحكومة 
الســبيل  ســيكون   ،2022
الوحيد للوصول اىل صندوق 
يعترب  الــذي  الدويل،  النقد 
للبنان  الوحيــد  الخــالص 

يف هــذه املرحلة تحديــداً،  يف ظل هذا التخبط الســيايس 
واإلقتصادي الكبري.

ومن مــا بات مؤكداً فــإن الظروف الخارجيــة والحركة 
الدولية، واألوضاع اإلقليمية، تلعب دوراً أساســياً يف تحريك 
الوضع الســيايس الداخيل اللبناين، وما التدخالت الخارجية 
واإلمــالءات التي تفرضها هــذه الدول عــىل بعض القوى 
السياســية إال دليل صار عىل عمق األزمة والتخبط حيال 
ار بعض من  القرارات التي ســوف تؤخذ بحق لبنــان، وإ
يف الداخل وبشــكٍل علني عىل التعاون مــع الخارج املتمثل 
باللقاءات والجلسات مع  الســفرية األمريكية دورو شيا، 
وعدد آخر من الدبلوماسيني، وهذا ما يراهن عليه البعض يف 
الخارج والداخل، لتحديد  مصري لبنان السيايس يف املستقبل، 
خصوصاً مع التحضريات لإلنتخابات الربملانية يف أيار املقبل.

مل يعد خافياً عىل أحد، أن كل املكونات واألطياف السياسية 
هي أســاس كل األزمات، وهي غري قــادرة عىل إيجاد حلوٍل 

جذرية، ال بل هي ال تريد حل األزمات، وتســتمر  بالرتاشــق 
وتبــادل اإلتهامات فيام بينهــا، وإثارة النعــرات الطائفية 
والسياســية واملناطقية تحقيقاً ملصالحها الشخصية، وهي 
حت هذه الساعة ال تريد  العمل من أجل إعادة هيبة وإنتظام 
ا فيها  الدولــة، يف ظل غياب غالبية املؤسســات الرقابية 

القضائية وهيئات التفتيش املركزي.
وعىل قاعدة »يا غالب يا مغلوب« يرزح البلد تحت وابٍل من 
األزمات، تنعكس عىل املواطن بشــكٍل مبارش، دون أن يلتفت 
من حكم الوطن لســنوات طويلة اىل املعاناة التي استفحلت 

وكربت وخنقت الناس.
يف املحصلة لن تتوقف األزمة، ألن من أوجدها مصمم عىل 
اإلســتمرار بها، و يف حال توقفت أزمة لبنان غداً فتبعاتها 
ستستمر لســنني طويلة، وســيكون لبنان مرضب مثٍل يف 
اإلنهيار اإلقتصادي واملايل يف السنوات املقبلة، كام سيرضب 
وذجاً  املثل أيضاً بحكامه الذين يشكلون حالًة إستثنائية و 
 حقيقياً وفعلياً للفســاد، وسياسة الالمبالة و »التطنيش«...

ولي الكا األرمــــن  بــطــريــر  الــتــقــى  الــعــبــســي 
لبنان ــزيــون  تــلــ مــلــف  متابعا  بالحلبي  ــصــل  وات

التقــ بطريرك انطاكية وســائر املرشق 
العبيس يف  الكاثوليك يوسف  امللكيني  للروم 
االرمن  بطريرك  الربوة،  يف  البطريريك  املقر 
الكاثوليك لبيت كيليكيا رافائيل ميناســيان، 

يف حضور كهنة ورجال دين.
واستقبل العبيس ميناسيان ومرافقيه يف 
كنيســة القديسة حنة يف املقر البطريريك، 
وســط تراتيل وصلوات تعبريا عن الرشاكة 
بني الكنيستني ، ثم انتقل بعدها الجميع اىل 
ميناســيان  عرب  حيث  البطريركية،  صالون 
عن شــكره للعبيس مشــاركته يف تنصيبه 
، ورشح خطة عمله واملشــاريع التي ينوي 
الفاعل لتوحيد  الدور  تنفيذها  باالضافة اىل 

الكنيستني.
االتحاد  »رضورة  عــىل  العبيس  وشــدد 
والتضامن خصوصا يف هذا الظرف العصيب 
حيــث يجب عىل الكنيســة ان تؤدي دورها 
يف ظل تقصري املســؤولني مــا يحتم العمل 

عــىل تحقيق رشاكة فعليــة ليس فقط بني 
الكاثوليكية  امللكيــة  الرومية  الكنيســتني 
مســتوى  عىل  بل  الكاثوليكية  واالرمنيــة 

الكنائس«.
كذلك، التق العبيس طالل املقديس وبحث 
معه يف شــؤون وطنية واخــرى تهم ابناء 
الطائفة ال ســيام يف قرى االطراف، واطلع 
منه عىل ملف تلفزيون لبنان وما حصل يف 

االيام االخرية املاضية.
واجرى العبيس اتصاال هاتفيا بوزير االعالم 
بالوكالة القا عباس الحلبي واطلعه عىل 
»وجهة نظر ابناء الطائفة من امللف ورفضهم 
القاطــع التنازل عن هــذا املوقع مهام كانت 
امللف مع  املقــديس متابعة  الظروف. وكلف 

وزير االعالم نظرا لخربته وتعمقه به.
ثم التق العبيس املرصيف الكسندر سامل، 
وبحث معه يف الشؤون االقتصادية واملالية 

والوطنية.

د املرا اسيا والو ي الع  

ــة ــّي ــداخــل ــم: االنـــقـــســـامـــات ال ــيـ ــراهـ املـــطـــران ابـ
ــى صـــــــــورة لـــبـــنـــان ــ ــل ــ ــا ع ــ ــب ــ ــل ــ ــس س ــكـ ــعـ ــنـ تـ

التق رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع 

للروم امللكيــني الكاثوليك، املطــران  ابراهيم 

مخايل ابراهيم ، الوزير الّسابق  غسان عطالله  

وعضو تكّتل »لبنان القوي« الّنائب  سليم عون 

،  مطرانية سيدة النجاة برفقة وفد، وكان لقاء 

تعارف بني عطالله واملطــران ابراهيم، جرى 

خاللــه التطرّق إىل مختلــف املواضيع عىل 

اللّبنانّية من اقتصاديّة وسياسّية  الّســاحة 

وانتخابّية. وكان تشــديد من ابراهيم عىل أّن 

االنقسامات الداخلّية تنعكس سلًبا عىل صورة 

لبنان، مركّزًا عىل »رضورة بناء اإلنســان بكّل 

ا فيها الفكر الّســيايس، فالّشعب  أبعاده، 

اليوم مصدوم من ترصّفات الّسياسّيني«.

ورأى أّن »تعّدد األحــزاب هو مصدر غن 

الّســيايس  الّتنافس  وتنــّوع، وبالّرغم من 

يجب أن يبق الوطن فــوق الجميع«، داعًيا 

الجميع إىل »االتّفاق بهدف إيجاد حلول لكّل 

األزمات«.

ســـامـــي« ــاد ا ــهـ ــجـ ــل وفــــد »الـ ــب ــق ــشــي اســت ج
املخّيمات فــي  االســتــقــرار  تحصين  على  كيد  وت

استقبل عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
دينة  النائب حســني ج يف مكتبه 
صور، وفدا من حركة الجهاد االســالمي، 
برئاسة مسؤول العالقات الفلسطينية يف 
، وكانت مناسبة  لبنان ابو ســامر مو
عرض فيها املجتمعون الوضع العام واخر 
املستجدات السياسية يف املنطقة و«الضغط 
االقتصادي الذي يتعــرض له لبنان بهدف 
ة املقاومة«، واكدوا »اهمية مواجهة  محا
التحديات بأشكالها كافة، سواء العسكرية 

او االقتصادية«.
وشــدد الطرفان عىل »اعتبار فلسطني 
وقدسها هي الوجهة االساسية للمجاهدين، 

والتي يجب العمل من اجل تحصينها من خالل 
تنامي املقاومة وبلوغها قوة االقتدار للدفاع عنها 
وما عدا ذلك تفاصيل يجب التعامل معها من دون 
أن تعوق تجهيزنــا للمعركة الكربى«، مؤكدين 
»رضورة تحصني االمن واالستقرار يف املخيامت 
ومحورها  املقاومة  لحــركات  املوقف  ووحدة 
ملواجهــة الكيان الصهيــوين، الذي ميعن يف 
التضييق عىل اهلنا يف الضفة الغربية واالرا 

الفلسطينية املحتلة عام 48«.

حيا املجتمعون »انتفاضة االرسى يف مواجهة 

االعتقال  وإيقاف  الصهيونية  الســجون  إدارة 

االداري الظامل«، ووجهوا »رسالة تضامن وتأييد 

الهلنا املنتفضني يف النقب دفاعا عن االرض ملنع 

تهويدها ومصادرتها تحت عناوين مختلفة«، 

ودعوا فصائل املقاومة اىل »مساندة اهلنا يف 

النقب«.

اد االسال الج د  ج وو
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الدكتور ميالد السبعيل

تواجه دول العامل إشــكاليات بنســب متنوعة، يف تأمني 
تقديم التعليم الجيد خالل جائحة الكورونا وما بعدها. ففي 
الدول املتطورة، حيــث الوصول اىل املعلومات الرقمية متوفر 
للطالب واملعلّمني بشكل مستدام، واجهت املؤسسات الرتبوية 
الحكومية والخاصة مشاكل كبرية، ألن معظمها اضطر اىل 
اإلقفــال واالنتقال اىل التعلّم عن بعــد، دون امتالك األدوات 

والطرائق واملقاربات الالزمة لذلك.
ويعود ذلك اىل أن املؤسســات التعليمية يف العامل، بقيت 
بشــكل عام، حت ظهور الجائحة، من أكرث القطاعات التي 
قاومت التغيري والتحــّول الرقمي، بحج عديدة مثل الحفا 
عىل الجودة وعــىل التواصل املبارش الحضــوري ومامنعة 
الكثري من العاملني يف الشــأن الرتبــوي، وخاصة املعلّمني، 
لتعلّــم مفاهيم وطرائق ومقاربات جديــدة يفرضها التحول 
الرقمي وإدخال التكنولوجيا اىل صلب العملية التعلّمية. وهذا 
ما أبق مؤسســات الرتبية والتعليم يف معظم دول العامل، 
 ، أشــبه بأبراج عاجية منفصلة تنتمي اىل القرون الوسط
وما قبل عــرص التنوير ودميقراطية التعليم، وبالتايل ما قبل 

عوملة االقتصاد واالتصاالت.
هذا الواقــع تحّول اىل فو كبــرية يف مقاربة جائحة 
عاملية وضعت الجميع أمام واقــع واحد: االقفال والتعلّم عن 
بعد. فكان االرتجال والعشــوائية ورّدات الفعل هي السائدة، 
يف ظل عقليات تقليدية تقود املؤسسات الرتبوية والتعليمية 
بعنجهية وأنانيــة مغلقة يف الكثري من األحيــان. وهذا ما 
أعف الكثــري من وزارات الرتبية، واملؤسســات الدولية، من 
مســؤولية تقديم حلول عىل مستوى وطني أو عاملي، بحجة 
أن املؤسسات الرتبوية لديها مقارباتها الخاصة. كام قرّصت 
الكثري من وزارات التعليم والرتبية، وهيئاتها التنظيمية، عن 
وضع معايــري جديدة لتوجيه واعتامد التعلم عن بعد وضامن 

جودته، أو تأمني مستلزماته.
فيــام إدارات املؤسســات الرتبوية رمت املســؤولية عىل 
املعلّــم، الذي ترك وحيداً يف الكثري من األحيان، بحجة الحرية 
ا يعرفه عــن التكنولوجيا والطرائق  األكادمييــة، ليتخبط 
الحديثة يف التعليم، مام رضب املســتوى التعليمي، وحرصه 
بخربة املعلم، ليس يف مجال تخصصه، بل يف مجال استخدام 
التكنولوجيا وتسخريها لتقديم تجربة تعلّمية جيدة للطالب. 
وهذا قد يكون شبه مســتحيل دون تزويد املعلمني عىل كافة 
املســتويات، ليس فقط بصفوف افرتاضية فارغة كام حصل 
حتوى رقمي تفاعيل مناسب،  يف معظم دول العامل، بل أيضاً 
ة، مثل نظم إدارة التعلّم  وبأدوات تكنولوجية متنوعة معا
التكّيفي والتعــاوين، واألهم من ذلــك، تدريب املعلمني عىل 
مراحل وتغيري ثقافة املؤسسات الرتبوية، للرتكيز عىل انتاج 
رأسامل برشي مناسب ملتطلبات سوق العمل يف هذا العرص، 

ال مجرد التدريس للتدريس ونيل الشهادات.
كل هذا حصل يف الدول الغنية واملتطورة، بنسب متفاوتة. 
أمــا الوضع يف دول العــامل الثالث، والــدول املأزومة، حيث 
يضاف اىل كل ما تقدم، مشــكالت توفر الكهرباء واالنرتنت 
واألجهزة االلكرتونية للطالب واملعلمني، وكل أنواع املشكالت 
االجتامعية واالقتصادية والسياســية، فهــو وضع يقارب 
الكارثة، التــي تتطلب مرشوع انقاذ وطنــي وحت إقليمي، 

خارج كل الحسابات السياسية واملحاور واالصطفافات.
ستوى دخله  ويربط البنك الدويل سنوات التعليم للطالب 
الفردي، ويقدر ان كل سنة دراسية إضافية تضيف معدل 9 
عىل دخل الفرد. وبالتايل فإن خسارة أعوام تعليمية متتالية 
لجيل كامل، ســتكون آثاره كبرية عىل مستوى الدخل الخاص 
والعام لعرشات الســنوات القادمة، التي ســيكون فيها هذا 

الجيل يف سوق العمل.
ويف دراسة مشرتكة للبنك الدويل واليونيسيف واليونيسكو 
يف كانون األول 2021، تم تقدير نســبة عدد الطالب الذين ال 
، وهي مرشحة  يقرأون بعمر عرش ســنوات يف العامل بـ 53
للزيادة حت 70 اذا طالت الجائحة. وتقدر خســائر مدخول 
الجيل الحايل يف خالل حياته العملية، بحســب الدراسة، بـ 
17 تريليون دوالر، أي ما يعدل 14 من مجموع الدخل القومي 
لــكل دول العامل اليوم. وتوضح الدراســة أن اقل من 3 من 
التمويل الحكومي خالل الجائحة ذهب اىل التعليم. وهذا يؤكد 

ما ذكرناه أعاله حول ترك املسؤولية عىل املستوى املحيل.
كام تذكر الدراسة أن أكرث من 200 مليون طفل ال يستطيعون 
متابعة أي نوع من أنواع التدريس عن بعد، يف العديد من الدول 
1 مليار طالب يف العامل. وأن  الفقرية واملأزومة، من أصــل 6

معظم بقية الطالب كانوا يتلقون أنواعاً رديئة من التعليم.
وتجدر اإلشــارة أن هذه املؤسســات الثالث التي أصدرت 
الدراسة، قد أنفقت مليارات الدوالرات يف العقد املا فقط، 
اط تقليدية مكررة فاشــلة مــن التعليم خالل  عىل دعم أ
ب واألمّية، دون أن  األزمــات، كانت نتيجتها املزيد من التــ
تتكلّف بالتفكري بأطر أكرث مرونــة وابتكاراً يف إيجاد حلول 
عرصية للتعليم عن بعد أو دعــم التحول الرقمي يف التعليم، 
اال فيام ندر. فكنا نرى بعض املشاريع الصغرية الفولكلورية، 
غالباً مــا كانت تســتخدم ألهداف تســويقية بحجة زيادة 

املوازنات السنوية واستدرار عطف املانحني.

بناء عليه، ال بد من تحديد مكامن الخلل وتخطيط ما يجب 
املسؤوليات عىل مســتويات عديدة. والهدف  عمله، وتوزيع 
هنا ليس تســطيح التعليم وعوملتــه، دون أخذ الخصوصيات 
املؤسساتية أو الوطنية أو اإلقليمية بعني االعتبار. لكن هناك 
الكثري من املسائل املشرتكة التي ال ميكن ترك مسؤوليتها عىل 

عاتق املؤسسة التعليمية وحدها.
وبالتايل، ال بد من توزيع املهام واملسؤوليات واالستثامرات، 
يف ظل الرتكيــز العاملي والحكومي عــىل قطاعات الصحة 
والغــذاء واألمان واللوجســتيات، وتــرك التعليم يف مؤخرة 
االهتاممات، عىل أســاس أنه ميكن أن ينتظر، وال مشكلة اذا 
مل يذهب الطالب اىل املدرســة أو مل ينالوا التعليم املناســب، 
كام يطالعنــا الكثري من رموز العقليــات القدمية التقليدية.
ولفهم أعمقللمهام واملستويات، ميكن أن تستعرض العنا 
األساســية املطلوبة لتطبيق تعلّم معا ذيك ومرن، سواء 
كان رقمياً بالكامــل حيناً، أو حضوريــاً بالكامل حيناً آخر، 
أو مدمجاً أحياناً، ونحلل من ميكنــه القيام بتأمني كل منها. 

وتتضمن هذه العنا األساسية ما ييل:
1- بيئة تعلّمية رقمية متكاملة، تشــمل نظم إدارة التعلم 
واالمتحانات، والتســجيل والتواصل والتعاون. وهكذا بيئات 
ميكن أن تكون متعددة اللغات وميكن اســتخدامها يف الكثري 
من الدول، بالتايل ميكن تجهيزها واالستثامر بها عىل مستوى 
عاملي، وتقدميهــا للدول والوزارات من قبــل البنك الدويل او 
املنظــامت الدولية، عوض ترك املوضــوع للتخبط الوطني أو 
املحيل، أو للــرشكات الكربى التي تقدمها بأســعار تجارية 

تناول الكثري من الدول واملؤسسات. ليست 
2- محتوى رقمي تفاعيل مطور بشــكل حديث وشــيق 
، يتيح الرشح التفاعــيل واالختبــارات واملتابعة  ومعــا
التلقائيــة للطــالب والتكّيف مع مســتويات متعددة. وهذا 
املحتوى غالباً مــا يكون مرتبطاً باملناه الوطنية أو الدولية، 
، مع أن الكثري مــن املواد العلمية  ولغة تقديم هــذه املناه
ومواد اللغات أصبحت مشــرتكة يف الكثــري من الدول عىل 
مســتوى عاملي او إقليمي، فيام تبق بعض مواد االنسانيات 
املتعلقة بالهوية والتاري والجغرافيا والخصوصيات الوطنية 
مفتوحة للتطوير عىل املستوى الوطني. بالتايل ال يجوز ترك 
هذه املسائل عىل عاتق املدرسة لوحدها، أو حت عىل مستوى 

املعلمني
3- عرصنة املناه وإعادة هندستها لتتالءم مع متطلبات 
العرص والتحول الرقمي والطرائــق الحديثة للرتبية والتعليم، 
اذج تعليمية مبتكرة وذكية ومرنة، ميكن تقدميها  بحسب 
. ويشمل ذلك تطبيق  بشــكل حضوري أو افرتا أو مدم
التعليم التكّيفي الذي ميكن أن يتعامل مع مســتويات متعددة 
من الطالب بنفس الصف، أو التعليم املبني عىل الكفايات، من 
خــالل إدماج الكفايات األساســية املطلوبة يف هذا العرص، 
واملهــارات واملقاربات والســلوكيات الجديــدة، يف املناه 
واألنشطة واملوارد التعليمية. وهذه من مهام وزارات الرتبية 
يف الدول، التي ميكن أن تستفيد من التجارب العاملية يف هذا 
املجال، وتبقي عىل خصائصها القومية أو الوطنية التي تراها 
مناســبة. ويتم تطبيق املناه املطورة من قبل املؤسســات 
التطوير  الكافية القرتاحات  املرونة  والتجمعات، مع إعطائها 
والتعديل، من خالل اعتامد اسرتاتيجيات للتغيري التدريجي يف 
ا يتالءم مع الواقع  الثقافة واملفاهيم واألســاليب الرتبوية 

املحيل يف كل دولة.
ة للتعليم، والتحول  4- تدريب املعلمني عىل الطرائق املعا
ا يف ذلك تدريبهم  الرقمي واالستخدام األمثل للتكنولوجيا، 
انتاج موارد رقمية تفاعلية بحســب املعايري الدولية، وتطوير 
التقويم وامتالك الكفايــات والتعامل مع املتطلبات  مفاهيم 
ة. وهذا يتم عىل مســتوى املؤسسة  الجديدة للمناه املعا
الرتبويــة، أو عىل مســتوى تجمعات املؤسســات الرتبوية 
والتعليمية، أو عىل مستوى وزارة الرتبية والتعليم يف التعليم 
الرســمي. وميكن االســتفادة من التجارب العاملية يف هذا 
املجال للتحول من املفاهيم التقليدية املحدودة للتدريب العام، 

اىل مفهوم تطوير املوارد البرشيــة وتصميم برام تدريبية 
مرنة بحسب حاجة كل معلّم ومتدّرب.

