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ـــباب؟ ـــ ســ ــــــي ا ـــا هــ ـــ مــ ــــــات الحكومة ــــــى اجتماعــ ــ ــــــي« ال ــ ـــودة »الثنائ ـــ ـــد عــ ـــ ـــام بعــ ـــ ـــا عــ ـــ ــ ارتي
» ــ ــ ــ ــ ــ املحتكري ــ ــ ــــش عــ ــ ــ ــرة »فت ــ ــ ــ ــ اللي ــ ــ ــ ــم تحس ــ ــ ــــض رغــ ــ ــ ــم تنخف ــ ــ ــ ــلع ل ــ ــ ــ ــعار الس ــ ــ أســ
املتوقــــــــع  الســــــــيناريو  ا  وهــــــــ ليــــــــرة  ألــــــــف   ١ الـــــــــ  دون  مــــــــا  لــــــــى  الــــــــدوالر 
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١ حالـــــــــــة وفـــــــــــاة »كورونـــــــــــا«: 
جديـــــــــــدة صابـــــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل  55٣9 إصابة 
جديدة بالفــروس، ليصبح العــدد اإلجايل لإلصابات 

.٨20170
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل »5٣٣0 محلية و209 
وافدة«، مشــرة اىل انه »تم تسجيل1٦ حالة وفاة جديدة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجايل للوفيات 9٣٨٣«.

بــــــطــــــولــــــة لــــــبــــــنــــــان :
ــى  ــلـ فـــــــــــوز الــــــــبــــــــرج عـ
جـــيـــل مـــبـــاراة ــحــكــمــة وتـــ ال
الـــــنـــــجـــــمـــــة واالخــــــــــــــاء

ي لو  ب ال

ـــــطـــــي جـــــــبـــــــال لــــبــــنــــان الـــــــثـــــــلـــــــوج تـــــ

يينا ا   ا ا

يا د  ر يون  ال كرا نو ا

قا  النق ا

ار  ايران ا

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

شــكّل البيان الذي صدر عن الثنا الشــيعي )حزب الله  

حركة أمل( مفاجأة يف الوسط السيا والرأي العام اللبناين 

عاّمة مع إعالنه القبول باملشــاركة بجلسات مجلس الوزراء 

لدراســة املوازنة وخطــة التعايف اإلقتصــادي وإقرارها. 

املفاجــأة تــأيت من باب أن الثنا كان قــد ربط عودته إىل 

مجلــس الوزراء بحّل ُمشــكلة التحقيقات يف قضية تفجر 

مرفأ بروت قبل العودة إىل املشــاركة يف جلســات مجلس 

الوزراء، وبالتايل وبغياب الحّل لهذه املُشــكلة، يُطرح السؤال 

عن األســباب التي دفعت الثنا إىل تعديل قراره؟

البيان الذي صدر عن الثنا علّل هذا األمر بالرتّدي الحاصل 

عىل املســتوى اإلقتصادي واملعييش ورضورة أخذ قرارات يف 

إتجــاه حّل هذه األزمة. وبالتايل وحرًصا منه عىل معيشــة 

املواطنني وليك ال يتّم تحميل الثنا »باطاًل« مسؤولية تعطيل 

الحّل، قرر املُشاركة يف إجتاعات املجلس عىل أن تقترص هذه 

املشاركة عىل بحث وإقرار املوازنة وخطة التعايف.

العديــد من الســيناريوهات مطروحة حــول دوافع هذه 

املشاركة نذكر منها إثنني:
الســيناريو األول هو إمتداد للتربير الــذي قدمه الثنا 
الشــيعي يف بيانه وينــّص عىل أن الهدف األســا من 
الرتاجع عن عدم املشــاركة يف جلسات الحكومة هو تفادي 
تحميل الثنا مســؤولية التعطيل، ويبقى السؤال هل يقبل 
التيار الوطني الحّر بعدم طرح ملف التعيينات وعىل رأســها 

ـــات فيينـــا ل حـــول مســـتقبل االتفـــاق النـــوو فـــي مفاو تفـــا
الخـــــالف نقـــــا  مـــــ  الكثيـــــر  عالجنـــــا  طهـــــران: 

ـــــع علـــــى حـــــدود أوكرانيـــــا بالخطيـــــر جـــــدا روســـــيا تصـــــف الو
لكترونـــــي كييـــــف تتهـــــم موســـــكو بالضلـــــوع فـــــي هجـــــوم 
ــنط وماكــرون رحــب بمحــاوالت الحــوار بيــ موســكو ووا

فــي  ــنــي  ــســطــي ــل ف  ١ ــل  ــق ــت ــع ت االحــــتــــالل  قــــــوات 
ــ نــابــلــ ــي ــالق طـــريـــ جــن ــ غـ ــد  ــي ــع ــب وت ــقـ ــنـ الـ

يران مع أذربيجان وأرمينيا سلسلة زالزل ته الخلي وحدود 

رغم بطء ســر املحادثــات، إال أن التفاؤل 

بات يشــع من ترصيحات الدول املشــاركة 

يف مفاوضات فيينا حــول الربنام النووي 

اإليراين، بشــأن احتــال التوصل إىل اتفاق 

ينهــي القلق الدويل من اتجاه برنام طهران 

إىل األغراض العسكرية.
وبحســب وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
)إرنا(، فقد متــت معالجة الكثر من »نقاط  وصفت روســيا الوضع عىل الحدود مع 

أوكرانيــا بالخطر جدا عىل أوروبا، وجددت 
نفي اتهامات غربية لها بالتخطيط للتصعيد 
ضد جارتها الغربية، يف حني قالت كييف إن 
لديها أدلة عىل أن موسكو تقف وراء هجوم 
إلكرتوين اســتهدف مؤسســات حكومية 

أوكرانية.

 املتحدث باسم

الروسية  الرئاسة 
فقــد أعلــن املتحدث باســم الرئاســة 

الروسية، دميرتي بيسكوف، يف ترصيحات 

ذكرت إذاعــة »كان« اإلرسائيلية، أمس، أّن 

عدد املعتقلني الفلسطينيني جراء االحتجاجات 

التي شــهدتها منطقة النقــب املحتل للتنديد 

بأعال التجريــف يف أراضيهم، بلغ أكرث من 

100 معتقل، بينهم أطفال.

وأشارت اإلذاعة اإلرسائيلية، إىل أّن محكمة 

االحتالل مددت فرتة اعتقال أكرث من 50 منهم، 
فيــا أطلقت رساح الباقــني مقابل الحبس 
املنزيل، يف الوقــت الذي تواصل فيه محاكم 
االحتالل النظر يف االستئنافات املقّدمة إليها 

لبنان الذي تحرســه ارادة الهية سيخرج 
من ازمته ويستعيد الشعب اللبناين التعايف 
االقتصــادي والنمو واالزدهــار بإذن الله. 
هنالك بلدان يف العامل تعيش مشاكل كبرة 
بســبب الجفاف ،فيا لبنــان تأتيه الثلوج 
واالمطــار ومت ارضه املياه برثوة ضخمة 
لو عرف كيف يستفيد منها املسؤولون الذين 
توالوا عىل املســؤوليات لكان لبنان االغنى 
يف العامل عىل مستوى املياه التي هي اغىل 
من النفط واغىل من الغاز وهي اساسية يف 

حياة الشعوب. 
من ينظــر اىل الجبــال ويراها مغطاة 
بالثلوج ومن يرى االنهر تنساب يف االودية 

يفرح جدا ولكن لالسف مليارات من االمتار 
املكعبة من املياه تذهب هدرا اىل البحر، يف 
حــني انه يف زمن الرومان كان يف لبنان ٦ 
ســدود ضخمة اهمها السد الذي كان يربط 
قضــاء عاليه بقضاء امل الشــايل يف 
الوادي ويغذي بروت والســاحل اللبناين 

عىل مستوى جبل لبنان كله. 
علينــا ان نؤمن بالله وعلينا ان نشــكره 
ســبحانه تعاىل الن لبنــان ارادة الهية ال 
ينك امام عدو صهيوين ويستعيد ارادته 
واســتقالله وعافيته بأرسع وقت وعىل 

الشعب اللبناين االميان بهذا املبدأ.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

قــــــــــــــــرار وطـــــنـــــي
صحيح ان الشــعب اللبناين ليس من اتباع مذهب املشيئة 
الواحدة ، وهذا ما اوصلنا اىل واقع بعد الطائف ، حيث تم تحديد 
امليثاقية ضمن الدستور بشكل مبارش وغر مبارش ،واصبح 
تأليف الحكومــات خاضع ملبدأ امليثاقية وعملها ايضا ، واال 
فإن التعطيل يطال اجتاعات الحكومة او عملها ان مل تكن 
حاصلة عىل  امليثاقية التي تشمل اربع مذاهب لبنانية واكرث.

لقــد اتخذ الثنا الشــيعي الوطني قــرارا بالعودة اىل 
اجتاعــات مجلس الــوزراء ، والخطر يف االمر ان يكون 
هنالــك صفقة او اتفاق تحــت الطاولة ، مقابل هذا القرار 
خاصــة الدائرة رقــم 1٦ ، وهي الغاء تصويت املغرتبني يف 
الخارج بـ 12٨ نائبا وتحويلهم النتخاب ٦ نواب يف االغرتاب 
الن مشــاركة املغرتبني يف االنتخابات ســيؤدي اىل تغير 
النتيجة يف االنتخابات عىل اســاس 12٨ نائبا، و ســيغر 

صورة املجلس النيا القادم.
 عىل كل حال نفى حزب الله وحركة امل كليا حصول اي 
ضغط او دخول اي عنرص عىل خط عودة وزراء الشــيعة 
اىل الحكومة ، وهو امر نريد ان نصدقه الن االهم هو وقف 
االنحدار واالنهيار الذي كان حاصال منذ ٣ اشهر، وحتى االن 
بســبب تعطيل مجلس الوزراء عىل قاعدة ان غياب الوزراء 
الشــيعة يفقد الحكومة امليثاقية ، وبالتايل تكون قرارات 
مجلس الوزراء غر رشعية ، لقد صرب الرئيس نجيب ميقايت 
عــىل  دعوة الحكومة وكان صائبــا يف موقفه وعقالنيا 
ووطنيا معرتفا بأن امليثاقية هي قاعدة اساســية وطنية 
ســواء يف مجلس الوزراء ام يف بقية املؤسســات، طاملا 
ان لبنــان ليس دولة مدنية بل بلد الدميوقراطية التوافقية 
امليثاقيــة. اندفع الثنا الشــيعي الوطني اىل العودة اىل 
مجلس الوزراء بعد ســقوط خطوة الرئيس العاد ميشال 
عون بشأن طاولة الحوار وتدهور الوضع اكرث واكرث، ومتت 
مارسة سياســة غر مسؤولة من الجميع تجاه الشعب 
اللبناين من عذابات ، واحوال ســيئة بشــكل ندر ان حصل 
يف التاريــخ اللبناين ، اال من قبل العثانيني واملاليك وهم 
جيو مل تكن تعرتف ال بحقوق انســان،  وال بخصوصية 
لبنــان وهي الدول التي اســتعمرته،  املهم االن ان مجلس 
الوزراء عاد لالجتاع والشــعب اللبناين ينتظر منه الكثر 
لكن املافيا باقية يف البلد واملضاربة عىل الدوالر ستستمر 
واللعبة الشــيطانية بخصوص اللرة اللبنانية وسقوطها 
بنســبة 9٣ باملئة امام الدوالر شاركت فيها هذه املافيا التي 
حصدت مئات ماليني الدوالرات من االرباح ،عىل حســاب 
الشــعب اللبناين وهذا ما شعر به ايضا جمهور حركة امل 
وحــزب الله الن قرار حزب الله وحركة امل مل يأت من فرا 
بل جاء من شــعور جمهوري اي جمهور حزب الله وحركة 
امل بأن وضعهم مل يعد يحتمل االســوأ بعدما وصل الدوالر 
اىل ٣٣ الف لرة وكا ذكرنا بخسارة اللرة اللبنانية 9٣ باملئة 
من قيمتها وجنون ارتفاع االســعار والهجرة التي حصلت 
وتعطيل كل مرافق الحياة يف لبنان بشكل مل يحصل سابقا 

منذ تأسيس الكيان اللبناين سنة 1920 .
االن ننتظــر اجتاع الحكومة والرتكيز هو عىل املوازنة 
التي يعدها وزير املال وسيسلمها اىل رئيس الحكومة الذي 
وعد بدعوة مجلس الوزراء اىل االجتاع فورا. اكرث ما ميكن 
ان يحصل هو ان تكون قرارات الحكومة قرارات شــعبوية 
اي اقرار زيادات يف الرواتب والتعويضات بشــكل شعبوي 
يجعل لبنان غر قادر عىل دفع فوائد ديونه ، كا حصل مع 
حكومة الرئيس حسان دياب عندما اتخذت القرار الخاطئ 
بعدم دفع الفوائد املستحقة عىل لبنان لصالح املديونية التي 

تحملها املوازنة اللبنانية.
تحمل الشــعب اللبناين كثرا وهاجــر من هاجر وخ 
كثرون منازلهم وعقاراتهم واعالهم، وزادت البطالة ورغم 
ذلك فاملطلوب قرارات جدية لكن ليس تحت طابع التدويل كا 
يريد صندوق النقد الدويل ، بل تحت طابعB.O.T   وهذا ما يجعل 
لبنان ينشط مؤسساته ويبقى اللبنانيون اسياد عىل ملكية 
مؤسساتهم مع تأمني الربح للرشكات التي تلتزم عىل قاعدة 

B.O.T وتأمني االرباح مشاركة بني لبنان وهذه الرشكات.
مطلــوب فورا االنرصاف اىل الكهرباء والخروج من هذه 
الدوامة التي دامت ٣0 عاما وخاصة منذ 10 سنوات وحتى 
االن،  واملطلوب خطة تعايف جدية اقتصاديا وماليا ونقديا 
،ومعرفة اي لبنان نريد عىل املستوى االقتصادي قبل البحث 
يف السياسة الدفاعية ، وقبل البحث يف الالمركزية االدارية 
املاليــة الن كل هذه العناوين مضيعة للوقت، اما رفع قيمة 
الدوالر الرســمي فســيكون كارثة عىل الشعب اللبناين 
خصوصا اذا ارصت جمعية املصارف عىل ذلك،  الن ســعر 
الدوالر يجب تحريــره وترك االقتصاد اللبناين بعد التعايف 
ينطلق وهو الذي يحدد سعر الدوالر يف االسواق ، مطلوب 
اعادة اعــار املرفأ وليس خصخصته بل نكرر عىل قاعدة 
B.O.T ومطــار بروت واالتصــاالت واالنرتنت واوجرو 
والطرقات واالوتوسرتادات ، ومطلوب ان تعمل املؤسسات 
الرقابية وال يتم اي تلزيم ملرشوع خارج دائرة املناقصات كا 
حصل يف املايض ملشاريع مبليارات الدوالر بالرتايض وليس 
عن طريق دائرة املناقصات ، كا اعلن بوضوح رئيس دائرة 
عة ولو تم فرض  املناقصات جان علّيه. املطلوب االنطالق ب
نقطة واحدة عىل القيمة املضافة T.V.A ويجب االنتباه اىل 
دوالر الرسوم الجمركية بشكل ال يرضب الصناعة اللبنانية 
والزراعة اللبنانية فتصبح الرســوم عىل التصدير عالية ، 
ما يضعف املنافسة للبضائع اللبنانية يف الخارج  ، كذلك 
الدوالر الجمريك ميكن ان يرضب االستراد ويجعل االسعار 
مرتفعــة للبضائع ، الن لبنان مســتورد كبر اكرث ما هو 
مصّدر. املطلوب اجتاعان للحكومة يف االسبوع املطلوب 

. خطة عمل طوار
فهل ســيفعل ذلك مجلس الوزراء؟  وهل سيلبي مجلس 
النواب؟ ســؤال يطرحه الشــعب اللبناين وينتظر  الجواب 

عشية االنتخابات النيابية التي ستحصل بعد اشهر.

شارل أيوب

حقيقة الديار

الخلي  منطقة  شــهدت 
أمس سلســلة هزات أرضية 
يقع مركزها يف جزيرة خارك 

اإليرانية.
وأكد مركز رصد الزالزل يف 
جامعة طهــران أن الجزيرة 
الواقعة يف محافظة بوشهر 
 ٤ شــهدت زلزالني بقــوة ٦
٤ درجــة عىل مقياس  و ٨
ريخــرت يف الســاعة ٦:٣0  

)التفاصيل ص ٦(
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ا ما طلبه ميقاتي م عبود تسهيال  ب الله املوقف وه سباب عدل »أمل«  وح  له ا
الــدســتــور منط  انتصر   : جــوهــا  على  مطلعة  ــصــادر  وم تــرحــب  بعبدا 

جويل بو يونس

بخطــوة مفاجئة مل تكــن متوقعة وبعد ٤ اشــهر من 
الوزراء ورفض  لجلســات مجلس  الشيعي  الثنا  مقاطعة 
العودة قبل حل مسالة القايض طارق البيطار، وقبل ايام من 
بدء التفاوض الرســمي بني لبنان ووفد صندوق النقد يف21 
الحايل ، اعلن ثنا امل وحزب الله ببيان مشــرتك مســاء 
الســبت املوافقة عىل العودة لجلســات الحكومة ملناقشة 
املوازنة وخطة التعايف وما يســهل حيــاة الناس، فا الذي 
تبدل؟ وملاذا تراجع حزب الله ومعه الرئيس بري عن التمسك 
بعدم انعقاد الحكومة ما مل تحــل قضية القايض البيطار؟ 
معلومات الديار من مصادر موثوقة اكدت ان املسالة مل تكن 
وليدة الســاعة اذ ان امكان العودة لجلسات مجلس الوزراء 
كان يناقش بالفرتة املاضية وهو كان بصلب التســوية التي 
احبطت اخرا، وبالتايل فهذا املوضوع كان متوقعا، والسيا 
وســط التململ داخل البيئة الشــيعية من بعض املؤيدين ملا 

بلغته االمور والسيا يف ظل تعطيل جلسات الحكومة. 
اوساط بارزة مطلعة عىل جو حزب الله كشفت للديار بان 
امرين اساسيان اخذها الحزب بعني االعتبار : االول االوضاع 
التي الت اليها البالد ومعيشة اللبنانيني واالتهام الذي يصوب 
للثنــا بتعطيل الحكومة وتصويره وكانــه وراء ما بلغته 
االوضاع االقتصادية، والثاين يتمثل باســتجابة حزب الله ملا 
يريده رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يعيل الصوت بان 

عهده انتهى فيا املطلوب وقوف الحلفاء اىل جانبه.
املصادر تكشــف ان هذا القرار ا بعد تشاور مع الرئيس 
بــري الذي مل يكــن، كا تجــزم املصادر، بعيــدا عن الجو 
نفســه اي عن وجوب العودة لجلسات الحكومة يك ال يتهم 
الثنا بالتســبب مبا الت اليه االوضاع االقتصادية واملالية 
واالجتاعية بعدما كان الدوالر تخطى ســابقا عتبة الـ ٣2 
الفا، قبل ان ينخفض فجأة ٨000 لحدود ال 25 الف لرة، لكن 

املصادر شددت يف الوقت نفســه عىل ان البيان الذي صدر 
عن امل وحزب الله دقيق جدا وهو حرص املشــاركة بجلسات 
املايل،  التعــايف االقتصادي  املوازنة وخطة  تخصص القرار 
وبالتــايل فالرئيس بري واضح يف هذه النقطة االساســية 
يف البيان، ما يعني عمليا بحســب ما قرات اوساط سياسية 
متابعة ان بري يرفض اي طــرح باقالة حاكم مرصف لبنان 

عىل الطاولة الحكومية.
ولكن كيف اســتطاع حزب الله ان ميون عىل الرئيس بري 
الــذي اعطى هذه الورقة الحكوميــة »لعهد الرئيس عون«؟ 
نســال اوســاط مطلعة عىل جو حزب الله فرتد عرب الديار 
بالقول : يف امور بيمون فيــا الحزب عىل الرئيس بري ويف 
امور تانية مــا بتزبط« لتضيف : الرئيــس بري مقتنع بان 
الجو العام بالبالد مل يعد يحتمل وبالتايل فالعودة لجلســات 

الحكومة ملناقشة امور محددة بات رضوريا.
ورشحت املصادر موقفها الســابق بان كل ما كانت تطلبه 
من الســلطة التنفيذية املؤمتنة عىل الدســتور هو ان تأخذ 
موقفا وتقول بان املحقق العديل يخالف الدســتور، سائلة : 
هل هذا امر مســتحيل؟ عىل اي حال »اتكلنــا عـ الله وقلنا 
زبّطوا  الحكومة فتفضلوا  لجلســات  للعودة  اننا مستعدون 

الوضع«
اما عــىل خط بعبــدا، فرحبت مصــادر مطلعة عىل جو 
القرص الجمهوري عرب الديار باعالن الثنا العودة لجلسات 
الحكومــة وعلقت بالقول : » لقد انترص منطق املؤسســات 
والســلطات الدســتورية وعىل راســها رئيس الجمهورية 
املتمسك بهذا املنطق، واالهم اال مقايضة حصلت، معتربة ان 
ما حصل هو ان الثنا الشيعي اجرى تقييا ملراحل مقاطعة 
الجلسات وصوال اىل ارضاب »يوم الغضب« الذي كان فاشال، 
وراى بالتايل ان االزمة تتفاقم اكرث فاكرث وســط مؤرشات 
اقليمية معاكســة بظل التقارب السعودي االيراين واالعالن 
عن عودة قريبة لفتح الســفارات يف البلدين ، وكذلك التقدم 

مفاوضــات  يف  الحاصــل 
الذي  املوقف  فــكان  فيينا، 
عودة  باعــالن  بــه  نرحب 

الحكومة. لجلسات 
لكن هذه العودة مرشوطة 
بالقول  فردت  للمصادر  قلنا 
للتذكر  لكــن  عال  طيب   »:
بان هذه املوازنة االستثنائية 
 9 او   ٨ حواىل  تتطلب  اليوم 
وكذلك  ملناقشــتها  جلسات 

خطة التعايف وهذا جيد.
ويف هــذا االطــار وعن 
رات  املرشوطــة  العــودة 

اوســاط متابعــة ان تضمني بيــان الثنا ان املشــاركة 
ا فقط حفاظا  التعــايف فهو  مرشوطة باملوازنة وخطة 
عىل ماء الوجه ، فاالكيد اال مقايضة حصلت، مع االشــارة 
اىل ان اتصاالت نشطت امس بعد بيان امل وحزب الله قادها 
ميقايت الذي اتصل برئيــس الجمهورية كا برئيس مجلس 
النواب.كــا لفتت االوســاط املتابعــة اىل ان قرار املجلس 
الدســتوري االخر احرج حزب الله ليس فقط تجاه الحليف 
التيار انا ايضا تجاه حليفه االخر رئيس تيار املردة ســليان 
فرنجية الذي كان داعا لقبول الطعن لحساباته االنتخابية، 
اال ان خطوة توقيع رئيس الجمهورية مرســوم فتح الدورة 
االســتثنائية ملجلس النــواب قابلها الرئيــس بري بخطوة 
ايجابية متثلت باعالن امل وحزب الله العودة اىل جلســات 

الحكومة.
ومن بعبــدا اىل مرنا الشــالوحي فقد علقت اوســاط 
مطلعة يف التيــار الوطني الحر عرب الديار عىل بيان الثنا 
بالقول :« خطوة ايجابية يعول عليهــا بغض النظر عا اذا 
اتت اســتجابة ملطالب رئيس الجمهورية او التيار او تغليبا 

لالولوية االقتصادية عــىل االعتبارات االخرى، كا انها اتت 
لتعبيد الطريق امام بدء املفاوضات مع صندوف النقد الدويل 

املرتبقة يف 21 الحايل.
امــا يف البالتينــوم ، فرتحيب ايضا بخطــوة امل وحزب 
الرئيس  الله،التي شــكلت بحســب اوســاط مقربــة اىل 
ميقايت،صدمة ايجابية، كاشفة ان مسودة املوازنة باتت شبه 
جاهزة باستثناء بعض التفاصيل االخرة التي يعمل عليها عىل 
ان يتم االنتهاء منها خالل ايام لتصل املوازنة لالمانة العامة 
ملجلس الوزراء عىل ان يدعو بعدها رئيس الحكومة لجلســة 
حكومية، من دون ان تنفي االوســاط او تؤكد اية ضغوطات 

فرنسية مورست يف هذا االطار. 
اىل كل االسباب املذكورة اعاله، يبدو ان بيان الثنا الشيعي 
ا ايضا بعد معلومــات بلغته بقرب صدور القرار الظني عن 
املحقق العديل طارق البيطار والســيا ان معلومات خاصة 
بالديار كشــفت ان رئيس الحكومة نجيب ميقايت ابلغ بعض 
من يعنيهم االمر منذ حواىل الشهر انه يعمل لهذا الهدف وهو 
طلب من رئيس مجلس القضاء االعىل سهيل عبود الحث عىل 

االرساع باصدار املحقق العديل لقراره الظني 

اقة مع باسيل ؟ املهمة  ب الله فشل في التقارب االنتخابي بي الحلفاء السابقي  ح
بر فرنجية: التعايش السياسي صعب جدا مع رئي »التيار« ال يتواف مع أحد

صونيا رزق

 لطاملا كانــت االنتقادات 
السياسية،  الســاحة  سّيدة 
النيا  املجلــس  رئيس  بني 
ميشــال  والعاد  بري  نبيه 
عون قبل ان يصبح رئيســاً، 
وتواصل هذا املشــهد لغاية 
مل  خفية،  بصورة  ولو  اليوم 
تظهــر اىل العلن يف معظم 
املواقــف، مع إطــالق بري 
عىل  حليفي«  »حليف  عبارة 
العالقة الحقاً  عون، لتصبح 
مع  مســتوياتها،  اد  يف 
التيار الوطني  دخول رئيس« 
ليّبت  باســيل  جربان  الحر« 
وامللفات،  املســائل  كل  يف 

ويصبح التناحر ســائداً بقوة بينه وبري،  فكانت 
طلقات النار السياسية شبه متبادلة بني الرجلني، 
الدبلوماسية  بكلاته  املعروف  املجلس  رئيس  لكن 
واملختارة بعناء، مل يكن يظهر العداء لباســيل كا 
يظهر االخر لالول، فتحّولت الخالفات عندها بني 
عون وبري اىل خصومة سياسية غر معلنة،  اما 
ة  بني بري وباســيل فحّدث وال حرج وال تزال قا

بقوة . 
اىل ذلك وبني تلك املراحل التي عايشها الخصان، 
عىل الرغم من انها يف خط ســيا واحد، لكن 
التناحر أبعد املســافات السياسية بينها اىل ابعد 
الحدود،  وبرز بقوة يف فرتة ترشيح عون للرئاسة، 
اذ مل يعلن بري دعمه لــه يف اي مرّة، ومل يصّوت 
له بل كان يفّضل وصول رئيس تيار املردة سليان 
فرنجيــة اىل قرص بعبدا، لذا كانــت الدروب وعرة 
جداً، ومل تفتح إال ضمن ثغرات بسيطة يف الجدران 
املقفلة، فبدت حينها االلفة السياســية بعيدة جداً 
يف مسافاتها بني العهد و«التيار« مع بري، لتنتقل 

بعدها بني وزراء بري وباسيل يف الحكومة وعىل 
مدى حكومات العهد، وإن عملت الوســاطات عىل 
خط االنفتاح، من دون ان تفلح يف تقريب وجهات 
ان العالقة بينها  النظر بشــكل فّعال، خصوصاً 
مرّت كثراً يف صعود ونزول، مع اّن املرحلة كانت 
وال تزال تتطلّب التوافق يف هــذه الظروف، مع » 
حليف الحليف« بحســب تســمية بري، فيا كان 
الرئيس عون » يدوزن«  عالقاته نوعاً ما مع رئيس 
املجلس بطريقة مدروســة، الن الشــوائب كانت 
تعرتيها يف ظــل نقاط خالفية كثرة، خرجت اىل 

العلن بقوة يف الفرتات االخرة.
وعىل خط الحلفاء االخريــن الذين تحولوا اىل 
خصوم مع العهد وتيــاره، يربز رئيس تيار » املردة 
» سليان فرنجية الذي ال » يستهضم » باسيل كا 
قال مرات عــدة يف مقابالته التلفزيونية، لكنه ال 
يشــر اىل عداء مع رئيس الجمهوريــة، والدليل 
زيارته االخرة االســبوع املايض اىل قرص بعبدا، 
يف اطار  املشــاورات التي اجراها الرئيس عون مع 

النيابية وقادة  الكتل  رؤساء 
االحزاب، ملعرفــة رأيهم من 
الحوار،  املشاركة يف طاولة 
الكثر  فرنجية  اثار  وحينها 
من التســاؤالت، النه شارك 
ورفــض  املشــاورات  يف 
حضور الحــوار، مع متريره 
رداً وانتقــاداً لرئيس » التيار 
جوابه  خالل  الحر«  الوطني 
الصحافيني،  احد  سؤال  عىل 
عــن إمكانيــة تحالفه مع 
االنتخابــات  يف  باســيل 
النيابية بالقول ساخراً:« هل 
يقبل باســيل بالتحالف مع 

فاسدين؟.
يف غضــون ذلك تشــر 
اّن حــزب  املعلومــات، اىل 
الله يجهــد منذ فرتة، إلزالة 
إعادتهم  بهدف  الســابقني،  الحلفاء  مع  التباينات 
اىل حلفــاء حاليني بعــد ان باتــوا خصوماً، أي 
التحالف يف  بري- باسيل وفرنجية باسيل، بهدف 
االنتخابات النيابيــة املرتقبة، يف الدوائر املتداخلة 
يف بعض املناطق، لكن النتائ اتت ســلبية بعدما 
اقفل بري وفرنجية باب التفاهم مع باســيل حول 
هذا االســتحقاق، وابلغا ذلك اىل حزب الله، الّن اياً 
منها ال يســتطيع التعايش السيا مع رئيس 
»التيار« الــذي ال يتوافق مع احــد، وفق ما نقلت 
الذي أزع  مصادر مقّربة مــن الطرفني، االمــر 
الحزب النه يســعى اىل جمع االفرقاء املقربني منه 
، مع تأمني  خصوصاً يف االســتحقاق االنتخــا
فوزهم  يف املجلس النيــا من خالل كتل وازنة، 
نيابية واســعة ل«  وبصورة خاصة تأمني حصة 
التيار«، الحليف املسيحي لحزب الله، الذي مل ينفذ 
صربه بعد، النه سُيكّرر املحاولة مراراً بهدف إزالة 

الخالفات السياسية بني حلفائه.

جتمع وبهية الحرير مع ميقاتي الثالثاء« »س
جهة كلفت  الــرســمــيــة  اإلمــتــحــانــات  عــ   الحلبي 
ــرار عـــالن أ ق ــه  ــ وان ــ الــســابــ  ــه لــكــ م ــدراســت ل

: ثابتون على موقفنا قبل تحسي أحوالنا ة الثانو أسات

الخمي عتصامية  وقــفــة  »الــلــبــنــانــيــة«:  مــتــعــاقــدو 

راب حتى تنفي الوعود »متعاقدو املهني«: مستمرون باإل

اعترب وزير الرتبية والتعليم العايل عباس 
»الخســارة واقعــة واقعة عىل  أن  الحلبي 
العــام، ومل نتوصل بعد اىل أي  التعليم هذا 
قرار نها ألن علينا أن نستشر املؤسسات 
الرتبوية ونقابــات املعلمني والروابط وأهل 

اإلختصاص لتقدير حجم الخسائر«.
وأمل الحلبــي يف مداخلة تلفزيونية، »أن 
نتمكن مــن توفر اإلمكانــات التي تخفف 
من الضغوطــات عىل األســاتذة واملعلمني 
املدارس  الدرا يف جميع  العام  الستئناف 
وخصوصا يف املدارس الرسمية، التي علمت 
فقط ما بني 21 و25 يوما فقط«، مؤكدا أنه 
يتواصل مع »املؤسســات الرتبوية ونقابات 
أن وزارة  أعتقــد  املعلمــني والروابط ألنني 
الرتبية ليســت بيدها كل الحلول بل ميكنها 
أن تســاهم ببعض القضايا، والوزير مستعد 

أق ما ميكن لحلحلة القضايا«.
وكشف أنه ســيجتمع »الثالثاء مع رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت بحضور رئيســة 
بهية  بهية  النائبة  الربملانيــة  الرتبية  لجنة 
جدا،  متشــعب  ألنه  الرتبوي  امللــف  لبحث 
ونعتقد بأن الحل يجب أن يأيت شامال ولدي 
أمل كبر بأن تســهل هــذا األمر اجتاعات 
مجلس الــوزراء، واملقبل من األيام قد تحمل 
الشــأن  إن تجاوب أصحاب  انفراجــات  لنا 

لتسهل العودة اىل الدروس«.
الشهادات  مصر  حول  ســؤال  عىل  وردا 
الرســمية هذا العام 2022، أكد الحلبي أنه 
لكنني  القرار  أن نقول  الســابق ألوانه  »من 
أعرف أننــا نفكر بهذا املوضوع وكلفت جهة 
معينة لدراســة هــذا األمر وســنعلن عنه 
فور صــدور القرار«، مضيفــا »ثقل األزمة 
كبرة جــدا وعلينا أن نحمل املطالب للجهات 
املطالب ستكون عىل جدول  املعنية، وجميع 

أعال البحث«.
وأكد أنه »عندما علمــت أن هناك حلحلة 
إتصلت  الحكومــة،  جلســات  عودة  مبلف 
باألمانــة العامة ملجلس الــوزراء وتباحثنا 
باملطالــب الرتبوية ويجــب أن تكون بأول 
جلسات الحكومة ألن العام الدرا أولوية، 

ونحن يف سباق مع الوقت«.
التعليم  أزمــة  حــول  ســؤال  عىل  وردا 
الرســمي، قال: »ليس الحل السحري بيدي، 
وهنــاك أزمة كبرة، وبالنــزوح من التعليم 
الرســمي اىل التعليم الخاص، وهذه ظاهرة 
خطــرة، والتعليم الرســمي يف خطر ألن 
الرتبوية  املدارس  النزوح كبر، وأحد رؤساء 
الف  العــام املايض ٣5  أنه كان هناك  يقول 
العــام 5000 تلميذ فقط، وهذا  تلميذ وهذا 

أمر خطر«.

الثانوي، يف  التعليم  أساتذة  رابطة  شددت 
بيان، عىل أن »الرابطة ال تعد نفسها يف نزهة 
استجام بالتوقف عن العودة إىل الثانويات، 
ليطالبها بعضهم بقطع هذه النزهة الجميلة 
ليحقــق مصالحــه الخاصة عىل حســاب 

كرامتها ولقمة عيش أوالدها«.
املوقــف، نخوض أرشس  »بهــذا  وقالت: 
التي أخذناها من  اب  ال مواجهة مع وعود 
أفواه املســؤولني لحفظ حقنا بعيش كريم، 
انطالقا من التكليــف الذي تحملناه من حني 
وضع األساتذة ثقتهم بنا، ونحن باقون عىل 
هذه املسؤولية حتى انتهاء مدة واليتنا. لذلك، 
نؤكــد املؤكد ونكرر ما ســبق، إننا ال نطالب 
بتطبيق الزيــادة عىل الرواتــب وبدل النقل 
وأموال التعاونية ترفــا أو رفاهية، وإنا هو 
موقف املضطر، فآخــر الدواء اليك، كا قال 
العرب قدميا، فحني بات الراتب ال يصلح سوى 
ساتذة من  لدفع أجرة املحروقات، كان ال بد ل
أن يبقوا يف بيوتهــم مرغمني مكرهني، ألن 
السلطة رفضت تحســني رواتبهم، يف حني 

يناشــدنا وزير الرتبية بضائرنا بأن نضحي 
.» ألجل العام الدرا

أضافت »نشــدد عىل أن ما ســبق االتفاق 
عليه مــع الحلبــي وغره من املســؤولني 
املعنيــني، تجاوزته القفزة الكــربى للدوالر 
يف ســعر رصفه يف األيام األخــرة، وبتنا 
يف حاجة إىل رفع األرقام الســابقة، وربط 
معاشــاتنا بالدوالر، حتى ال نقع يف األزمة 
عينهــا، فال 90 نطالــب برفعها إىل $120 
نقدا، وال٦٤000 املحددة ســابقا لبدل النقل 
120 لرة وربطها  ينبغي أن تصبح أقله 000
بســعر صفيحة البنزين، ونريد حال رسيعا 
للتعويضات الصحية لتعاونية موظفي الدولة 
ســتاذ عىل سعر رصف  التي ال تزال تدفع ل
1500 لرة للدوالر، بعد أن صار االستشــفاء 
جحيا يكوي ظهور األســاتذة عند مكاتب 

الدخول للمستشفيات«.
وختمت: »نحــن ثابتون عىل موقفنا الذي 
أعلناه من التوقف عــن العودة إىل الثانويات 

قبل تحسني أحوالنا املالية واالستشفائية«.

ساتذة املتعاقدين  أعلنت اللجنة التمثيلية ل
اللبنانية يف بيان، أنها »ستنفذ  يف الجامعة 
وقفة اعتصامية عند الحادية عرشة قبل ظهر 
الخميس املقبل يف 20 من الحايل«، واعتربت 
أن »إعالن رئيس الحكومة عزمه الدعوة إىل 
إنعقاد جلســة ملجلس الوزراء فرصة مثينة 
للمســؤولني النجاز التفر وإنقــاذ الكادر 
التعليمــي يف الجامعــة وإن حظوظ إقرار 

التفــر قد تعززت بفعل األجــواء التفاؤلية 
بخصوص إنعقاد جلســة حكومية«، داعية 
»التزام االرضاب واملشــاركة  األســاتذة إىل 
يف التحــركات املقبلة«. ونوه األســاتذة بـ 
الجامعة  رئيــس  يبذلها  التــي  »الجهــود 
إلعداد ملــف التفر وإحالتــه إىل الوزير 
يف أقرب موعد متهيــدا لرفعه اىل األمانة 

وإقراره«. الوزراء  ملجلس  العامة 

دعــت لجنــة األســاتذة املتعاقدين يف 
التعليم املهني والتقني الرســمي، يف بيان 
املوقف  »الثبــات يف  املتعاقدين اىل  لهــا، 
العودة  ورفض  االرضاب،  يف  واالســتمرار 
والوعود  املطالب  تحقيــق  قبل  التعليم  اىل 
العام  بها مطلع  التي كنا وعدنا  بالعطاءات 

.» الدرا

»إيجاد حل  الــوزراء ب  وطالبت مجلس 
للموضوع الرتبوي يف أول جلسة حكومية 
ســتعقد، إنقاذا للتعليم الرســمي، يف ظل 
األســاتذة  تحتها  يرزح  مأســوية  أوضاع 

واألهل«. والطالب 
مفتوحة  اجتاعاتها  إبقاء  إىل  وأشارت 

التطورات. ملتابعة 

ــات: الـــــــوالء ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــيـــل اإلنـ ــعـــطـ ر مـــــ تـ  الــــــراعــــــي حــــــــ
ــة واملـــــســـــاواة ــ ــراك ــ ــش ــ ــا ال ــجـ ــنـ ـــــرطـــــان  لـ ــل الـــحـــيـــاد  ــثـ مـ

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي قــداس االحد يف كنيســة الســيدة يف الرصح 
البطريــريك يف بكريك، وألقى عظة، قــال فيها: »دعوة 
يســوع تعال وانظر موجهة بنوع خاص إىل الشباب ألن 
عمرهم عمر البحث عن الذات واملســتقبل، عمر القرارات 
البطولية فالشباب حراس الصباح ومستكشفو املستقبل. 
نصيل من أجلهم ليك يثقوا باملسيح وبذواتهم، ويصمدوا 
بوجه مصاعب الحياة. هذه الدعوة موجهة إىل كل مسؤول 
يف الكنيســة واملجتمع والدولة، ليك يكتشف رس املسيح 
الذي علمنا معنى الســلطة، وهي بذل الذات والتفاين يف 
سبيل الخر العام، الذي منه خر الجميع وخر كل شخص. 
من هذا املنطلق نتطلع مع كل اللبنانيني إىل الرضورة املاسة 
إلجراء اإلنتخابات النيابية يف أيار املقبل، ليك تقدم للوطن 
نخبا وطنية وأخالقية جديدة، وأحزابــا متجددة ورائدة، 
وقوى تغير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيا 
متثيال وترشيعا. هكذا يكون املجلس النيا الجديد قادرا 
عىل فرز حكومات وازنــة تقدم نط حكم جديد ورشاكة 
وطنية حديثة. ونتطلع من بعدها إىل اإلنتخابات الرئاسية 
يف ترشين املقبل، لتكون معا خشبة خالص للبنان وشعبه 
من مآسيه املرتاكمة واملستمرة، وليشعر كل مكون لبناين 
أنه رشيك كامل يف الوطن والسلطة املركزية واملناطقية، 
وذلك يف إطــار الوالء املطلق للبنان. فالــوالء مثل الحياد 

رشطان أساسيان لنجاح الرشاكة واملساواة الوطنيتني«. 
أضاف »لذا، نحض جميع القوى السياســية، الحزبية 
واملنتفضــة، عىل تغليب مصلحة لبنــان العليا، وعىل أن 
تخوض من مواقعها املتايــزة االنتخابات النيابية املقبلة 
بنية التغير ال اإللغاء. ال أحد يستطيع ادعاء اختصار إرادة 
املواطنني ومتثيلهم. لكن ال بد لالنتخابات، باملقابل، من أن 
تكون مناسبة دميوقراطية ملحاسبة كل من ورط البالد يف 
الفســاد املايل، واالنحراف الوطني، واالنهيار االقتصادِي، 
والجنوح  الحضــاري،  واالنحطاط  االخالقــي  والتدهور 

الشباب  املؤسســات وبهجرة  بتعطيل  ، وتسبب  القضا
والعائالت وبتحطيم الدولة«.