ة للجودة الشــاملة يف العملية  5- وضع معايــري معا
التعلّمية، لضامن تطوير أداء املؤسســات التعليمية وضامن 
رفع املســتوى بشكل مســتدام التعلم من التجارب واألبحاث 
ة  القا السائدة،  التقليدية  املقاربات  واالكتشــافات، عوض 
عىل الرتدد واالنغــالق والخوف من التغيــري والتوجس من 
اإلقدام والتجربة. وهذه أيضاً مــن مهام وزارات الرتبية، مع 
مشاركة املؤسسات بخرباتها، واالستفادة من املعايري العاملية 

وأقلمتها محلياً.
ستوياته  6- وضع معايري العتامد التعلّم الرقمي واملدم 
واشكاله املتنوعة، حت ال يكون التحول الرقمي وسيلة للمزيد 
من تســطيح الرتبية والتعليم، وتحويلها اىل سلعة تجارية 
هدفها األول هو الربح املــادي فقط. وبنفس الوقت، الحرص 
عىل ضامن تطبيق معايري الجودة وتحديث املفاهيم والطرائق 
التعليمية والرتبويــة، وإنتاج جيل ميتلك ارق مســتويات 
املعارف واملهارات واملقاربات، ولديه القدرة عىل التجدد الدائم 
، وميتلك كفايات الريادة  والتعلم املستمر والبحث العلمي املنت
والقيادة واملعرفة الرقمية والتفكــري النقدي واالبداعي وحل 
املشــكالت واملهارات العاطفية االجتامعية، مع تعزيز الوعي 
القومي والوطني واملســؤولية االجتامعية. وهذه من مهام 
وزارات الرتبيــة، بالتعاون مــع وزارات الرتبية يف املنطقة 
والعامل، بحيث يتم االســتفادة من افضــل التجارب العاملية 

القابلة للتطبيق محلياً.
كل هذه العنا األساسية تركت يف معظم األحيان خالل 
الجائحة عىل عاتق املدارس والجامعــات. لذلك كانت النتائ 
كارثية. ومن هنا، ال بد من صياغة اســرتاتيجية وطنية، ذات 

ابعاد عاملية، إلنقاذ التعليم يف املرحلة املقبلة.
فعىل مســتوى املنظامت الدولية والبنك الدويل والتكتالت 
الكربى، يجب ترشــيد االنفاق الذي يذهب يف معظم األحيان 
اىل دعم مصاريف العمليــات التعليمية التقليدية ذات التأثري 
املحدود، والذي يــؤدي برغم انفاق مليــارات الدوالرات، اىل 
ب الطــالب يف نهاية املطــاف قبل إنهائهــم ملرحلة  تــ
التعليم األســايس، كام حصل يف العرش ســنوات املاضية 
وضوع تعليم النازحني الســوريني، أو يف مئات املشاريع 
املشــابهة الفاشــلة، التي تنفذ بغياب عمليــات الحوكمة 
والتقييم ألثرها، كون هــذه املنظامت تعتمد مفاهيم ضيقة 
قدمية للحوكمة، تتعلق بجوانــب التدقيق املايل والعمليات 
اللوجســتية، أكرث مام تلجأ اىل تقييم علمي شجاع لتأثريها 
عــىل األجيال التــي تتلق أنــواع ضعيفة مــن الخدمات 
التعليميــة. فلو أنفق جزء ضئيل من هذه املوازنات الضخمة 
عىل مشاريع ابتكارية يف مجال التعليم والرتبية، مثل بناء 
ة ومحتوى رقمي للمواد األساســية،  بيئات تعليمية معا
بلغات متعــددة ومعايري عاملية، الســتفادت منها كل دول 
ن.  العامل وكان تأثريها أضعافمضاعفة ملا نت عنها حت ا
لكن هل من يجر عــىل نقد هذه املنظامت، التي متتلك قوة 
التمويل والعالقات، ومتيل ما تريد أو ما تعرف عىل الوزارات 
العربية، مثالً،  ولو أخذنا منطقتنــا  املحلية واملؤسســات 
وبعيداً عن االحتقانات والعنجهيات والشــعبويات، فالكثري 
من العنا األساســية املذكــورة أعاله، هــي بطبيعتها 
مشــرتكة بني وزارات الرتبية العربية، فيام نرى املجهودات 
املبعرثة واملتكررة واملتناقضة سيدة املوقف. ونرى ميزانيات 
ليارات الدوالرات يف بعض الــدول، وفقر مدقع يف دول 
أخرى، فيام الجميع بحاجة لتطوير أساســات متشــابهة، 
وميكن أن تكون مشرتكة. فتطوير معايري للجودة االعتامد 
التعلــم الرقمــي، أو تطوير بيئــة تعليميــة تكنولوجية 
مرنة ومتعددة اللغات، أو تطويــر موارد رقمية، عىل االقل 
للمواد العلمية املشــرتكة، بلغات متعددة أولهــا العربية، أو 
، أو إنشاء أكادميية متخصصة  وضع أســس لتطوير املناه
بتدريب املعلمني يف كل الــدول العربية عىل طرائق وتقنيات 
، هي من املشاريع املشرتكة التي ميكن  التعليم الذيك املعا

تطويرها بشكل جامعي، بغض النظر عن الخالفات السياسية 
والحروب، بدل تركها تعال بشــكل عشــوايئ عىل مستوى 
كل دولــة، وتكرار الكلف والتجارب والتأرجح والفشــل ملرات 
متتالية، خاصــة يف ظل انعدام الخربات يف هذا املجال، ويف 
ظل التوترات السياسية وعدم االستقرار السيايس واالقتصادي 
واالجتامعي يف الكثري من دول املنطقة. وميكن أن يطبق كل 
هذا بالتعــاون مع املنظامت الدوليــة او االتحاد األورويب أو 
ا يف ذلك تأمني التمويل  غريه من الــدول والتجارب العاملية، 
الالزم عند الرضورة. فإذا كانت الجامعة العربية قد فشلت يف 
إقامة السوق العربية املشــرتكة، أو يف التعاون يف مجاالت 
حساسة مثل الدفاع والسياســة الخارجية والتجارة البينية، 
وحرية انتقال البضائع واألشــخاص واألموال فيام بني الدول 
العربية، عىل غرار االتحاد األورويب أو االتحادات املشــابهة 
يف العامل، فليتم فصل الرتبية عن الخالفات السياسية، ولتقم 
بادرات تعليمية رائدة وشجاعة  هذه الجامعة ومؤسساتها 
يوية لرفع مســتوى التعليم العريب ومواكبته لتطورات  ور
العرص والتقنيات واملفاهيم الحديثة. وال ينق العامل العريب 
ية  ال الخربات وال التمويل وال اإلمكانــات. ولكن ينقصه الر

واإلرادة والشجاعة والريادة.
ويف غياب هذا التوجه عىل املستوى العريب، واىل أن يصبح 
واقعاً ملموســاً، يبق عىل وزارات الرتبية يف الدول، أن تضع 
اســرتاتيجياتها الوطنية، بالتعاون مــع دول عربية أخرى، 
خاصة املتجاورة فيام بينها والتي لديها الكثري من املشرتكات 
والجغرايف،  والتاريخي  والثقايف  االجتامعي  املســتوى  عىل 
وبالتنسيق مع منظامت دولية وهيئات مانحة عند الرضورة.

وهنا نرى أن معظم هذه الوزارات تخضع لنصائح أو إمالءات 
الدول املانحــة أو املنظامت الدولية، التي هي أصالً فاشــلة 
ة،  ن يف اقرتاح حلول واســرتاتيجيات تربوية معا حت ا
باســتثناء ما تم تطبيقه بشكل تقليدي مكرر وفاشل ومكلف 
يف معظم األحيان. فتصبح الرتبية عندنا كأعم يقود أعم 

من حفرة اىل حفرة.
والواقع الوطني الذي فرضته مقاومة املؤسسات التعليمية 
ارها  عىل مستوى العامل للتحول الرقمي ومواكبة العرص، وإ
اط تقليدية من التعليــم والرتبية تنتمي اىل  عــىل تطبيق أ
القرون املاضية، عزز مــن تخلفه الروح التبعية للخارج، التي 
تقول: ان كانت الدول املتطورة يف الغرب أو يف الرشق مل تت 
بعد هذا النظام، فلامذا نتبناه نحن وهذا طبعاً ينم عن ضعف 
كبري وتبعيــة وانهزامية وانعدام الثقة وعجــز عن االبتكار 

واستقالة من التجديد.
وهذا كان منعكســاً أيضاً عىل املؤسسات الخاصة عندنا، 
مثالً، التي كانــت ملكية أكرث من امللــك يف النه التقليدي 
الجامد املتكرر. فتم دفن الرأس يف الرمال، وعزز ذلك األوضاع 
غري املســتقرة، وغري املحفزة للمخاطــرة والتطوير، وتخلّف 
وجمود الــوزارات والهيئات االعتامديــة يف تهيئة األرضية 
املشجعة عىل االبتكار والتجديد، بدل أن تكون هي رائدة التغيري 
والتطوير ليس فقط محلياً، بل عىل مستوى املنطقة والعامل.

وبغياب االســرتاتيجية الرتبوية الوطنية الحقيقية، )غري 
االسرتاتيجيات اللوجســتية املمجوجة واملنقولة من امالءات 
املانحني واملنظامت الدولية(، وغياب االســتثامرات الوطنية 
لتوفري العنا األساســية املذكورة أعاله، أو بعضها، يرتتب 
عىل التجمعات الكربى للمــدارس الخاصة، وعىل الجامعات 
 ، العريقة ومراكز األبحاث، أن تقوم هي بتطوير هذه العنا
حت لو بتمويــل ودعم دويل، وتوفريهــا اىل اكرب رشيحة 

ممكنة من املؤسسات الرتبوية.
ويف النهاية يأيت دور املؤسســة الرتبوية نفســها، التي 
ميكنهــا عند توفر أي من مســتويات الدعــم املذكور أعاله، 
اىل التفّر للتعليم بجودة عاليــة، ومتابعة تطوير مواردها 
البرشية لالستمرار والتنافس يف مجاالت التطوير واألبحاث 

واالبتكار.
يبق اإلشــارة اىل أن كل هــذه التوجهات مــا زالت غري 
موجودة، ال عىل املستوى الدويل، وال العريب، وال الوطني يف 
معظم الدول العربية، وال عىل مســتوى املؤسسات الرتبوية، 
برغم دخولنــا اىل العام الثالث من الجائحــة. وال يوجد اية 
بوادر لتغيريات جذرية عىل مســتوى التخطيط االسرتاتيجي 
وذج جديد  واالســتثامر وإعادة رســم األولويات إلنتــاج 

معا للتعليم يف مرحلة ما بعد الكورونا.
وبالتايل فهي معركة مستمرة عىل عدة مستويات، ال يجب 
أن تحجبها وعود أو معارك جانبية أو صعوبات مرحلية. ال بد 
من ثورة جذرية يف مفهوم وآليات الرتبية والتعليم والتدريب، 
ملواكبة تطورات العرص، وقد تكون الجائحة مناسبة للتفكري 
خارج املألوف. وبرغم من أن املشــكلة هي عاملية بطبيعتها، 
لكن هذا ال يعفينا من النضال عىل املســتوى املحيل والوطني 

واإلقليمي للدفع باتجاه التجديد واالبتكار.
أما يف لبنان الحزين والشــام الجريحة والعراق املقســم 
وفلسطني املقهورة، فالنقاشات هي يف مكان آخر. وهي يف 
معظمها متمحــورة حول تأمني أساســيات الحياة للمواطن 
واملعلّم واملؤسســات حت ال تقفل، فيصبــح تطوير التعليم 
مسألة قابلة للتسويف والتأجيل والتطنيش، أمام تأمني الخبز 
وحبة الدواء والنقل واألمن والسالمة واملسكن والرواتب وحق 

البقاء...

االسايس  التعليم  معلمي  رابطة  عقدت 
اجتامعا امس، للبحث يف امكانية العودة 
اىل التعليــم حضوريا، واصــدرت البيان 
يوما  االقتصادية  األزمة  »تشــتد  التايل: 
بعد يوم ويتالعب الدوالر بأســعار السلع 
واملحروقــات، وال نجــد بني املســؤولني 
الفاســدة من يتطلع اىل  الدولة  يف هذه 
املواطنني لرفع الظلم وابعاد شــبح الفقر 
الرتبية جاهدا  عنهم، فيام يســع وزير 
املدارس،  يف  الحضوريــة  العودة  لتأمني 
مطالبــا املعلمني بالتضحيــة وكأنهم مل 
أن ضحوا واعطوا من مالهم ورزق  يسبق 
عيالهم بل اســتدانوا لتأمــني حضورهم 

بواجباتهم. والقيام 
وألن مصــادر اإلســتدانة قــد نضبت 
ومقومات العــودة مل تتوافر كام الحوافز 
املالية مل تصل اىل عدد كبري من املعلمني، 
بهم،  مســتعان  أو  متعاقدين  أو  مــالكا 
قدورهم  نؤكد مجــددا أن املعلمني ليس 

الحضور اىل مدارسهم«.
شــعورنا  من  »وانطالقا  البيان  أضاف 
وتالميذنا  مدارســنا  تجاه  باملســؤولية 
للدولة  املــأزوم  بالواقــع  منــا  وادراكا 
أمام  العقبات  بتذليــل  نطالــب  املنهارة، 
أبسط مقومات العودة اىل املدرسة وهي:

لجميع   ) 90( الحوافز  دفع  يع  ت  -1
العاملــني يف املدرســة، يك يتمكنوا من 

العودة اىل مراكز عملهم.

2- إلزام املصــارف بقرار خطي واضح 
مــن حاكم مــرصف لبنان برفــع قيمة 
ا ال  الســحوبات من صناديــق املدارس 
يقل عن 50 مليون لرية شهريا، كام سحب 
الرواتــب واملســتحقات والتقدميات مرة 

واحدة.
املتعاقديــن  مســتحقات  دفــع   -3
واملســتعان بهم شــهريا، يك يستطيعوا 

االستمرار بالحضور اىل مدارسهم.
4- إصــدار القرار حول أجر الســاعة 
والحوافز للتعليم يف دوام بعد الظهر، مع 
لفت النظر إىل ان الجمعيات تدفع األجور 

بالدوالر.
يــع عمليــة تســليم الكتــب  5- ت
وكذلك  املدارس،  كافة  اىل  والقرطاســية 
.rapid test ادوات التعقيم وفحوصات الـ

6- تأمني عقد لقاء مع رئيس الحكومة 
ملطالبته باملواضيع املطلوبة من الحكومة، 
وأهمها تصحيح الرواتب وزيادة بدل النقل 

ورفع أجر الساعة للمتعاقدين«.
وختم البيــان: »إن الرابطة تأمل يف أن 
يتم معالجة املطالب الواردة خالل األسبوع 
وتؤكد  مقتضاه،  ء  ال عىل  ليبن  املقبل 
مجددا أن ال قدرة عىل الحضور اىل املدارس 
ال يف الدوام الصباحي وال الدوام املسايئ، 
وتدعــو الزمــالء اىل تنفيــذ االعتصام 
يف  األربعاء  يــوم  الرتبوية  املناطق  أمام 
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أكــد األمني العام للمــدارس الكاثوليكية  األب 
يوسف نرص ، أن »هناك بعض  املدارس الكاثوليكية  
، و70 باملئة  فتحــت أبوابها يوم اإلثنني املــا
من  املدارس الخاصة بشــكل عــام فتحت أيضا، 
ولكن بقيت مجموعة من املؤسســات التعليمية 
مغلقة بســبب حصول إصابــات عديدة إما بني 
األســاتذة واملعلمني وإما بني الطــالب، عندها 
أجربت تلك املؤسسات عىل إغالق أبوابها، وهناك 
مدارس أغلقت بسبب ضغوطات من قبل الهيئات 

التعليمية«.
وكشــف األب نرص يف ترصح تلفزيوين، عن 

»إجتامعــات مع  نقابة املعلمني  لتســهيل عودة 
األساتذة واملدرســني اىل املدرســة«، معلنا أن 
»املبدأ هو العودة يف 17 كانون الثاين اىل التعليم 

الحضوري وهذا ما سنقوم به«.
وأكد ردا عىل ســؤال أن »املدرســة ستتعاون 
مع األســاتذة للتخفيف من كلفة فح  كورونا 
بالطرق التي تراها املناسبة، إما عرب  دعم املدّرس 
وإما عرب التعاون مــع مراكز طبية تابعة لوزارة 
الصحة  أو غري ذلك، أما امللقحون الذين يصابون 
، فأيضا ســتتعاون  بكورونا وهم بحاجة لفح
.» املدرسة معهم بالنسبة اىل كلفة إجراء الفح

ـــــــــــودة ـــــــــــات الع ـــــــــــي األساســـــــــــي : معوق رابطـــــــــــة معلم
ــــــل ــ ــــا املقبـــ ــ ــ ــــام األربعـــ ــ ــ ــــــف واالعتصـــ ــ ــــــم تنتـــ ــ لـــ

وليكّيــــــــــة ســــــــــتعود األب نصــــــــــر : املــــــــــدار الكا
ــاري ــ ــ ــ ــ 1 الج ــي  ــ ــ ــ ــ ــوري ف ــ ــ ــ ــ ــم الحض ــ ــ ــ ــ ــى التعلي ــ ــ ــ ــ ال

ــودة ــ ــ ــ ــ ــ ــن« : ال ع ــ ــ ــ ــ ــ ــرا املتعاقدي ــ ــ ــ ــ ــ »ح
ــــــــاعة ــــــــر الس ــــــــع أج ــــــــل رف ــــــــس قب ــــــــى التدري ال

وجه منســق حراك املتعاقدين حمزة منصور »رســالة 
ســاء الثالثة  تضحيــة إىل وزارة الرتبية والحكومة والر
الف  طالبهم فيها بالتضحية والتفر بعض الوقت والتنازل 
طالب التعليم الرســمي ومستقبل الجيل الوطني ولعذابات 
بإعطائهم  أربعة أشــهر  املوعودين منذ  املتعاقديــن  آالف 
ن مل  حقهم برفع أجر الساعة من بداية العام الدرايس ول
للعامل حقه  يتزحزح هؤالء عن عر كراســيهم ويعطوا 

قبل أن يجف عرقه«.
وتوجه »ألهايل طالبنا: إن عدم ذهابنا إىل املدارس ليس 
هواية أو تجارة بقدر ما هو اعالننا اإلفالس الحقيقي عىل 
البنزين أو نرصف مام  الصعيد املايل. كنا نســتدين لرشاء 
بحوزتنا من خبايا قرشنا األبيض أليام جهنم السوداء،لكن 
نفذ املخزون ومل يعد أحد باستــطاعته إعارتنا ماله، وألننا 
ال نقبــض كل أخر شــهر كام بقية املعلمــني واملوظفني، 
لك املال لرشاء  وألننا ال نســتفيد من بدل النقل، ومل نعد 
ســايس و  البنزيــن، وألن حصة التعليم ال زالت 20 ألفاً ل
36 للثانوي،فإننا مل نعد نســتطيع الذهاب،حت لو قبضنا 
90 )مع التذكري انــه لغاية هذا اليوم فإن  أكرث من نصف 
90( فإنه أيضاً من املستحيل إن يذهب  املتعاقدين مل يقبض 
املتعاقد ليدرس مثال خمس ســاعات يومياً بقيمة 100ألف 
لرية بينــام عليه أن يدفع 150ألف لــرية فقط أجرة طريق 

ن بنزين. و
لذلــك، أعطينا وأعطــ وزير الرتبية مهلة أســبوعني 
ن، حت  بدأت من األحد املا وتنتهي بعد اســبوع من ا
تحقيق وعده بتوقيع مرســوم رفع أجر الساعة، لذلك عىل 
وزير الرتبية ان يحرك الحكومة هذا األســبوع  والتضحية 
بقليل من التنازل يف سبيل مصالح طالب التعليم الرسمي 
وحقوق املتعاقدين واملعلمني، وقبل تحقيق رفع أجر الساعة 

من بداية العام الدرايس ال ذهاب إىل املدارس«.

يف  املتعاقدين  لالساتذة  الفاعلة  رأت اللجنة 
التعليم االســايس الرســمي يف بيان، انه بعد 
البيوت،  يف  والتالميذ  واالساتذة  مرور اسبوع 
الحكومة يف موت رسيري.  الرتبية كام  وزارة 
»الرتبية«  لـ  الرسمية  البيانات  املكاتب مغلقة، 
اما  للوزارة،  الجانبية  االنشــطة  تتمحور حول 
لدفع حقوق  العمل  البحث عن حلول وكيفيــة 
الخوض يف  ان  به  املســلم  االساتذة فبات من 
النقا بــال فائدة الن الجميــع يعلم ان  هذا 
املشكلة، مشــكلة عدم توافر االعتامدات، مام 
يعني ان الوزارة ســلمت بأن املدارس الرسمية 
الــدرايس تحت  العام  انهــاء  دخلــت مرحلة 

تســمية »الالعودة« وكأنها تعرتف بأن مصري 
»مجهوال«،  البلد  كمصــري  بات  الدرايس  العام 
ولكن عند هول الواقــع، ويك ال تحرم املدارس 
وبذات  تالميذها،  تعليــم  من  املقتدرة  الخاصة 
تقبل  عليهم  الذيــن  الفقراء  تثري غضب  الوقت 
خسارة ســنة اضافية الوالدهم، فضلت اتخاذ 

موقف »اعمل نفسك ميت«.
أضاف البيان »بناء عليه، وعىل الالمسؤولية 
تجاه املدارس الرســمية، تؤكد اللجنة الفاعلة 
ان ال عــودة اىل املــدارس قبل دفــع حقوق 
االســاتذة املتعاقدين واملســتعان بهم، ودولرة 

املستحقات«.

مين الحقوق املتعاقدون في الرســــــمي : ال عودة قبل ت



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االحد 16 كانون الثاين 2022

اســتقبل رئيس اســاقفة 
الفــرزل وزحلة والبقاع للروم 
امللكيــني الكاثوليــك املطران 
ابراهيــم مخايل ابراهيم وزير 
بوشــكيان،  جورج  الصناعة 

برفقة وفد.
للمطران  بوشكيان  وعرض 
ابراهيــم »اوضــاع الصناعة 
اللبنانيــة يف ظــل األزمــة 
بها  متر  التــي  اإلقتصاديــة 
الــذي تقوم به  البالد والدور 
الصناعة  لحاميــة  الــوزارة 
اإلستثامر  وتشجيع  الوطنية 

يف الصناعة«، كام وضع ســيادته يف اجواء 
زيارته اىل العراق واإلتفاقيات التي وقعت مع 

الجانب العراقي.
وشــكر املطران ابراهيم لبوشكيان الزيارة، 
وشــد عىل يده يف موضوع حامية الصناعة 
اللبنانية وتقديم التسهيالت للصناعيني »الذين 
يشــكلون اليوم عصب اإلقتصــاد اللبناين«، 
واشــار اىل انه »يف فرتة وجوده القصرية يف 
زحلة، ملس مــن كل الوفود التي زارته تغييب 

زحلة وتهميشها عن القرار، وهذا امر مرفوض 
كليا، علينا العمل عىل اعادة االعتبار اىل قرى 
األطراف وعدم الرتكيز عىل املدن الكربى. زحلة 
هي قلب لبنان ويجب الحفا عىل دورها الرائد 

وعىل خصوصيتها«.
وجرى اإلتفاق بني املطران ابراهيم والوزير 
بوشــكيان عىل »تعزيز دور الشــباب وفتح 
فاق لهم لتحقيق احالمهم ومشاريعهم، من  ا
خالل مشاريع مشرتكة بني املطرانية ووزارة 

الصناعة«.

ــم ــيـ ــراهـ ــر مــــع املـــــطـــــران ابـ ــ ــ ــان ع ــيـ ــكـ ــوشـ بـ
ــائــمــة ــق ـــل االزمــــــة ال اوضــــــا الــصــنــاعــة فـــي 

يا وش ال  ست يم  را املطرا ا

ارتفعت أســعار النفط، يف اخر تداول لهذا 
االســيوع، يف ظل مخــاوف اقتصادية عىل 
الطلب عىل الخام عىل املدى القريب بســبب 

ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا. 
جلة للخام األمرييك »غرب  ارتفعت العقود ا
 82 0 إىل 42 تكســاس الوسيط« بنسبة 37
جلة  دوالرا للربميل. فيام صعــدت العقود ا
84 دوالرا  0 إىل 90 لخام »برنت« بنسبة 51

.» للربميل، وفقا لبيانات موقع »بلومرب
وجاء االرتفاع يف وقت نقلت فيه وســائل 
إعالم عــن مصادر، أن الصني ســتفرج عن 
كميات من الخام من مخزوناتها االسرتاتيجية 
الوطنيــة خالل عطلة رأس الســنة القمرية 
الجديــدة التي تبدأ يف األول من فرباير 2022، 
وذلك كجزء من خطة تنسقها الواليات املتحدة 
مع مســتهلكني رئيســيني آخريــن لخفض 

األسعار العاملية.

وعــىل حد ما ذكرته املصــادر، فإن الصني 
وافقت يف أواخر عام 2021 عىل سحب كميات 
من النفط مــن املخزونات وذلك اعتامدا عىل 
مستويات أسعار الذهب األسود يف األسواق.

وتوقع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، 
أن ينمو اســتهالك الطاقة العاملي بنسبة 30 

يف غضون 15-20 عاما القادمة.
وجاء الترصيح خالل مشــاركة نوفاك يف 
منتدى »غيدار«، الذي انطلق هذا العام بعنوان 

»روسيا والعامل بعد الوباء«.
وقال املســؤول الرويس إنه »من الرضوري 
اتباع نه متــوازن وتحقيق انتقال تدريجي 
)خفــض انبعاثات الكربون( حت ال يتم خلق 
مشاكل لالقتصاد وللتنمية البرشية. االقتصاد 
العاملي ينمو واستهالك الطاقة آخذ يف االزدياد 
ويف غضون 15 - 20 عاما ســينمو استهالك 

.» الطاقة بنسبة 30

ل مخــــــاو اقتصادية ــــــط في  ا أســــــعار الن ارت

الحرضية  والتنميــة  الطرق  وزيــر  أعلن 
اإليراين، رســتم قاسمي االتفاق مع الجانب 

السوري عىل إطالق مرصف مشرتك.
وأوضح الوزير قاسمي الذي يرأس الجانب 
اإليراين مــن اللجنة االقتصاديــة اإليرانية 
الســورية املشرتكة يف ترصيح يوم الجمعة، 
عقب ختامه زيارة عمل رســمية لدمشق أنه 
تــم التوصل إىل توافقات جيدة وتقرر افتتاح 
مرصف مشــرتك وعىل ضوئه ســيتم إنشاء 

متبادل لفروع مصارف محلية بني الجانبني.

ختلف  ومن جهة ثانية أكد اتخاذ قرارات 
جال إنشاء مناطق تجارية  املواضيع ال سيام 
حرة مشرتكة، حيث من املقرر أن يتوجه رئيس 
منظمة املناطق الحرة اإليرانية إىل ســوريا 

لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا املجال.
وأشار الوزير قاســمي إىل أنه تم التطرق 
لزيادة صناعة املنتجات اإليرانية يف ســوريا 
مثل الجرارات واملعــدات الزراعية فضال عن 
إلغاء التعرفــات الجمركية وتعزيز الصادرات 

البينية.

إيــــــران وســــــوريا تقــــــرران إطاق مصر مشــــــتر

استنكر »تجمع أصحاب محطات الجنوب« 
ســعار يف  يف بيان امس، »صدور جدولني ل
يوم واحد«. وشــدد عىل »التــزام قرار نقابة 
أصحاب املحطات«. وقــال: »بصفتنا نقابة، 
لدينا عتب ولوم عــىل املديرية العامة للنفط 
وعىل وزير الطاقة بشكل خاص، بسبب إصدار 
جدول أسعار مرتني يف يوم واحد، وخصوصا 
أن الرشكات املســتوردة للنفط ال زالت تعتمد 
الســعر األول يف بيــع البضاعة، والســعر 
ي مفعولــه من يوم غد أي فعليا  الجديــد ي
من االثنني املقبل، وهذا يعني اعتامد سياســة 
ك للمحطات وأصحابها، وهذه السياســة 
تتنا مع السياسات السابقة، فنحن أصحاب 
املحطات مل ننس كيف افرغتم مســتودعاتنا 

ومنعتم الرشكات من تسليم البنزين قبل ارتفاع 
» األسعار، فامذا اليوم يف االنخفاض

وســأل: »أصحاب املحطات يحرصون عىل 
تأمني الســلعة للمواطــن، ولكن من يحمينا 
من الخســارة واإلفــالس، وخصوصا أننا مل 
نتســلم البضائع من الرشكات املستوردة عىل 
الســعر الجديد، والجدول صدر مساء الجمعة 
والرشكات تقفل يف نهاية األسبوع أليس هذا 
دليل إفالس وزارة الطاقة هذا السؤال برسم 

معايل وزير الطاقة«.
ودعــا عضو نقابــة أصحــاب محطات 
املحروقــات جورج الرباكــس إىل »الكف عن 
التبايك عىل املحطات، فهو ال صفة له ســوى 

أنه صاحب محطة وقود«

ــنـــكـــروا ــات الــــجــــنــــوب اســـتـ ــطــ ــحــ ــ أصـــــحـــــاب م
صــــــــدور جـــــدولـــــي أســـــعـــــار فـــــي يــــــوم واحـــــد

للدراســات  اللبنانية  نظمــت »الجمعيــة 
والتدريب«، الحوار الثالث ضمن حملة »رشكاء 
يف مواجهة األزمة املعيشية«، مع وزير البيئة 

الدكتور نا ياسني، بعنوان »
إدارة النفايات الصلبة - دور البلديات واتحادات 
البلديات«، يف قاعة القرية الزراعية يف ســهل 
بعلبك، يف حضور العميد سليامن لحود ممثال 
قائد الجيش العامد جوزاف عون، املقدم جوزيف 
حجار ممثــال املدير العام لقوى األمن الداخيل 
ســاء بلديات واتحادات  اللواء عامد عثامن ور

بلدية ومهتمني بالشأن البيئي.
بداية عرف مؤســس الجمعية الدكتور رامي 
اللقيس بياســني وإنجازاته، معتربا أن »امللف 
البيئي، يف ظل األزمات االقتصادية واملعيشية، 

قد ال يشــــكل أولوية عند الكــــثريين، إال أنه يف 
الواقع له كل األهــــمية، فهــو يؤثر يف صحتنا 
ومواردنــا، لــذا تبق له األولويــة حت يف ضوء 
األزمات الحالية، ألننا نتحدث عن معالجة مشــكلة 

بيئية وصحية«.
وقال: »نحن يف محافظة بعلبك الهرمل مل نتمكن 
ا بسبب ضعف  من إنجاز الكثري يف هذا الشــأن، ر
اإلمكانــات واملوارد املالية، ولكن من املؤكد أن امللف 
البيئي يتشــارك فيه كل الناس، وال يقع عىل كاهل 
الدولة والبلديات فقط، واملعالجة أساســها الوعي 
املجتمعي التشــاريك، للحفا عىل سالمة البيئة 
بشــكل مســتدام. من هنا قد تتــم مقاربة األمور 
البيئيــة والتحديات التي تواجههــا من زوايا عدة، 
منها االقتصــاد الدائري وأزمة النازحني وأثرها يف 

البيئة واألزمة االقتصادية والهدر العشوايئ للموارد 
وأيضا ســبل التعاون مع الجمعيات الدولية املانحة 

للمعالجة«.
{ ياسني {

بدوره ســلط ياســني الضوء عىل واقع البيئة، 
مشــريا إىل »تراجع املؤرشات البيئية والتدهور يف 
قطاع املياه وتلوث الهواء الذي يسبب خسارة مليار 
دوالر ســنويا كلفة طبابة واستشــفاء وغريها، 
وكذلــك الفو يف الكســارات، والتي تؤدي إىل 
خســارة بيئية تقدر بحواىل مليــار دوالر«. وقال: 
»البيئة ليســت فقط فراشة وعصفورا، البيئة هي 
املوارد والــرثوات والنظام اإليكولوجي املهدد بفعل 

االستغالل العشوايئ من الكسارات واملقالع«.
وتطرق إىل إدارة ملف النفايات ومعالجته، وعرض 
عددا من الصعوبات واملعوقات، منها »اإلدارة املرحلية 

وغري املســتدامة لهذا امللف منذ التســعينات، 
واالعتامد األسايس عىل كبار املتعهدين وتجاهل 
السلطات املحلية، باإلضافة إىل أن طرق املعالجة 
النهائية كانت تنتهي بطريقة غري مكتملة وغري 

منظمة، مام أوصلنا إىل األزمة الحالية«.
وطرح »أفكارا عدة من شأنها التأسيس إلدارة 
مستدامة ومتكاملة لهذا القطاع منها الفرز من 
املصدر، ال مركزية موســعة حقيقية إلدارة هذا 
القطاع من السلطات املحلية من خالل منح رئيس 
البلدية واالتحادات البلدية القدرة والصالحيات 
لتقا رسوم كلفة جمع النفايات ومعالجتها 
وإدارتها، وتتــم املعالجة النهائية للنفايات غري 
املعاد تدويرها أو استغاللها بتحويلها إىل وقود 

أو طاقة بديلة«.
ت ومعامل الفرز  وقال: »نعمل لتحســني املنشــ
واملعالجــة املوجودة وتطويرها وتنظيمها، وتأهيل 
املكبات العشــوائية، لالنتقال إىل معالجة صحية. 
ت  وهناك نقا مع البنك الدويل لدعم تطوير املنش
مــن بعلبك وصوال إىل صــور، لتخفيف التلوث عن 

حوض الليطاين«.
وشــدد عىل »أهمية العمل عىل اإلطار الترشيعي 
للمؤسسات بالتعاون مع مجلس النواب، الستحداث 
إطــار ترشيعي مؤسســايت لهذا القطاع بشــكل 
متكامــل، وإصدار القرارات واملراســيم التطبيقية 

الالزمة«.
ويف الختــام، كان نقا مــع الحارضين الذين 
عرضوا أبرز املشكالت البيئية التي تواجهها املنطقة 

واالقرتاحات والحلول املناسبة لها.

ايات ســــــيس إدارة مســــــتدامة ومتكاملة مللف الن ة من بعلب : لت وزير البي

ا د ت ة  ي ر ال و

تشــهد الســاحة اللبنانية يف االيام واالسابيع 
القليلة املقبلة عودة للحركة االمريكية، عىل خطوط 
اكرث من ملف اقتصــادي حيوي كبري، قد تكون يف 
الواقع، مرتابطة يف ما بينها. امس، سجل تقدم عىل 

صعيد قضية الكهرباء.
فقد إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقايت سفرية 
الواليات املتحدة األمريكية لدى لبنان دورويت شيا يف 
اي الحكومي، حاملة رسالة. فقالت: نقلت اىل  ال
رئيس الوزراء نجيب ميقايت كتاباً رســمياً خطياً من 
وزارة الخزانة األمريكيــة أجابت خالله عىل بعض 
الهواجــس التي كانت لدى الســلطات اللبنانية يف 
ما يتعلق باتفاقيات الطاقة اإلقليمية التي ســاعدت 
الواليات املتحدة األمريكية يف تســهيلها وتشجيعها 
بني لبنان واألردن ومــرص. أضافت: لن تكون هناك 
أي مخاوف من قانــون العقوبات األمريكية، وهذه 
الرسالة التي تم تسليمها متثل زخامً اىل األمام وحدثاً 
رئيسيا يف الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق 
طاقة أكرث إستدامة ونظافة للمساعدة يف معالجة 

أزمة الطاقة التي يعاين منها الشعب اللبناين.
اما يف االســابيع املقبلــة، فيفرتض ان يعود اىل 
بريوت الوســيط األمرييك يف مفاوضات ترســيم 

الحدود البحريــة املتنازع عليها بني لبنان وإرسائيل 
اموس هوكشــتاين. وقد اكدت يف بحر االســبوع 
، مصادر لبنانية معنية بامللف، هذه املعلومة،  املا
اال انها اشــارت اىل ان موعد الزيارة يبق رهن قرار 
رفع حظر الســفر عن العاملني يف وزارة الخارجية 
املحدد حت نهاية كانون الثاين الجاري اال اذا حصلت 

استثناءات.
عــىل اي حال، كان وزيــر الخارجيــة عبدالله 
بوحبيب اوضح لرئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون الخميس ان »املسؤولني االمريكيني جددوا تأكيد 
دعمهم استجرار الغاز والكهرباء اىل لبنان من مرص 
واألردن عرب سوريا لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، 
واســتثناء لبنــان من القيود التــي يضعها »قانون 
قيــرص«، وان هــذا االمر تم ابالغه اىل املســؤولني 
املرصيني«. وأشــار اىل ان »املســؤولني االمريكيني 
يشــجعون امليض يف عملية ترسيم الحدود البحرية 
الجنوبية، وان املوفــد األمرييك املكلف هذه املهمة 
اموس هوكشتاين ســيحرض اىل لبنان خالل األيام 
القليلة املقبلة الستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا 

امللف«.
فهل من عالقة بني املرونة االمريكية كهرئيا وعودة 

هوكشتاين بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية، ال 
ء مجانيا لدى االدارة االمريكية. فاذا كان تسهيل 
وصول الكهرباء اىل بريوت، عرب مرص، تم الكشف عنه 
امريكيا بعيد اعالن االمني العام لحزب الله استجراره 
، وذلك الظهار  نفطــا ايرانيا اىل لبنان الصيف املا
خطــوة الحزب صغرية ومحدودة املفاعيل يف مقابل 
الطرح االمرييك الشــامل واملستدام والذي يخدم كل 
الشــعب االمرييك، فإن تعوميه اليوم واالفراج عن 
االعفاءات من قيرص يف هذا التوقيت، قد يكون املراد 
منــه الحصول عىل موقف لبناين مرن يف مســألة 
ا يسّهل وساطة هوكشتاين  مفاوضات الرتســيم 
ويتيح للجانبني اللبنــاين واالرسائييل الرشوع يف 
التنقيب رسيعا. فواشــنطن تدرك ان لبنان محشور 
»كهربائيا« و »اقتصاديــا«، وما تقّدمه له الواليات 
املتحدة اليوم، يساعد الدولة عىل هذين الخطني: اوال 
يحّســن التغذية بالتيار، وثانيا وعىل املدى الطويل، 
يتيح لها االســتفادة من ثروتهــا النفطية التي هي 

بأمّس الحاجة اليها.
يف عــود عىل بدء تقول املصادر، من هذه الزاوية، 
ميكــن الربط بني امللفني، ويبقــ ان نرى اذا كانت 

الدولة ستعرف االستفادة من الليونة االمريكية...

... الـــى لبنان ــا ــرب ــه ــك ــاز وال ــ ــجــرار ال ــي مــلــف اســت لــيــونــة امــيــركــيــة ف
ــدود الــبــحــريــة ــحـ ــم الـ ــرســي ــط وت ا عـــن مــلــف الــتــنــقــيــب عـــن الــنــ فـــمـــا

يواجه قطاع االتصاالت يف لبنان كغريه 
من القطاعات األخرى التي تأثرت باالنهيار 
القيــايس للرية اللبنانيــة واألزمة املالية 
الطاحنة، وضعا صعبا بعد أن كان يف وقت 
من أوقات الرخاء مصدرا يدر إيرادات كبرية.

وقال وزير االتصاالت جوين قرم لرويرت 
ن نشتغل إدارة  كتبه »نحن ا يف مقابلة 
أزمات من دون أن نقدر عىل االطالع عن بعد 
عىل املشكل ونرى ما هي الحلول اإلجاملية 

ألننا نتله باألمور اليومية«.
وأضاف »كلــام طال الوقــت وال نغري 
البنية التحتية، راح يصري عندنا مشــاكل 
أكرث فأكرث وستزيد مع الوقت... إذا مل نجد 
الحل عىل املدى الطويل، فإن هذه املشــاكل 

ستزداد بفعل أننا ال نستثمر بالقطاع، يعني عم نعيش 
يوم بيوم«.

وبينــام تتنافس رشكات االتصاالت يف العامل من 
أجــل الحصول عىل عروض أفضل للمشــرتكني أو 
تحديد كيفية التحول إىل شــبكات الجيل الخامس، 
تكافح رشكتا االتصــاالت يف لبنان إلبقاء الهواتف 
املحمولــة يف الخدمة وإيقاف رسقة الكابالت التي 

باتت ظاهرة معتادة.
وقال الوزير إن كل املشاكل التي يعاين منها القطاع 
ف اللرية والغالء  ا فيها تدهور ســعر  الخاص 
املفاج للامزوت ورفع الدعم عن املواد األساســية 
قة التي يعــاين منها القطاع الخاص  »وحتــ ال
حاليــا.. أكيد نحن نعاين منهــا، رسقة بطاريات، 

.» رسقة كابالت... إل
وأضاف »اليوم ســمعت أن هناك رسقة حصلت. 
كل يوم فيه رسقــة تحصل لدرجة أننا نتواصل مع 
البلديات لنطلب منهم املساعدة بهذا املوضوع كون أن 

األجهزة األمنية صار فوق طاقتها املوضوع«.
وقال إن تكاليف الوقود التي شكلت 7 باملئة فقط 
ن حوايل  من ميزانية القطاع يف عام 2020، تلتهم ا

64 باملئــة، بينام انخفضت ميزانية الرواتب من 34 
باملئة إىل 10 باملئة.

وبحســاب القيمة بالدوالر، تبل قيمة اإليرادات 
اليــوم 5 باملئة فقط مام كانت عليه قبل األزمة التي 
تفجرت يف 2019، مــام يوضح حجم انهيار اللرية 
الذي رفع قيمة الســلع املستوردة ملستوى بعيد جدا 

عن املتناول.
وقــال الوزير إن رشكــة تاتش وحدها حققت ما 
يقرب من 850 مليــون دوالر يف عام 2018 عندما 
كان ســعر الرصف 1500 لرية لبنانية أمام الدوالر، 
لكن بحساب سعر الرصف الحايل الذي يبل 31 ألف 
45 مليون  لــرية للدوالر، يتقل املبل ملــا يعادل 5
دوالر يف 2021. وتابع أن أســعار املكاملات الهاتفية 
واإلنرتنت بحاجة إىل تعديل قريبا، وإال فإن القطاع 
الذي كان يوما ما مربحا ســيصبح مصدر استنزاف 

ملوارد الدولة.
لكن مثــل هذه التعديالت تتطلــب عقد اجتامع 
ملجلس الوزراء، وهو أمر مل يحدث منذ أكرث من ثالثة 
أشهر وسط خالف حول التحقيق يف االنفجار املدمر 

الذي شهده مرفأ بريوت يف آب 2020.
قال قرم »تعديل السعر يحتاج إىل مجلس وزراء... 

عىل األقل فخامــة الرئيس ورئيس مجلس 
ثل  الوزراء يجب أن يكونا مشاركني بقرار 
هذا الحجم، ال يستطيع الوزير وحده أن يتخذ 
قرارا كهــذا«. وتابع »إما القرار يتم اتخاذه، 
أو كل املســؤولني ينبغــي أن يوضعوا أمام 
املوضوع كمشكلة  ويواجهوا  مسؤولياتهم 

وطنية«.
وأضاف أنه ال يبدو أن هناك اجتامعا قريبا 
ملجلس الوزراء يف الوقت الراهن لكن »األمل 
األكرب أن يحصل اتفاق عىل قرار اســتثنايئ 
بهــذا املوضوع نظرا ألهميتــه، أي يوقعه 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء«.

وردا عىل سؤال عام إذا كان يخ تحرك 
الشــارع يف حال تعديل األسعار كام حصل 
احة أنا أخاف أكرث أن ال نقدم  عام 2019 قال قرم »
عىل هذه الخطوة ويصــري عندنا انقطاع كيل، هذا 

أخطر بكثري من أن نعدل السعر«.
وقد أصبح انقطاع اإلنرتنت واإلشــارة الضعيفة 
ســمة من ســامت الحياة اليومية يف الدولة لدى 
ذوي الدخل املتوسط ســابقا. وقال قرم إن الوضع 
سيســتمر يف التدهور مع تعطل الخوادم وغياب ما 
يقــرب من نصف القوى العاملة برشكتي االتصاالت 
عن وظائفهم، فبالنســبة للبعض، الراتب ال يكفي 

حت لتغطية تكلفة املواصالت.
وكانت عائدات القطاع يف انخفاض مســتمر منذ 
 ، ســنوات قبل األزمة وسط حديث عن فساد ممنه
لكــن قرم قال إن تأثري االنهيار االقتصادي بات أكرب 
كثريا من تأثري الفســاد عىل القطاع. وأضاف »اليوم 
ما يف مصاري لترصفها لتكون فاســد فيها... نزلوا 
اإليــرادات عرشين مرة. هذه املشــكلة الكبرية التي 
نواجهها يف لبنان ككل وبقطاع االتصاالت بالتحديد. 
يعنــي إذا إنت عم تعمل ماليني الدوالرات وشــيلت 
مليــون عىل جنب ما بيفرط القطــاع... الذي فرط 

القطاع هو تدهور العملة بالدرجة األوىل«.

قطا االتصــــــاالت في لبنان يكابد مــــــع تصاعد االزمة وســــــرقة الكابات...

شدد املكتب اإلعالمي لوزير 
األشغال العامة والنقل الدكتور 
عــيل حميــة، يف بيان امس 
»ردا عــىل مــا ورد يف بعض 
االجتامعي  التواصل  وســائل 
عن  التلفزيونية  واملحطــات 
لرصاصات،  طائــرات  تعرض 
إحداهــا أدت إىل ثقــب تحت 
قمرة القيادة لطائرة يونانية«، 
عىل أن »تفعيل املرافق العامة 
للنهــوض بلبنان ال يكون بهذا 
الشــكل«، معتــربا أن »هناك 
الكثري من االستخفاف بسمعة 
لبنان، يف الوقــت الذي نحن 

بأمس الحاجة فيه إىل تفعيل مرافقه«.
ع  وقــال: »حرصا عىل الشــفافية وعدم الت
يف النفــي أو التأكيد، انتظرنــا التقرير الفني من 
الجهات املعنية يف املطار، فأكد عدم تعرض الطائرة 

املذكورة ألي رصاص. ولزيادة التأكيد، راسلنا جهات 
متخصصة يف أمريكا جزمت، كام ورد يف تقريرها 
املرســل امس، أن ليس هناك أي رصاصة يف إحداث 
الثقب املذكور. وبالنســبة إىل الطائرة القطرية وما 
أثاره هؤالء عن تعرضها لحادث، تبني أن هناك قطعة 

معدنية علقت بإحدى إطاراتها، 
مــن دون أن يتســبب ذلك بأي 
مخاطــر تذكر، وهذا قد يحصل 

يف كل مطارات العامل«.
وختم: »إىل بعض السياسيني 
يصطادون  والذين  واإلعالميني 
باملــاء العكر، ليس مطار رفيق 
الحريرى الدويل املكان الصحيح 
لتصفية الحسابات السياسية، 
وليــس هكذا ننهــض بلبنان، 
عــرب التصويب عــىل مرافقه 
، وباللحم الحي  التــي نســع
لتفعيلهــا، وزيــادة إيراداتها، 
تحصني  يف  املســاهمة  بغية 

القرار السيادي للبنان«.
ويــأيت توضيح حمّية بعد التــداول بأخبار عن 
خــرق أمني للمطار متّثل بإطالق النار عىل طائرات 

موجودة يف حرمه.