وقال: »حــذار من اللجوء إىل تعطيل هــذه اإلنتخابات 
النيابية والرئاســية ألهداف خاصة مشــبوهة. فتعطيل 
املتزايد،  واإلعالمــي  الســيا  والتصعيد  الحكومــة، 
واالســتفزاز املتواصل، واختالق املشــاكل الدبلوماسية، 
وتسخر القضاء للنيل كيديا من األخصام، وقلب األولويات 
ال تطم ال الشعب وال أشقاء لبنان وأصدقاءه. وال ميكن 
إتخاذها ذريعة لتأجيل اإلنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك 
واضح للدستور. ال أولوية اليوم غر انعقاد مجلس الوزراء، 
وال ذريعة أمام املعطلني، وال عذر أمام التخلف عن دعوته. 
أما وقد تقررت دعوته إىل االنعقاد يف جلســة مرشوطة، 
مع األسف، ببندي املوازنة والتعايف االقتصادي، فنأمل أن 
يكــون ذلك مدخال إىل االنعقاد الدائــم ومن دون رشوط. 
ففي النظام الدميقراطي، الســلطة اإلجرائية تعمل وفقا 
لصالحياتها يف الدســتور، مــن دون أي ضغط أو رشط 

مخالف ومفروض عليها«.
بعد القداس، اســتقبل الراعي املؤمنني املشــاركني يف 

الذبيحة اإللهية.

أولياء الطالب في الخارج:
قـــــــرار قـــانـــون إلعـــــــادة 
ــي ــبـ ــالـ ــطـ الـــــــــــــدوالر الـ

ألولياء  اللبنانية  »الجمعية  اعتربت 
الطالب يف الجامعات األجنبية«، أن »رد 
قانون الدوالر الطالبي مطلع هذا العام 
من رئيس الجمهوريــة بعد إقراره من 
مجلس النواب، مل يكن سوى مؤرش إىل 
الحاكمني  السيا بني  تردي الوضع 
الذين ارتضــوا أن يدفع أبناؤنا الطالب 
مثن نكدهم ومواجهاتهم السياســية 
الكيدية باستعراضات ارتجالية تقيض 

عىل ما تبقى من أمل ألوالدنا«.
»الرئاسات  بيان،  يف  وناشــدت، 
ومجلــس النــواب وكل الفاعليات، 
بعد شــيوع أخبار عن قــرب عودة 
وتفعيلها  الوزراء  مجلس  اجتاعات 
تلبية لحاجات الناس وإلقرار املوازنة 
ومناقشة خطة التعايف االقتصادي، 
التعاطي بجدية مــع قانون الدوالر 
الطالبي، من ناحية الحاجة إىل إعادة 
إقــراره بصورة عاجلــة، ألن وضع 
أبنائنا الذين شارفوا عىل بداية الفصل 
الثاين، ال يحتمل التجاذبات والتأجيل 
وتعرث  األقساط  اســتحقاق  بسبب 
معظم األهــايل وعجزهم عن الدفع 
أمام االرتفاع الحــاد للدوالر ومتنع 
املصــارف عن تحويل املســتحقات 
والتي  األمور،  أولياء  حســابات  من 
اســتولت عليها ظلا وتعسفا هذه 
وارتكبت جرمية موصوفة  املصارف 
بحق ابنائنا، بتواطؤ مستمر من هذه 

الطبقة السياسية الفاسدة«.

الرا ي القدا
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ــارثـــي ــكـ ــر الـ ــيـ ــصـ ــروك ملـ ــ ـــتـ ــ ــان امل ــنـ ــبـ ــا لـ ــ ــج ــ  ال مــــــبــــــادرات ت
ــر ــق ــف ــو ال ــد نـــحـ ــقـ ــنـ ــدوق الـ ــ ــن ــ ــوا وصـــفـــة ص ــقـ ــبـ ــيـــون سـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

ـــــة ـــــة الحكوم ـــــرار مقاطع ـــــي« عـــــ ق ساســـــي عـــــاد »الثنائ ا الســـــبب ا ـــــ له

كال ذبيان

لبنــان  مــرتوك ملصره 
تولوا  مــن  الن   ، الــكار
السلطة فيه، يف مرحلة  ما 
بعد اتفاق الطائف، وما قبله 
منذ االستقالل، مل يعملوا اال 
عىل توليد االزمات والحروب 
فيه، بســبب الطائفية التي 
يف شعبه، الذي اخربوه عن 
املشــرتك«،  العيش  »صيغة 
لتظهر انها كذبة اخرتعوها، 
الن من وضع هذا الشــعار، 
ينهي  لوطنية،  يؤســس  مل 
الحالــة الطائفية، كا ورد 
يف املادة 95 من الدســتور، 
الغــاء  اىل  دعــت  التــي 

الطائفية، التي ُربطــت بحصول يقظة وطنية، مل 
يصل اليها اللبنانيون بعــد، النهم ارسوا يف نظام 

سيا طائفي،
وابرزها  معلقــة،  لبنــان  باتجاه  فاملبــادرات 
الذي  ماكرون،  مانويــل  الفرن  الرئيس  مبادرة 
ان يعملوا هم  اللبنانية  السياســية  القيادات  حث 
بأنفســهم عىل اصــالح الوضــع، وال ينتظرون 
مساعدات اذا مل يقوموا بهذه املهمة، لكن من توجه 
اليهم ماكرون مل يكونوا عىل مســتوى املسؤولية 
الوطنية، ونعتهم باق النعوت وابرزها الفســاد 
وافالس لبنان الذي حّولوه اىل دولة فاشلة، وهذا 
ما تركه يعلق مبادرته اىل حني، بانتظار ما سيقدم 
اللبنانيون، وفق ما تقول مصادر  املسؤولون  عليه 
 ، ديبلوماســية عىل اطالع عــىل املوقف الفرن
، عندما زار  والتي تشــر اىل ان الرئيس الفرن
السعودية، سعى اىل االتصال الذي حصل بني رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت وويل العهد الســعودي 
محمد بن سلان، وشجع عىل اعادة العالقات اىل 
اململكــة ودول خليجية اخرى، لكن  طبيعتها بني 
املسألة لدى السعوديني مرتبطة بنفوذ »حزب الله« 

يف لبنان وسيطرته عىل قراره، ووصفه بـ »اآلمر« 
وفق اتهامات امللك السعودي سلان بن عبد العزيز، 
الذي رد عليه االمني العــام »لحزب الله«، بعبارات 

قاسية، ما زاد الوضع تعقيداً، والعالقات تأزماً.
وامام جمود املبادرات، التي سعت جامعة الدول 
العربية ان تدخل عىل خطها عرب مســاعد امينها 
العام حســان زيك، فان االزمة يف لبنان مستمرة، 
ال سيا يف شــقها الداخيل، مع تعطيل جلسات 
املحقق  بتنحي  عودتها  املرشوطة  الوزراء،  مجلس 
العــديل القايض طارق البيطار عــن ملف انفجار 
مرفأ بروت، اذ مل تنفــع كل الصيغ التي وضعت 
كل هذه االشكالية، اذ يتشــبث كل فريق بوجهة 
نظره، ما يدفع بالوضع اىل مزيد من التأزيم، وفق 
مصادر وزارية التي ال ترى ان الحكومة ســتعاود 
العاد  الجمهورية  جلســاتها، حيث حاول رئيس 
ميشال عون، فتح ثغرة يف االنسداد السيا الذي 
مير به لبنــان، عرب الدعوة اىل الحوار، لكنه جوبه 
بالرفض والتحفظ، وهذه اشــارات سلبية تلقاها 
اللبناين كا الخارج، بــان لبنان دخل يف  الداخل 
املجهول، يف ظل صمت من املســؤولني اللبنانيني 

لبنان  له  يتعــرض  ما  حول 
من مؤامرة هي من صنعهم، 
الفاشــلة  ادارتهم  بســبب 
الخارج  وان  للمؤسســات، 
بات عىل يقني بان االزمة يف 
لبنانية،  هي  االكرب،  جانبها 
اقليمية  عوامل  عليها  تدخل 

ودولية، تنفيذا ملشاريع لها.
املســؤولية  فان  هنا  من 
يتحملها كل من توىل السلطة 
يف لبنان وشــارك فيها، وال 
من  يتنصل  ان  الحــد  ميكن 
االنهيار الــذي حصل يف كل 
القطاعات، والذي مل يشــهد 
لبنان مثيــالً له يف تاريخه، 
سوى يف القرن التاسع عرش، 
كا جــاء يف تقارير دولية، 
ومنها البنك الدويل الذي اشار 
اىل ان لبنان هو بني ثــالث دول متر يف ازمات، هي 
االصعب، وان التعايف منهــا بحاجة اىل حواىل 19 
، اذا ما بدأت  ، و12 عاماً كحد اد عاماً، كحــد اق
الســلطات يف لبنان باصالحات، وهي مل تبارش بها 
بشكل جدي، اذ ما زال املسؤولون يعرضون لالزمة، 
دون حلول، بانتظار ما ســتؤول اليه املفاوضات مع 
صندوق النقــد الدويل، وما هــي الوصفة الطبية، 
التي يقدمها للبنان املريض، الذي استبقت الحكومة 
الحالية وحتى السابقة، اىل زيادة افقار الشعب، وبدأ 
اللبنانيون يتلقون قرارات الحكومة برفع الدعم عن 
املواد االساسية، ما رفع من نسبة الفقراء اىل حدود 
90 بعدما كانت ٨٣ وفــق تقرير لجنة من االمم 
املتحدة حرضت اىل لبنــان ملعاينة حالة الفقر فيه، 

الذي يتفاوت بني العائالت واالفراد.
فا ينتظره اللبنانيون من صندوق النقد الدويل، 
ليســوا بحاجة اىل ان يعرفوا وصفته، وقد انتهى 
دور دولــة الرعاية االجتاعيــة، اىل دولة ادارة 
توصف  وهي  والهجرة،  والبطالــة  والفقر  الجوع 

بالدولة الفاشلة.

محمد علو

كرُثت التحليالت حول عودة حزب الله وحركة أمل 
عن قرار مقاطعــة الحكومة، وألجل تبيان حقيقة 
األمــور نحتاج اىل االنتظار قليــالً، علاً  أن بعض 
املحللني أو الذين أبدوا رأيهم يف املســألة عاكســوا 
مواقف ســابقة كانوا أدلوا بها بنفسهم، كمسألة 

اإلنتخابات عىل سبيل املثال.
قبل قرار العودة عــن املقاطعة مل يرتدد البعض 
باتهــام الثنا بأنه يريد تطيــر االنتخابات عرب 
الحكومة، تقول مصادر مطّلعة عىل  منع اجتاع 
، مشرة اىل أن هؤالء قالوا يومها أن  موقف الثنا
الثنا يريــد منع إقامة االنتخابات دون الترصيح 
بذلــك علناً، وأنه قرر مقاطعــة الحكومة ال ألجل 
املرفأ بل بســبب رغبته مبنعها  التحقيق بانفجار 
من اتخاذ االجراءات الكفيلة بإجراء االســتحقاق 

. اإلنتخا
عاد الثنا عن قرار املقاطعة، وستعود الحكومة 
اىل االجتاع ولكــن ال يزال هــؤالء يتحدثون عن 
خوفهم من تطير االنتخابات، وتشر املصادر اىل أن 
تقديم هذا املثــال هو فقط للقول بأن من كان يتهم 

حزب الله وحركة أمل بالتعطيل، سيجد تهمة أخرى 
بعد العودة اىل الحكومة، لذلك مل يكن سبب العودة 

. هو اتهامات التعطيل التي تُطلق بحق الثنا
قيــل أن القرار »هديــة« اىل رئيس الجمهورية 
ميشــال عون والتيار الوطني الحر، وهنا تستبعد 
املصادر هذا األمر عىل اعتبار أن اجتاع الحكومة 
لن يقّدم شيئاً لرئيس الجمهورية وفريقه السيا 
عىل أبواب اإلنتخابــات، وإذا كان األمــر متعلقاً 
بتعيينات منتظرة فإن املســتفيدين من التعيينات 
هم جميع القوى عىل طاولة مجلس الوزراء، كا 
أن الهدايا لن تُقّدم من حركة أمل اىل التيار، وال إىل 

رئيس الجمهورية.
بالطبع ال يوجد اي شــيئ مجاين يف السياسة، 
ولكن هــل قرار العودة ســببه الوضــع املعييش 
الصعب؟ تجيب املصادر عن هذا الســؤال بالقول أن 
هذا الوضع كان قبل املقاطعة، واستمر بعدها، حتى 
أن بيان حزب الله وأمل صدر يف مرحلة كان الدوالر 
فيها يتهاوى، ومل يصدر األســبوع املايض عندما 
كان الدوالر يرتفع اىل ما فوق الـ ٣2 ألف لرة، لذلك 
بحســب املصادر كان للقرار أسباب موجبة أخرى، 

. محلية بشكل أسا
بالنسبة اىل املصادر فهناك أمور تتعلق بالتحقيق 

نفسه جعلت قرار املقاطعة يصبح دون جدوى، إذ أن 
فقدان نصاب الهيئة العامة ملحكمة التمييز املخولة 
وحدها النظــر بطلبات الــرد املقدمة بحق قايض 
التحقيق طارق البيطار يعني أن ملف التحقيق مجّمد 
حالياً ولــن يعود البيطار ملارســة مهامه قريباً، 
خاصة بعد إحالة القــايض روكز رزق إىل التقاعد 
يف 12 الشهر الجاري، ما سيتعذر معه عقد جلسة 
للهيئة العامة لعدم وجود 5 رؤساء متييز أصيلني، 
لذلك مل يعــد ينفع قرار مقاطعــة الحكومة ألجل 
املطالبة بتعديل مســار التحقيقات، أقله يف املدى 

الزمني املنظور.
أما بخصوص مــا يُقال عن أســباب خارجية، 
فتتحدث بعــض املعطيات عن تأثر لبنان مبســار 
التســويات اإلقليمية وتحديداً بــني إيران واململكة 
العربيــة الســعودية، ولكن ألجل اكتشــاف مدى 
العالقة بني األمرين، ترى املصادر أنه علينا اإلنتظار 
لبعض الوقت ألن التأثر املفرتض لهكذا تسوية لن 
يكون محصوراً بحضور جلسات الحكومة أو عدمه، 
بل سيكون أبعد من ذلك بكثر، وسيطال حتى شكل 
املعركة االنتخابية ومــا بعدها، معيدة التذكر بأننا 
»نعيش يف زمن االنتخابات، ويف هذا الزمن ستكون 

املفاجآت كثرة«.

ــودة أتـــــت انـــســـجـــامـــا ــ ــعـ ــ ــم: الـ ــ ــا ــ ه
مـــــــــع الــــــقــــــنــــــاعــــــة والـــــــــــــــدور

رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشم 
يف ترصيح، أن »الخطــوة التي أعلنها الثنا الوطني جاءت 
لتدحض كل االفرتاءات والتهم ولتؤكد حرصها عىل مصلحة 
لبنــان واللبنانيني متــى تطلب االمر ذلــك يف ظل الظروف 

الحياتية واملعيشية الصعبة التي وصلت اليها امور الناس«.
اضاف »أتت العودة اىل مجلس الــوزراء يف هذه اللحظة 
انســجاما مع القناعة والدور. والحق الذي تسمح به اللعبة 
الدميوقراطية السياســية وهي بادرة حسن نية تتطلب من 
القوى السياســية ان تالقيها بالعمل عىل معالجة االسباب 
التي دفعت اىل تجميد جلســات الحكومــة، والتزام االصول 
الدستورية والقانونية لتأخذ االمور مسارها الطبيعي، وهذه 

مسؤولية وطنية يتحملها الجميع«.

؟ الن عــــون : ال تســــوية أو مقايضــــة 
أكــد عضو تكتل »لبنان القوي« النائــب آالن عون، أنه »مل 
يحصل أي تسوية أو مقايضة مسبقة لقرار الثنا الشيعي 
بالعودة إىل الحكومة«، مشرًا إىل أن »الثنا توصل إىل هذا 
القرار بعد مراجعة، وهو أمر رضوري أن يحصل، وكّنا طالبنا 

به ودعينا إليه سابًقا«.
ورأى يف حديث تلفزيــوين أنه »من خالل عودة الحكومة 
إىل عملها، نفتح باباً اليوم أمام املعالجة املالية واالقتصادية 
للتوصل إىل اتفــاق مع صندوق النقد، عىل أن يرتجم ذلك يف 

األسبوعني املقبلني.«

أرسالن: لتكثيف اجتماعات الحكومة
ــ ــ ــ ـــواط ــ ــل املـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ وحـــــــــــل مـ

النائب طالل  اللبناين«  غرد رئيس الحزب »الدميوقراطــي 
أرسالن عرب حسابه يف »تويرت«: »عىل الحكومة العودة إىل 
اجتاعاتها اليوم قبل غد، ونتمنى أن يقوم رئيسها استثنائيا 
بعقد جلســات مكثفة، عكس ما كان يحصل يف الحكومات 
السابقة إلنهاء الكثر من امللفات العالقة. أول القرارات التي 
يجب أن تتخذ هي التــي تطال مشــاكل اللبنانيني اليومية، 
من كهربــاء وحقوق املوظفني والعاملــني يف القطاع العام 
واألســاتذة، إضافة إىل تعزيز وضع املستشفيات الحكومية 
يف ظل تزايد األعداد اليومية للمصابني ومعالجة أزمة قطاع 
االتصاالت. االســتحقاق االنتخا مهم جدا وسيحصل، إنا 

معيشة الناس والوضع االقتصادي أهم بكثر«.