ــة الـــحـــســـابـــات ــي ــصــ ــت ــان الـــصـــحـــيـــح ل ــ ــك ــ ــار لـــيـــس امل ــ ــط ــ حــمــيــة : امل

أصحــاب  تجّمــع  حــّذر 
الذهاب  من  الخاصة  املولدات 
إىل العتمــة الحتميــة إذا مل 
توجد حلــول رسيعة للقطاع 
خالل يــوم أو اثنني عىل أبعد 
»التخبط  أن  تقدير«، موضحاً 
مســتمّر يف القطــاع منــذ 
أكرث من ســبعة أشــهر، بني 
مطرقــة االرتفــاع الجنوين 
سعر  ارتفاع  وسندان  للدوالر 
أرقام  اىل  املــازوت  صفيحة 

مسبوقة«.  غري 
املولدات  أصحاب  أن  وأعلن 
باتــوا »غــري قادريــن عىل 

االســتمرار بتأدية خدمتهــم وذاهبون اىل 
ًا عــن العمل خالل فرتة وجيزة  التوقف ق
ال تتعدى األيام والســبب عدم توافر األموال 
الكافيــة لتعبئــة املازوت«، مشــّدداً عىل 
»رضورة وضــع حد لكل مــا يجري«. وبعد 
مرور 24 ساعة من أصل 48 عىل هذا الكالم، 
ف الدوالر األسود انخفاضاً  شهد ســعر 
دراماتيكياً، فرتاجع من 33 ألف لرية لبنانية 
إىل حدود الـــ27 ألف لرية، ومعه انخفضت 
أسعار املحروقات. فهل يزال أصحاب املولّدات 
عىل موقفهــم وهل يدخل البلد يف العتمة 

ساعات   بعد  الشاملة 
الخاصة  املولّدات  أصحــاب  تجّمع  رئيس 
عبدو ســعادة يكشــف لـــ »املركزية« أن 
خة عبــارة عن وجع  »الّتجمــع أطلــق 
يعانيه أصحاب املولّدات واملشرتكون، وكانت  
كتحذيــر، تفادياً للوقوع يف املحظور، وقلنا 
ف  إن الســبب يكمن يف نقطتني: ســعر 
ن صفيحة  الدوالر يف الســوق السوداء، و

اليوم، فتغرّيت املعطيات بشكل  أما  املازوت. 
إيجــايب ولو مل يكن كافياً، فرتاجع ســعر 
الرصف وأســعار املازوت، ونتمّن أن يّتخذ 
املســار هذا الّنحو يك يتمكــن القطاع من 
االســتمرار يف تقديم خدماته«، محّذراً من 

أن »تكون مجّرد إبرة بن موّقتة«. 
ويؤكّــد أن »أصحاب املولّــدات يف حالة 
ترّقــب راهناً ملا ميكــن أن تؤول إليه األمور 
بعد مهلة الـ 48 ساعة، وبناًء عىل التطّورات 
ء مقتضاه، فإذا  وردود الفعل يبن عىل ال
تلّمسنا إيجابية نبادر باألمر نفسه والعكس 
صحيح«، الفتاً إىل أن »بطرحنا دعم املازوت 
نبغي تخفيف فاتورة االشرتاك عىل املواطنني 
ألننــا معهم وإىل جانبهم، فعوض أن تكون 
ليــون ونصف لرية  فاتــورة الـــ 5 أمبري 
لبنانية نطالب بأن تصبح ما بني 300 و400 
ألف لــرية ما يخفف علينا وعىل املشــرتك. 
فأرشف لنا التوقف عن العمل من أن نتقا 
أرقاما خيالية من املواطنني تجبيها السلطة 

عرب املولّدات، كونها تدفع لرشاء املازوت« 

ـــــــا الـــــــــــــــدوالر هـــــــــل يــــــــزيــــــــل انـــــــخـــــــ
ــة الـــــكـــــهـــــربـــــا الــــبــــديــــلــــة ــ ــم ــ ــت ــ ــح ع ــ ــبـ ــ شـ
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كشفت معلقة الشؤون العسكرية اإلرسائيلية، كارميال 
مناشــيه، معلوماٍت تنرش ألول مرٍة، مفادها أن »3 جنود 

.» جرحوا وتلّقوا العالج يف املستشف
وأوضحت مناشــيه أن »الجنود جرحوا بســبب شجاٍر 
، يف الكتيبة الـ 13 التابعة  كبــريٍ اندلع، الخميس املا
للواء غوالين يف قاعدة تساليم«. وأضافت أن هذا الشجار 
»اندلع بني رسيتني، وقــام الجنود خالله برمي الحجارة 

واألغطية واألواين، بينام توىّل الضباط الفصل بينهم«.
ومساء أول أمس، أعلنت وسائل إعالم إرسائيلية »مقتل 
ضابطني إرسائيليني من وحدة كوماندوس، خالل إطالق 
ناٍر عن طريــق الخطأ، وذلك يف أثناء تدريب يف منطقة 
غور األردن«. وقال املتحدث باســم االحتالل اإلرسائييل، 
أفيخاي أدرعي، إن »ضابطني إرسائيلّيني لقيا مرصعيهام 
خالل أعامل حراسة بالقرب من معسكر يف غور األردن، 

نتيجــة نريان صديقة، أي عــرب إطالق نار متبادل نتيجة خلل 
«. ووفق وسائل إعالم إرسائيلية، فإن »ضباطاً  يف التشخي

يف الجيش وصفوا الحادث بالخطري جداً، بحيث قتل اثنان من 
كبار قادة الكوماندوس خالل وجودهام يف قاعدة عســكرية 

بغرض التدريب«.

أعلنت القوات املســلحة اليمنية »صد الجيش واللجان زحفاً 
واســعاً يف اتجاه مديريات حريب وعني يف شــبوة، من دون 

إحراز أّي تقدم«.
ووفق املتحدث باســم القوات املسلحة، العميد يحي رسيع، 
تّم »تكبيد املرتزقة خســائر فادحــة، بحيث إن 6 مدرعات تم 
تدمريهــا وإعطابها، ومقتل وإصابة أكرث من 40، بينهم قادة 
ألوية وكتائب«، مشرياً إىل أنه تم استهداف تجمعات العدو بـ4 
صواري باليســتية وطائرة مســرية، وكانت اإلصابة دقيقة، 

وأسفرت عن مرصع وإصابة العرشات.
وأشــار رسيع إىل أن »طريان العدوان حاول إسناد مرتزقته 
خالل زحفهم الفاشــل يف اتجاه مديريات حريب وعني بـ 24 
غارة«. ودعا »أبناء مرتزقة وأهاليهم إىل سحب أبنائهم من الزج 

بهم يف معارك ال تخدم سوى أمريكا وأذنابها يف املنطقة«.
وقال رسيع »عقدنا العزم عىل الدفاع عن الشعب والبلد، عرب 
كل السبل املتاحة. ومناطق القتال ستكون محرقة للمرتزقة ».
ومنذ أيام، أعلن املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية، العميد 
يحي رسيع، »صد زحف كبري للمرتزقة يف اتجاه مديريات عني 

يف شبوة، وحريب يف مأرب«، مضيفاً أنّه »استمر عدة ساعات 
من دون إحراز أي تقدم عىل الرغم من الغطاء الجوي املكثف«.

وأعلن رسيع إسقاط طائرة تجسسية يف أجواء مديرية عني 
يف محافظة شبوة.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية يف الجزائر، 
رمطان لعاممرة، مباحثات مع الشــي منصور بن زايد، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اإلمارايت.
وجــاء ذلك عىل هامش الزيارة التي يقــوم بها الوزير إىل 
دولة اإلمارات العربية املتحــدة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس 

الجمهورية.
وحسب بيان للوزارة، »أبل لعاممرة تحيات الرئيس الجزائري 
عبد املجيد تبون للشــي خليفة بن زايد آل نهيان، ولكل االخوة 
أفراد عائلة آل زايد. كام سلمه رسالة رئيس الجمهورية لرئيس 

دولة اإلمارات«.
وبحسب الوزارة فقد »متت املحادثات يف جو أخوي وإيجايب 
طبعهــا التوافق التام يف وجهات النظــر، ومكنت من تأكيد 
العزمية القوية التي تحدو الطرفني ملواصلة الجهود املشــرتكة 
بهدف تعزيــز وإثراء التعاون الثنــايئ يف املجال االقتصادي 
واالستثامر، وكذا ترسي تقاليد التشاور السيايس عرب تكثيف 

الزيارات املتبادلة من الجانبني«.
وعىل صعيد الشؤون اإلقليمية، تبادل الطرفان، وفقا للبيان، 
»وجهات النظر حول مستجدات األوضاع عىل الساحة العربية، 
والتحضري الجيد لالستحقاقات املقبلة، خاصة القمة العربية 

املرتقبة بالجزائر«.
يف هذا الســياق، أثن الشــي منصور بن زايد عىل جهود 

الجزائر الحثيثة وعىل مقاربتها العقالنية، يف ســبيل توفري 
رشوط نجاح هذا املوعد الهام ومل الشمل العريب.

واتفق الطرفان عىل تكثيف التنسيق الثنايئ ومتعدد األطراف 
يف الجامعــة العربية. إلطالق مســار تحضريي يضفي عىل 

العمل العريب املشرتك املزيد من النجاعة واملصداقية.
ويف الختام، جدد لعاممرة والشي منصور بن زايد األهمية 
التي توليها قياديت البلدين لتمتني األخوة والتعاون بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.

أصيب عدد من الشــبان الفلسطينيني واعتقل آخرون خالل 
عمليات دهم شّنتها قوات االحتالل يف النقب.

وفرّقت الرشطة اإلرسائيلية املتظاهرين الفلسطينيني يف تل 
سبع الذين رموا املفرقعات والزجاجات نحو قوات االحتالل.

وتأيت عمليات الدهم  بعــد ليلة من االعتداءات اإلرسائيلية 
التي تصّدى لها أهل النقب.

وتعليقاً عىل أحداث النقب، أكّد املتحدث باسم حركة الجهاد 
اإلســالمي يف الضفة الغربية، طــارق عز الدين، أن االحتالل 
يسع بكل الطرق والوســائل لنهب األرض وقتل اإلنسان يف 

القدس والنقب والضفة واألغوار.
وأشــار إىل أن الصنــدوق القومي اليهودي، أنشــ لوضع 
املخططــات والســيطرة عىل األرض والوجود الفلســطيني، 

وإنشاء كيان االحتالل.
وشــدد عز الدين عىل أن كل املحاوالت الصهيونية ســتبوء 
بالفشل طاملا الفلسطيني موحد ومنتفض يف وجه االحتالل، 

كام انتفض إبان معركة سيف القدس.
كذلك أكّد املتحدث باسم حركة حامس حازم قاسم، الجمعة، 
أن »هبة النقب كشفت عجز االحتالل وأدواته االستعامرية عن 

حسم الرصاع مع شعبنا الفلسطيني«.
وقال قاســم يف تغريدة نرشها عىل حســابه يف تويرت:« 
تكشف هبة أهلنا يف النقب املحتل أن االحتالل الصهيوين بكل 
أدواته االســتعامرية عاجز متاماً عن حسم الرصاع ضد شعبنا 
الفلسطيني، بل أن الوطنية الفلسطينية تسجل تقدماً واضحاً 

يف كل ساحة النضال ضد آلة االستعامر الصهيوين«.
ووثّق ناشطون عىل مواقع التواصل االجتامعي مشاهد من 
اعتداء قوات االحتالل عىل فلســطينية، واعتقالها بعد رضبها 

وإلقاء قنبلة صوتية عليها يف منطقة النقب.
وتتواصل عمليات تصّدي الشبان يف النقب العتداءات قوات 

االحتالل اإلرسائييل ال سيام يف قرى تل السبع وشقيب السالم.
لالعتــداءات  النقــب  أهــل  تصــدي  اســتمرار  ومــع 
أونالين حاورت ناشــطني من فلسطني  اإلرسائيلية، امليادين 
والعامل العريب، عرب حسابها يف »إنستغرام«، للحديث عن الهبة 

يف النقب أمس.
وقالت الناشــطة والصحافية، من الكرد، إن »ما يجري يف 
أرض الواقــع يف النقب أكرب مــام يتداول يف مواقع التواصل 
االجتامعي«، مشريًة إىل أن »ما يجري يف النقب يشبه ما يجري 

يف حّي الشي جراح«.
بينام قال املحامي الفلسطيني، رأفت أبو عايش، إن »ما نراه 
يف النقب هو جزء مام يحدث يف فلســطني، كل يوم«، مشرياً 
إىل أن »وحدة الشــعب الفلســطيني أسقطت املرشوع القديم 

الستباحة أرا النقب«.
يذكر أن عــدد املعتقلني منذ بداية االحتجاجات ضّد عمليات 

. التجريف  يف النقب بل 100 شخ

أفادت وكالة »سانا« السورية 
الرســمية، بــأن أهــايل قرية 
صالحية حرب بريف القامشــيل 
ســاندة من الجيش السوري  و
طــردوا رتال للقــوات األمريكية 

حاول الدخول إىل القرية.
ويف الثامن من الشهر الجاري 
اعرتض حاجز للجيش الســوري 
للجيش  آليــات عســكرية  رتل 
األمرييك يف ناحية تل متر بريف 
الحسكة الشاميل الغريب وأجربه 

عىل مغادرة املنطقة.

أكد نائب مدير عام أوقاف القدس الشــي ناجح 
بكريات، أن الرشطــة اإلرسائيلية هددت باعتقال 
ومالحقة 8 حراس للمســجد األق من أصل 27 

تم تعيينهم »كدفعة أوىل«.
وأشار إىل أن مســتوى التدخل اإلرسائييل يف 
املسجد األق املبارك، يتصاعد شيئا فشيئا وتزداد 
معه حدة املواجهة بني دائرة األوقاف اإلســالمية 

وبني قوات الرشطة وأذرعها األمنية املختلفة.
وأضــاف: »لعل أخطر التدخــالت ومضايقات 
سلطات االحتالل كانت التدخل بتعيينات الحراس 
، فقبل حوايل  وعرقلة عملهم داخل املسجد األق
عامني، عينت دائرة األوقاف 50 حارسا يف املسجد 
، فتدخلت ســلطات االحتالل يف محاولة  األق

.» لفرض التدخل بالشؤون اإلدارية يف األق
وأكــد أن »االحتالل يريد مــن وراء التدخل يف 

تعيني الحراس، خلق فرا إداري داخل املســجد األق املبارك، 
ومحاولة لخلق واقع جديد وفرض سيادة إدارية«.

وأوضح أن »مساحة األق البالغة 144 ألف مرت مربع، ال 
يكفي أن يقوم بحراستها 10 أو 20 حارسا، وهناك حاجة لتعيني 

، لكن االحتالل يدرك نق الحراسة«. ق حراس جدد ل
وشــدد عىل أن »التدخل يف عمل الحــراس ولجنة االعامر 
والقرارات، هي محاولة لخنق األق وجعل حق لالحتالل يف 

، بعد ذلك يهي بأن ال يكون هناك دائرة أوقاف وال يكون  االق
هناك عاصمة للشــعب الفلســطيني وهي القدس وجوهرها 

الرموز املقدسة«.
وبحسب إحصاء مركز معلومات وادي حلوة-القدس، فهناك 

أكــرث من 30 موظفا من دائرة األوقاف اإلســالمية »حراس
ســدنة«، تعرضوا عام 2021 املا لالعتقال،  لجنة إعامر
وأفــرج عنهم، فيام فرض عىل معظمهم اإلبعاد عن املســجد 

لفرتات متفاوتة.

ترشع الفصائل الفلســطينية بالوصول إىل الجزائر تباعا ، 
)كل وفد لوحده وبشــكل منفصل( للتباحث مع املسؤولني يف 
مؤمتر »جامع« للفصائل الفلسطينية، وذلك بدعوة من الرئيس 

الجزائري.
وكشــفت مصادر صحيفة »الرشوق« الجزائرية، أن »ضيف 
الجزائر األول سيكون وفد حركة »فتح« والذي يقوده يف حركة 
عية  »فتــح« وعضو املجلس الثوري للحركة عــزام األحمد 
عضو اللجنة املركزية محمد املدين ودالل سالمة، عىل أن يتبع 
الحضور بوفد من حركة »حامس« منتصف الشهر، ثم الجبهة 
الشعبية فالجبهة الدميقراطية، وآخر الوفود التي تصل الجزائر 

ستكون حركة »الجهاد اإلسالمي« نهاية الشهر«.
فيــام نقلــت قنــاة »امليادين« عن مصــادر يف القيادات 
الفلســطينية، أن »األمني العام لـ«لجبهة الشــعبية- القيادة 
العامة« طالل ناجي ســيصل إىل الجزائر يف الـ 20 من الشهر 

لف  الجــاري إلجراء محادثات مــع الفريق الجزائري املكلف 
املؤمتر الفلســطيني الجامع، عىل أن تكون له سلسلة لقاءات 
مع مســؤولني وقيادات جزائرية« و«ناجي سيجتمع مع بقية 
قيادات الفصائل يف جولة أوىل سيكون الهدف منها سامع أراء 
ومواقف الفصائل الخمسة، قبل الوصول إىل »املؤمتر الجامع« 
الــذي ينتظر أن يكون بــإرشاف مبارش من الرئيس عبد املجيد 

تبون«.
وتفيد املعطيــات املتوفرة لصحيفة »الرشوق«، بأن الجزائر 
مل »تتدخل يف تحديد األسامء التي متثل كل فصيل فلسطيني، 

وتركت األمر لها لتوكل من تراه األجدر بهذه املهمة«.
، أعلن الرئيس الجزائري  ويف السادس من كانون االول املا
عبــد املجيد تبون، خالل الزيارة التــي أجراها الرئيس محمود 
عباس للجزائر، عن استضافة »الجزائر مؤمتر جامع للفصائل 

الفلسطينية قريباً«.

قالت وزارة الخارجية األمريكية إن مويل يف مساعدة وزيرة 
الخارجيــة، واملبعوث األمرييك الخــاص إىل القرن األفريقي 
ديفيد ساترفيلد سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا خالل 
األيام القادمة، وســيحثان أديس أبابا عىل املساعدة يف إنهاء 

الرصاع يف البالد.
وأفاد بيان للخارجية األمريكية بأن الوفد األمرييك سيحرض 
اجتامع أصدقاء السودان يف الرياض لحشد الدعم الدويل لبعثة 

األمم املتحدة للمساعدة االنتقالية.
وأشار البيان إىل أن الوفد سيتوجه أيضا إىل الخرطوم حيث 
ســيلتقي بقادة عسكريني وناشــطني وشخصيات سياسية، 
وستكون رسالته واضحة بأن الواليات املتحدة ملتزمة بالحرية 
والســالم والعدالة للشعب الســوداين، وفق بيان الخارجية 

األمريكية.
وذكــر البيــان أن الوفد األمرييك سيشــجع املســؤولني 
الحكوميــني يف إثيوبيا عىل اغتنام الفرصة الحالية للســالم 
عرب إنهاء الرضبات الجوية واألعامل العدائية والتفاوض عىل 

وقف إطالق النار.
املبادرة األممية

من ناحية أخرى، أكــد عضو املجلس املركزي لقوى الحرية 
والتغيــري شــهاب إبراهيم أن املكتب التنفيــذي للتحالف قرر 
التعاطــي مع املبــادرة األممية، يف حني أعلــن أحد األحزاب 
الســودانية تلقيه دعوة من االتحاد األفريقي لبحث األوضاع 

السياسية يف البالد.
وقال إبراهيم  إن التحالف اشــرتط إنهاء ما أســامها حالة 

. االنقالب ووقف االنتهاكات ورفع حالة الطوار
ية قوى الحرية والتغيري لفرتة ما بعد األوضاع  وبشــأن ر
الحاليــة، أفاد إبراهيم بأن أهم مالمحها تأســيس دســتور 
جديــد، واالنتقال املدين الكامل، وأن تكون العدالة أولوية وفقا 

ملشاورات أهل الضحايا.
ية التحالف  وأضــاف أن املوقــف من املبادرة األمميــة ور
املستخلصة من خارطة الطريق التي قدمها حزب األمة القومي 
وورقة لقوى التغيري، ســريفع الجتامع املجلس املركزي للبت 

بشأنه .
مــن جهته، أكد القيــادي يف املجلس املركزي لقوى الحرية 
والتغيري وجدي صالح عىل موقف املجلس املعلن أنه ال رشاكة 

وال تفاوض مع املكون العسكري يف السلطة.
ووصف صالــح ظهور القوات املســلحة يف فض املواكب 
)املظاهرات( بأنه تطور خطري، ودعاها إىل العودة لدورها وترك 

مهام األمن الداخيل، حسب تعبريه.
وجــاءت مبادرة إيغاد بعد أيام من إعالن بعثة األمم املتحدة 
يف الســودان »يونيتامس« )UNITAMS( بدء مشاورات أولية 
منفردة مع األطراف الســودانية كافة، متهيدا ملشــاورات )مل 
يحدد موعدها( يشــارك فيها أصحاب املصلحة الرئيسيون من 

املدنيني والعسكريني.
، ينزل السودانيون إىل الشوارع  ومنذ 25 ترشين األول املا

بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريني.
وتصــّدت قوات األمن لهذه االحتجاجات، فأســفر ذلك عن 
ن، وفق لجنة األطباء  سقوط 64 قتيال ومئات الجرح حت ا

املركزية )نقابة مستقلة( الداعمة للمتظاهرين.
ووّقع رئيس مجلس الســيادة عبــد الفتاح الربهان ورئيس 
الوزراء املستقيل عبد الله حمدوك يوم 21 ترشين الثاين املا 
اتفاقا سياســيا، تضّمن عودة حمدوك إىل رئاســة الحكومة 
االنتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطالق رساح املعتقلني 

السياسيني.
لكــن يف الثاين من كانون الثاين الجاري اســتقال حمدوك 
من منصبه، يف ظــل احتجاجات رافضة التفاقه مع الربهان 

ومطالبة بحكم مدين كامل.