ــ الـــــــوزراء ــل ــج ــى م ــ ــا الـ ــنـ ــودتـ ــه: عـ ــ ــل ــ  فـــضـــل ال
ــا ــ ــنـ ــ ــ الـ ــ ــ ــال ــ ــ ــص ــ ــ ــد وم ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــــ أجـــــــــل الـ

ل الل يلق كل  لقاء  كو

أكد عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب حسن 
فضل اللــه، أنه »نتيجة 
يف  ة  القا للظــروف 
البلد االقتصادية واملالية 
وما  املوازنــة  وإقــرار 
األمور،  إليــه  وصلــت 
حول  املطالبات  ونتيجة 
تعطيل الحكومة وأنها ال 
هنالك،  ما  وإىل  تجتمع 
وحتــى ال يحملنــا أحد 
تعطيل  عن  املســؤولية 
البلــد، تــم أخــذ قرار 

وبالتفاهم مع الرئيــس نبيه بري بالعودة 
إىل اجتاعات مجلس الــوزراء، وذلك من 
الوضع  النــاس وألجل  البلد ومصالح  أجل 
القائم، ولقد قررنا تقديم هذه الخطوة يف 
إطــار البحث عن حلــول ومعالجات، ألنه 
إذا كانت عدم املشــاركة ترتك الوضع املايل 
واالقتصادي يتأزم، فنحن حارضون لنذهب 
إىل هذا الخيار باملشــاركة من أجل الناس، 
وكنــا قد أخذنا هذا القــرار وحصل تفاهم 
بيننا وبني الرئيس بــري عىل أن يعلن يف 
البلد  موقف مشــرتك، فإذا كان ذلك يريح 
يع عجلة  األمور وت ويسهم يف تحسني 
األولوية عندنا  فليكــن، ألن  املؤسســات 
للقضايا امللحــة للناس يف الجوانب املالية 

واالقتصادية«.
وقال خــالل لقاء حواري شــعبي أقيم 
يف بلــدة كونني الجنوبية: »ستســمعون 
املقبلة، حملة تحريض  األيام واألشهر  يف 
خارجية شعواء عىل املقاومة ولكن بأدوات 
محلية، وهذه الحملة تأخذ أبعادا سياسية 
سبيلها  يف  وتضخ  واقتصادية،  وإعالمية 
أجل  أمركية وخليجيــة طائلة من  أمواال 
اســتهداف هذه املقاومة، لتشويه صورتها 
والنيل منهــا ومن ســمعتها، إضافة إىل 
عنها،  وحلفائهــا  الناس  إبعــاد  محاولة 
واألدوات التي تقوم بهذه الحرب اإلعالمية 
والسياســية واالقتصاديــة واملالية، هي 

الذيــن أحبط  الفاشــلني  مجموعــة من 
األدوات  وبعض   ،200٦ العــام  مرشوعهم 
هي نفسها التي كانت جزءا من تلك الحرب 
عندما وقفت إىل جانــب اإلدارة األمركية 
لالســتمرار بها ورفض وقف إطالق النار، 
الناس وتهجرهم، ومن  واإلسهام يف قتل 
ثم محاولة عرقلة عودة الناس إىل قراهم، 
وإعادة اإلعار، وكل ذلك فشل ألن يف لبنان 

مقاومة قوية، وشعب ويف«. 
والخليجية  األمركية  »األموال  أن  ورأى 
والسياســيني  لإلعــالم  تدفــع  التــي 
التي تريد  والجمعيات واألحــزاب والقوى 
النيابية،  االنتخابات  يف  ضدنا  تتحالف  أن 
ات، ألنهــم لن يجدوا  ســرتتد عليهم ح
صوتــا واحدا من جمهور هــذه املقاومة 
يقــف معهــم، فرغــم كل هــذا االنفاق 
الخطاب  يف  واالنحطــاط  والتحريــض 
الســيا واإلعالمي الذي يستهدف هذه 
املقاومة، فإنهم لــن يجدوا يف جمهورها 
صوتا واحدا ضدها، وهذه ثقتنا بشــعبنا 
وناســنا ومبقاومتنا«، مؤكدا أنهم »كلا 
صعدوا من خطابهم وحمالتهم، ســيؤدي 
والتالحم،  التاســك  إىل مزيــد من  ذلك 
وإىل ردة فعل عكســية، وكل من يتعرض 
أن  ويحاول  ولجمهورهــا،  املقاومة  لهذه 
ووطنيتها،  وصدقيتها  انتائها  يف  يشكك 
عليه أن يتفحص تاريخه وانتاءه قبل أن 

يتطاول عليها«. 

ــدواء بــاتــت أكــثــر قربا ــ نــفــراجــات أزمـــة ال ــيــض:  ب ا
كشف وزير الصحة العامة فراس األبيض، 
يف ترصيح تلفزيوين، أن »نسبة اإلقدام عىل 
أخذ اللقاح املضاد لفروس كورونا أعىل بكثر 
من السنة املاضية«، مشرا اىل أن »أكرث من 

90 باملئة من اإلصابات هي بأوميكرون«.
وردا عىل سؤال، أوضح أن »ما يحدد رسعة 
اإلنتشار هو مدى استطاعة دخول الفروس 
اىل الخاليــا، وهناك متحــورات لها القدرة 
واألوميكرون  أفضل،  بشــل  اإللتصاق  عىل 
الســابقة،  املناعة  أن يهرب من  يســتطيع 
وهــو لديه مــرىض بأعداد أكرب، وال شــك 
املناعة،  اللقاحات ســاعدت عىل زيادة  بأن 
وأوميكرون يأيت أكرث عىل األنف والحنجرة، 
بينــا البقية تأيت عىل الرئتني، وإســتهلك 
األوكســيجني والتنفس الصناعي كان أكرث، 
املناطق  غالبا عــىل  فيأيت  أوميكــرون  أما 
العلوية من الجسم«، مضيفا »غالبية الناس 
التنفس  أن توضع عىل أجهــزة  ال تحتــاج 
اإلصطناعي، واليوم هناك فقط 70 شــخصا 
عىل هذه اآلالت أغلبهم من كبار الســن و٨5 

باملئة لغر امللقحني«. 
99 باملئــة من أطبــاء العامل  وتابــع: »9
ينصحون بتلقي اللقــاح وبالتايل فإنه يجب 

السر بهذا الرأي«.

واعترب أنــه »أنه بالنســبة للقاح، فليكن 
اللقاح جواز سفر، ألن أي شخص غر ملقح 
قد يتعرض ويعرض غره للخظر، لو أن املصاب 
بكورونا يبقى وحده مريض ال مشــكلة وال 
ندعو بهذا الكم للقــاح، أما وأنه معدي فإننا 
ندعو الجميــع للذهــاب اىل التلقيح، وهذا 
موضــوع يتعلق بالســالمة العامة، ويجب 

.» اتباع هذه املباد
وأوضح األبيض تعليقا عىل ســؤال حول 
موضوع  أتفهــم   « أنه   ،IMPACT منصــة 
بحسب  لكن  ودقته،  الشــخصية  املعلومات 
وزارة الداخليــة والبلديــات فــإن املوضوع 
يف  الشــخصية  واملعلومــات  مضبــوط، 
IMPACT هي رسية للغاية بحسب تطمينات 

الداخلية«.
من جهــة ثانية، أشــار وزير الصحة يف 
حديث صحــايف، إىل أن »االنفراجة يف أزمة 
الدواء باتت أكرث قربًــا«، محدًدا توقيت ضخ 
األدوية يف الســوق بني »األسبوع املقبل أو 

الذي يليه عىل أبعد تقدير«.
وذكر األبيض أن »أول الغيث ســيكون يف 
»املســتوردين  أن  مؤكدا  الكرنتينــا«،  مركز 
وأصحــاب املســتودعات ما فيهم يســلّموا 

الخاص قبل ما يسلّموا مرىض الوزارة«.

ــــ ــــل املدمني هي طــــالق مركــــ إلعــــادة ت ــــي ب ــــل ميقات مث
نصــــاف طرابلــــ : ســــنعمل حتمــــا علــــى  املولــــو

ال الســــنة ــــ ــــرن أحــــد أن باســــتطاعته اخت ــــان: ال يفك دري
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 » أطلق تجمــع »أم النور« وجمعية »املنه
الخريــة، برعايــة رئيس مجلــس الوزراء 
نجيب ميقايت ممثال بوزير الداخلية بســام 
املشــرتك يف طرابلس،  مولوي، مرشوعها 
مركز »فرصة« للوقاية وإعادة تأهيل املدمنني 
عــىل املخــدرات، يف قاعــة املؤمترات يف 
الدويل يف طرابلس،  معرض رشــيد كرامي 
وألقى كلمة قال فيهــا: »إن ارتفاع معدالت 
اإلدمــان عىل املخــدرات من قبــل رشيحة 
واســعة من الشــباب اللبنــاين، جعلنا يف 
الخطر،  ناقوس  مطلقني  ة،  دا تعبئة  حالة 
ألن من شــأن ذلك التأثر السلبي عىل واقع 
املجتمع يف نشــئه وتطوره ونوه. لقد قمنا 
بتشــديد اإلجــراءات يف أماكــن العبور إن 
عىل الحدود الربية واملــرايفء ومطار رفيق 
الكاملة  الدويل، ونعمل للســيطرة  الحريري 
عىل املنافــذ بالتعاون مــع املديرية العامة 
للجارك. ورغم الظروف القاســية التي متر 
بها األجهــزة األمنية، فقد نجحت يف اعتقال 
رؤوس كبــرة ومروجني، ومصادرة األطنان 
من املخدرات ومبتابعة يومية ودؤوبة مني. 
إال أن الواقع يشر اىل اســتمرار املستويات 
املرتفعة لإلدمان يف لبنان ألسباب عدة، منها 
البيتية  املتابعة  الوعي واإلرشاد وقلة  ضعف 
وصعوبة األوضاع املادية. لقد عملت شــعبة 

املعلومات ومكتب مكافحة املخدرات التابعني 
للمديرية العامة لقــوى االمن الداخيل عىل 
متابعــة تنفيذ الخطــط املوضوعة بحرفية 
واتقان، وقد أســفرت املتابعات اليومية عن 
تحقيــق انجازات كربى يف هــذا املجال عرب 
اقتحــام اوكار الرتوي التــي تتموضع يف 
املناطق الفقــرة مبعظمها. وال ميكن إغفال 
دور الجيش اللبناين يف هذا املجال ال ســيا 

يف مداهات معامل الكبتاغون«.
اضاف »إن أهم عالج لهذه اآلفة هي عملية 
التثقيف والتوعيــة يف املجتمع ألن القضية 
مجتمعية ومتس املواطنني بالدرجة األساس، 
من هنا رضورة عقد الــور والندوات، إىل 
متخصصني  متدربني  أشخاص  إرسال  جانب 
إىل املــدارس والجامعات مــن أجل تحصني 
الطلبة من الوقوع يف فــخ تجار املخدرات، 
وهذا ما تــدأب عىل القيام به املديرية العامة 
لقوى األمن الداخيل. فطرابلس الفيحاء التي 
تتصــدر هموم الرئيس ميقــايت وهمومي، 
طرابلس التي تحجز لنفســها أبدا املســاحة 
األكــرب مــن تطلعاتنا، ســنعمل حتا عىل 
إنصافها وإنصاف أهلها مبا يســتحقون من 
مشاريع تنموية، ســتبقى العاصمة الثانية 
للبنــان وجهة ور أعالنــا بالتعاون مع 

مؤسسات املجتمع الدويل«.

عبد  الشــيخ  الجمهورية  مفتي  اســتهل 
اللطيف دريان زيارته منطقة البقاع من دارة 
مفتــي زحلة والبقاع املرحوم الشــيخ خليل 
امليــس، وكانت يف اســتقباله عائلة الفقيد 
بلدية مسكة وأهايل  العلاء ورئيس  وبعض 
املنطقة. وقال دريان: »تعودنا عندما نأيت إىل 

البقاع أن نبدأ جولتنا بهذا البيت الكريم ». 
وردا عىل ســؤال عن تعيني مفــت للبقاع أو 
انتخابه، أجاب: »إن شاء الله اإلجراءات تسر عىل 
قدم وساق، ولوائح الشطب تتحرض ويف أوائل 
كل سنة نقوم بإعدادها، وعندما تسمح الظروف 

املناسبة سنجري االنتخابات بعون الله«. 
الــذي ضم رئيس  املرافق  ثم زار والوفــد 
املحاكم الرشعية السنية الشيخ محمد عساف 
والقايض الشيخ خلدون عرميط واملدير العام 
لصندوق الزكاة الشــيخ زهــر كبي، رضيح 
املفتي الراحل امليس، وقرأ سورة الفاتحة عن 

روحه الطاهرة. 
بعد ذلك، توجه مع الوفد إىل أزهر البقاع، 
وعقد دريان لقاء مع العلاء، وقال: »سأكون 
داعا لهذا الــرصح الديني حتى يقوم بدوره 
عىل أكمل وجــه، وحتى أيضــا نكمل هذه 

املسرة املباركة ». 
العام  ثم رعى مفتي الجمهوريــة املؤمتر 
الرابع التحاد العشائر العربية يف بلدة حو 

، يف منزل رئيس  الحرميــة يف البقاع الغر
االتحاد الشيخ جاسم العسكر، وقال: »نعيش 
يف وقت نســتطيع أن نقول فيــه ان بلدنا 
لبنان قد شارف عىل االنهيار. األزمات تتواىل 
عىل الوطن واملواطنني، وال أحد وال مســؤول 
وال مؤسســة تصدى لهذه األزمات. اىل متى 
التجاهل ملستقبل البلد ونهوضه ورقيه؟ قلت 
مرارا وتكرارا اختلفوا يف السياسة ما شئتم، 
أن تتوحدوا،  العليا يجب  املصلحة  امام  ولكن 
لسنا بطائفة نحن أمة كبرة وجزء من األمة 
الكبرة. نعم لبنان ومنذ تأسيســه تشــارك 
املسلم واملسيحي يف قيام هذا البلد، نحن جزء 
من معادلة. لبقاء البلد ال يســتطيع احد ان 
يتجاهلنا او يهمشــنا، نحن األساس يف هذا 
الوطن مــع بقية املخلصني. ال يفكرن احد ان 
باســتطاعته ان يختزل املسلمني السنة، هم 
عيشــهم  عىل  يحافظون  وطنيون  لبنانيون 
املشــرتك أمام بقية إخوتهم يف لبنان، هذه 

هويتنا العربية واإلسالم منهجنا«. 
وعن االنتخابات النيابية، قال: »ال بد ويجب 
أن تجرى االنتخابات يف موعدها املحدد، وهذا 
مطلب عام عنــد جميع اللبنانيني. من يحاول 
ان يعرقل او يؤجل هذا االســتحقاق نقول له 
انك واهــم واهم واهم، ويف صناديق االقرتاع 

سنضع ضمرنا ووطنيتنا ».
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ــحــكــومــي« ال ــا  ــنـــوايـ الـ ــالن  ــ ــ ع « وراء  ــة  ــي ــس ــرن وف مــحــلــيــة  ــاالت  ــصــ ــ النيابيـــــةت اإلنتخابـــــات  تجـــــر  أن  نتمنـــــى  قبـــــالن: 
ـــــان تقـــــرر الوحـــــدة الوطنيـــــة« ـــــعار: »مصيـــــر لبن تحـــــت 

الخـــــــــــازن: الخـــــــــــراج البلـــــــــــد مـــــــــــ دوامـــــــــــة االفـــــــــــال

ســـــــــــليمان: »املطلـــــــــــوب واحـــــــــــد «  

جة  نا ــة  ــوازنـ املـ  : نــحــا ــوال  ــق ن
ــات فــــي مــوعــدهــا  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ واالن

فرصـــــــــــة  اإلنتخابـــــــــــي  اإلســـــــــــتحقاق   : عـــــــــــود
ــــه ــ ــ ــ ــــــى ألقـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ ــ ــــود بلدنـ ــ ــ ــ ــا ليعـ ــ ــ ــ ــ ــا اغتنامهـ ــ ــ ــ ــ علينـ

ال تســـــوية  وراء قرار عـــــودة »الثنائي« عـــــ مقاطعة اجتمـــــاع الحكومة

نــي وقــف مقاطعــة »الثنائــي الشــيعي« للحكومــة عــ جلســات الحــوار؟ هــل ت
ة « بي حارة حري والبيا عودة ايجابية »تعوم« العهد ومجل الوزراء و »خط ساخ

فادي عيد

يتوقــع أن تتبلور ظروف 
التسوية أو املخرج الذي حصل 
بــني األطراف السياســية، 
تحديــد  إىل  أّدى  والــذي 
جلســة للحكومــة، وينقل 
وفــق املعلومــات من أكرث 
من مصدر ســيا مواكب 
وعىل بّينــة من اإلتصاالت، 
بأن هناك لقاءات جرت بعيداً 
عن األضواء، ومثة مشاورات 
رئاسية  مرجعيات  بني  جرت 
وسياســية أّدت إىل تسوية 
تهدف إىل ترتيب امللفات، بدءاً 
وعودته  الوزراء  مجلس  من 
امللــف  إىل  اإلجتــاع  إىل 
عودة  خــالل  من  القضا 

التحقيقات مع الوزراء والنواب إىل اللجنة النيابية، 
أي بــأن تكون محاكمتهم يف مجلس النواب وليس 
خارجه، وهذه النقطة التي ُحِسمت كانت مدخالً من 
أجل العودة إىل مجلس الوزراء، إنا من خالل جلسة 
واحدة، ومبعنى أوضح، أن هذه التســوية أو املخرج 
، وخصوصاً عىل  القضا مل يُحســا بشكل نها
، إنا، ويف حال كان هناك اتفاق  الصعيــد القضا
بني هذه املكّونات السياسية والحزبية، فإن مجلس 
الوزراء سيعود إىل عمله كاملعتاد من خالل الجلسات 
الدوريــة، ولكن أيضاً ويف حال اســتمّر التعطيل، 
فــإن ميقايت ملتزم بدور حكومته القايض بإجراء 
اإلنتخابــات النيابيــة وعدم اإلســتقالة إىل حني 
حصــول اإلنتخابات النيابية، وانتخاب رئيس جديد 
للجمهوريــة، وهذه األمور أكدها مرجع ســيا 
يف مجالســه نقالً عن السفرة الفرنسية يف لبنان 

آن غريــو، التي أكدت بأن الحكومة اللبنانية باقية، 
وفرنسا لن تسمح أو تقبل باستقالة رئيسها، وهذا 
ما قيل له من قبل كبار املســؤولني الفرنسيني، ويف 

طليعتهم الرئيس إميانويل ماكرون.
وعــىل خط آخر، مثة معلومات بأن عودة مجلس 
الــوزراء إىل اإلنعقــاد، ال يعني أن هناك توافقاً بني 
القوى اإلئتالفية املشــاركة يف الحكومة، ال بل هي 
تّتجه إىل مزيد من اإلنقســام والخالف فيا بينها، 
ويُتوقع بأن تشــهد األسابيع املقبلة إعالن جبهات 
سياسية وعودة إىل مرحلة اإلصطفافات التي كانت 
سائدة خالل مرحلة ٨ و1٤ آذار، يف حني مثة أجواء 
موثوقة تشر إىل أن اإلتفاق الذي حصل عىل عودة 
مجلس الوزراء إىل اإلنعقاد، إنا كان ضمن عناوين 
محّددة تتمحور حول مناقشــة املوازنة، إىل قضايا 
إجتاعيــة وإقتصادية ملّحة، عىل أن ال تتضّمنها 
أي بنود سياســية أو إثارة مســائل تعيد األمور إىل 

املربــع األول، وتــؤدي إىل 
وهذا  الوزراء،  مجلس  تغير 
ما حّذر منه الرئيس ميقايت، 
الــذي أخــذ موافقة من كل 
الحكومة  يف  املمّثلة  القوى 
بأن ال يثار داخل الجلسة أي 
أو  قضائيا  أكان  موضــوع، 
سياسيا، بل حرص كل امللفات 
يف خانة القضايا اإلجتاعية 
واإلقتصادية وبناًء عليه، أخذ 
وعداً مــن املعنيني، وبالتايل 
ستكون هذه الجلسة مبثابة 
اختبار جّدي ملا سيكون عليه 
عمــل مجلس الــوزراء يف 
مرحلة الحقــة، فإما تكون 
الصفقة والتســوية شاملة 
ومحســومة ليعود املجلس 
اإلنعقاد، وإال فإنه ومن  إىل 
جديد سيتحّول إىل مجالس وزارية مصّغرة وتكون 
الحكومة لترصيف األعال، وبالتايل، مثة ترّقب ملا 
ســتضفي إليه املرحلة املقبلة يف ضوء ترّقب بعض 
املحطــات الداخلية واإلقليميــة ليبنى عىل اليشء 
مقتضاه عىل كل املسارات السياسية واإلقتصادية، 

وصوالً إىل اإلنتخابات النيابية والرئاسية.
لذا، فإن ما جرى ال يعدو كونه اختبار نوايا، ويف 
الوقت عينه مصالح سياســية وانتخابية متداخلة 
ملعظم املشــاركني يف الحكومة وخارجها، دون أن 
يعني ذلك أن العودة إىل مجلس الوزراء كانت ضمن 
توافق القوى املشاركة فيه، بل أن مقتضيات املرحلة 
هي من فرض انعقاد هذه الجلسة، وربطاً بالتدهور 
اإلقتصادي املســتمر، وحيث مل يعد يف مقدور أي 

طرف أن يتحّمل تبعاته.

وجه املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن يف بيان، الشــكر للــه »عىل الخطوة 
الوطنية التي قــام بها الثنا الوطني والتي 
ستفتح البلد سياسيا وتزيد من فعالية األدوات 
الحكوميــة بوجه أخطر األزمات التي ترضب 

لبنان«. 
وقــال: »يتأكــد مجددا أن لبنــان يعيش 
بوحدتــه الوطنيــة ورشاكته السياســية 
وتضامنــه اإلنقاذي الكبــر، وهذا ما نبني 
عليــه كمدخل رضوري لحايــة لبنان من 
أي عاصفــة انتخابيــة، ونتمنى أن تجري 
مصر  شــعار:  تحت  النيابية  اإلنتخابــات 

لبنان تقــرره الوحدة الوطنيــة والرشاكة 
تأكيد وحاية  املسيحية بخلفية  اإلسالمية 
بخاصة  القوية،  الوطنيــة  الدولة  مرشوع 
أن تجربة الســنوات الســابقة مرة جدا ألن 
مزيــدا من شــلل الدولة يعنــي مزيدا من 
املال والدوالر واألســواق والفلتان  دويالت 
واملافيات وغرها عىل حســاب  واملــزارع 
الدولــة الجامعة والعدالة الضامنة، كا أن 
فتح لبنان سياســيا يؤكد أن سلة كبرة من 
الحلــول تبدأ من الداخل وتعزز معنى القيمة 
والســيادة الوطنية والورشة اإلنقاذية التي 
 يجــب أن يتحملها اللبنانيون بأنفســهم«.

أبدى الوزير السابق وديع الخازن، يف بيان، 
»كل التأييد الســتئناف مجلــس الوزراء عقد 
جلســاته«، داعيا الحكومة إىل »عدم حرص 
هذا التحول اإليجــا يف موضوع املوازنة، 
بــل إىل متابعة نشــاطها الطبيعي إلخراج 
البالد من دوامة اإلفالس ومســتنقع الجمود 
واملحاور اإلقليمية والدولية«، مناشدا الوزراء 

جميعا »وضع مصلحة البالد والشعب فوق أي 
مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة«. 

وإذ رأى يف هــذه الخطوة »إتزانا وتصويبا 
للمســار وإراحة لنفــوس املواطنني وإزاحة 
للغيــوم امللبدة«، أمل أن تكون »فاتحة ملرحلة 
واعدة وانطالقة جديدة للوطن وعودة الحياة 

إىل مؤسساته الدستورية«. 

كتب الرئيس ميشــال ســليان: »أحد مبــارك مها كانت 
االســباب الكامنة وراء اعالن  حزب الله وامل مشاركتها يف 
جلسات الحكومة )الجل اقرار املوازنة فقط او دون  رشوط؟( 

فهو موقف مفيد وواجب«  . 
وقال: »اكان السبب هو فقدان نصاب الهيئة العامة ملحكمة 
التمييز ام الحاجة اىل  اقرار املساعدات االجتاعية وبدل النقل 
للموظفني ام غر ذلك فهو موقف جيد. لكن  من املؤكد انه ليس 
جائزة ترضية نتيجة البوادر االيجابية التي ترشــح من اتفاق 
 فيينا، والنقبل ان يكون كذلك  «، مضيفا »كان ينبغي العمل عىل 
ان يأيت انعكاس نجاح فيينا اســتعادة ســيادة الدولة  وتحييد 
لبنان واســتعادة ايران لالســلحة الصاروخية املنترشة عىل 
االرايض اللبنانية  وتطبيق القرار 1701 وكافة مندرجاته متهيداً 
الستكال تطبيق الطائف«  . وختم سليان قائال لالسف: »مرة 

مهتمة برصاعات النفوذ الداخلية واملطلوب هو  واحد »   . 

رأى النائــب نقوال نحاس أن »التقدم الذي أحرز يف املوازنة 
العامــة واملفاوضــات مع صندوق النقد الــدويل ويف ملف 
الكهربــاء، هو ما دفع ثنا أمــل - حزب الله اىل اتخاذ قرار 
حضور جلســات مجلس الوزراء املخصصــة إلقرار املوازنة 

العامة«.
وأشــار يف حديث اذاعي، اىل أن »الرئيس نجيب ميقايت ما 
زال عىل موقفه من عدم التدخل يف عمل القضاء، والخالفات 
ة«. وقال: »املوازنة باتت ناضجة،  عىل هذا املوضوع ال تزال قا
وعندما تحال عىل األمانة العامة ملجلس الوزراء ستتم الدعوة 
تلقائيا اىل جلسة«، مشددا عىل أن »االنتخابات النيابية حاصلة 

ال محالة، وميقايت مرص عىل إقامتها يف موعدها«.
وأشــار اىل أن »جهدا كبرا يبذل يف ما خص خطة التعايف 
االقتصادي، ويرتكز عىل الحفاظ عىل مكتســبات املودع وان 
كان لسنوات عدة«. ودعا اىل »العودة اىل التعاطي باللرة ألن 
الدولرة آفة ذبحت لبنان«. وقال: »من املمكن أن يعطي صندوق 
النقــد الدويل األموال للبنان إذا رسعــت وترة العمل، وليس 

بالرضورة االنتظار اىل ما بعد االنتخابات«.
وتحدث عن »صعوبــة يف تأمني متويل البطاقة التمويلية 
من خالل تحويــل قرض النقل اىل قرض لتمويلها«، الفتا إىل 

أن »العمل يجب أن يكون عىل قرض جديد خاص بالبطاقة«.
وتوقع أن »ينخفض ســعر رصف الدوالر اىل أرقام مقبولة 
بعد اجتاع مجلس الوزراء واالتفاق عىل األمور الشائكة التي 

قد توحي بحلحلة يف املستقبل«.

بروت  مرتوبوليت  ترأس 
االرثوذكس  للروم  وتوابعها 
عــوده،  اليــاس  املطــران 
قداس االحــد يف كاتدرائية 
يف  جاورجيوس  القديــس 
وســط بروت، وألقى عظة 
قــال فيهــا: »أصبح تعطيل 
للوصول  وسيلة  املؤسسات 
إىل الهدف، وتشويه الحقائق 
 ، إحدى أدوات العمل السيا
وأصبح معظم الناس يسعون 
بســبب  القبيح  الربح  وراء 
األوضاع التي نر بها، ولهذا 
مل يعد أحــد ينظر إىل أخيه 

عــىل أنه صورة للخالــق، أيقونة، كا ذكرنا 
ســابقا. كل من هو يف الراحة املادية يريد أن 
يربح املزيد ويسعى إىل الغنى الفاحش وحفظ 
املال، ولو عىل حساب صحة اآلخر وحياته، أي 
الفقر واملريض واليتيم وكل محتاج. املسؤول 
يريد أن يبقى مسؤوال، حتى ولو اضطر عىل أن 
يصم أذنيه ويعمي عينيه ويقتل ضمره، أمام 
ما يشاهده من ذل يصيب الشعب بسبب جشعه 
وبســبب طمعه بالسلطة وتعلقه باملركز. أما 
الشــعب، فبدال من أن يكون يــدا واحدة، ألن 
الفســاد أصاب الجميع بال تفرقة بني فئة أو 
أخرى، ما زال وباء التحزب األعمى يســترشي 
بينهم وعبــادة الزعيم وتقديــس الحزب أو 
الطائفة واجب بنظرهم، ال يحكمون عقولهم 
وال يفتحــون عيونهم عىل الحقيقة املرة: كل 
ء ينهــار عىل رؤوس الجميــع. اإلنهيار 
تتســارع وترته، والدوالر يجتاح ما تبقى من 
مدخرات، والفقر يغزو الشعب واليأس يعم يف 
ظل تباطؤ مميت يف حاية الشعب والسعي 
إىل اإلنقاذ، وتعطيل املؤسسات وشل أعالها، 
وغيــاب األصوات املنــددة، واملواطن عاجز، 
والقضــاء مغلوب عىل أمــره. أال يدعونا هذا 
األمر للتساؤل؟ هل اعتاد الشعب عىل الخوف 
والــذل والخنوع؟ اللبنــاين كان دوما يحمل 
شعلة الحرية والكرامة، فاذا تغر؟ إذا كانت 
الفرصة مؤاتيــة للتغير الحقيقي، وإن كان 

الشــعب صادقا يف ما يقوله يوميا، أملنا أن 
نشهد تغيرا حقيقيا جذريا نأمله نحو األحسن 
واألفضل لبلدنا وشــعبه. إن يوم اإلستحقاق 
اإلنتخا ليس يومــا للنزهة، بل هو فرصة 
عىل الجميع اغتنامها حتى يعود بلدنا إىل ألقه 
فرتفرف رايته مجددا بفخر واعتزاز ســلبها 
كل مــن ارت بأن يصبح لبنان مطية ومقرا 

للغرباء والنزالء«. 
أضاف »الشــعب الذي يحرتم قانون بالده 
ويعتمد مساءلة ومحاسبة من ينتهك القواعد 
وال يحرتم القانون، ولو كان مســؤوال كبرا، 
شــعب يســتحق االحرتام والتقدير. وها هو 
رئيــس وزراء بريطانيا يواجه وحيدا شــعبه 
ومســؤولني يف حزبه، ال طائفة تحميه، وال 
قبيلة تغطيه، وال حزب أو محازبون يرفضون 
املس به. مل تعــان بريطانيا يف عهده انهيارا 
ماليا وإقتصاديــا، وال عزال دوليا، وال تقهقرا 
إجتاعيــا أو فقرا وجوعــا، ومل تهبط قيمة 
عملتهــا أو انقطع الدواء أو عمت الظلمة. ما 
اقرتفــه هو عدم احــرتام قرار مفروض عىل 
الجميع. لقد طالب الشــعب بااللتزام بقواعد 
الحجــر والتباعد وعدم التواجد يف تجمعات، 
وجمــع أصدقاءه يف مقره، فطالبه الشــعب 
باالســتقالة، وقد يكون مضطرا عىل مغادرة 
مقره وحيــدا، خائبا، ألن ال أحد يقبل، يف بلد 
يحرتم نفســه ودستوره وقوانينه، أن ال يكون 

املسؤول فيه مثاال يحتذى«.

هيام عيد

مــع إعالن »حــزب الله« 
موافقتها  »أمــل«  وحركة 
عىل العودة إىل املشاركة يف 
أعال مجلس الوزراء من أجل 
إقرار املوازنة العامة للدولة، 
ومناقشــة خطــة التعايف 
اإلقتصادي، ارتسمت معادلة 
سياسية جديدة عىل الساحة 
انطلق  بحيــث  الداخليــة، 
،عىل  مسار مختلف وإيجا
أكرث مــن صعيد محيل، كا 
تالحظ أوســاط نيابية يف 
كتلًة بارزة، إذ أنه، وبعد أكرث 
من ثالثة أشــهر عىل تعليق 
جلســات مجلس الوزراء إثر 
والحركة  الحــزب  اعرتاض 

عــىل إجراءات املحّقق العديل يف ملف انفجار مرفأ 
بروت القــايض طارق البيطار، ارتفع منســوب 
اإلحتقــان والتوتر الداخيل عىل صعيد العالقات ما 
بني الرئاسات الثالث، ومل يؤد طرح الحوار الوطني 
يف قرص بعبدا من قبل رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون، إىل إيجــاد نقاط ارتكاز تجمــع ما بني كل 
القيادات السياسية والحزبية، وكان اإلنسداد حتى 
وصل تأثر ذلك إىل اإلدارات واملؤّسســات الرسمية 
واملصالــح العامــة، فتعطّلت الخدمــات الحيوية 
للمواطنني كا حصل أخراُ بالنســبة لإلتصاالت، 

عىل سبيل املثال ال الحرص.
وتؤكد األوســاط النيابية نفســها، أن اإلجتاع 
املقبــل للحكومة، لن يكون يف األســبوع الحايل، 

إذ أن مــرشوع قانون املوازنة للعام الحايل مل يُنجز 
بعد يف وزارة املال، حيث تشــر املعلومات املستقاة 
من مصــادر مواكبة، إىل أنــه كان من املتوّقع أن 
ينهي وزير املال يوســف خليل، األسبوع املقبل هذا 
املرشوع، ولكن األوساط نفسها، تتحّدث عن أن هذه 
يع وترة العمل  املهلة قد تشــهد تعديالً، لجهة ت
إلنجاز هذا املرشوع، وبالتايل انعقاد مجلس الوزراء 

يف أقرب وقت ممكن.
ومن ضمن هذا الســياق، فإن األوساط النيابية 
ذاتها، اســتبعدت أن يكون هذا اإلعالن، ناتجاً عن 
اتفــاق قد حصل يف الكواليس السياســية، حول 
التحقيــق العــديل الذي يجريه القــايض بيطار، 
وبالتايل، فإن قرار املقاطعة، له أسبابه الدستورية 
ويندرج يف ســياق اللعبة الدميقراطية، وبالتايل، 

وبعدما باتت األوضاع العامة 
تستلزم انعقاد جلسة ملجلس 
الــوزراء، خصوصاً من أجل 
إقرار املوازنة العامة وتأمني 
انتظام عمل املؤّسسات، أ 
القرار بالعــودة إىل طاولة 
مجلــس الــوزراء، عىل أن 
هذه  إقــرار  بهدف  تكــون 
املوازنــة وخطــة التعايف، 
وذلــك عشــية اســتئناف 
املفاوضات مع صندوق النقد 
األوساط  وتشــر  الدويل. 
يف هــذا املجــال، إىل األثر 
املبارش لهــذه الخطوة عىل 
لجهة  وذلك  العام،  املشــهد 
اللرة  رصف  ســعر  تحّسن 
ولجم ارتفــاع الدوالر، عىل 
أن تظهــر تداعيات إيجابية 

أخرى اعتباراً من األسبوع الحايل.
لكن الهــدف األكرث فاعلية، والذي ســيتحّقق 
عــىل املدى البعيد، ومن ضمن قــرار عودة وزراء 
»الثنا الشــيعي« إىل حضور جلســات مجلس 
الوزراء، بحســب األوســاط عينها، هــو التأكيد 
عىل أهمية إجراء اإلســتحقاق اإلنتخا النيا 
يف موعــده املحّدد، كون عــودة العمل الحكومي 
وتطويــق كل عنارص التشــّن والتصعيد والتوتر 
يف املشــهد الســيا الداخيل، سيشكّل عامالً 
دافعاً نحو تأمني الظروف السياســية والدستورية 
لحصول اإلنتخابات يف املوعد املقّرر يف أيار املقبل، 
وبالتايل، سحب كل الرهانات عىل إمكانية التأجيل 

بسبب التأزّم السيا وحال الشلل الحكومي.

ضاحي عيل 

الشــيعي« وقف  »الثنا  فاجأ قرار 
املقاطعة لجلســات مجلــس الوزراء، 
والداخــــل  واملراقبــني  الخصــوم 

والخــارج.
ولعل اكــرث املتفاجئني هــو تحالف 
٨ آذار وال ســيا حلفــاء حــزب الله، 
وخصوصـــاً ان القــرار اتخــذ بدقة 
مــــتناهية وبهـــدوء يف اليومــني 
املاضــــيني وعىل مستوى قيادي رفيع 

الطرفني. بني  املستوى 
 وهذا ما يؤكد وفق اوساط رفــيعة 
ان  الشــيعي«  »الثنا  يف  املســتوى 
»حركــة امل« وحزب اللــه ال يعملون 
فــــي ســوق البازارات والتســويات 
عنــــدما تكون املصلحة الوطنية هي 

. لعليا ا
ان كلفة مقاطعة  وتكشف االوساط 
عالية  كانــت  للحكومــة   » »الثنــا
الشــيعي وجمهوره  التحالــف  عــىل 

اوالً ، وعــــىل الحكومــة والبلــد والشــعب. ولكن كان 
هــذا الخيــــار باالكــــراه بعدما رفــض كل من رئي 
الجمهـوريــــة ميشــال عـون والحكومة نجيب ميقايت، 
وضع حد لالهـــرتاء القضا ووقف »التســيب« الحاصل 

واالستنسـابية.
وتضيف االوســاط ان مل يبق احد طيلة االشــهر الثالثة 
املاضيــة من عــدم انعقاد الحكومــة، اال وحّمل حزب الله 
تحديداً وبالطبع حركة امل مســؤولية التعطيل وانهيار البلد 

الدوالر.  وفلتان 
وتشــر اىل ان هناك ماكينات اعالمية وسياســة تبث 
السموم واالكاذيب وتفربك االخبار والفيديوهات عىل مدار 
الســاعة وايام االسبوع وشهور السنة  لتخلص اىل ان كل 
»البالء يف لبنان والعامل، بسبب حزب الله وسالحه، ودعمه 
للعهد وتحالفه مع ايران وسوريا والحوثيني واملعارضة يف 

واليمن« السعودية 
لذلك تقول االوســاط، ان العودة امليمونة، هي لوقف هذه 
املهزلة وســد هذا الباب، وخصوصاً ان العودة مربوطة بـ 

»إقــرار املوازنــة العامة للّدولة ومناقشــة خطة التعايف 
االقتصــادي، وكل مــا يرتبط بتحســني الوضــع املعييش 
 » والحيــايت للّبنانّيني«، حســب ما جــاء يف بيان »الثنا

امس االول.
كا تكشف االوساط ان هناك بعض الحلفاء وبعد تبلغهم 
القرار ربطــوا بني العودة اىل مجلس الوزراء وتعرث طاولة 
الحــوار والتي ترك الرئيس عون الدعوة اليها مفتوحة ومن 
دون ان يحــدد موعد لجمع رؤســاء الكتل واالقطاب الـ 7 

آذار و »الثنا الشيعي«.  ٨ يف 
وتشــر اىل ان هــذه القــوى يف ٨ آذار وهي التي كانت 
نصحــت عون بالعــدول عن عقد طاولة الحــوار والدعوة 
اليها، ترى انه تســبب بانتكاســة معنوية وليس سياسية، 
ألن عــون مها فعل ســيطاله املرتبصــون والخصوم يف 
الداخل باالنتقاد، وال ســيا القوات واملستقبل واالشرتايك 
لتحالفــه مــع حزب اللــه ولدعمه النائب جربان باســيل 

ورئاسياً. سياسياً 
اما البعــد الثالث لهذه العودة فرتاها االوســاط البازرة 
يف »الثنــا الشــيعي«، متعلقة بكف يــد القايض طارق 

البيطار عن تحقيقات املرفأ، مع تجميد 
قــرار الهيئة العامة ملحكمــة التمييز 
بعــد تقاعد احــد اعضائها القضاة منذ 
يومني، وبالتــايل مل تعد صالحة للبت 

النصاب. فقدان  بسبب  قرار  بأي 
وبالتايل يتحقــق مطلب مبد ولو 
«، يف انتظار  جز ومرحيل لـ »الثنا
ايجــاد حــل من داخــل الحكومة: إما 
بإقالة البيطار مبرســوم من الحكومة 
وبعــد اقرتاح من وزيــر العدل كا تم 
تعيينــه،  وإما اصــدار البيطار القرار 
االعىل  املجلس  تفعيــل  واخراً  الظني، 
مجلس  يف  والوزراء  الرؤساء  ملحاكمة 
النواب بجلســة عامة يدعو اليها رئيس 

مجلــس النواب نبيه بري قريباً.
يف املقابــل تكشــف االوســاط ان 
التواصــل مل تنقطع بني عون  خطوط 
وحــزب الله وبني حــزب الله ورئيس 
»التيــار الوطني الحر« وقد تم تزخيمه 
بـــ »خط ســاخن« بغــض النظر عن 
هويــة الزائرين واملتصلني من الجانبني 
يف الفــرتة املاضية، ومنذ عيد امليالد وصعوداً، وهو تواصل 
متقــدم انتخابيــاً وسياســياً، ويصب يف إطــار التهدئة 
وتصويب النقا وتصحيح الشــوائب يف العالقة بني حزب 

»التيار«. و  الله 
اي، ان الرتحيب  يف املقابل تكشــف اجواء بعبدا والــ
«، هو الســائد مع توقع مرحلة  واالرتيــاح بعودة »الثنا

جديــدة وتفاؤل بانتاجية حكومية اكرب. 
ولكن هذا ال يعني تفكيك كل االلغام امام الحكومة، ولحل 
مشــكالت البلد الطارئة والداهمة من ضبط ارتفاع الدوالر، 
ووقف االحتكار والتالعب باالســعار ورصف املســاعدات 
االجتاعية ومســتحقات االساتذة واملتعاقدين، والتي تبدأ 
حلولها من اقرار املوازنة رسيعاً ونقاشــها داخل الحكومة 

النواب. مجلس  اىل  واحالتها 
وتتوقع االجواء، ان يكون هناك جلســة حكومية خالل 
، مع اقرتاب وزير املال من انهاء املوازنة  اسبوع كحد اق
ووضع اللمســات االخرة عليها مع رئيس الحكومة نجيب 

ميقايت.