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــع  جرح ـــــــــــــــي« يوق ـــــــــــــــوا »غوالن ـــــــــــــــود ل ـــــــــــــــن جن ـــــــــــــــجار بي ش

ــوة ــي شــب ــ ــع ف ــ ــ ــف واس ــزحـ ــة : تـــصـــّديـــنـــا لـ ــي ــن ــم ــي الــــقــــوات ال

مــــــــــارات رســـــالـــــة مـــــن تــــبــــون الـــــــى رئــــيــــس دولــــــــة ا

ــــــب ـــ ـــ ـــ ــــــن النق ـــ ـــ ـــ ـــبان م ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــى ش ـــ ـــ ـــ ـــدي عل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــال تعت ـــ ـــ ـــ ـــوات االحت ـــ ـــ ـــ ـــ ق ــول قـــريـــة صــالــحــيــة ــ ــن دخـ ــل أمــيــركــي مـ ــ ــع رت ــن ســـانـــا : م

ــصــى ق ــ ــدد ل ــ ــ ــل تــعــيــيــن حـــــــرا ج ــرقـ ــعـ ــل« تـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ

ــي جــــــامــــــع فــــــــي الـــــجـــــزائـــــر ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ مـــــؤتـــــمـــــر ف

ــي الـــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــــــســــــــودان ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ وفـــــــــد أم
يير تقــــــرر التعاطي مع املبــــــادرة األممية قو الحريــــــة والت

أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف أن االتصاالت 
التي تجريها موســكو مع أكراد ســوريا تهدف إىل إقناعهم 
بإطــالق حوار جاد مع حكومة دمشــق بدال عن التعويل عىل 

دعم الواليات املتحدة.
وأكــد الفــروف خالل مؤمتــر صحفي حــول نتائ عمل 
الدبلوماسية الروسية يف عام 2021، أن موسكو يف اتصاالتها 
مع الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الدميوقراطية« إلهام 
أحمد وزمالئها األكراد تسع إىل أن »توضح لهم رضورة إطالق 
حوار جاد مع دمشق بشأن الظروف التي سيعيش فيها األكراد 

داخل الدولة السورية«.
ولفــت الفروف إىل أن هناك بعــض التحف لدى الحكومة 
الســورية إزاء األكراد، موضحا أن دمشــق مل تنس أن األكراد 

اتبعوا نهجا معارضا لها يف املراحل السابقة من النزاع.
وشــدد الوزير الرويس عىل أن هدف الدبلوماسية يكمن يف 
»تجاوز املا وإقامة عالقات للمســتقبل«، مشــريا إىل أن 
سوريا يف هذه املسألة قد تستفيد من تجربة العراق املجاور.

وذكّر الفروف بأنه قبل عامني خالل زيارته إىل دمشق وأربيل 
دعم بالقوة فكرة تكثيف االتصاالت بني أكراد ســوريا والعراق 
بهدف تبادل أكراد العراق مع أشــقائهم الســوريني تجربتهم 

بشكل أنشط.
وأقر الوزير بأن القضية الكردية تشــكل حاليا أحد العوائق 
أمام إطالق التفاوض الشامل بشأن تسوية النزاع، موضحا أن 
اللجنة الدستورية التي تعقد اجتامعاتها يف جنيف تضم عددا 

من األكراد لكنهم ال ميثلون كافة الجهات الكردية يف البالد.
وذكّر الفــروف بأن األكــراد، عندما أعلنــت إدارة الرئيس 
األمرييك الســابق دونالد ترامب عن نيتها ســحب القوات من 
ســوريا بالكامل تواصلوا فورا مع روســيا بطلب مساعدتهم 
يف إطالق حوار مع دمشــق، غــري أن اهتاممهم بذلك اختف 

جرد مراجعة واشنطن قرارها.
وتابــع: »هــذه هي الحياة، لكن األفق يجــب أن يكون أبعد 
بالنسبة للسياســيني األكراد.. ال شك يف أن األمريكيني ليسوا 

من سيحدد مصري سوريا«.

أعلــن عبد الرحمن عبد الله إســامعيل، نائب رئيس »أرض 
الصومــال« وهو إقليم يف شــامل الصومال خارج ســيطرة 
الحكومــة املركزية، عن فرض حالة الطــوار عىل أراضيها 

بسبب الجفاف.
وجاء يف بيان أصدره نائب الرئيس أن سبب الجفاف هو قلة 
تســاقط األمطار وأن حواىل 810 آالف شخ يحتاجون إىل 
مساعدة لهذا السبب، لكن عدد املحتاجني سريتفع خالل األشهر 

1 مليون. القليلة املقبلة إىل ما فوق 2
وأشــار إســامعيل يف البيان الذي نرشته هيئة التلفزيون 
الوطنيــة لـ »أرض الصومــال« عرب قناتها يف »تويرت« إىل أن 
الوضع قد يتفاقم يف حال عدم تقديم مســاعدات ملحتاجيها، 
وخاصــة يف املناطــق املترضرة من غزوات الجراد وانتشــار 
فريوس كورونا وموجات الجفاف السابقة. وأكد أن الحكومة 
املحلية قــد خصصت ثالثة ماليــني دوالر ملكافحة الجفاف 
وتأمــني االحتياطيات الغذائية الوطنية. كام دعا إســامعيل 
املواطنني ورجال األعامل والرشكاء األجانب إىل مساعدة سكان 

البالد يف ظروف الجفاف.
وانته وجود الصومال كدولة موحدة مع سقوط نظام سياد 

بري الدكتاتوري عام 1991. ومتتد سيادة الحكومة الفيدرالية 
املعرتف بها دوليا عىل العاصمة فقديشو ومناطق أخرى عدة، 
فيام متثل ســائر أرا البــالد كيانات غري معرتف بها دوليا 
أو مناطــق ذاتية الحكم، بينها »جمهورية أرض الصومال« يف 

الشامل و«أرض البنط« يف الرشق.

ــى األكـــــــراد إطـــــاق حـــــوار جــــاد مـــع دمــشــق ــل الفــــــرو : ع

ــا الــجــ بــســبــب  ــوار  ــ ــط ــ ال حــالــة  تــعــلــن  الـــصـــومـــال«  »أر 
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ـــــــــوب ـــ ـــ ـــ ــ ــــــات ـ مب ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــات ـ دولـــيـ ـــ ـــ ـــ ـــ تتمــ

االحد 16 كانون الثاين 2022

أعلن املسؤول عن السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب، 
جوزيب بوريل، أّن قّمة بني مســؤويل االتحاد والصني مرتقبة 

يف آذار.
وقال بوريل، يف ختام اجتامع غري رسمي لوزراء الخارجية 
يف االتحــاد األورويب، إنّه »يجري التحضري لقّمة بني االتحاد 
األورويب والصني مبدئياً، يف نهاية آذار. وســتتاح يل فرصة 

السفر إىل الصني لإلعداد لهذا االجتامع«.
وعقدت القّمة األخرية بني مســؤويل االتحاد ومســؤولني 

صينيني يف حزيران 2020، عرب الفيديو.
، شــارل ميشــال،  وكان رئيس املجلس األورويب البلجي
ورئيسة املفوضية األوروبية، األملانية أورسوال فون دير اليني، 
واإلســباين جوزيب بوريل، بحثوا يف األمر مع رئيس الوزراء 
. الصيني يل كه تشيان قبل التشاور مع الرئيس  جينبين
ومن شــأن قّمة آذار، التي مل يحّدد موعدها بعد، أن »تشكّل 
محطّة مهمة للوقوف عىل عالقتنا بالصني. عدة أمور عىل ما 

يرام، لكنها ليست حال مسائل أخرى«، بحسب بوريل.
وكشــف كبري مسؤويل السياسة الخارجية يف االتحاد أنّه 
تّم التطّرق، خالل االجتامع الذي عقد يف فرنســا، إىل التدابري 

الصينيــة يف حــّق ليتوانيا وتداعياتها عــىل الدول األعضاء 
األخــرى. وتّم اإلعراب عن »كامل التضامن« مع ليتوانيا، بينام 

تجرى محادثات بشأن سبل »احتواء األزمة«، بحسب بوريل.
وتحظر الصني دخول الصادرات الليتوانية أراضيها منذ إقامة 
ممثلية دبلوماســية تايوانية يف الدولة الواقعة يف منطقة 

البلطيق.

ففــي بيان نرشته، أبدت النهضة )53 نائبا من مجموع 217 
نائبــا يف الربملان املجمد( اســتعدادها للحوار مع كل األطراف 
الوطنية املناهضة ملا وصفته باالنقالب من أجل التوصل ألرضية 
مشرتكة، ودعتها لتنســيق جهودها يف طرح بدائل سياسية 
واقتصادية واجتامعية تعّجل باستعادة املسار الدميوقراطي، 
وتحقق استقرارا سياسيا رضوريا لتحسني الوضع االقتصادي 
ا يسهم يف تحسن األوضاع املعيشية للمواطنني  واالجتامعي 
وينقذ البالد من الدكتاتورية واإلفالس املحقق، وفق تعبريها.

نع قوات األمن املتظاهرين الســلميني من  ونّددت الحركة 
التعبــري بحرية عن آرائهم خالل االحتجاجات التي شــهدتها 
العاصمة التونســية يف ذكرى الثورة التــي أطاحت الرئيس 

السابق زين العابدين بن عيل عام 2011.
وطالب البيان بوقف العنــف ضد املتظاهرين والتعّدي عىل 
الحريــات، وإطــالق رساح املوقوفني الذيــن احتجزوا خالل 

املظاهرات.
مــن جهتــه، دعا حزب العامل )يســار(، يف بيان له، كل 
القوى الدميوقراطية إىل التصدي ملا وصفه بالنه القمعي، 
وحــذر من تصاعد وترية قمع حرية التعبري، مشــريا إىل أن 
قوات األمن اعتقلت منســق الحزب خالل احتجاجات اول من 

امس.
وكانت أحزاب التيار الدميوقراطي والجمهوري والتكتل من 
أجل العمل والحريات قد نرشت بدورها بيانا مشــرتكا نددت 

ا وصفتها باالعتداءات الوحشــية عىل املتظاهرين. فيه 
  وأكدت هــذه األحزاب عزمها تقديم شــكاية إىل النيابة 
العامــة ضد وزير الداخلية بســبب االعتداء الشــديد عىل 
املحتجــني واختطافهم من دون وجه حق، وطالبت بإطالق 

رساح املختطفــني، وفتح تحقيق يف ظروف اختطافهم.
كام نددت رئاسة الربملان التونيس املجمد -يف بيان- بتصدي 
قــوات األمن بعنــف للمتظاهرين، وطالبــت بإطالق رساح 
املختطفني واملوقوفني واملسجونني، وأكدت أن التظاهر السلمي 
والتعبــري عن الرأي حق يكفله الدســتور والقانون واملواثيق 
الدولية، وأن الشــعب قادر عىل الدفاع عنه، ومستعد للتضحية 

باملزيد الستكامل االنتقال الدميوقراطي.

{ تفريق املتظاهرين {
يف هــذه األثناء، قالت مصادر حقوقيــة إن النيابة العامة 
التونســية قررت إيقاف 15 متظاهرا عىل خلفية االحتجاجات 

وسط العاصمة.

وكانت قوات األمن التونســية فرّقت بخراطيم املياه وقنابل 
الغــاز املدمع متظاهرين حاولوا الوصول إىل شــارع الحبيب 

بورقيبة بتونس العاصمة.
وقالــت حملة »مواطنون ضد االنقالب« يف تونس إن قوى 
األمــن نفذت حملة اعتقاالت ضد متظاهرين دون أد احرتام 
لحقوق اإلنسان، مشرية إىل إطالق رساح عميد املحامني السابق 
عبــد الرزاق الكيالين واملحامية نــوال التومي بعد اعتقالهام 

لساعات واالعتداء عليهام.
مــن جهتها، قالــت نقابة الصحفيني التونســيني أمس إن 
الصحفيــني واملصوريــن تعرضوا أمس الجمعــة العتداءات 
وصفتها بالخطرية وغري املسبوقة من قبل قوات األمن، وأكدت 
أن االعتقاالت شملت 4 صحفيني بسبب نقلهم للتعاطي األمني 
مع املحتجني. وأضافت أن ما حدث خطوة إىل الخلف نحو مزيد 
من التضييق عىل الحريات، مؤكدة اســتعدادها لكل التحركات 

النضالية للدفاع عن حرية التعبري والصحافة واإلعالم.

{ استشارة إلكرتونية {
عىل صعيد آخر، افتتحت أمس يف تونس منصة االستشــارة 
الشــعبية اإللكرتونيــة لعموم التونســيني للمشــاركة يف 
االستشــارة املتعلقة باإلصالحات القانونية والدستورية التي 
دعــا إليها الرئيس قيس ســعّيد ضمــن خريطة طريق إلنهاء 

املرحلة االستثنائية.
ومن املقرر أن تنتهي هذه االستشــارة اإللكرتونية يوم 20 
آذار املقبل، عىل أن تتوىل لجنة تشكلها الرئاسة التونسية فرز 
لية بشــأن إصالح النظام  املقرتحات التي ســتقّدم عرب هذه ا
الســيايس والقانــون االنتخايب. ودعت أحــزاب ومنظامت 
وشخصيات سياسية تونسية عدة إىل مقاطعة هذه االستشارة، 

ورأت فيها تحايال عىل اإلرادة الشعبية والدستور.

{ تدهور صحة البحريي {
مــن جانب آخر، قالــت هيئة الدفاع عن نور الدين البحريي، 
نائــب رئيس حركة النهضة املحتجز منذ نحو أســبوعني، إن 
طبيــب البحريي أبل زوجته بأن حالته الصحية بلغت مرحلة 
الخطر الشــديد. ويف بيان أصدرته أمس، حّملت هيئة الدفاع 
وزير الداخلية التونيس املسؤولية عن حياة البحريي )63 عاما( 

وطالبت باإلفراج عنه فورا.
ويف وقت سابق، قالت حركة النهضة إن النائب املحتجز بات 
بــني الحياة واملوت، حيث يعــاين من جملة أمراض، ويخوض 
إرضابا عن الطعام داخل املستشف الذي ميكث فيه، كام يرفض 

تناول الدواء.

ــــن ــي ــصــ ــ مــــبــــاحــــثــــات بــــيــــن االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي وال

بـــــــعـــــــد قـــــــمـــــــع املــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات فــــــــــي تـــــونـــــس
ــســيــق الســـتـــعـــادة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ــن ــت ــل الــنــهــضــة تـــدعـــو ل

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبريا عن 
ترشحها بشكل رسمي لالنتخابات الرئاسية املقررة يف نيسان 

املقبل، وفقا لوسائل إعالم فرنسية.
وجاء إعالن توبريا خالل زيارة لها إىل مدينة ليون )وســط 
البــالد(، وذلك قبل أقل من ثالثة أشــهر مــن الجولة األوىل 

لالنتخابات.
وبهذا اإلعالن، بات لليســار ستة مرشحني رئيسيني بينهم 
توبريا، هم: جان لوك ميالنشون )أق اليسار( املؤيد للقضايا 
البيئية يانيك جادو الشيوعي فابيان روسيل الوزير السابق أرنو 
مونتبور رئيسة بلدية باريس االشرتاكية آن هيدالغو. لكن أيا 

منهم ال يتجاوز نسبة 10 يف االستطالعات.
وال يزال الرئيس املنتهيــة واليته إميانويل ماكرون الذي مل 
يعلن ترشــحه رســميا بعد، متقدما يف الجولة األوىل عىل 
املرشــحة من أق اليمني مارين لوبان التي تليها املرشحة 

اليمينية فالريي بيكريس.  وكانت كريســتيان توبريا قد أعلنت 
يف نهايــة كانون االول املا أنها تعتزم أن تكون مرشــحة 
 ، »يف مواجهة مأزق« اليســار املنقسم أكرث من أي وقت م
وحــددت موعدا يف 15 كانون الثاين لتوضيح خيارها. وأكدت 
أنها لن تكون مجرد »مرشــحة إضافية« وستضع »كل قوتها 

يف الفرص األخرية لالتحاد«.
وكانت توبريا، النائبة السابقة عن غيانا، املنطقة الفرنسية 
ما وراء البحار حيث ولدت قبل 69 عاما، متيزت بالنســبة إىل 
ناخبي اليســار من خالل نضالها من أجل القانون الذي يعرتف 
بتجارة الرقيق واالســتعباد كجرمية ضد اإلنســانية، وكذلك 
عندمــا دعمت خالل عملها كوزيرة، قانون الســامح بالزواج 

زواج املثليني الذي اعتمد يف 2013.  والتبني ل
وعندما ترشحت توبريا للرئاسة عام 2002، مل تحصل سوى 
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شهدت شعبية الرئيس األمرييك، جو بايدن، 
تراجعاً هذا األسبوع، بعد التجربة الصاروخية 
التي قامت بها كوريا الشــاملية، واملحادثات 
الجارية مع روسيا بشأن ضامناتها األمنية، 
التضخم يف  معــدل  إىل ارتفاع  باإلضافــة 
الواليات املتحدة، وفشل مرشوعه يف الربملان 

بشأن إصالح النظام االنتخايب.
ويف محاولٍة إلنقــاذ ما أمكن، يريد بايدن 
اإلشــادة بنتائ برنامجه للنفقات عىل البن 

التحتية املتداعية يف البالد.
وقال البيت األبيــض، يف بياٍن، إن »اإلدارة 
أحرزت تقدماً مهامً يف تطبيق أكرب اســتثامٍر 
طويــل األمد منذ نحو قرٍن، يف البن التحتية 

وتنافسية أمريكا«.
ويف ترشين الثاين، متكّن الرئيس جو بايدن 
من مترير خطة نفقــاٍت بقيمة 1200 مليار 
دوالر، لالســتثامر يف الطرقات والجســور 
ومحطات السيارات الكهربائية. وأشاد بدعم 
السيناتور الدميوقراطية كريس سينيام له.

ويوم الخميس، عارضت السيناتور سينيام 
نفسها يف مجلس الشــيو مرشوع قانون 
انتخــاٍب، كان بايدن وعد عــربه بأن يحمي 
وصــول األمريكيني األفريقيــني إىل صناديق 
االقــرتاع، يف مواجهة قيــود تفرضها عدة 

واليات يف الجنوب.
تحولهــذا املرشوع هو رمــز للتحّول الذي 
يســع جو بايدن للقيام به، بحيث وّجه يف 
خطابني تحذيراٍت من »خطورٍة غري مسبوقٍة 
عىل الدميوقراطية األمريكية«، وشن هجامٍت 
عنيفًة غري مسبوقٍة ضد سلفه دونالد ترامب، 
وضد املعارضة عىل نحو عام. والخميس أيضاً، 
ألغــت املحكمة العليا إلزامية اللقاح التي كان 

الرئيس يريد فرضها عىل الرشكات الكربى.
ٍ بأن جو  ثابة تذكريٍ صار كل ما سبق هو 
بايدن، الذي توىل منصبه قبل عام تقريباً، قطع 

وعوداً كربى، لكن مع هامش مناورٍة ضئيل.
شعبية ضعيفةعىل الصعيد االقتصادي، بل 

التضخم أعىل مستوياته منذ عام 1982.

رنســــــية الســــــابقة تنضم إلى الســــــباق الرئاسي وزيرة العدل ال

ــا دخـــــولتــــــراجــــــع مـــســـتـــمـــر فــــــي شـــعـــبـــيـــة بــــايــــدن ــهـ ــعـ ــنـ ــد مـ ــ ــؤكـ ــ كــــوســــوفــــو تـ
ــا صــربــي ــتـ ـ ــ ــتـ ــاسـ ــة بـ ــاصــ ــ ــــائــــق خ و

قالت رشطة كوســوفو يف بيــان  إنها منعت دخول وثائق 
قلية الرصبية العرقية باملشاركة  بيا للسامح ل أرســلتها 

بيا. يف استفتاء تعقده 
وأضاف البيان أنه »تم إيقاف ســيارة وشاحنتني عند نقطة 
بيا يف اليوم السابق وصودرت  عبور مريدار الحدودية مع 

الشاحنات بينام أعيد ستة من ركابها«.
بيا األحد استفتاء عىل تعديالت لتعزيز استقالل  وتجري 
القضــاء كجزء من اإلصالحات الالزمــة للبالد لالقرتاب من 
عضويــة االتحــاد األورويب، وتريد بلغراد مشــاركة األقلية 

الرصبية يف كوسوفو.
لكن ســلطات كوســوفو تقول إن »الرصب املوجودين يف 
إقليمهــا قد يدلون بأصواتهم فقط عــرب الربيد أو يف مكتب 
اتصال، متجاهلة املامرســة السابقة املتمثلة يف إنشاء مراكز 

اقرتاع يف املناطق التي يسيطر عليها الرصب«.
وقــال بيان صادر عن الســلطات العليا يف كوســوفو  إن 
»قوانني كوســوفو ال تعرتف بحق دولة ما يف إجراء استفتاء 
يف األرا ذات السيادة لدولة أخرى«، مضيفا أن »املامرسات 

ن منذ عام 2012 غري دستورية«. املطبقة حت ا
ومن املرجح أن يؤدي القرار إىل مزيد من التوتر يف العالقات 

بيا. بني كوسوفو و

ــري صــــــواريــــــ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــن تـ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ــ ــ ال
الـــروســـيـــة ــنـــديـــة   الـــهـ  » ــو ــ ــ ــرام ــ ــ »ب

قال دلفني لورينزانا وزير دفاع الفلبني، إن بالده أنجزت صفقة 
لرشاء ثالث منظومــات صاروخية من طراز »براموس«  من 
الهند مقابل 375 مليون دوالر تقريبا، لتعزيز قواتها البحرية.
وأضــاف الوزير: »لقــد وقعت مؤخرا إشــعارا باملوافقة 
عىل رشوط عقد لرشاء صواري ســاحلية مضادة للســفن، 
لتزويــد البحريــة الفلبينية بها. وتتضمن الصفقة تســليم 
ثالث منظومات، وتدريب الكوارد الفنية التي ســترشف عىل 
اســتخدامها، باإلضافــة إىل الحزمة الرضوريــة من الدعم 

اللوجستي املتكامل«.
تقوم رشكــة »BrahMos Aerospace«، وهي مؤسســة 
هندية- روسية مشرتكة، بتصنيع صواري مجنحة أرسع من 
الصوت ميكن إطالقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو 

املنصات األرضية.

كشفت مجلة »فورين بولييس« األمريكية 
واملتخصصــة بالسياســية الدولية عن نوايا 
الواليات املتحدة بتحقيق خالفات بني روســيا 

والصني يف مجلس األمن الدويل.
وذكرت املجلــة أن »الواليات املتحدة تنتظر 
لحظــة التدخل الرويس يف أوكرانيا إلمكانية 
اســتخدام موقعها يف مجلس األمن الدويل 
للفت انتباه األعضاء بشــأن عزل موســكو 

دبلوماسياً بسبب سياساتها«.
وأشار تقرير املجلة إىل أن »الواليات املتحدة 
لن تكــون قادرة عىل التأثري بشــكل مبارش 
مم  عىل روســيا يف مجلس األمــن التابع ل

املتحدة باســتخدام حق النقــض )الفيتو(، 
لكنها ستســع بتحقيق خالفات بني روسيا 
والصــني إذا كان ذلك ممكناً«. وخلصت املجلة 
إىل أن الواليــات املتحــدة تعتمد عىل الصني 
كونها واحدة من أكرث املدافعني املتحمسني عن 
السيادة اإلقليمية للدول األعضاء يف املنظمة 
يف األمم املتحدة، لذلك ســتقوم بكل ما أمكن 

لتحقيق الخالف بني موسكو وبكني. 
الكرملني االتهامات  رفض  الجمعة،  وأمس 
األمريكية لروســيا بنرش عنا يف أوكرانيا 
لتنفيذ عملية تخريبية، تشكل »ذريعة لغزو« 

رويس لهذا البلد. 

» ــا ــخــ ــ جـــيـــ ال واشـــنـــطـــن تـــســـعـــى إلـــــى »تـــ
ــن ــ ــي مـــجـــلـــس األمـ ــ ــن فـ ــيـ ــكـ ـــو وبـ ـــك ـــوس ــن م ــيـ بـ

أعلن وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان،بأّن 
االتفاقية الشــاملة للتعاون االســرتاتيجي بني إيران والصني 

دخلت حيز التنفيذ.
وقال أمري عبد اللهيان يف ترصيحات من بكني بعد اجتامعه 
بنظــريه الصيني وان يــي: »خالل الزيارة اتفقنا أوالً عىل بدء 
عوام الـ25 القادمة«. الجانبني بتنفيذ وثيقة التعاون الشامل ل
وأضــاف أنه »يف الوقت ذاته الذي تجري فيه املحادثات بني 
الجانبــني يف الصني، أعددنا األســاس لإلعالن عن بدء تنفيذ 
وثيقة التعاون الشــامل بني البلدين«. وتابع أمري عبد اللهيان: 
»إىل جانب القضايا األخرى املدرجة عىل جدول األعامل، نقلت 
رسالة خطية من السيد إبراهيم رئييس إىل نظريه الصيني  
عوام الـ  جني بين تضمنت تنفيذ وثيقة التعاون بني البلدين ل

25 املقبلة ومختلف القضايا اإلقليمية والدولية«.
كام لفت إىل أّن الطرفني أجريا »محادثات تفصيلية بشــأن 
املحادثــات الجارية بفيينا حول رفع الحظر«، مشــرياً إىل أّن 
»املنــدوب الصيني يؤدي مع نظــريه الرويس دوراً إيجابياً يف 
دعم الحقوق االيرانية بشأن املوضوعني النووي وإزالة الحظر«.
وأوضح: »نحن نتابع اليوم توافقات أهم لنصل يف فيينا إىل 
اتفاق جيد يف فرتة قصرية. ويف هذا الشأن فإّن دور الصني إىل 

جانب روسيا مهم جداً«.

ويف السياق، أكد السفري اإليراين يف بكني، محمد كشاورز 
زاده، بــأّن الوفد اإليراين والذي ضم مســؤولني سياســيني 
واقتصاديني كباراً ومن قطاعي النفط واملصارف برئاســة أمري 
عبــد اللهيان، أجرى محادثات جيدة جداً يف الصني، معترباً أّن 
البدء بتنفيذ خطة التعاون االســرتاتيجي لـ25 عاماً أحد أهم 

إنجازات هذه الزيارة.
وكتب السفري اإليراين يف تغريدة له عىل تويرت، امس السبت، 
»غــادر الدكتور أمري عبد اللهيان  الصني عائداً إىل إيران. البدء 
بتنفيــذ خطة التعاون االســرتاتيجي لـ 25 عاماً كان أحد أهم 

إنجازات هذه الزيارة«.
وكان وزيــر الخارجية اإليــراين وصل الخميس الفائت إىل 
العاصمة الصينية بكني عىل رأس وفد سيايس رفيع املستوى.

، وّقع وزير الخارجية الصيني  ويف 27 آذار من العام املا
وانــ ونظريه اإليراين آنذاك جــواد ظريف عىل اتفاق تعاون 
شامل بقيمة 400 مليار دوالر، خالل زيارة األول إىل طهران.

ويضمن االتفاق تفاعالً اقتصادياً وثقافياً بني الجانبني، كام 
يدخــل االتفاق إيران مبادرة الحــزام والطريق الصينية، وهي 
خطــة بنية تحتية تقدر قيمتها برتيليونات الدوالرات، وتهدف 
الصني من خاللها لبناء شــبكة واســعة من مرشوعات البن 

التحتية من رشق آسيا إىل أوروبا.

االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــتـــــعـــــاون  ــة  ــ ــي ــ ــاق ــ ــ ــ ات  : ــان  ــ ــي ــ ــه ــ ــل ــ ال
ــــيــــذ مــــــــــع الـــــــصـــــــيـــــــن دخـــــــــلـــــــــت حـــــــيـــــــز الــــتــــنــــ

)تتمة ص1( 

أفادت وزارة الدفاع الروســية، أمس، بانسحاب كامل قواتها 
العاملة ضمن منظمة معاهدة األمن الجامعي من كازاخستان.

ونــرشت الوزارة فيديو عرب حســابها عــىل تويرت يظهر 
مــشاهد من انسحاب قواتها التي أرسلتها إىل كازاخســتان 
لبســط األمن، بعد مظاهرات عنيفة شهدتها البالد احتجاجا 

عىل رفع أسعار الوقود.
وأشارت الوزارة إىل أن 15 طائرة شحن عسكري إليوشن 76، 
وطائرة من طراز أنتونوف 124، بدأت نقل املعدات العســكرية 
والجنود من كازاخستان إىل مطارات عسكرية قرب العاصمة 

موسكو.
وبدأت القوات التي تقودها روسيا انسحابها من كازاخستان، 
حيــث أقيمت يف أملايت العاصمة االقتصادية لكازاخســتان- 
مراســم رسمية تجمع الجنود الذين شاركوا يف العملية تحت 
راية منظمــة معاهدة األمن الجامعي، التحالف العســكري 

بقيادة موسكو.
ال الرويس أندري سريديوكوف إن »عملية حف  وقال الج

( املهام أنجزت«. السالم انتهت )
وســريديوكوف هو قائد كتيبة تابعة ملنظمة معاهدة األمن 
الجامعي تضّم 2030 جنديًا من روســيا وبيالروسيا وأرمينيا 

وطاجيكستان وقرغيزستان.
ووصلت القوات إىل كازاخســتان يف الســادس من كانون 
الثاين الجاري، وعليها أن تنهي انســحابها قبل 22 من الشهر 
ذاته، بحســب منظمة معاهدة األمن الجامعي والســلطات 

الكازاخية.
وهزّت كازاخستان األسبوع املا أعامل عنف مل تشهدها 
إطالًقا منذ اســتقاللها عام 1991. وقد أســفرت عن عرشات 
القتىل ومئات الجرح ودفعت بالسلطات إىل طلب نرش قوات 

حف سالم بقيادة روسيا.

روســـــــــــيـــــــــــا تــــــعــــــلــــــن انـــــــــســـــــــحـــــــــاب قــــــواتــــــهــــــا
الــــــــــــكــــــــــــامــــــــــــل مــــــــــــــــن كـــــــــــازاخـــــــــــســـــــــــتـــــــــــان
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االحد 16 كانون الثاين 2022

(0-1( تشلسي  مــع  قمته  يحسم  سيتي  مانشستر  املــحــلــيــة:  األوروبـــيـــة  الــبــطــوالت 
مانشســرت  واصــل 
صدارة   يف  تحليقه  ســيتي 
حســم  بعدما   ، الربميريلي
موقعــة ضيفه تشــيليس 
بهــدف دون رد عــىل ملعب 
االتحاد، أمس  الســبت، يف 
قمة لقاءات الجولة رقم 22 
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وســجل هدف الســيتي 
الوحيد كيفني دي  بروين يف 
الدقيقة )70(، ليعزز موقعه 
رفع  بعدمــا  الصــدارة  يف 
رصيده إىل 56 نقطة،  بينام 
تجمد رصيد تشيليس عند 43 

نقطة يف املركز الثاين.
أتــت املحاولة األوىل يف 
املباراة  لصالح الســيتي يف 
أرســل  بعدما   ،14 الدقيقة 
سرتلين عرضية من الجانب 

األي تابعها  ستونز برأسية، أمسك بها كيبا.
ومــرر غريليش الكرة إىل دي بروين يف  الجانب 
األي من منطقة الجزاء يف الدقيقة 24، ليســدد 

البلجي كرة ضعيفة أمسك بها  كيبا بسهولة.
وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل يف  الدقيقة 39، 
بعدما أخطأ كوفاسيتش يف الخروج بالكرة، لتصل 
إىل غريليش الذي انفرد  بكيبا، وســدد كرة أرضية 
تألق الحارس اإلسباين يف إبعادها إىل ركلة ركنية.
ومهد غريليش الكرة إىل دي بروين داخل  املنطقة 
يف الدقيقــة 44، لرياو كانتي ويســدد كرة قوية 
ذهبت أعىل العارضة، لينتهي الشوط  األول بالتعادل 

السلبي.
وبدأ تشــيليس الشوط الثاين بقوة، بعدما  مرر 
كوفاسيتش بينية مميزة للوكاكو يف الدقيقة 47، 
لينفرد بإديرسون ويسدد كرة تألق  حارس السيتي 
يف التصدي لها، وتابعها زيا بتسديدة من داخل 

منطقة الجزاء، ذهبت أعىل  العارضة.
وتبعه ألونسو بتسديدة قوية من خارج املنطقة  

. يف الدقيقة 49، ذهبت بعيدا عن املرم
وتحصل الســيتي عــىل مخالفة من عىل حدود  
منطقة الجــزاء يف الدقيقة 62، نفذها دي بروين 

مسدًدا كرة مبارشة أبعدها كيبا إىل  ركلة ركنية.
وعاد الســيتي لتشــكيل الخطورة من جديد  يف 
الدقيقة 68، بعدما مرر فودين الكرة إىل ســرتلين 

داخل املنطقة، ليسدد كرة أرضية  قوية مرت بقليل 
إىل جوار القائم.

ونجح الســيتي يف افتتاح التسجيل يف  الدقيقة 
70، بعد توغل من العمق من قبل دي بروين، قبل أن 
يســدد كرة مقوسة من عىل  حدود منطقة الجزاء، 

سكنت الشباك.
وكاد السيتي أن يضيف الهدف الثاين يف  الدقيقة 
84، بعدما مهد ســرتلين الكــرة إىل فودين عىل 
حدود املنطقة، ليســدد األخري  كرة مبارشة ذهبت 
أعىل العارضة، لينتهي اللقاء بفوز مانشسرت سيتي 

بهدف دون رد.
وواصل وولفرهامبتــون انتصاراته بفوز جديد 
بتون. وهذه املرة بنتيجة )3-1( عىل  ضيفه ساو

عىل ملعــب )مولينيو(، أنهــ أصحاب األرض  
الـ45 دقيقة األوىل بهدف سجله النجم املكسي 

ول خيمينيز من ركلة جزاء يف  الدقيقة 37. را
ومع بداية الشوط الثاين، عزز كونور  كودي من 

تقدم وولفرهامبتون بهدف آخر يف الدقيقة 59.
ويف الدقيقة 84 أشــعل جيمــس وارد- براوز  
بتون، ولكن  املباراة بهدف تقلي الفارق لســاو
أنه النجم الدويل اإلســباين أداما  تراوري األمور 
متاما بالهدف الثالث يف الوقت املحتســب بدال من 

الضائع.
وبانتصاره الثاين تواليا، التاسع هذا  املوسم، رفع 
»الذئــاب« رصيدهم إىل 31 نقطة يف املركز الثامن، 

مع تبقي  مباراتني مؤجلتني 
للفريق.

رصيــد  تجمــد  بينــام 
بتون عند 24  نقطة  ســاو
يف املركــز الـ12، مع مباراة 

مؤجلة يف جعبته.
اإليجايب  التعــادل  وخيم 
بهدف عىل  مواجهة نيوكاسل 
يونايتد وضيفه واتفورد عىل 
ملعب )سانت جيمس بارك(، 
ليصبح رصيد  األول 12 نقطة 
يف املركز الـ19 وقبل األخري، 
مع مباراتني مؤجلتني، مقابل 
14 نقطــة  لواتفــورد الذي 
يأيت يف املرتبة الـ17، وله 3 

مباريات مؤجلة.
وأنعش نورويتش ســيتي 
آمالــه يف البقــاء  بفــوز 
-2( إيفرتون  »مباغت« عىل 

1( عىل ملعب )كارو رود(.
ورفع نورويتش رصيده إىل 13 نقطة يف  املركز 
الـــ18، مــع مباراة مؤجلة، مقابــل 19 نقطة لـ 
»التوفيــز« يف املركز  الـ15، مع 3 مباريات مؤجلة 

يف جعبته.

{ أملانيا {

حقق بايرن ميوني فوزه األول عام 2022  بعدما 
تغلب عــىل كولن يف عقــر داره، بنتيجة )0-4(، 
أمس السبت، يف إطار منافسات الجولة  الـ19 من 

الدوري األملاين.
وجاء هذا االنتصار بعد ســقوط بايرن  ميوني 
يف الجولة املاضية عىل يد بوروسيا مونشنغالدبا 

بهدفني مقابل هدف.
أهداف الفريق البافاري جاءت عن طريق  روبرت 
ليفاندوفســ »هاتريك« وكورينتني توليسو، يف 

الدقائق )9، 25، 62  و74(.
ووسع بايرن الفارق مع دورمتوند إىل 6  نقاط، 
معــززا صدارته بوصولــه للنقطة 46، فيام تجمد 

رصيد كولن عند 28 نقطة يف املركز  الثامن.
، فاز اليبزي عىل شــتوتغارت  ويف باقي  النتائ
(2-0(، وماينتس عىل بوخــوم )1-0(، ويونيون 
برلني  عىل هوفنهايم )2-1(، وتعادل فولفسبور 
مع هرتا برلني )0-0(.                                                                                                                  

ر تش د   رو  رحة د 

رقـــــــــــــــات كرويـــــــــــــــة مـــــــــــــــن املاعـــــــــــــــب العامليـــــــــــــــة: صـــــــــــــــا يتلقـــــــــــــــى دعـــــــــــــــوة لانتقـــــــــــــــال إلـــــــــــــــى توتنهـــــــــــــــام  مت
هـــــــــــــــول مدريـــــــــــــــدي مـــــــــــــــن تصريحـــــــــــــــات برشـــــــــــــــلونية  أنشـــــــــــــــيلوتي يثنـــــــــــــــي علـــــــــــــــى األجـــــــــــــــوا الســـــــــــــــعودية و
ــتقبله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر صمتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد يكسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاال وهاالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف ديبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوات خطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى خطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأ أولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان يبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنتـ

تلقــ  املرصي محمد صالح نجم فريق ليفربول اإلنكليزي، 
دعوة لالنتقال إىل توتنهام هوتسبري  خالل املرحلة املقبلة.

ويتفاوض صالح مع إدارة ليفربول منذ عدة أشــهر بشــأن 
متديــد عقده  مع الفريق، والذي ينتهي يف صيف 2023، حيث 
يطلــب مبلغا يــرتاوح بني 400 و500 ألف جنيه  إســرتليني 

أسبوعيا.
وكشــفت  تقارير إنكليزية أن طلبات صالح املالية ال ميكن 
املوافقة عليها من قبل إدارة ليفربول،  وهو ما أثار دهشة تيدي 

شريينغهام نجم مانشسرت يونايتد وتوتنهام السابق.
وقال  شــريينغهام يف ترصيحات ملوقع »توك ســبورت« 
الربيطــاين: »صالح هو  املهاجم القادر عىل مواصلة التهديف 

بشكل دائم«.
وواصل:  »أنا مندهش إن مسألة التجديد لصالح واالستجابة 

لطلباته املالية تأخذ كل هذا  الوقت«.
ودلل  شريينغهام عىل رغبة صالح يف البقاء بأنها كان يجب 
أن تكون مفتاح االســتجابة لطلباته  يف أنفيلد، بقوله: »لقد 
تكلم برصاحة عن رغبته يف البقاء، ومن املفرتض أن  ليفربول 
يريد استمراره أيضا، إما أن يجدد النادي له أو يأيت لتوتنهام«.

وأدىل  صالح بترصيحات نرشتها مجلة »جي كيو« األمريكية، 
،  أكد فيها أنه مل يشرتط أمرا جنونيا للبقاء  يوم الثالثاء املا

يف ليفربول، مطالبا إدارة النادي  بتقديره وتلبية طلباته.
وميتلك  صالح تاريخا إيجابيا ضد توتنهام، حيث سجل يف 
مرماهم 8 أهداف خالل 15 لقاء، وحقق  خاللها 9 انتصارات.

يذكر  أن شــريينغهام هو صاحب هدف تعادل مانشســرت 
يونايتــد التاريخي ضد بايرن ميوني يف  نهايئ دوري أبطال 
أوروبا 1999، والذي جاء يف الدقيقة األخرية قبل أن يســجل 

أويل غونار  سولشاير هدف االنتصار القاتل.

{  تأجيل  جديد
يف الدوري اإلنكليزي {

أعلنــت  رابطة الدوري اإلنكليــزي املمتاز عن تأجيل مباراة 
جديدة يف املسابقة بسبب املوجة  الجديدة من تف فريوس 

كورونا املستجد.
ويف  بيــان لرابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز، أعلنت األخرية 
تأجيل مباراة برينيل وضيفه  ليســرت ســيتي بسبب النق 

العددي يف صفوف العبي أصحاب األرض.
وبحســب  شبكة »سكاي سبورتس« الربيطانية، فإن هذه 
املباراة هي رقم 19 التي يتم  تأجيلها بســبب تداعيات متحور 
»أوميكرون« من فريوس كورونا، والذي يتف  بصورة كبرية 

يف بريطانيا.
وبعــد  وصول تأجيالت الربميريلي إىل 19 مباراة بســبب 
كورونا، فإن الفريقان األكرث ترضراً  من هذه املباريات املؤجلة 
هام برينيل وليسرت سيتي، حيث أصبح لهام 4 مباريات مؤجلة  

أكرث من أي فريق آخر. 
وتأجلــت  مواجهــات برينيل ضد واتفورد وأســتون فيال 

وإيفرتون، وأخريا أمام ليسرت سيتي.
خر، فإنه تم تأجيل مواجهات ليســرت سيتي  عىل  الجانب ا

ضد توتنهام وإيفرتون ونوريتش سيتي  وأخريا أمام برينيل.
عىل  صعيد آخر، أعرب األملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول 
عن شعوره باإلحباط لفشل فريقه يف  التسجيل خالل مباراة 

القمة ضد أرسنال، مساء الخميس.
واكتف  ليفربول بالتعادل الســلبي أمام ضيفه أرسنال، يف 
ذهاب نصف نهايئ كأس الرابطة اإلنكليزية  املحرتفة، رغم أن 
الضيوف خاضوا اللقاء بـ10 العبني ألكرث من ساعة بعد طرد 

ي  غرانيت تشاكا. السوي
ليفربول  خاض املباراة بدون الثال املرصي محمد صالح، 
والســنغايل ســاديو ماين والغيني نايب  كيتا ملشاركتهم مع 

منتخبات بالدهم يف كأس األمم األفريقية.
، خاصة صالح يف الجانب  وعــن  افتقاد كلوب لهذا الثال
الهجومــي، أجاب كلوب خالل املؤمتر  الصحفي عقب املباراة: 
»أخــربين بفريق واحد لن يتأثر بغياب نجوم كبار مثل محمد  

صالح وساديو ماين ونايب كيتا«.
وأضاف:  »هل كنا مستعدين بشكل أفضل لغياب الثال بهذا 
الشكل مرة واحدة، خاصة العبني  يف الجانب الهجومي بحجم 

، ال أعتقد ذلك«. صالح وماين
وفيام  يخ املباراة، قال كلوب: »كنت أفضل تسجيل هدف 

بدال من طرد العب أرسنال، خاصة  بعد هذه املباراة«.
وأردف:  »إنها مواجهــة من مباراتني وانته النصف األول 
منهــا وال أتذكر يف حيايت أنني  كنت متعادال بدون أهداف قبل 

االسرتاحة وأقول لنفيس، ليس لدينا أي فرصة أخرى«.
وسيلتقي  الفائز من مباراة العودة بني الفريقني يف األسبوع 
املقبل مع تشــيليس يف النهايئ عىل  اســتاد وميبيل يوم 27 

شباط.

{  أنشيلويت  يثني
عىل األجواء السعودية {

أبــدى  اإليطايل كارلو أنشــيلويت مدرب فريق ريال مدريد، 
ارتياحه إلقامة مباريات كأس الســوبر  اإلسباين يف األرا 

السعودية.
ويســتعد  الفريق املل لواجهة أتلتيك بلباو، اليوم األحد، 
يف نهايئ كأس السوبر، وذلك بعدما  تأهل عىل حساب غرميه 

برشلونة.
وظهر  مدرب الريال يف مؤمتر صحايف، أمس السبت، وسئل 
عام إذا كان يشــعر بعدم ارتياح لخوض  مباريات السوبر يف 

السعودية، فأجاب »ال«.
وعلل  املدرب اإليطايل إجابته، بقوله »ألننا نعلم أن هذا األمر 
مهم بالنســبة لالتحاد  اإلسباين لكرة القدم، ويساعد األندية 

الصغرية، كام أن األجواء هنا جيدة ويعاملوننا  بشكل رائع«.
وســئل  أنشــيلويت عن خطة فريقه لالحتفال بالسوبر، 

ن«. فأجاب ضاحكا: »ال أعلم حت ا
وأثار  مدرب ريال مدريد الشكوك حول مشاركة الثنايئ ديفيد 
أالبا وماركو أسينسيو يف  املباراة، مؤكدا أن القرار النهايئ سيتم 

اتخاذه عقب انتهاء املران األخري.
وشــدد  أنشــيلويت عىل عدم نيته يف املخاطرة بإرشاك أي 
من الثنايئ، بقوله »إذا شــارك أحدهام  يف املباراة، فهذا يعني 

أنه جاهز«.

{ ذهول  مدريدي
 من ترصيحات برشلونية{

حالة  ذهول ســيطرت عىل مســؤويل ريال مدريد، بسبب 

الترصيحــات الواردة من برشــلونة، بقيادة  املدرب تشــايف 
هرينانديز ورئيس النادي خوان البورتا.

تشــايف  قال بعد خســارة فريقه 3-2 أمام ريال مدريد يف 
الكالســيكو، إن البارســا تفوق وهيمن عىل اللقاء، بينام أكد  
البورتــا يف حواره مع الالعبني أنهــم »عادوا لعهدهم القديم 
وباتــوا قادرين عىل  تحدي أي فريق«، معربا عن فخر النادي 

وجامهريه باملستوى رغم الخسارة.
وبحسب  صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية فإن هناك 
حالة »ذهول وأمل«  يف معســكر ريال مدريد من حالة النشوة 
التي يعيشــها البارسا رغم الخسارة، ويؤمنون بأن  »برشلونة 
ا يعاين من حالة نسيان عندما تعرث يف كامب نو بالدوري  ر
ن إن صورتهم  اإلسباين  بأقل نتيجة ممكنة )2-1( ويقولون ا

قد تحسنت«.
وأكد  مصدر من داخل ريال مدريد يف ترصيحات للصحيفة 
أن ما يقال يف برشلونة ليس مصدر قلق  عىل اإلطالق للفريق، 
مشــريا إىل أن: »ريال مدريد لعب بشــكل جيد، كام هو الحال  

ا«. دا
وأكمل  مشــددا بقوله: »تأهلنا عن جدارة واستحاق لنهايئ 

السوبر اإلسباين«.
اإليطايل  كارلو أنشيلويت مدرب ريال مدريد رد أيضا تشايف 
عقب اللقاء، بقوله: »ال أتفق  معه. يف الشوط األول استقبلنا 
، ومل يكن هناك طرف مســيطر عىل اللقاء   هدفا بســوء ح

خر«. بدرجة أكرب من ا
واختتم  بقوله: »لقد اعتمدنا عىل املرتدات، وســجلنا منها 
ثالثية رائعة، ولجأنا لهذا  الحل، ألن الضغط يتسبب يف إنهاك 

الفريق«.