و يلق 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 17 كانون الثاين 2022

؟  مـــــــــــــــاذا يـــــحـــــصـــــل فـــــــــي طـــــــرابـــــــلـــــــ

دموع االسمر

يكاد ال مير يوم يف طرابلس دون وقوع جرمية قتل...
مسلسل القتل بات من يوميات املدينة املنكوبة، يف اسبوع 
واحد ثالثة قتىل، آخرها جرميــة قتل يف مدينة امليناء ذهب 
ضحيتها محمود بيضون ومواطن آخر التهمته النران عندما 

كان يحاول انقاذ بيضون وزميله فق يف حريق املصنع...
وقبله اكرث من قتيل، وحوادث امنية شــبه يومية، عدا عن 

عمليات تشليح وسطو ورسقات...
الظروف معيشــيا  االيام متــر باصعب  فطرابلس هــذه 
واقتصاديا واجتاعيا وامنيــا... مدينة مهملة عىل مختلف 

املستويات،تفتقد اىل االمان يف شوارعها...
تصفية حســابات يف الشوارع، والســالح املتفلت يف كل 
مــكان... وعند حلــول الظالم عمليات تشــليح يف طرقات 

مظلمة...
الفوىض ســيدة املوقف اينا ذهبت يف املدينة... ثم حلت 
الكارثة البيئية حني توقفت )الفاجيــت( عن جمع النفايات 
التي تكدســت يف الشــوارع لتزيد الطني بلة، نتيجة ارضاب 
عال الرشكة الذين مل يقبضوا مســتحقاتهم منذ أشهر ويوم 
امس عاود العال اعالهم بعد وعد بحل جز الزمتهم بفك 

أرس مستحقاتهم يف وزارة املالية...
وتقفل يوميا اهم املجمعات التجارية يف املدينة والتي كانت 
، فيا  تشــهد اقباال من فئات مختلفة من املجتمع الطرابل
شوارع اشــتهرت كونها الرشيان االقتصادي للمدينة كشارع 
عزمي ونديم الج والضم والفرز باتت شــبه خالية اال من 
بعض املارة والسيارات، بعدما اقفلت معظم محالتها التجارية 

، وتراجع نسبة البيع  بسبب ارتفاع فاتورة االشرتاك الكهربا
بعد ان فقدت اللرة اللبنانية قيمتها حيث يحتاج املواطن اىل 
حمل كيس كبر يضع فيه االموال لرشاء حاجته الن الحقيبة 

مل تعد تتسع لرزم العملة اللبنانية.
وتشهد منطقة التبانة اشــكاالت فردية يوميا ينت عنها 
اطالق رصاص وســقوط قتىل وجرحى ما استدعى اىل رفع 
حالة القلــق يف املدينة من ان يكون هناك ســيناريو دموي 

جديد يحرض للمدينة يف ظل غياب االمن واالمان. 
كذلك احياء اخرى يف املدينة تشهد عمليات سطو ورسقات 
لســيارات ودراجات نارية ومحالت وحتى املنازل مل تســلم 
من العصابات، والغريب يف االمر ان معظم شــوارع طرابلس 
مجهــزة بكامرات مراقبة عالية الدقة تســاعد يف كشــف 
العصابات والسارقني يف ارسع وقت، لكن بسبب ارتفاع سعر 
صفيحــة البنزين والتي قاربت ٤00 الف لرة دفعت عدد كبر 
من املوظفني يف املؤسســات الرسمية اىل عدم االلتزام بدوام 
اعالهم االمر الذي رفع منسوب الفوىض يف كل املؤسسات 

الحكومية.
كل ما يجري يف املدينة من فوىض واهال وبؤس وحرمان 
بني االطفال مرهون  وتعطيل للمدارس وارتفاع نســبة املت
بالطبقة السياسية املتخاصمة مع بعضها عىل حساب الوطن 
واملواطنني عىل امل ان تكون نتائ االنتخابات تحقق تطلعات 

اهايل طرابلس وكافة اللبنانيني لبناء الوطن من جديد.
فاملشهد الطرابل حزين ومؤمل واي زائر للمدينة يالحظ 
واقع املدينة املهمل ما يطرح عالمات اســتفهام حول دور 
نواب املدينة وقياداتها ورس اهالهم لها وترك اهلها يعيشون 

تحت خط الفقر ويف ظروف قاسية من االهال والحرمان .

ــا  ــ ــه ــ ــاع ــ ــف ــ ســـــــعـــــــار عــــلــــى ارت ــر بـــــقـــــاء ا ــ ــك ــ ــن ــ ــت ســــعــــد اســ
اســتهجن األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي النائب  
أسامة ســعد،  بقاء األســعار عىل ارتفاعها غر املربر عىل 
الرغم من االنخفاض النســبي األخر يف سعر رصف الدوالر، 
مســتنكراً غياب وزارة االقتصاد وســائر األجهزة الرسمية 
املعنية عن القيام بواجبها يف التصدي للتالعب باألسعار ويف 
منع االحتكار. كا دعا املواطنني والهيئات و اللجان الشــعبية 
إىل التحــرك وفضــح املحتكرين واملتالعبني بأســعار املواد 

االستهالكية ومواجهتهم مبختلف األساليب املناسبة.
ولفت يف بيان اىل أنه »عندما يرتفع  سعر الدوالر  يسارع أرباب 
االحتكارات إىل رفع أسعار املواد االستهالكية أضعافا مضاعفة، 
بينا عندما يرتاجع سعر الدوالر، كا يحصل حالياً، فإن أسعار 
الســلع تبقى مرتفعة من دون أي مربر، ويف كال الحالتني يقع 

املواطنون من أصحاب الدخل املحدود واملتوسط ضحية املضاربة 
عىل العملة الوطنية، وضحية االحتكارات، حتى أصبحوا عاجزين 

عن تأمني الحد األد من متطلبات العيش الكريم«.
وتابع: »لقد بات معروفاً أن املضاربني عىل العملة الوطنية 
يف  الســوق الســوداء يحظــون برعاية أطــراف املنظومة 
الحاكمة كا بات معروفاً أن  مرصف لبنان  وعدد من املصارف 
والــرشكات املالية هم املضاربون األساســيون يف الســوق 
الســوداء، ومل يعد خافياً عىل أحد أن املحتكرين الكبار الذين 
يتحكمون بأسعار املواد االستهالكية األساسية إنا يحظون 
بحاية أطراف املنظومة الحاكمة.. هكذا مل تكتف املنظومة 
قة أموال اللبنانيني وودائعهم ومداخيلهم، بل هي تواصل  ب

امتصاص ما تبقى من دماء يف عروقهم«.

ل في  الطري الجديدة  خماد حري من فوج االطفاء:  

أفادت دائرة العالقــات العامة يف بلدية 

بروت، أنه عند الســاعة 22:00 من تاريخ 
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بروت حريقــاً اندلع داخل إحــدى املنازل 

يف منطقة الطريق الجديدة شــارع املي 

، حيث عملــت فرق االنقاذ  ، بناية مكدا

يف الفــوج عىل إخالء املبنى من الســكان 

بالتزامــن مع عمليات االطفــاء ومكافحة 

النــران، ومتت الســيطرة عــىل الحريق 

والحؤول دون امتداده اىل األبنية املجاورة، 

كا عمــل رجال االطفاء عىل انقاذ عدد من 

القطط بعد تعرضهم لالختناق جراء الدخان 

الحريق، وقد اقترصت  الناجم عــن  الكثيف 

االرضار عىل املاديات.

ــا:  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ب الــــــــلــــــــه و»أمــــــــــــــــــــــل« بـ لــــــــقــــــــاء لــــــــحــــــــ
ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــيــــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ حــــــــريــــــــصــــــــون عـ

ناقشت قيادتا  حركة امل 
و حزب الله  اجتاع عمل يف  

بعلبك ، بحضور نواب التكتل 
وانضــم اىل االجتاع وزير 
األشغال العامة  عيل حمية 
ومسؤولو الشؤون البلدية 
واالختياريــة يف الحركة، 
والعمل البلدي يف حزب الله، 
بشــؤون حياتية وانائية 
واقتصادية عىل خلفية قرار 
اتخذته القيادتان عىل ضوء 
البيان الــوزاري الذي أعلنا 
فيه استعدادها ووزرائها 
لحضــور جلســة مجلس 
الــوزراء ملناقشــة خطة 

التعايف االقتصادية.
وأكــدت القيادتــان، يف 
بيان تاله رئيس تكتل  بعلبك 
الهرمل  النائب  حسني الحاج 

حســن  »حرصها وموقفها الوطني ومسؤليتها الوطنية 
امام الشــعب اللبناين بأجمله وحرصهم عــىل مصالح هذا 
الشعب والدستور وعىل واحرتام القانون. وأن ما يتعلق بقضية 
املحقــق العديل يف جرمية املرفأ هي قضية ما تزال تبقى قيد 
املتابعة يف االنحراف الخطر الذي اصاب التحقيق عن مساره 
للوصول اىل الحقيقة ويف استنســابيته وخرقه للدســتور 
وتغّول هذا القايض ومن يحميه من القضاء والسياســة  عىل 
املجلس النيــا صالحيات املجلس النيــا عىل محاكمة 
ومالحقة الوزراء والرؤســاء اذا كانوا قــد ارتكبوا جرماً يف 
فرتة من الزمن وبالتايل االستنسابية والتغول واالخطاء التي 
ارتكبها  طارق بيطار ستبقى قيد املتابعة من حركة امل وحزب 
الله. باملقابل فإن املوقف الذي اعلن امس االول الجل مصلحة 
اللبنانيني وتيسر شؤون الدولة والحكومة وهذا يبدي الحرص 

الشديد لدى الحزب ولدى الحركة عىل مصالح الناس ومصالح 
اللبنانيني وخصوصاً يف الظروف الصعبة التي مير بها لبنان«.
وأمل املجتمعون بحســب البيان، ان »تتمكن الحكومة من 
خالل املوازنــة ومن خالل خطة التعايف ومن خالل اجراءات 
اخرى عديدة ان تصل الو معالجة قضايا اللبنانيني االقتصادية 
واالجتاعيــة التي تضغط عىل حياتهم ومنها ما ناقشــناه 

اليوم من قضابا متعلقة مبحافظة بعلبك الهرمل«.
بــدوره، رأى النائب غــازي زعيرت أن« القرار باملشــاركة 
يف اجتــاع مجلس الوزراء، أعطى فرصــة للحكومة إلقرار 
املوازنة وخطة التعايف االقتصادية، هو دليل عىل اإلحساس 

باملسؤولية الوطنية«.
وأشــار إىل أنه »تم خالل االجتاع تشــكيل لجان ملتابعة 
القضايا وامللفات التي طرحت، والتي تحتاج إىل حلول، وهذه 
اللقاءات التي تعقد بشكل دوري ستتواصل كل 15 يوماً ملتابعة 

قضايا واحتياجات ومطالب املحافظة«.

خ ا

ــه الـــتـــقـــى ــ ــلـ ــ ب الـ ــدا فـــــي حـــــــ ــ ــيـ ــ ول صـ مـــــســـــ
ــوة ــل ــح ــي عـــيـــ ال ــ ــع الـــحـــولـــة« ف ــمـ ــجـ »لـــجـــنـــة مـ

خ اللقاء
إستقبل مســؤول منطقة صيدا يف حزب 
الله الشيخ زيد ضاهر، وفدا من لجنة مجمع 
الحولة يف مخيم عني الحلوة برئاسة محمد 
، يف حضور مسؤول شعبة عني  أبو طربو

الحلوة عيل الزينو. 
 وأعلن الحــزب يف بيان، أن »الوفد عرض 
الضاغط  اإلنســاين واالجتاعــي  للواقع 
الذي يعاين منه أبناء املخيات ويف مجمع 
الحولة الســكني يف عني الحلوة وتم البحث 

يف ســبل التعاون والتنســيق بني الجانبني 
يف املجــال االجتاعي للوقــوف إىل جانب 
أهلنــا يف تلك الظروف الصعبة التي متر بها 

البالد«.
من جهتــه، نوه ضاهر بنشــاط اللجنة، 
مؤكــدا »امليض قدمــا يف تعزيــز التكافل 
االجتاعــي بني الناس والــذي يعترب الركن 
اليوم يف املواجهة االجتاعية  األســا 

لدعم أهلنا والوقوف اىل جانبهم«.

ــ ــ ــي« مفاج ــ ــرار »الثنائ ــ ــار : ق ــ الحج
قال عضو »كتلة املســتقبل« النائب محمد الحجار: »قرار 
الثنا الشــيعي مفاجئ خصوصا بعد ٣ أشــهر عىل توقف 

عمل مجلس الوزراء«.
كا أعلن نائب »املســتقبل« يف حديث اذاعي، »أّن الرئيس 
سعد الحريري ســيعود اىل بروت، وسيكون له موقف من 

االنتخابات النيابية.«

توقيف مروجي مخدرات في نهر املوت 
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيلـ  شعبة العالقات 
العامة البال االيت: »يف إطار املتابعة اليومية التي تقوم بها 
شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخــيل ملكافحة عمليات 
تجارة وتروي املخدرات يف مختلف املناطق اللبنانية، توافرت 
معلومات للشعبة حول قيام مجهولني برتوي املخدرات عىل 

األوتوسرتاد املمتد من جل الديب وصوال إىل جبيل. 
عىل أثــر ذلك، بــارشت القطعات املختصة يف الشــعبة 
إجراءاتها امليدانية واالســتعالمية لكشــف هوية املروجني. 
وبنتيجة اإلســتقصاءات والتحريات املكثفة، متكنت الشعبة 
من تحديد هويتها وهــا: و. س. )من مواليد العام 19٨٨، 

. )من مواليد العام 19٨٣ لبناين(.   . لبناين(، و
بتاريخ 10-1-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدت 
إحدى دوريات الشــعبة املذكورين يف محلة نهر املوت عىل م 
سيارة نوع  ام، لون أســود يروجان املخدرات عىل متنها يف 
املحلة، فعملت عىل توقيفهــا بعملية نوعية وخاطفة بعدما 
أقدم األول عىل شهر مسدس حر بوجه عنارص الدورية، فتمت 
السيطرة عليه وجردوه من الســالح. بتفتيشها والسيارة، تم 
ضبط ما ييل: ٨٤ مظروفا يف داخلها مادة الكوكايني زنتها حواىل 
51 طبة بالستيكية يف داخلها مادة الكوكايني زنتها   ، 2٣5
٤ طبات بالستيكية يف داخلها مادة باز الكوكايني  - 2٣5،٦
، دفرت ورق لف ســجائر، مفكرة مدون عليها   20،٨ زنتهــا 
حسابات وطلبيات، مســدس حر مع ممشط وتسع طلقات 

صالحة لالستعال، مبلغ مايل، وأربعة هواتف خلوية. 
بالتحقيق معها، اعرتفا مبا نسب إليها لجهة قيامها برتوي 
املخدرات عىل عدد كبر من الزبائن، وأنهم ينشطون منذ قرابة 
العرشين يوما، عىل األوتوسرتاد املمتد من جل الديب وصوال إىل 
جبيل، عىل املسلكني. أجري املقت القانوين بحقها، وأودعا 
 مع املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

م طرابل خري   وتوقيف 7 
أعلنت  شعبة العالقات العامة  لقوى االمن الداخيل، يف بال لها 
أنه »يف إطار مالحقة تّجار ومروجي املخّدرات وتوقيفهم، ونتيجة 
االستقصاءات والتحريّات املكثفة، متكّنت عنارص مكتب مكافحة 
املخّدرات اإلقليمي -  طرابلس  يف وحدة الرّشطة القضائية، بتاريخ 
1٤-1-2022 من توقيف خمسة مروجني يف محلّة البّداوي، وهم 
. ف. )من مواليد  كل من اللبنانيني، م. أ. )من مواليد عام 1999(، 
. )من مواليد  عام 2000(، ب. ع. )من مواليد عــام 1997(، ب. 
عام 2000(، ح. ف. )من مواليد عام 1995(، وهومطلوب للقضاء 

مبوجب خالصة حكم بجرم تعاطي مخّدرات.
. من مــاّدة  املاريجوانا، كمية من  ُضبط بحوزتهــم 79 
الهرويني، ٤ حّبات مخّدرة، وورقة نقدية مزيفة من فئة الـ 

100  دوالر  أمريك.
بالتاريخ ذاته، أوقفت عنارص املكتب املذكور شخَصني يف  
جبل محسن ، بجرم تروي مخّدرات، وها ع. ز. )مواليد عام 
1979، لبناين(، ص. م. )مواليد عــام 197٦، لبناين(، وُعرث 
. من ماّدة  حشيشــة الكيف، كمّية من  بحوزتها عىل 1٦0 
الهرويني، ٣٤ حّبة مخّدرة من أنواع مختلفة، والتحقيق جار 

بإرشاف  القضاء املختص«.

ــة  ــ ول ــ ــ ــس ــ ــ مــــــــــراد: الــــــدولــــــة وحـــــدهـــــا امل ــ ــس حــ
شــدد الوزير السابق حســن عبدالرحيم 
مراد عــىل »خــوض معركــة الوجود أو 
الالوجود، إلعــادة تكوين مرشوع حقيقي 
وأحالم  املواطنني  حقوق  يســرتجع  للدولة 

التي خطفت منذ ثالثني عاما«. الشباب 
وقــال خــالل رعايته احتفــاال ملنظمة 
»شــباب االتحــاد« يف الذكــرى العرشين 
القرص يف  النطالقتهــا يف قاعة ديــوان 
عبدالرحيم  ب  ـ النائـ حضــور  يف  الخيارة، 
عىل  حصار  ال  أن  البعــض  »يعتقــد  مراد: 
الفاسدين  البالد، ولكنهم نسوا ان منظومة 
وتكبــر أحجامهــم ودورهــم، كانوا من 
الجهات التــي تقول لنا اليوم إنهم معنا ضد 
الفســاد، بل هم من صنعوهــم وعلموهم 
وحصنوهــم ودعموهم، ويف نهاية املطاف 
هم آتون القناعنا بأنهــم معنا يف محاربة 
نواب  »ليتفضل  مضيفــا  صنعوهم«،  الذين 
هــذه املنطقة املحرومة ومســؤولوها مع 
البلديات واملختارين واملرشــحني  رؤســاء 
لالنتخابات، بالذهــاب اىل رئيس الحكومة 
وتــرك خالفاتهــم وحساســياتهم جانبا، 
والذهــاب ايضا اىل املدير العــام للكهرباء 
وكل مسؤول له عالقة بهذا امللف، والحديث 
بوضوح. من هنا تبــدأ املعالجة الصحيحة. 

الدولــة وحدهــا املســؤولة عــن توزيع 
للناس«. الكهرباء 

وقال: »ال زلنا نرتيث يف هذا األمر، ولكننا 
نقارب االنتهــاء. ننصحكم بأال تجربونا، وال 
تطلبــوا منا الحقا تهدئــة أهالينا ورجالنا، 
الننا عندمــا نأخذ قــرار املواجهة من دون 
حسبان أي حســابات ألجل ناسنا وأهلنا، ال 
نعــود اال والهدف قد حقــق. الدولة وحدها 
التي  النفايات  مكبات  معالجة  عن  املسؤولة 
تبث ســمومها عىل النــاس. الدولة وحدها 
املســؤولة عن حــال الطرقــات التي تقتل 
تلوث  املســؤولة عن  الدولة وحدها  الناس. 
الليطاين وتنظيفه وعن األزمات االقتصادية 
يف الصناعــة والزراعة والســياحة، وهي 
التي يجب ان تفتح أبــواب الحوار والتالقي 
مع األشــقاء الســوريني. الدولــة وحدها 
املســؤولة عن فتح الحدود مع سوريا، ألن 
ســوريا رئة لبنان، ولبنان متنفس لسوريا. 
الدولة وحدها املسؤولة عن إعادة لبنان اىل 
قاعدة الوطن العــر وخريطته، ألن لبنان 
عر من دون نقا أو جــدال وهو ملتزم 
قضايا األمة، والقضية املركزية لفلســطني 
ومقدساتها وشعبها ضد أي تطبيع انهزامي 

أو صلح أو تفاوض أو اعرتاف«.