{ إنرت  ميالن يبدأ أوىل
خطوات خطف ديباال {

يخطــط  نادي إنرت ميــالن اإليطايل إلبرام صفقة مجانية 
بالتعاقــد مع نجم غرميه يوفنتوس خــالل  فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ومل  يستطع اليويف التوصل التفاق مع مهاجمه األرجنتيني 
باولو ديباال بشــأن تجديد عقده،  الذي ســينتهي يف حزيران 

املقبل، مام يسمح له بالرحيل دون مقابل.
وكشــفت  صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية عن 
دخول بيبي ماروتا، املدير  التنفيذي إلنرت ميالن، يف محادثات 

مع وكيل املهاجم األرجنتيني عرب الهاتف مؤخرا.
ومن  املتوقع وصول وكيل ديباال إىل إيطاليا يف نهاية كانون 
الثاين الحايل، أو يف األيام  األوىل من شــهر شــباط املقبل، 

للجلوس مع مسؤويل »نرياتزوري«.
وأشــارت  الصحيفة إىل توفري اإلنرت نحو 16 مليون يورو 
جــرد رحيل الثنايئ أرتورو فيدال  وماتياس فيتشــينو، مام 

ميكنه عرض راتب مغري عىل ديباال.
وبحســب  التقارير، فإن بطل الدوري اإليطايل مستعد ملنح 
7 مليون يورو،  بجانب حوافز إضافية بناء  ديباال راتبا يبل 5

عىل تحقيق بعض األهداف، وذلك ملدة 5 سنوات.
ويحصل  صاحب الـ28 عاما عىل راتب ســنوي يف يوفنتوس، 
7 مليون يورو، لكن  النادي عرض عليه زيادته إىل 8  يقدر بحوايل 3
. ماليني بجانب مليونني كحوافز إضافية، يف ترشين األول  املا

ويلعب  الالعب الدويل األرجنتيني ضمن صفوف اليويف منذ 
عام 2015، حيث خاض 274 مباراة بكافة  البطوالت، ســجل 

خاللها 109 أهداف وأحرز 51 هدفا.

{ هاالند  يك صمته
بشأن مستقبله {

ويجي إيرلينــ هاالند حاجز الصمت بشــأن  كــ  ال
مســتقبله، معلنا تعرضه للضغط من قبل  إدارة ناديه بروسيا 

دورمتوند األملاين، لحسم قراره.
وانضم  املهاجم البال عمره 21 عاما، الذي ســجل 21 هدفا 
هذا املوسم، إىل دورمتوند من  سالزبور النمساوي يف كانون 

الثاين 2020، وأثبت نفسه كأحد أهم املهاجمني يف القارة.
وقال  هاالند، الذي ســجل هدفــني يف فوز دورمتوند عىل 
فرايبور بنتيجة 5-1 يوم الجمعة، ضمن  منافســات الدوري 
وجية  »اخرتت عدم  األملاين، ملحطة »فيابالي« التلفزيونية ال
ن بدأ النادي  الحديث يف آخر 6 أشهر احرتاما لدورمتوند، لكن ا

يف  الضغط عيّل التخاذ قرار«.
وأضــاف:  »كل مــا أريد فعله هو لعب كــرة القدم. لكنهم 
يضغطون عيّل بشــأن مستقبيل، وهذا  يعني أنني يجب اتخاذ 

قراري قريبا. هذا ما يريدونه )دورمتوند(«.
وأضاف  هاالند، الذي يســتمر عقده مع النادي األملاين حت 
2024، أنــه يفضــل الرتكيز عىل كرة  القدم بدال من تشــتيت 
انتباهه بالحديث عن مستقبله قبل خوض العديد من املباريات 
مــع  دورمتوند الــذي يتأخر بفارق 3 نقاط عن بايرن ميوني 

متصدر ترتيب البوندسليغا.
وقــال  هاالنــد »نحن نعيش فرتة صعبة تشــهد العديد من 
املباريات، وقلت من البداية إنني  أريد الرتكيز عىل كرة القدم ألن 
ن«. هذا يجعلني يف أفضل حااليت. لكنني ال أستطيع فعل  ذلك ا

وأقر  املهاجم الشــاب بأنه استجاب لطلب إدارة ناديه بعقد 
جلســة مع املســؤولني، وهو ما مل  يكن يريده، لرغبتهم يف 
معرفة قراره النهايئ بشــأن االستمرار مع الفريق يف املوسم  

املقبل من عدمه.
ترصيحــات  هاالند دفعت هانز يواكيم فاتســكه، الرئيس 
التنفيــذي للنادي، للتعليق عليه، قائال:  »ال نضع إيرلين تحت 
ضغط عىل اإلطالق، وال توجد محادثات بيننا يف الوقت  الراهن 

أو اجتامعات، لهذا ال ميكنني تفهم موقفه«.
رغم  ذلك، أقر فاتسكه بأن ناديه يريد بالفعل معرفة موقف 
العبــه، حيث قــال »ال ميكننا  االنتظار حت مايو املقبل، فهذا 
لــن يفيده أيضا، ويتحتم عليه معرفة أنه بحاجة  للتحدث عن 

مستقبله يف وقت ما«.
وعلل  رئيس دورمتوند ترصيحات هاالند، مشــريا إىل متتع 
الالعب بشــخصية عفوية، فضال عن عمره  الصغري، وهو ما 
ال ميثل مشكلة بالنسبة للنادي، الذي تربطه عالقة قوية به.

ويف  ختام ترصيحاته، طلب فاتســكه من هاالند رضورة 
تفهــم موقف دورمتوند ورغبته يف التعرف  عىل موقفه قبل 

نهاية املوسم.
وتشــري  تقارير صحفية عديدة الحتاملية رحيل هاالند عن 
ملعب ســيغنال إيدونا بارك بنهاية  املوســم مقابل 75 مليون 
يورو، حســبام ين تعاقده، وذلــك يف ظل رغبة عدة أندية 
أوروبية  كربى يف التعاقد معه.                                                                                                   

االند اال د و نشي صال

 بطولــــــــــة لبنــــــــــان فــــــــــي كــــــــــرة القــــــــــدم :
ــــــــــر ــــــــــا وشــــــــــباب الب انتصــــــــــارات للعهــــــــــد والص

د رحة الع الع

حقق العهد فوزاً كبرياً عىل شــباب  الساحل 
بنتيجة 3-0، يف املباراة التي جرت عىل ملعب 
مجمع فؤاد شهاب يف جونية ضمن  منافسات 
الجولة العارشة من الدوري اللبناين لكرة القدم.

وانته الشــوط األول سلبيا، ومع  انطالق 
الشوط الثاين سجل هالل الحلوة الهدف األول 

للعهد يف الدقيقة 53.
وأضــاف محمد قدوح الهــدف الثاين يف  

الدقيقة 81.
وعزز العهــد تقدمه بالهــدف الثالث عرب  

حسني حيدر يف الدقيقة 93.
وحقــق الصفاء فوزاً مثرياً عىل حســاب  
التضامــن صور بنتيجة 1-0، عىل ملعب أمني 

عبد النور يف بحمدون.
وأثر ســوء املنا عىل املبــاراة، حيث  لجأ 
الفريقان إىل الركالت الثابتة إليصال الكرة إىل 

. املرم
ويف الدقيقة 34، ســجل محمد زين طحان  
هدفا للصفاء، بعــد ركنية من محمد املحمد، 

حولها طحان رأسية يف الشباك.
ومع انطالق الشوط الثاين، حاول  التضامن 
صور الضغط عىل مرمــ الصفاء، لكن تألق 

الحارس عمر أدلبي حرمه من التعادل.
وانتهت املباراة عىل هذا النحو، لريفع  الصفاء 

رصيــده إىل 9 نقاط، يف حــني تجمد رصيد 
التضامن عند 11 نقطة.

وحقق شباب الربج فوزا مثريا عىل حساب 
، بنتيجة )2-1(، يف املباراة  التي  ســبورتين

جرت عىل ملعب العهد.
ورفع شباب الربج رصيده إىل 14 نقطة يف  
املركز الرابع، يف حني تجمد رصيد ســبورتين 

عند 7 نقاط يف ذيل الرتتيب.
وشهدت املباراة تسجيل شباب الربج  للهدف 
األول يف الدقيقة )6(، بعد ركنية نفذها محمد 
السباعي وارطان وحولها مهدي  طليس رأسية 

يف الشباك.
وأضاف شــباب الربج الهــدف الثاين يف  
الدقيقة )45(، بعد تسديدة متقنة لالعب مهدي 
طليس من خارج املنطقة سكنت شباك الحارس  

محمد زهر.
ومع انطالق الشوط الثاين سيطر سبورتين  
عىل الكرة، وســط تألق الحارس أحمد تكتوك 
بتصديــه لركلة جــزاء يف الدقيقة )75( بعد  

تسديدة من عيل بزي.
وســجل فريق ســبورتين هدف تقلي 
الفــارق  يف الدقيقــة )90+4( عرب الالعب 
، لتنتهي املباراة بفوز شــباب  محمد مو

الربج بنتيجة  )1-2(.
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

دولة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جويل كريستي 

اخترب معلوماتك

1ـ قضاء لبناين. 

النظر  وأطــال  أدام  2ـ 

اليها. 

3ـ شكل هنديس. 

4ـ بلدة يف الجنوب. 

أصــغري  أحــــد  5ـ 

املرء. 

1ـ بلدة يف البقاع
ملمثلة  الثاين  االسم  2ـ 

ية.  سوي
3ـ واجهنا واستقبلنا.

ون ويدّقون  4ـ يكــ
ء.  ال

5ـ شــاعر وصحفــي 
أملاين راحل. 

كاتب وأديب مرصي راحل. إشــتهر بأعامله املوجهة 

طفال، ولّقب رائد أدب الطفل يف العامل العريب.  ل

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

5+10+9+6+2 - دولة افريقية. 

4+6+3+8 - عاصمة دولة أمريكية.  

5+3+2+9 - آلة طرب. 

6+2+9+8 - مدينة يف أملانيا. 

7+1+3 - رضب بقبضة اليد. 

4+10+7 - فريق كرة فرنيس. 

9+2+6 - آلة طرب. 

10+3 - من أسامء البحر. 

1ـ من هو الرحالة واملستكشــف والضابط يف الجيش 

الربيطاين الهندي الذي إكتشــف بحرية فكتوريا، وتويف 

يف 15 أيلول 1864 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم االمرباطور البيزنطي الذي بن دير سيدة 

صيدنايا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اســم املوضع الفرنيس الذي وّقعت فيه اتفاقية 

الهدنة بني فرنسا وأملانيا سنة 1918، وأيضا سنة 1940

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الشاعر املرصي الذي لّقب بشاعر الجندول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار ندجييل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم املدينة التي لقّبت بـ رصافة االندلس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الشاعر السوري الذي لّقب بـ شاعر الليل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الشــاعر العبايس الــذي لّقب بـ األخفش 

األوسط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم املغني واملوســيقي األمرييك الذي إسمه 

األصيل روجر نلسون، وتويف يف 21 نيسان 2016

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ال تقبل األمور بشــكل قاطــع ونهايئ اال 

بعد التأكــد من حقيقتها الثابتة. واجه العامل 

ء.  نته الرصاحة وال تحاول اخفاء أي 

ال تجهد نفســك باخفاء أحاسيسك رغم كل 

العوائــق التي تصادفــك. حاف عىل هدوئك 

وابتسامتك، فالح يأيت من حيث ال تدري. 

نشــيط ومندفع وصاحب ارادة قوية يف ما 

تنوي القيام به هذا اليوم. ال تتنازل عام طلبته 

من حبيبك ألنه قد يواجهك بالشامتة املتكررة. 

بعض املشاريع القدمية تطرح أمامك مجددا 

عىل بساط البحث، فام عليك سوى االختيار بني 

ما هو مالئم مع قدرتك عىل التنفيذ. 

اقرتاح مفيد من صديق يســاهم يف انجاح 

مــرشوع هام. عائليا، تتفهم أرستك أكرث هذه 

الفرتة، وخصوصا انك تتعامل معها بايجابية 

وروية. 

تجنب مناقشة األمور الحساسة ألن مخاطر 

النزاعات ال يجوز تجاهلها. قد يطرأ عليك عمل 

مهم فيه فائدة كبرية عىل حياتك املستقبلية.

ال تركــض وراء املا والذكريات فاملا 

هو ما كان. انطلق اىل األمام بحيوية ونشاط 

لتصل اىل أهدافك بنجاح. 

ال يكفــي أن تكون خالقــا ولكن يجب أن 

متتلك املوهبــة أيضا. الزيارات التي تقوم بها 

صدقاء ميكن أن تفيدك يف نشاطاتك.  ل

تعــاون مع األشــخاص الذيــن يؤمنون 

ويهتمــون بقدرتك وفطنتــك. ال تتوتر ألتفه 

األسباب، وكن متبرصا يف تسيري أمورك. 

تتمتع بــكل البالغة املطلوبــة ل تقنع 

محدثيك من حولك. ال تهمل نفســك بســبب 

األشغال وتراكم املسؤوليات حت ال تعود آالمك 

السابقة.  

ســتقبلك.  مبادرات طيبة صادقة تتعلق 

موعد مهم قد يقلب حياتك الحالية رأســا عىل 

عقب. اللباقة ستكون محل اعتبار واحرتام. 

تكون أكــرث تفهام وواقعية هذه املرة، لكن 

الفلك ينصحك وجوب الســيطرة عىل أعصابك 

لئال تخلق لنفسك أجواء سلبية قد تكون ضارة. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أمطار

أهاليل

استامع

أصوات

انتشار

الغابون

السودان

باريس

بريوت

تلفزيون

ثوب

ثقافة

جنوى

حواء

حنجرة

حديد

خلي

خط

دانوب

رياح

رينوار

سهل

سيول

سرياليون

شوق

شحرور

صخر

صوم

طريدبا

طروادة

عنوان
عجيب

غجر
فولتري

فوز

قبطان
كمبوديا

كريت
كولورادو

مارغو

مباريات
مجد
نجل

نعامة
نورما.

الحل السابق

الحل السابق

لندن

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

1ـ إدغار ألن بو.

2ـ يف مدريد. 

3ـ امارة أم القيوين. 

4ـ شبيل الشمّيل.

5ـ يف دولة مايل.

6ـ الياقويت أو املرجاين.

7ـ مروان بن الحكم. 

8ـ املغرب.

1ـ النرص. 

2ـ البيش. 

3ـ آه، بد.

4ـ سالتا. 

5ـ ميلني. 

1ـ اإلسم.

2ـ الهاي.

3ـ نب، ل ل.

4ـ صيبتي. 

5ـ رشدان.

االحد 16 كانون الثاين 2022

1ـ ســـان جــون برس، 
حامك

2ـ أحمد األسعد، أنا
3ـ مساعديت، الدسار

4ـ وا، بريد، كانو
5ـ انتاب، حرن، اللسان

النــــمسا، آيس،  أو،  6ـ 
هنو

نلنا، ننفيه، نوادر 7ـ 

8ـ سمرية توفيق، أشاهد
9ـ نرتب، ال، واجب، ريال

10ـ أذاب، أبو خاطر، ما، 
لش

ســان  طل،  قرنايل،  11ـ 
سري

12ـ دكداك، يوازيه، نيس
الجديــر،  اللهيــب،  13ـ 

وارف

1ـ ساموا، نّس، أقرأ
2ـ إحسان املنذر

ا، توين راندل 3ـ 
4ـ جدعوا، إرتباكه

5ـ واد، با، تّب، يدّي
6ـ نلتب، ليت، األب

7ـ بايرون، وأب
8ـ رّس، منفلوط

9ـ سعاد حسني، خليل

10ـ دل، رافقوا، وّج
11ـ دكن، إطّراد

12ـ ماسا، أهاجر، زّي
13ـ أناناس، شب، سري

14ـ كارولينا، ماه
15ـ وهران

16ـ سهادي، سنا
17ـ أنّد، الي

18ـ نور الرشيف

1ـ أحدث صوتا يف نومه، 
نشحذ السكني، ماء عذب. 

2ـ عنــرص مشــّع، نقّدم 
خدمة. 

سيارات،  ماركة  شديد،  3ـ 
للتمني. 

4ـ ضــّد يشــرتي، مدينة 
أمريكية. 

، غري  5ـ متشابهان، نن
ناقصة. 

ء قهرا،  6ـ إنتــزع الــ
إعتني بـ، للنفي. 

7ـ عشب، يبعثونهم. 
8ـ أعدله عاّم كان عليه، يف 

، يقنط.  القمي
9ـ عاصمة أوروبية، يرتعد 

ويضطرب، بعد باألجنبية. 

10ـ أعطت طعام الســفر، 
، للمنادى.  غري مطبو

11ـ نهر أورويب، يســاق، 
إلتهاب واشتعال. 

12ـ عــاون وقّوى، عائلة، 
مسامر. 

13ـ أول مــن لعــب دور 
جيمس بوند، االســم الثاين 

لرئيس عريب. 
14ـ شاعر فلسطيني راحل. 
ء،  15ـ أقــّدر وزن الــ

قبيلة عربية. 
16ـ من الحرشات، ضعف. 
دولــة  عاصـــمة  17ـ 

أمريكية. 
18ـ مقــدم برام لبناين 

راحل صاحب الصورة.

ســاحلية  مدينــة  1ـ 
سورية، االخالط من الناس. 
2ـ فيلم من بطولة سعاد 

حسني. 
3ـ طواحــني، بلــدة يف 

الجنوب، طرّب صوته. 
4ـ ضمــري متصل، حرف 

جر، املبتّل، سعل وتنحنح. 
5ـ أقفلت، االســم الثاين 
لشــاعر برتغــايل، تناضل 

ضّد، منزل. 
6ـ عاصمــة آســيوية، 

ميثلون الشعب. 
7ـ أكرب مناجم الذهب يف 

العامل، ضّد استقبلوها. 
8ـ حيــوان يعيــش يف 
فرحي  الغابــات،  بيئــات 

وابتهاجــي، شــجر يتمّيز 
يف  التظليل  عــىل  بقدرته 

الباحات. 
لـ، سجيني،  9ـ تفويض 

طرد. 
10ـ رفيع الشأن رشيف، 
أكــرب مدينــة يف واليــة 
كنســاس االمريكيــة، من 

الطيور. 
11ـ ســّنور، تسأم مني، 
الباب،  عىل  وانقــري  دّقي 

تجا وتباعد برصه.
مدينــة  يرشــد،  12ـ 
البقول،  زهــر  هولنديــة، 

 . مقياس أر
ورخاوة،  نعومــة  13ـ 

متأّهبون، تلبس للدفء. 

 عموديا:
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 افقيا: الحل السابق 
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)تتمة ص1) )تتمة ص1) 

أمل وحزب الله للمشــــــاركة في جلســــــات املوازنة وخطة التعافي وتصحيح مســــــار تحقيق البيطار
الســــــراي الحكوميــــــة تــــــرد عبــــــر »الديار« علــــــى باســــــيل وترحيب بقــــــرار الثنائي الشــــــيعي
ليــــــرة ألــــــف  و20   18 بيــــــن  الــــــدوالر  ســــــعر  وتثبيــــــت  النقــــــد  ســــــوق  لضبــــــط  خطــــــة 

ندرجاتها: القانــون والفذلكة واالرقام لتكون جاهزة أمام 
مجلس الوزراء يف أقرب وقت.

وحرصت املصادر عىل عدم تحديــد موعد النهاء املوازنة، 
لكنها مل تســتبعد أن تكون جاهزة أمــام مجلس الوزراء يف 

غضون أسبوع أو عرشة أيام.
وحســب املعلومات فــان الرئيس ميقايت ســيدعو فور 
جهوزها مجلس الوزراء اىل االنعقاد، مشرية يف الوقت نفسه 
اىل ان خطة التعايف االقتصادي بدورها قطعت شوطاً كبرياً 
وان البحث مســتمر يف موضوع توزيع الخسائر بعد تحديد 
حجمها كام اعلن نائب رئيــس الحكومة والتي بلغت حواىل 
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اي الحكومية { { تصعيد باسيل ورد ال
من جهة أخــرى، كان تصعيد رئيس التيــار الوطني الحر 
جربان باسيل األخري يف وجه رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
وتحميله مســؤولية عــدم انعقاد مجلس الــوزراء قد اثار 
اي الحكومية التي اعتربت عىل لسان  استغراب واستياء ال
مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ »الديار« انه »مســتغرب 
ويف غري محله، وان الســيد باســيل يعرف جيدا ان املشكلة 
ليست عند دولة الرئيس، فليذهب ويتكلم مع حلفائه يف هذا 
املوضوع. والرئيس ميقايت مل يقرص يف ســعيه اىل انعقاد 
مجلــس الوزراء األمس قبل اليوم، لكنــه كام عرب مرارا فان 
الحل لن يكون بالتحدي والك الن ذلك ســيصيب الحكومة 

يف الصميم«. 
وعن االسباب واالهداف التي وراء تصعيد باسيل قال املصدر 
»انها اهداف سياســية وانتخابية القحام الرئيس ميقايت يف 
خلق مشــكلة بينه وبني االطراف االخرى )التي تتحف عن 
انعقاد مجلس الوزراء مــن دون حل قضية التحقيقات حول 

انفجار مرفأ بريوت(«.
واضاف املصــدر املقرب من رئيس الحكومة »ان ما قاله 
باســيل هو محاولة الســتخدام الحكومة وقودا ملعاركه 
السياســية، وهو يحاول ان يدفع لنقل املشكلة اىل داخل 
الرئيس  العلــم انه يعلم هو قبل غــريه ان  الحكومة، مع 
ميقــايت مل يقرّص قط يف الســعي اىل انعقــاد مجلس 
الوزراء، لكنه يحرص يف الوقت نفســه عىل عدم الدخول 
الحكومة  عــىل  تنعكس  ومواجهات  اعــات  أتون  يف 

ووجودها«.