بــعــلــبــ  ــة   ــ ــراونـ ــ ــشـ ــ الـ ــي  ــ الـــجـــيـــش داهـــــــم حـ
ــة ــ ــري ــ ــك ــ ــس ــة وأعــــــــتــــــــدة عــ ــشــ ــ ــي ــشــ ــط حــ ــ ــ ــب ــ ــ و

أعلنت قيادة الجيش - 
البيان  التوجيه،  مديرية 
 1  15 »بتاريخ  اآليت: 
2022، نفــذت قوة من 
دهم  عمليــات  الجيش 
منازل عدد من املطلوبني 
يف حــي الرشاونــة ـ 
بعلبك بعــد العثور عىل 
 )Toyota Fj( نوع  جيب 
يف بلدة عني بورضاي ـ 
كمية  داخله  يف  بعلبك، 
واألعتدة  الذخائــر  من 
وعــىل  العســكرية 

مقاعده آثــار دماء ومصــاب بعدة طلقات 
نارية. وتبني أن إشكاال وقع  يف بلدة الطيبة 
ـ بعلبك بني أشــخاص مــن آل جعفر كانوا 
يســتقلون الجيب املذكــور ومواطن من آل 
أثناء محاولتهم رسقة موا عائدة  ياسني 
النار بني  تبادل إلطــالق  خر وقد حصل  ل
الطرفني مــا أدى إىل إصابة املطلوب )ن.ح( 
الذي فر إىل جهة مجهولة وإصابة شخص 
ما  الهوية  الســورية مجهول  الجنسية  من 

أدى إىل وفاته.
 وخالل عمليات الدهم ضبطت الدورية يف 
حشيشة  من  كمية  )ح.ع.ج(  املطلوب  منزل 

الكيف وأعتدة عســكرية. كا ضبطت داخل 
منزل يعــود للمطلــوب )ح.ع.ج( عددا من 

كامرات املراقبة.
 وضبطت الدورية بوابــة حديد مفخخة 
مثبتة خلف منزل املطلوب )ع.ج( حيث عمل 
خبر املتفجــرات عىل تفكيــك العبوة غر 

للتفجر. املعدة 
 ويف بلدة الطيبــة ـ بعلبك، دهمت القوة 

منزل املواطن )ح.ي( دون العثور عليه.
 سلم الجيب واملضبوطات وبورش التحقيق 
املتابعة  وتتــم  املختص  القضــاء  بإرشاف 

لتوقيف باقي املتورطني«.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
االثنني 17 كانون الثاين 2022 

قرار الثنائي الوطني الشيعي
ة ربة معلم في لح
انعدام التوازن لد االخري

حسني عزالدين

مل يكــن مفاجئا ال يف التوقيــت وال يف املضمون 
ما اعلنه الثنا الوطني الشــيعي عرب بيان صادرعن 
حزب الله وحركة امل املوافقة عىل حضور جلســات 
مجلس الــوزراء املخصصة  إلقــرار املوازنة العامة 
للدولة ومناقشــة خطة التعايف االقتصادي وكل ما 
يرتبط بتحســني الوضع املعييش والحيايت للبنانيني. 
ويف املعلومــات، انه خالفا ملا كان يتم تداوله اعالميا 
حول قطيعة بني الثنــا الوطني ورئيس الحكومة 
نجيــب ميقايت فان االتصاالت مل تنقطع بني الطرفني 
اكان باالتصال املبارش او غر املبارش خالل الفرتة التي 
اعقبت البيان الذي اصدره الرئيس ميقايت بعد خطاب 
االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله. وتركزت 
هذه االتصاالت حول نقطة محورية وهي كيفية وقف 
التعطيل الذي القاه الثنا الشــيعي بايجابية حرص 
فيها عــل ان تكون مصلحة الوطن واملواطن فوق اي 
اعتبار سيا وان االشكالية التي ادت اىل موقف وزراء 
امل وحزب الله ما زالت مطروحة ومل يتخل الثنا عن 
سعيه القانوين والدستوري لتصويب عملية التحقيق 
بانفجار املرفأ بعيدا عن التســييس واالستنســابية 
ومجافاة العدالة الحقيقية لدى القايض طارق بيطار 
خدمة الجندات باتت مكشــوفة للقــا والداين 
والتي ال تخدم القضية االنســانية وال ذوي الضحايا 
واملترضريــن من هذا االنفجــار. وتضيف املعلومات 
أن اجواء الســاعات التي سبقت بيان الثنا الشيعي 
كانــت مليئة باالتصاالت اكان عىل صعيد الثنا من 
جهة او عىل صعيد مقاربة التطورات املعيشية والتي 
تضغط االدارة االمركيــة بكل قوتها لتحميل الثنا 
ارضار وتداعيات االزمة االقتصادية املتعلقة واملتاثرة 
بشــكل كبر بالعقوبات االمركيــة الجائرة وحصار 
بعض انظمة الخلي لالقتصاد اللبناين عرب اجتهاداتها 
الواهية وخاصة فيا يتعلق باملواقف السياســية ضد 
سلوكها يف بعض الدوى العربية وعىل راسها الحرب 

العبثية عىل اليمن. 
وتشــر املعلومات ان  انجــاز املوازنة يحتاج اىل 
حواىل اســبوع او عرشة ايام عىل ابعد تقدير، ورمبا 
اقل، وحاملا تصبح جاهزة ســتتم الدعوة اىل جلسة 
ملجلس الــوزراء وتبدي مصادر مطلعــة ارتياحها 
لالجــواء واالتصــاالت وتؤكد ان املرحلــة املقبلة 
ستشــهد تكثيفا للعمل الــوزاري والحكومي النجاز 
امللفات االساســية. وال يخفى ان دهم ملف ترسيم 
الحدود مع فلســطني املحتلة املشــهد اللبناين عرب 
مجيــئ املوفد االمريك يحتم عــىل الجميع كل من 
موقعه االســتنفار واعالن النفر ملواجهة اي قضم 

للحقوق السيادية يف خرات لبنان النفطية.
كــا تنفي مصادر مواكبة مــا بدأ البعض يروجه 
من باب االستيضاح الطبيعي او التسويق الخبيث عن 
وجود صفقة وراء ما حصل، وتجزم ان ال صفقات وال 
من يحزنون، وان االيام املقبلة ســتثبت  ذلك، وان قرار 
الثنا الوطني الشيعي كان قرارا وطنيا ومسؤوال يف 
لحظــة باتت فيها املؤامرة عىل اللبنانيني ومقاومتهم 
من الداخل والخارج مكشوفة ومعروفة املقاصد سيا 
وان فريقا لبنانيا اخر ما زال يعول عىل الوهم االمريك 
بتقويض قوة لبنان عربسياسة التجويع والتحريض 
االمــريك وتوظيفها مســبقا يف صناديق االقرتاع 

لالنتخابات النيابية املقبلة.
من هنا كان واضحا وجليا ما جاء يف البيان املشرتك 
لحركــة امل وحزب الله ولحوظ الظروف التي مير بها 
لبنــان بازمة اقتصادية ومالية ال ســابق لها متثلت 
عىل وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز 
اموال املودعــني يف املصارف اللبنانيــه ما انعكس، 
تراجعــا كبــرا يف الخدمات االساســية خاصة يف 
قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم،وســط اوضاع 
سياسية معقدة عىل املستوى الوطني واالقليمي،وما 
له من انعكاســات خطرة عىل املســتويات املعيشية 
واالجتاعية واالمنية فكان املدخل الرئي والوحيد 
لحل االزمــات املذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيني هو 
وجود حكومة قوية وقــادرة تحظى بالثقة وتتمتع 
باالمكانــات الرضورية وتنكب عــىل معالجة ازمة 
املواطن املعيشية والنهوض التدريجي بخطة التعايف 
التــي اعلنتها بعد تشــكيلها ونيل الثقة وكان واضحا 
السياق الذي سار به الثنا الوطني من ابدائه التعاون 
مع ســائر الفرقاء وبذل جهود حثيثة وتقديم تنازالت 
كبرة لتســهيل تشــكيل الحكومة الحالية بعد اشهر 
طويلة من املراوحــة والخالفات خالفا ملا كان يروج 
له البعض لفرتة طويلة من ان هذا الثنا هو من يعطل 
قيام العملية السياسية ودورة املؤسسات وانتظامها 
بشــكل دستوري وهذا ما اكده البيان املشرتك انه ازاء 
الخطوات غر الدستورية التي اعتمدها املحقق العديل 
يف قضيــة تفجر مرفأ بروت واملخالفات القانونية 
الفادحة،واالستنسابية، والتسييس املفضوح وغياب 
العدالــة وعدم احرتام وحــدة املعاير وبعد اعاقة كل 
املحاوالت القانونية والسياســية والشــعبية لدفع 
املحقق العديل ومن يقف خلفه إىل العودة إىل األصول 
القانونية املتبعة وجد الثنا ان تعليق مشــاركته يف 
مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف 
اىل دفع الســلطات التنفيذية املعنيــة إىل إيالء هذا 
املوضــوع عناية قصوى إنصافــا للمظلومني ودفعا 
للشــبهات وإحقاقــا للحق. وان حركــة امل وحزب 
اللــه يؤكدان االســتمرار يف مواصلة العمل من آجل 
تصحيح املسار القضا وتحقيق العدالة واالنصاف، 
ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس واالستنساب 
بالتحرك  التنفيذيــة  الســلطة  املغرض،ويطالبــان 
لتصويب املســار القضا القائم وااللتزام بنصوص 
الدستور ومعالجة االعراض والظواهر غر القانونية 
التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد 
هذا امللف االنســاين والوطني عن السياسة واملصالح 
السياســية.ما اعتربه املراقبون قفزا فوق كل الجراح 
التي خلفها ملــف التحقيق والظلم الذي طال رشائح 
واســعة نتيجة الدفع الواضح واملشــبوه التهامات 
اقطاب سياســية معينة واستسثناء مراجع وقيادات 

سياسية وعسكرية وقضائية اخرى.
بالخالصــة. ان قرار الثنا الوطني بعودة وزرائه 
اىل املشــاركة يف اعال مجلس الوزراء دفعا لتعجيل 
االصالحات املرتبط بها املواطن ومعيشــته اثبتت مرة 
جديدة ان معيار هذا الثنا كان ومل يزل معيارا وطنيا 
يتحاوز كل الحســابات الشــخصية والفئوية ليبقى 
لبنان لكل اللبنانيني وترسيخا اىل ان املقاوم والشعب 
والجيش معا هم قوته الحقيقية وحاة ســيادته من 

كل مستبرش رش وغاصب ومحتل. 

بيـــــــض وموجـــــــة جليـــــــد ثانيـــــــة تضـــــــرب لبنـــــــان يـــــــوم االربعـــــــاء الجبـــــــال اكتســـــــت ا
ـــــــادات تهـــــــم اللبنانييـــــــ ر رســـــــال »touch« فـــــــي قضـــــــاء الهرمـــــــل و توقـــــــف 

يؤثر طقس غر مســتقر شــتوي بارد عــىل لبنان، مع 
انخفاض بالحــرارة وامطار متفرقة وثلــوج عىل الجبال 

والبقاع وتتد ما دون االلف مرت شــاال.
وســترضب موجة جليــد الجبال والبقــاع صباح اليوم 
)االثنني( مع برد قارس وحرارة متدنية جداً. كا سنشــهد 
عاصفة ثلجية قصــرة يوم االربعاء وتطال الثلوج الجبال 

املتدنية.
توقعــت دائرة التقديرات يف مصلحــة األرصاد الجوية 
يف املديريــة العامــة للطران املــدين، ان يكون الطقس 
ا مع انخفاض ملحوظ يف درجات الحرارة فوق  اليــوم غا
الجبال ويف الداخل، يتشكل الضباب عىل املرتفعات وتهطل 
االمطــار خالل فرتة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد فجرا، 
وتتســاقط الثلوج عــىل ارتفاع الـ 1000 مرت وما دون يف 
املناطق الداخلية والتي يســتمر ســقوطها حتى فرتة بعد 
الظهر، تنشط الرياح الشالية، ويتحول الطقس مساء إىل 
صاف مع دخول الكتلة القطبية، بحيث تتشــكل طبقة من 
الصقيــع والجليــد يف املناطق التي تعلو عن ٨00 مرت ليال، 

لذا يحذر من خطر االنزالق.

 الطقــس املتوقع يف لبنان 
-الثلثــاء: قليل الغيوم اىل غائم جزئيا مع 
ارتفاع يف درجات الحرارة، يتحول تدريجيا 
اعتبــارا من بعد الظهــر اىل غائم مع رياح 
ناشــطة وضباب عىل املرتفعــات. تهطل 
امطار متفرقة مســاء وتشتد غزارتها فجر 
االربعــاء، مرتافقة بعواصف رعدية ورياح 
س. تتســاقط الثلوج عىل  تقارب ٨5 كلم

ارتفاع 1٣00 مرت وما فوق.

االبحاث مصلحة   
الزراعية  العلمية 

مــن جهتهــا، اعلنت مصلحــة االبحاث 
العلميــة الزراعية Lari يف تل عارة رياق 
- البقــاع يف بيــان، عن اســتمرار تأثر 
املنخفــض الجوي بحيث تتســاقط الثلوج 
عــىل ارتفاع 1200 مــرت ورمبا 1000 مرت 
وتشتد الربودة مع وصول جهة باردة جدا، 
فتتساقط الثلوج عىل 1000 مرت ورمبا 900 
مرت وتنح املتســاقطات بعد الظهر ليحل 
مكانهــا الصقيع والجليد. مســاء االثنني: 

جليد عىل ارتفاع 700 مرت.
وطلبت من املزارعني »وضع مانع التجمد 
Antigel يف مشــعاع رادياتــور وطلمبات 

املياه.
- مــن أصحــاب البيوت البالســتيكية 
الحرارة  الدواجن مراقبــة درجات  ومزارع 
ليال عىل ارتفاع 700 مرت وما فوق، لتدفئتها 
عند بلو الحــرارة درجة التجمد أي صفر، 
وضــع مانع التجمد يف مشــعاع رادياتور 
السيارات بدءا من ارتفاع 700 مرت، االنتباه 
اىل الجليد مســاء االثنني، وصباح الثالثاء 

بدءا من 700 مرت.
-كا طلبت من وزارة األشغال والبلديات 
العمــل عىل جرف الثلــوج والتحرض لر 

امللح بدءا من ارتفاع 700 مرت.
ونبهت املواطنني الساكنني بدءا من 700 
مرت اىل »تجمد املياه يف القســاطل املنزلية 
وميكــن ترك حنفية امليــاه مفتوحة قليال 
خالل الليل ملنع متزق القســاطل عند تجمد 
امليــاه«، داعية الذين يريدون ســلوك طرق 
السيارات  البيدر وترشــيش »اعتاد  ضهر 

املجهزة بسالســل معدنية بدءا من ظهر السبت وخصوصا 
يوم ومســاء األحد، صباح االثنني وصبــاح الثالثاء وعدم 

املخاطــرة وتعريض حياتهم وحياة غرهم للخطر«.
وطلبــت من القوى االمنية »ضبط عبور الســيارات غر 
املجهزة ملنع حدوث انزالق السيارات وازدحام السر وتعرض 

الشديد«. للربد  الناس 

 حال الطرقات 
اىل ذلــك، أفادت غرفــة التحكم املروري بــأّن الطرقات 
هــي: الثلــوج،  تراكــم  بســبب  املقطوعــة   الجبليــة 
- طريق عيناتا األرز، طريق عيون الســيان - حدث بعلبك، 
طريق املنيطرة - حدث بعلبك، طريق العاقورة - حدث بعلبك، 
 طريق جرد مربني  الهرمل، طريق الهرمل - ســر الضنية.
كــا ذكرت أّن طريــق تنورين - حدث الجبــة وتنورين  
اللقلوق، ســالكتني أمام املركبات املجهزة بسالسل معدنيه 
أو ذات الدفــع الرباعي، والحال ينســحب عىل طريق األرز 

حتى املصعد الكهربا وطريق معارص الشــوف - كفريا.
املناطق حال 

إكتســت منطقــة البقاع الشــايل والهرمل أمس، حلة 

بيضــاء ناصعة بعدما غطتها الثلوج الني تســاقطت عىل 
ارتفاع ٦00 مرت وما فوق عن ســطح البحر، وســط تدين 
درجــات الحرارة إىل ما دون الصفــر، ما ألزم األهايل عىل 

للدفء. طلبا  منازلهم  يف  البقاء 
الطرقــات الداخلية قطعت منذ املســاء حتى الصباح مع 
تحرك الســيارات، فيا اعتربت الطرقات الجبلية بني الهرمل 

الثلوج. تراكم  بسبب  مقطوعة  والشال 
ومل تشــهد الهرمل تساقطا للثلوج منذ عدة سنوات، وقد 
فوجىء األهــايل صباحا بالرداء األبيض الذي غطى املدينة 
وقــرى القضاء، حيث تجاوزت ســاكة الثلوج الخمســة 

سنتيمرتات.
وأدى تراكم الثلوج إىل إقفال طريق الهرمل - سر الضنية 
وطريــق الهرمل - القبيات ومعظم الطرق الجبلية يف قضاء 
الهرمل، مــا أدى إىل عزل معظم القــرى الجبلية. كذلك، 
إنقطع إرســال شــبكة الخليوي »تاتش« عن مدينة الهرمل 

ومنطقة البقاع الشــايل دون معرفة االسباب.
أمــا يف برشي، غطت الثلــوج مختلف قرى قضاء برشي 
والبلــدات ابتداء من ارتفاع 1200 مرت وما فوق. وتراوحت 
ســاكة الثلوج يف املدينة بني 5 و10 سنتمرتات، ووصلت 
يف األرز إىل حوايل 70 سنتم والحرارة إىل 
17 تحــت الصفر. وعملــت جرافات وزارة 
املنطقة  وبلديات  والنقل  العامة  األشــغال 
عــىل فتح الطرق، ونصح مركز األرز لجرف 
الثلوج بتوخي الحذر يف القيادة ليالً وخالل 
ســاعات الصباح، بسبب تكون طبقات من 

الجليد.
ويف عكار،  غطى الثل املرتفعات الجبلية 
كافــة يف محافظة عكار اعتبارا من 1200 
مرت وما فــوق، األمر الذي تســبب بقطع 
العديــد من هذه الطرق ومنها: طريق وطى 
مشــمش- مرجحني- الهرمــل، القموعة- 
الهرمــل، القموعــة القبيــات. وطريــق 
القبيات- بيــت جعفر لك من محلة املخزن. 

إضافة اىل طريق اكروم- بيت جعفر.
امــا يف حاصبيا، لّف منطقــة حاصبيا 
موجــة من الربد القــارس حيث انخفضت 
معهــا درجــات الحرارة ليــال إىل الصفر، 
وتســاقطت الثلوج ابتداءا من ارتفاع 1200 
مرتا، إال أن جميع الطرقات ما زالت ســالكة 
باســتثناء طريق شبعا عني عطا عرب وادي 
جنعــم فهي ســالكة للســيارات الرباعية 

معدنية«. بسالسل  املجهزة  أو  الدفع 

 تعليــات ملحافظ البقاع  
اتصل محافظ البقاع  كال ابو جودة  بكل 
من قائــد  منطقة البقاع  اإلقليمية يف  قوى 
األمــن الداخيل  بالوكالة العقيد يارس امليس 
شغال يف البقاع املهندس  واملدير اإلقليمي ل
أحمد الحجار واملدير اإلقليمي للدفاع املدين 
يف البقاع فايز الشــقية، طالبا منهم البقاء 
عىل جهوزية تامة خــالل موجة الصقيع 
والجليد التي ترضب لبنان وبخاصة البقاع، 
وفــق توقعات  مصلحة األرصاد الجوية يف  

مطــار بروت الــدويل  و مصلحة األبحاث 
الزراعية . العلمية 

كذلــك، عمم طلبه عىل البلديات كافة يف 
محافظة البقاع. ومتنى عىل املواطنني أخذ 
الحيطــة والحذر والتزام إرشــادات  القوى 
األمنيــة، وتجنب ســلوك  الطرقات الجبلية  

إال عند الرضورة، حفاظا عىل ســالمتهم.