وقف الثنايئ { { ترحيب ميقلتي 
أشار املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
أمس، إىل أّن »رئيس املجلس يرّحب بالبيان الصادر عن حركة 
أمل وحزب الله بشأن العودة اىل املشاركة يف جلسات مجلس 
الوزراء، ما يتالق مع الدعوات املتكررة التي اطلقها ميقايت 
ملشــاركة الجميع يف تحمل املسؤولية الوطنية خصوصا يف 
ا يحف امليثاقية  هذا الظرف الدقيق الذي مير به الوطن، و

الوطنية التي يشدد عليها رئيس املجلس«.
ولفت يف بيان، إىل أّن »ميقايت، وكام سبق وأعلن، سيدعو 
مجلس الوزراء اىل االنعقاد فور تسلّم مرشوع قانون املوازنة 
من وزارة املال، وهو يثمــن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع 
الوزراء لتنفيذ ما ورد يف البيان الوزاري ووضع خطة التعايف 
التي ســتنطلق عملية التفاوض مع صنــدوق النقد الدويل 
بشــأنها. وقد اجرى دولته اتصاال برئيس الجمهورية ميشال 

عون وتشاور معه يف الوضع«.

{ خطة لضبط السوق {
ويف الشــأن املايل والنقدي بقي الدوالر يف خط الهبوط 
وتراوح، ال ســيام بعد قرار امل وحزب الله، وســجل مساء 
انخفاضاً اىل حدود الـ 25 الف لرية، وســط معلومات تؤكد 
ميض الخطة يف تحسني وضع اللرية وضبط فو السوق.

وكشفت مصادر واســعة االطالع ان الرئيس ميقايت اخذ 
مؤخرا يركز عىل خطــة تتعلق بالشــق االقتصادي واملايل 
والخدمايت، ســاعياً اىل فصل التجاذب الســيايس عن هذا 

التوجه.
وقالت املصادر انــه عىل عكس ما قيــل او اوح النائب 
باســيل، فان رئيس الحكومة عىل تواصل مستمر مع رئيس 

الجمهورية، وانه حري عىل التعاون معه يف هذا االطار.
ونقلت عن اجواء ميقايت ارتياحه النسبي للتطورات االخرية 

املتعلقة بخطة العمل هذه ال سيام منها:
1ـ الوثيقة الرســمية االمريكية التي نقلتها السفرية شيا 
لرئيــس الحكومة ومفادها تأكيد اســتثناء لبنان من قانون 

قيرص يف شأن مد الغاز املرصي للبنان عرب االردن وسوريا.
2ـ فرملة صعود الدوالر الصاروخي وتراجعه بعد اجتامع 
عقده الرئيس ميقايت مع حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
منــذ أيام من خالل قرار املرصف امللحــق لتعميم 161 بعدم 
وضع ســقف الســتبدال املصارف اللرية بالعملــة الورقية 
للــدوالر، وبالتايل تخفيــض حجم اوراق اللرية لتحســني 

وضعها.
وكشــفت مصادر وزارية لـ »الديار« يف هــذا املجال ان 
ميقايت طلب من سالمة بعد تجاوز الدوالر 33 الف لرية اتخاذ 
اجراءات صارمة وحازمة للمساهمة يف ضبط الفو يف 
السوق، وتراجع الدوالر، والعمل عىل وقف تردي انهيار اللرية.
واوضحت املصادر ان هذه االجراءات يؤمل ان تســتمر يف 
محاولة لخلق نوع من االســتقرار يف السوق، الفتة اىل ان 
احراز املزيد من النجاح والتقدم يحتاج اىل تحقيق قدر معني 
من الهدوء او التهدئة السياســية او عىل االقل تخفيف حدة 

التوتر واالحتقان السياسيني يف البالد.

{ تخفيض الدوالر اىل العرشين {
ويف هذا االطار ايضا، كشــفت مصادر مطلعة لـ »الديار« 
عن ان خطة ضبط سوق العملة وتحسني وضع اللرية نسبيا، 
اذا ما ســارت االمور وفق االهداف املرســومة لها، ترمي اىل 
تثبيت سعر الدوالر يف املرحلة الثانية عىل ما بني 18 و20 الف 
لرية، وهذا يرتافق او ييل فورا تخفيض ســعر منصة مرصف 

لبنان من 24 الف لرية للدوالر اىل هذا الرقم.

{ دعم مرصي {
من جهة اخــرى، علمت »الديار« من مصــادر مطلعة ان 
الرئيس ميقايت عاد من مرص باجواء ايجابية بعد ان ســمع 
من الرئيس عبد الفتاح الســييس تأكيدات جديدة بعزم مرص 
ا يف ذلك تزويد لبنان  عىل بذل كل ما ميكن ان يساعد لبنان، 

بالغاز من اجل املساهمة يف معالجة ازمة الكهرباء.
ولفتت املصادر اىل ان الرئيس املرصي وعد ميقايت بتقديم 
ايئ للبنان، مشرية اىل  مســاعدات ذات طابع اجتامعي وا
ان الزيارة ســاهمت يف فتح تواصل مستمر بني الحكومتني 

اللبنانية واملرصية يف هذا االطار.
ورأت ان مــا يقوم به رئيس الحكومة يرمي اىل توســيع 
وتعزيــز محاور التعــاون بني لبنان والخارج، ال ســيام مع 
فرنسا واالتحاد االورويب والدول العربية اىل جانب التواصل 
والتعاون مع واشنطن، مشرية اىل ان هذا التعاون ليس عىل 

حساب العالقات والتعاون مع الدول الصديقة االخرى.
واضافت ان هذا املسع من شــأنه ان يعزز حضور لبنان 

وتحسني موقعه عىل جدول االهتاممات العربية والدولية.

{ الوسيط االمرييك ملفاوضات

ترسيم الحدود البحرية {
عىل صعيد آخر، ينتظر وصول كبري مستشــاري الخارجية 
االمريكية للطاقة والوسيط يف ملف ترسيم الحدود البحرية 
اموس هوكشتاين اىل بريوت االســبوع املقبل الجراء جولة 
جديدة من املحادثات مع املســؤولني اللبنانيني حول موضوع 
ســار التفاوض غري  ترســيم الحدود البحرية وما يتصل 
املبارش مــع الكيــان االرسائييل يف هذا الشــأن اىل جانب 

موضوع جر الغاز املرصي اىل لبنان.
وعشية  وصول املسؤول االمرييك، كشف مصدر مطلع لـ 
»الديار« عن ان السفرية االمريكية دورو شيا بحثت اجواء 
الزيارة مع الرئيســني بري وميقايت، موحية بان الوســيط 
هوكشتاين سيحرض اىل بريوت من اجل تحريك هذا امللف اىل 
االمام والدفع باتجاه احداث تقدم عميل باتجاه حل موضوع 

ترسيم الحدود البحرية.
وقال املصدر ان هناك معلومات غري مؤكدة عن ان الوسيط 
االمــرييك مزود يف زيارتــه الجديدة بتوجيهات لتشــجيع 
الجانبني اللبنــاين واالرسائييل عىل اعادة تحريك املفاوضات 
للوصول اىل ما تراه االدارة االمريكية حال وســطا ميكن ان 

ير الطرفني.
واشار املصدر اىل ان هوكشتاين قد يحمل توجيهات جديدة 
يف اطار فتح الباب امام اعادة االمور اىل السكة يف ما يتعلق 

بالتنقيب عن النفط والغاز يف البلوكات اللبنانية.
واوضح املصدر ان هذه االجواء ترتافق مع االجواء االيجابية 
التي نقلتها الســفرية االمريكية دورو شيا للرئيس ميقايت 
من خالل وثيقة رسمية حول استثناء لبنان يف ما يخ جر 
الغــاز املرصي اليه من قانون قيرص الذي يفرض حصارا عىل 

سوريا.
وتوقع ان يتناول هوكشــتاين مع املسؤولني اللبنانيني هذا 
املوضوع ايضا، مشــددا عىل ما نقلته شيا لرئيس الحكومة، 
ومؤكداً عىل ان االدارة االمريكية، كام عربت ســابقا، عازمة 
عىل مســاعدة لبنان يف موضــوع تأمني الطاقــة والتيار 

الكهربايئ له.

{ الحريري لن يرتشح {
عىل صعيد آخر، ويف ظل توجه القوى واالطراف السياسية 
التدريجي وانخراطها يف التحضري الجواء املعركة االنتخابية 
يف ايــار املقبل، مل يــزل موقف الرئيس ســعد الحريري من 
الت وتكهنات، ال سيام بعد  االستحقاق االنتخايب موضع تسا

تأخر عودته اىل بريوت لحسم هذا األمر.
لكن اكرث من عضو يف كتلة املســتقبل اخذ مؤخراً يرجح 
عدم مشاركة الحريري شخصياً يف الرتشح، مشريا يف الوقت 
نفسه اىل ان قرار مشاركة تيار املستقبل يف االنتخابات غري 
محسوم بانتظار كلمة الفصل التي ســيعلنها الحريري بعد 

عودته املرتقبة اىل بريوت.
وقال مصدر نيايب يف كتلة املستقبل لـ »الديار« امس »كان 
متوقعا ان يعود الشي ســعد اىل لبنان يف االيام االوىل من 
العام الجديد، لكنه فضــل تأخريعودته لبعض الوقت، ونحن 

ننتظره لحسم املوقف من موضوع االنتخابات«.
واضاف املصدر »قد تكون العودة االســبوع املقبل لكن هذا 
ــا يكون قد ارجأ عودتــه التي كانت  األمر غري مؤكد، ور
مرتقبة قبل اسبوع الجراء مزيد من املشاورات وتقويم املوقف 

قبل ان يحسم موقفه«.
واضاف املصدر »لقد ســمعنا مؤخرا انه ال يرغب بالرتشح 
شــخصيا، وهذا األمر يبدو مرجحا لكنــه غري مؤكد. واألمر 
املؤكد ان الرئيس الحريري بعد عودته ســيعلن قراره واسبابه 

بالتفصيل«.
وأملح املصــدر اىل ان هناك اكرث من ســبب لتأخر الرئيس 
الحريري يف حســم موقفه، مشــريا اىل ان خيار مشاركة 
املســتقبل يف املعركة االنتخابية بشــكل منظــم هو خيار 
ا هناك بعض التفاصيــل التي تحتاج اىل  مطروح، لكــن ر
البحث، ومنها موضوع التمويل لتأمني املستلزمات الطبيعية 

للمشاركة يف االنتخابات.
وبانتظــار عودة الحريري يســود جو قــوي داخل التيار 
ويقوده االمني العام احمد الحريري للعمل من اجل عدم اخالء 
الســاحة، واهمية مشاركة تيار املســتقبل يف االستحقاق 

االنتخايب بلوائح للتيار يف مختلف املناطق.
وتقول مصادر يف املســتقبل ان هــذا التوجه الغالب يف 
صفوفه، لكن الكلمة الحســم تبق للرئيس الحريري الذي 
ميلك املعطيات الكاملة لســلوك خيار من الخيارات الثالثة: 
املعركة، مشاركة  املستقبل ورئيسه شــخصيا يف  مشاركة 
املســتقبل دون ترشــح رئيسه، عدم املشــاركة وترك األمر 

الفردية. للمبادرات 
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ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين
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مـــــــشـــــــيـــــــدة بـــــــــــــــــدور الـــــــصـــــــيـــــــن وروســـــــــيـــــــــا
ــي فيينا فـ ــة  ــي ــخــاف ال ــا  ــضــاي ــق ال انــحــســار  تـــؤكـــد  إيـــــران 
ــران ــع طــه ــة لــلــتــعــامــل مـ ــل ــدي ــارات ب ــ ــي ــ ــب خ ــدن طــل ــايـ بـ

ــل ــي ــضــل ــة ت ــ ــ ــوج ــ ــ ــة وقــــرصــــنــــة وم ــ ــوه ــ ــم ــ ــة م ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــو غـــــــزو أوكــــرانــــيــــا ــ ــاري ــ ــن ــ ــي ــف ســ ــشـ ــكـ واشــــنــــطــــن تـ
ــا ــي ــوار مـــع روس ــ ــح ــ ــدون ملـــواصـــلـــة ال ــع ــت ــس بــلــيــنــكــن : م

أسابيع طلب الرئيس من فريقه إعداد مجموعة من الخيارات،  
لقد فعلوا ذلك، ومن الواضح أننا نفضل الديبلوماسية«.

وألقت ســايك باللوم عــىل إدارة الرئيس الســابق دونالد 
ترامب، معتــربة أن »محاولتها غري املجديــة إلحضار إيران 
إىل طاولة املفاوضات لصياغــة اتفاق أفضل زادت فقط من 

احتامل حصول إيران عىل القنبلة النووية«.
كالم املتحدثة باســم البيت األبيض جــاء بعد يومني من 
وضع وزارة الخارجيــة األمريكية جدوالً زمنياً »ألســابيع 
وليس أشــهر« حت تنتهي املفاوضات بشــكل مثمر، حيث 
قال وزير الخارجية األمــرييّك، أنتوين بلينكن، إنه »مل تتبق 
سوى بضعة أســابيع إلنقاذ االتفاق النووي اإليراين«، الفتاً 
إىل أن بالده »مســتعدة للجوء إىل خيارات أخرى إذا فشلت 
املفاوضــات الجاريــة يف فيينا«. لكنه أشــار أيضاً إىل أن 
التوّصــل إىل اتفاق مع إيران ســيكون أفضل ألمن الواليات 

املتحدة.
يف السياق، قال وزير خارجية االتحاد األورويب، جوزيب 
بوريل، إن أجواء املفاوضات إلحياء االتفاق النووي بني إيران 
والدول الغربية »باتت أفضل مام كانت عليه قبل عيد امليالد«.

اىل ذلــك، أكدت مصــادر إيرانية متطابقــة أن القضايا 
ت، وأن الوفود تدرس  الخالفية يف مفاوضات فيينــا انح
مســودة ثالثة لتطبيق أي اتفاق محتمل، كام أكدت روسيا 
تحقيق تقدم، بينام اعترب البيت األبيض أن املفاوضات بلغت 

مرحلة حاسمة.
فاوضات فيينا إن العمل  وقال مصدر يف الوفــد اإليراين 
جار عىل مسودة ثالثة بشأن خطوات تنفيذ أي اتفاق محتمل،

مضيفا أن املســودة تشــمل إجراءات العودة التفاق 2015 
بشكل قابل للتحقق.

كام قال املصدر إن الخالفات يف انحســار مع وجود نقاط 
مهمة ال تزال عالقة، وإن الخالف يتمحور بشأن تفاصيل رفع 

العقوبات وآليات التحقق واإلجراءات النووية.
ووصف املصدر املرحلة الحالية من املفاوضات بأنها معقدة 

وهي األصعب واألطول، وفق تعبريه.
وســبق أن نقلت وكالة األنباء اإليرانية الرســمية )إرنا( 
امس عن مصدر مطلــع أن القضايا الخالفية يف املفاوضات 
ت، حيث متت معالجة الكثــري من النقاط ذات الصلة  انح

بالحظر والقضايا النووية.
وأضاف املصدر أن املباحثات دخلت مرحلة مناقشة القضايا 

الصعبة، وأن الوفود بدأت بحــث تبديل القضايا املتفق عليها 
مبدئياً إىل كلامت لتدوينها يف ن اتفاق.

ويف الســياق نفســه، كان مصدر قريب من املفاوضات 
أوضح أن املفاوضني ال يناقشون بنود االتفاق النووي، بل سبل 
عودة كل من إيــران والواليات املتحدة إىل تطبيق االتفاق عرب 

خطوات عملية.
وأشــار املصدر إىل أن أي تفاهم نهايئ سيتم تطبيقه عرب 
مراحل تستغرق شهورا، مضيفاً أّن املزاج اإليجايب الذي تحدث 
عنه مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب جوزيب 
بوريل نابــع من الدخول يف مرحلة صياغة املســودات رغم 

استمرار الخالف عىل التفاصيل.

{ مواقف دولية {
من جهة أخرى، كشــف وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفــروف أن هناك تقدما حقيقا يف مفاوضات فيينا بشــأن 

إعادة إحياء االتفاق النووي اإليراين.
وأشار إىل أن الدول الغربية تجاوزت مسألة بحث الربنام 
الصاروخي وترصفات إيران يف املنطقة، داعيا طهران إىل أن 

تكون واقعية وبّناءة يف املفاوضات، حسب وصفه.
من ناحيتها، أكــدت الصني مجــددا معارضتها للعقوبات 
أحادية الجانب مــن الواليات املتحدة عىل إيــران، وذلك يف 
اجتامع بني وزير الخارجية الصيني وان يي ونظريه اإليراين 
حســني أمري عبد اللهيان انعقد أمس يف مدينة وو بإقليم 

جيانغسو، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
وقال وان إن الواليات املتحدة تتحمل املسؤولية األساسية 
عن الصعوبات املستمرة بعد انســحابها من جانب واحد من 
االتفاق النووي يف عام 2018، موضحا أن الصني تدعم بقوة 

استئناف املفاوضات بشأن االتفاق.
وشــدد وزير الخارجية الصيني عىل رفض العقوبات »غري 
القانونية« ضد إيران والتالعب السيايس من خالل مواضيع 
تشمل حقوق اإلنســان والتدخل يف الشؤون الداخلية إليران 

والدول األخرى باملنطقة، حسب قوله.
أما عبد اللهيان فقال بعد اللقاء إن بكني وموسكو تقومان 
بدور إيجايب يف مفاوضات فيينا لدعم »حقوق إيران النووية« 

وإلغاء العقوبات.
من جانب آخــر، أكد وزير الخارجيــة الفرنيس جون إيف 
لودريان أن املفاوضات تسري ببطء، كام حذر يف ختام اجتامع 
دينة برســت غريب فرنسا من  وزراء الخارجية األوروبيني 
أن الفشل يف التوصل إىل اتفاق ســيضع االتحاد أمام أزمة، 

مطالبا إيران »بحسم موقفها«.

أعضاء جدد منهم أوكرانيا إىل صفوفه بشكل اصطناعي.
وأعلن نائب وزير الخارجية الرويس، سريغي ريابكوف، أّن 
الواليات املتحدة وحلفاءها قالوا »ال« لروســيا بشأن النقاط 
الرئيسية يف مقرتحات روسيا األمنية، ولكن يف اليوم التايل 
عىل ترصيحــات ريابكوف قال وزيــر الخارجية الرويس إّن 
أمريكا و«الناتو« سريّدان عىل مقرتحات روسيا األمنية خالل 

أسبوع.
الجدير بالذكر أّن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أّن العالقات 
بني روســيا والناتو هبطت إىل مســتوًى منخفض ودرجة 
حرجة، متهمة الحلف بتجاهل مبادراتها لتخفيف التوتر، »ما 

يثري بوادر لنشوب نزاعات«.
يف غضــون ذلك، أفادت مجلة فوريــن بولييس األمريكية 
)Foreign Policy( بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط ملواجهة 
جلس األمن يف حال غزوها  رفيعة املســتوى مع روســيا 
األرا األوكرانية، يف حني تحدثت واشنطن عن تفاصيل ما 

تعتربه غزوا روسيا محتمال ألوكرانيا.
ونقلت املجلة عن مســؤول أمرييك رفيع قوله إن واشنطن 
تطلع الحلفاء الرئيســيني بأوروبــا ويف مجلس األمن عىل 

األنشطة العسكرية الروسية.
وأضاف املتحدث ذاته أن الواليات املتحدة تستعد ملواجهة ما 
تســميه »موجة من التضليل الرويس«، وستعمل عىل فرض 

عزلة عىل موسكو يف مجلس األمن.
من ناحية أخرى، كشفت وكالة رويرتز أن وزارة الخارجية 
األمريكية أجرت مباحثات مع رشكات الطاقة الدولية بشــأن 
خطط الطوار لتوريد الغــاز الطبيعي إىل أوروبا إذا اندلعت 

حرب بني روسيا وأوكرانيا.
ونقلت رويرتز عــن مصادر مطلعة قولها إن عددا من هذه 
الرشكات أخربت وزارة الخارجية بأن البدائل املتاحة قليلة يف 

حال انقطاع اإلمدادات الروسية.

{ هل قرر بوتني غزو وكرانيا {

ويف حــني تتصاعد التحذيرات الغربية لروســيا من مغبة 
اإلقدام عىل غــزو أوكرانيا قال مستشــار األمــن القومي 
األمرييك جيك سوليفان إن األجهزة االستخباراتية مل تتوصل 
بعد لخالصــة أن الرئيس الرويس فالدميــري بوتني قد قرر 

بالفعل غزو األرا األوكرانية.
ويف مقابلة مع شبكة »يس إن إن«  )CNN(، جدد سوليفان 

التأكيد أن موسكو تحاول أن تكون يف وضع يسمح لها بإلقاء 
اللوم عىل أوكرانيا وتحميلها مسؤولية التصعيد.

يف الســياق ذاته، قال مســؤول أمرييك رفيع إن روسيا 
ستتعرّض لعواقب وخيمة إذا غزت األرا األوكرانية.

وتحدث املسؤول عن االســتمرار يف ردع وتعطيل عمليات 
وتطالب  األمريكية  املؤسســات  إلكرتونية تستهدف  قرصنة 
بفدية مالية. وأشــار إىل تواصل أمرييك مع املســؤولني يف 
كييف بشــأن الهجامت التي تعرضت لهــا بوابات إلكرتونية 

أوكرانية.

{ عملية »مموهة« تسبق غزواً عسكرياً {
وكانت املتحدثة باســم البيت األبيض جني سايك، أكدت أن 
روســيا نرشت عنا مدربة عىل املتفجرات لتنفيذ عملية 
»مموهة« إليجاد ذريعة لغزو أوكرانيا، يف حني نف الكرملني 

االتهامات األمريكية وأكد أنها ال تستند إىل دليل.
وقالت ســايك للصحفيني إن روســيا قد تبدأ العملية قبل 
»عدة أسابيع من غزو عسكري قد ينطلق بني منتصف كانون 

الثاين ومنتصف شباط املقبل.«
وأضافت املســؤولة »لدينا معلومات تشــري إىل أن روسيا 
قامت بالفعل بتجهيز مجموعــة من العنا للقيام بعملية 

مموهة يف رشق أوكرانيا«.
وأردفــت أن »العنــا مدربون عىل حــرب املدن وعىل 
استخدام املتفجرات لتنفيذ أعامل تخريبية ضد القوات املوالية 

لروسيا« يف أوكرانيا.
وشددت ســايك عىل أن روســيا كّثفت يف الوقت نفسه 
إطالق حملة تضليل عىل وســائل التواصل االجتامعي تشمل 
منشورات تتهم أوكرانيا بانتهاك حقوق اإلنسان والغرب بإثارة 

التوترات.
وتابعت املســؤولة األمريكية »تشــري معلوماتنا أيضا إىل 
أن جهات تأثري روســية بدأت بالفعل باختالق اســتفزازات 
التواصل االجتامعي واإلعالم الحكومي،  أوكرانية يف وسائل 

لتربير التدخل الرويس وإثارة انقسامات يف أوكرانيا«.
وســبق أن اتهمت الواليات املتحدة روســيا مرارا باختالق 
نظريات مؤامرة ونرش معلومات مضللة عىل وسائل التواصل 

االجتامعي.
ويف املقابــل، رفــض الكرملــني، االتهامــات األمريكية 

»املجانية« لروسيا.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف لوكالة تاس 
ن، كل هذه الترصيحات مجانية ومل  نباء »حت ا الرسمية ل

تستند إىل أي دليل«.