ـــــــة والتنقـــــــل  ـــــــادات وقائيـــــــة للدفـــــــاع املدنـــــــي حـــــــول اســـــــتخدام وســـــــائل التدف ر
ذكــرت املديرية العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية 
والبلديــات يف بيان، املواطنــني باالحتياطات التي يجب 
اتخاذها من أجل درء املخاطر املرافقة لســوء اســتخدام 
وســائل التدفئة ورضورة التقيد باإلرشــادات الوقائية 
خالل فصل الشــتاء وهي: أســس التعامل مع وســائل 

التدفئة:
 - شــوديرات: تنظيف الحراقات وبخاصة البخاخات 
وعنــد تركيبها الفصل بني الحراقــات وخزانات املازوت، 

ووضعها يف غرف منعزلة عن بعضها قبل اســتعالها.
 - املدفأة الكهربائية: التأكد من أن اإلمدادات الكهربائية 

وآمنة. صحيحة  بها  الخاصة 
 - الغــاز: التأكد عنــد تبديل القــارورة دوريا من أن 
خرطــوم الغــاز ســليم ويخلو من أي تشــقق. ويفضل 

سنويا. استبداله 
- الفحــم: التأكد من أن اشــتعال الفحم أصبح كامال 
قبــل إدخاله إىل الغرفة وتهوئة املكان من فرتة إىل أخرى 

النقي. األوكسيجني  بدخول  للساح 
 - إبعــاد أي مــواد قابلة لالحرتاق من أمام وســائل 
ير...  التدفئة ذات الحرارة املكشوفة )ستائر، أغطية ال

إىل آخره(.
 - تهوئة املنازل باستمرار تالفيا لالختناق عند التدفئة 

بواســطة الفحم - الحطب أو الغاز.
- عدم وضع الثيــاب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف 

. تجفيفها

الكهرباء  
- يف حــال حدوث أي عطل يف قاطع الكهرباء )دجنكتر 
disjoncteur( ال تبدلــه فقط. بل يجب معرفة الســبب وحل 

املشكلة.
 -ال تســتبدل قاطع الكهربــاء disjoncteur بآخر يتجاوز 
قوة ســحب الكهرباء وفقا لقدرة االمبراج الخاص بالدائرة 

. circuit الكهربائية
 - تجنب استخدام العديد من األجهزة )مثل املكواة أو أجهزة 
أخرى تســتهلك الطاقة بنسبة عالية( يف الوقت نفسه عىل 

مأخذ الكهرباء عينه.
 - إعمد إىل إيقاف أو إلغاء توصيل األجهزة الكهربائية عند 

اإلنتهاء من استخدامها.
 - إرشادات حول تدابر السالمة العامة خالل التنقل عىل 

الطرقات إبان العاصفة الثلجية:
 - ال تقصــد املناطق الجبليــة او العكس اال عند الرضورة 

القصوى.
 - استمع اىل وسائل االعالم ملعرفة احوال الطقس.

 اذا اضطررت للتجول، تزود بالتجهيزات التالية وقم مبا ييل 
من اجراءات:

 - فحص شــامل للســيارة والتأكد من صالحية االطارات 
ورضورة تزويدها بسالسل معدنية.  - دوالب احتياطي.

 - طعام ومياه للرشب ليومني.
 - االدوية التي تتناولها بانتظام )قلب، ضغط، الخ...(.

ء غر كحويل.  - سائل مد

 أثناء السر 
-  اســتمع وتقيد بإرشادات عنارص قوى االمن الداخيل 

املدين. والدفاع 
 - ال تتجاوز الســيارات لئال تنزلق وتقفل الطريق.

- افسح يف املجال ملرور السيارات اآلتية من االتجاه املقابل.
- ال تتهور وتخاطر يف قيادة السيارة.

 - اركــن ســيارتك اىل ميني الطريــق اذا مل تتمكن من 
املتابعة.

 - ال تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثل يغمر السيارة.
 - حدد يف اي مكان انت موجود لطلب النجدة عرب الخلوي، 
وأرشد املنقذين اىل موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل 

يع اليك. للوصول ال
-  ترجل من الســيارة، واحتم يف اقرب مكان اليك، حامال 

معك الدواء والطعام والرشاب واالغطية الصوفية. 
  إرشــادات خاصــة باملقيمــني يف املناطــق الجبلية:

-  اإلستاع إىل نرشات الطقس عرب وسائل اإلعالم.
 - التمــون باألطعمة واملياه واألدوية الدورية واملضادات 

الحيوية وأدوية السعال وتخفيض الحرارة.
 - التمون مبواد التدفئة كاملازوت أو الحطب.

 - تأمني الكميات املناســبة من أعــالف الحيوانات التي 
تقتنونها.

-  عدم التجول إال عند الرضورة القصوى خالل العاصفة.
 - عدم ترك أي وســيلة تدفئــة تعمل عىل نظام اللهب 

املكشــوف مشتعلة عند الذهاب إىل النوم أو ترك املنزل.

ل هر البيدر  الهر ل   ال
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اإلثنني 17 كانون الثاين 2022

ــــد تشــــكيل حكومــــة ميقاتــــي ؟ ــــرة كمــــا كان عن ــــف لي ــــى ١٤ال ــــدوالر ال  هــــل يعــــود ال
 تدابيــــر حاكــــم مصــــرف لبنــــان اثمــــرت تراجعــــا فــــي ســــعر الصــــرف فــــي الســــوق املوازيــــة
ــــة االصالحيــــة ــــرار املوازن ــــرار الثنائــــي الشــــيعي يمهــــد الطــــالق خطــــة التعافــــي واق وق

ــا ــض ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اي ــ ــالم ــ ــع ــ ــت ال ــالـ ــةطـ ــاريـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــ ــالم ــ ــع ــ ــرة ال ــجــ  هــ
ــان ــنـ ــبـ لـ الــــعــــمــــل خــــــــــارج  لــــهــــا  ــد  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ الــــــخــــــالص   : ــة  ــ ــع ــصــ ــ ق

جوزف فرح

حاكم  يحاول  جديدة  مرة 
مرصف لبنان رياض سالمة 
رشاء الوقت عل  السياسيون 
مســؤولياتهم  يتحملــون 
وينرصفــون اىل معالجــة 
املواطنني  وهموم  مشــاكل 
مجلــس  اىل  ويعــودون  
)عادوا(ويطبقون  الــوزراء 
املوعــودة  االصالحــات 
خطة   اطالق  عىل  ويعملون 
التعــايف املايل واالقتصادي 
واقــرار موازنة 2022، ليك 

يبنى عىل الىشء مقتضاه .
يحاول  سالمة  كان  واذا 
فيأمل  الوقت  رشاء  اليــوم 
السياســيون  يخذله  ال  ان 
املــرات  يف  فعلــوا  كــا 

ثقله لضبط ســعر  بــكل  نزوله  الســابقة الن 
الــدوالر  وانخفاضــه دون تدابــر سياســية 
مرتافقــة )اجتاع مجلس الــوزراء -اصالحات 
املوازنة (ســيؤدي اىل  التعايف-اقرار  -خطــة  
العلم  الدوالر بصــورة ارسع مع  ارتفاع  معاودة 
ان  انخفاض الدوالر لقي ارتياحا شــعبيا ترافقه 
مادتان   وها  والخبــز  املحروقات  يف  انخفاض 

رضوريتان يف االستعال اليومي .
واذا كان املجلــس املركزي قــد قرر ضخ حوايل 
200مليون دوالر لضبط  الســوق املوازية وخفض 
الــدوالر فأن الحاكم ســالمة قد مهــد لذلك عرب 
خطوات اساسية اهمها  توجيه انذارات اىل حوايل 
1٨٨رصافا مــن الفئة االوىل الذين ال يســجلون 
عملياتهم عىل  منصُةمــرصف لبنان تحت طائلة 
شــطبهم وســحب رخصهم بعد ان شــعر انهم 
يتالعبون بســعر  الدوالر وهذا ما ادى اىل ارتفاع 
حجــم التداول عىل منصة صرفــة من 1٤مليون 
دوالر اىل  ٤1مليــون دوالر ســجلت يوم الجمعة 

املايض .
اما الخطوة الثانية والتي فعلت فعلها يف صفوف 

املضاربني فتمثلــت  بالتعميم 1٦1وتعديالته حيث 
اعطى مرصف لبنان املصارف زيادة عىل الكوتا

اللبنانية  التي يحق لها شهرياً ســحبها باللرة 
واصبحت تأخذهــا  بالدوالر االمريك عىل منصة 
Sayrafa ان تشــرتي الدوالر االمريك الورقي من 
مرصف لبنان مقابل اللرات  اللبنانية التي بحوزتها 
او لدى عمالئها عىل سعر منصة صرفة من دون 

سقف محدد.
هذا التعميــم والتدابر  الردعيــة التي اتخذها 
مرصف لبنان ادت اىل تراجع ســعر رصف الدوالر 
يف السوق املوازية  واســتمرار تراجعه يف الويك 
اند حيث تكون التطبيقات »شغالة »وبعض التجار  
الذين يعمــدون اىل رشاء الدوالر بكثافة مع اقفال 
املصــارف اللبنانية ابوابها ما يــدل  ان مرصف 
لبنان قادر عىل ضبط السوق املوازية مدعوما من 
رئيس الحكومة ووزير املالية  اللذين اعطيا سالمة 
الضوء االخرض للترصف وقادر عىل لجم املضاربني 

ووقفهم عند حدهم  .
وتقول مصادر نقدية مطلعة ان ما فعله الحاكم 
جيد جدا لكن ال ميكن  االتكال عىل تعاميم مرصف 

لبنــان اذا مل تواكبها تدابر 
سياسية ســبق وتم ذكرها 
واال  ســنعود مرة اخرى اىل 
لحس املربد ومعاودة الدوالر 
زيادة  ارتفاعه خصوصا مع 
الحــاوة  االنتخابية والتي 
تــدرك الطبقة السياســية 
هذه  يف  الــدوالر  ادخــال 

االنتخابات .
التعميــم  كان  واذا 
1٦1وتعديالتــه من مهامه 
ايضا   فأنه  الدوالر  تخفيض 
الكتلة  بتخفيــض  مهتــم 
بعد  اللبنانية  باللرة  النقدية 
ان وصلت اىل حدود خطرة 
ال  ٤٣تريليون لرة  تعــدت 
التضخم  وســببت  لبنانية 
الكبــر وخالل يــوم واحد 
شــهدت هذه الكتلة  تراجعا 

مقبوال .
واذا كان املضاربــون يف حالة تريث لدراســة 
وضع الســوق املوازية وقدرة  مرصف لبنان عىل 
تأمني املزيد من الــدوالرات فأنهم اصيبوا بصدمة 
غر منتظرة بأعالن  حزب الله وحركة »امل« عودة 
وزرائهم اىل جلسات مجلس الوزراء وهذا القرار  له 
تداعيات ايجابية عىل حركة القطع وهذا متوقع ان 
يظهر اليوم مبزيد من تراجع  الدوالر وحصد املزيد 
من اللــرات اللبنانية)وصل امس اىل حدوح ال2٣ 

الف لرة (
عىل اية حال التطورات املتسارعة اليوم ستتظهر 
خالل هذا  االســبوع حيث من املفرتض ان يلتقط 
رئيس الحكومة  نجيب ميقــايت هذه االيجابيات 
الطالق خطة التعايف واقرار املوازنة اللتني ترضيان  

املجتمع الدويل وبالطبيعي املحيل .
والســؤال الــذي يطرحــه املواطن هــل يعود 
الــدوالر اىل 1٤الف لرة كا  حدث عند تشــكيل 
اذا  خصوصا  ميقــايت  نجيب  الحكومةبرئاســة 
طبقت البيان الوزاري الذي عىل  اساسه نالت ثقة 

مجلس النواب ؟ام ان الزمن ال يعود اىل الوراء؟

حمل عام 2021 أخبــاراً كثرة عن هجرة 

العالمات التجارية العاملية  لبنان، لكن فعلياً 

ما ُخفي كان أعظم، بحيــث أن هذه الهجرة 

طالت ايضاً العالمات  التجارية اللبنانية التي 

ضاقت ذرعاً بالبلد، فإتخذت قرارها باملغادرة 

بعد أن أصــاب  اليــأس أصحابها خصوصاً 

عقب األزمــة الكارثية التي رضبت العالقات 

اللبنانية الخليجية  وتسببت بتوّقف الصادرات 

اللبنانية إىل ســوقني عربيني أساسيني ها 

السوقان السعودية  والبحرينية.

هذا اليــأس، بدده رئيس الجمعية  اللبنانية 

لرتاخيص اإلمتياز »الفرانشايز« يحيى قصعة 

يف حديــث ملوقع ا Leb Economy حيث أعلن 

جهوزية القطــاع للعودة  والعمل بقوة فور تخطي 

لبنان األزمة، كاشفاً عن قصص نجاح سّجلها قطاع 

الفرانشايز  خالل األزمة ال سيا القطاع املطعمي.

واعترب قصعــة أن  » التحديات التي حملها عام 

2021 لقطاع الفرانشــايز ليســت سوى إستمرار 

ملسلسل التحديات  املتواصلة التي يشهدها القطاع 

منذ عام 2019، لكن ما بدا واضحاً عام 2021 هو أن  

حاميل الفرانشــايز يعملون عىل إعادة التموضع، 

إذ مل يعد لديهم ترّدد بشــأن قرارهم  إنهاء أعالهم 

واإلنتقال من لبنان«.

  ولفت إىل أنه« خالل  العام 2021، تلقى حاملو 

الفرانشــايز الحصة األكرب مــن رضر األزمة يف 

لبنان، إذ أن  إنهيار سعر رصف اللرة مقابل الدوالر 

أدى إىل تدهور كبر يف القدرة الرشائية  للبنانيني 

الذين مل يعد مبقدورهم اإلنفــاق عىل الكاليات، 

األمــر الذي ألحــق أرضاراً  كبرة بقطــاع األزياء 

التــي تُعنى مبنتجات  القطاعات  واملالبس وكافة 

تندرج يف إطار  الكاليات أو يعترب إقتناؤها ترفا«.

  ولفــت قصعة إىل أنه » يف  عــام 2020 كان 

هناك توجه دائم من قبل حاميل الفرانشايز إلقفال 
بعض الفروع واإلبقاء  عىل املراكز الرئيســية، إال 
أنه يف 2021 أتخذت قرارات مبغادرة لبنان السيا  

العالمات التجارية األجنبية«.
واذ أعلن قصعة« بروز  توجه ملانحي الفرانشايز 
اللبنانيني لنقل أعالهــم من لبنان اىل دول عربية 
وافريقية  وأوروبية كاإلمــارات ومرص وأفريقيا 
العاج وفرنســا«، لفت إىل« أن  ونيجريا وساحل 
اللبنانية تجتهد بشــكل  التجارية  العالمات  هذه  
أن   الخارجية، كونهــا تعتقد  كبر يف األســواق 
الخالص الوحيد لها هو العمل خارج لبنان«، كاشفاً 
عن ان القطاع سجل عدداً جّيداً من  قصص النجاح 

ال سيا يف القطاع املطعمي«.
  وأوضح » أن قرار اململكة  العربية الســعودية 
األخر بوقف الواردات اللبنانية اىل أسواقها كان له 
أثر كبر  جداً عىل قطاع الفرانشايز، حيث أدى ذلك 
اىل نقل مراكز أعال الكثر من العالمات  التجارية 
إىل قربص ومرص واإلمارات، بحيث أصبحت املراكز 
الرئيسية لها يف الخارج،  وهذا طبعاً له أثر سلبي 
كبر عىل الواقعني اإلقتصادي واإلجتاعي ال سيا 

عىل صعيد  فقدان فرص العمل«.

وأشــار قصعة إىل أنه« رغــم أن مانحي 

اإلمتياز اللبنانيني ال يزالون يعملون وقادرون 

عىل إدخال العملــة  الصعبة إىل لبنان، لكن 

هجرة العالمــات التجارية العاملية من لبنان 

أمر ســيئ للغاية«،  مشدداً عىل ان« التفاعل 

بني العالمات التجارية العاملية واللبنانية أمر 

التطور  القطاع عىل ســكّة  رضوري لبقاء  

والّنمو والحفاظ عىل امليزات التنافسية التي 

مكّنت  املنتجات اللبنانية من إقتحام األسواق 

العاملية خالل الســنوات السابقة«، ومؤكداً  

عىل أن » هنــاك تأثرا ســلبيا وخِطرا لهذا 

املوضوع ال ميكن أن يُلَمس إال بعد عامني أو  

ثالثة، وهذا فعلّياً ما نتخوف منه«.

وأســف قصعة« ألن كل  املؤرشات تدل عىل أن 

العام املقبل سيكون عاماً صعباً، فإجراء اإلنتخابات 

النيابية يعني  أن ال قرارات حاســمة يف األشــهر 

األوىل من العام 2022، وســيتبع هذه اإلنتخابات 

فرتة  لتشــكيل حكومة قد متتد ألشهر، وبالتايل 

الســواد األعظم مــن العام ســيحمل أجواء من« 

املراوحــة« يف حني نحتاج إىل قرارات حاســمة 

بشكل رسيع إلنقاذ ما ميكن إنقاذه«.

  وشــّدد قصعة عــىل« أن  القطاع ورغم هجرة 

العالمات التجاريــة للبنان قادر عىل النهوض يف 

أي لحظة يتخطى  لبنان فيها األزمة، إذ أن جمعية 

تراخيــص اإلمتياز وكافــة أركان القطاع حرصوا 

خالل  السنوات الثالث األخرة وعرب زياراتهم إىل 

األســواق العربية والعاملية عــىل املحافظة  عىل 

هيــكل القطاع، كا أن اللبناين قــد أثبت عىل مّر 

التاريــخ وال يزال يثبت حتى هذه  اللحظة أنه قادر 

عىل اإلبداع والعمل تحت الضغط وقادر عىل إيجاد 

الحلول رغم  الصعوبات واألزمات«.

يجيى قصعة

االســرائــيــلــيــة  ١2 قــنــاة  فـــي  ورد  مـــا  ــفــت  ن  »الـــطـــاقـــة« 
ــان ــ ــنـ ــ ــبـ ــ حـــــــــــــول تــــــــــوريــــــــــد غـــــــــــــاز الـــــــــــــى لـ

ــت الـــى خــفــض االســعــار ــارك دعـــوة الصــحــاب الــســوبــر م

نفت وزارة الطاقــة واملياه يف بيان، »نفيا 
قاطعا ما  تم ذكره عىل قناة 12 االرسائيلية، 
بعنوان واشــنطن توافق عىل اتفاقية لتوريد 

غاز  إرسائييل اىل لبنان« .
  وأكدت أن  »اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل 
عليها بــني الحكومة اللبنانيــة والحكومة  
املرصيــة الشــقيقة تنص بشــكل واضح 
ورصيح، عىل أن يكــون الغاز من مرص التي 
متتلك كميات  كبرة منه، وتســتهلك داخل 
البلد نفسه ما يضاهي بأكرث من مئة مرة ما 
ســتؤمنه للبنان،  ولذلك هي ستؤمن للبنان 

جزءا بسيطا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا 
الغاز سيمر عرب الشقيقة  االردن، ومن ثم اىل 
سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم 
توريد كمية موازية من  الغاز بحسب اتفاقية 
العبــور واملبادلة swap من حقول ومنظومة 
الغاز يف حمص ليصل اىل محطة دير عار 
يف الشــال من  أجل التغذيــة الكهربائية 

اإلضافية للبنانيني«.
  وختمــت الوزارة  بيانها: »لذلك، إن ما يتم 
تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إرسائيليا، هو 

كالم  عار من الصحة جملة وتفصيال«.

أصحاب  بيــان،  بلدية مشــحا يف  دعت 
واملحــال  واملؤسســات  الســوبرماركت 
اىل »خفض  نطاقهــا،  التجاريــة ضمــن 
السعر  ووضع  والبضائع،  الســلع  أســعار 
واضحا عىل كل صنــف، يف ظل االنخفاض 
الــدوالر«. رصف  ســعر  يف   الكبــر 

وحذرت من عدم التزام قرارها، وأكدت القيام 
بجوالت تفقدية عىل املحال وم

أصحاب  بيــان،  بلدية مشــحا يف  دعت 
السوبرماركت واملؤسسات واملحال  التجارية 

البضائع،  ضمن نطاقها، اىل »خفض أسعار 
ووضــع الســعر واضحا عــىل  كل صنف، 
يف ظل االنخفاض الكبر يف ســعر رصف 

الدوالر«.
  وحذرت من عــدم التزام قرارها،  وأكدت 
املحال ومراقبة  تفقدية عىل  القيام بجوالت 
بالتنسيق  االثنني،   اليوم   ابتداء من  األسعار 
مع مراقبي وزارة االقتصاد. ودعت »املواطنني 
املغبونــني  إىل رفع شــكوى للبلدية، ليبنى 

عىل اليشء مقتضاه«.

ــة ــل ــدي ــب ــة ال ــ ــاق ــ ــط ــ ابـــــي خـــلـــيـــل وال

دعت بلدية مشــحا يف بيــان، أصحاب الســوبرماركت 
واملؤسســات واملحال التجارية ضمن نطاقها، اىل »خفض 
أسعار الســلع والبضائع، ووضع الســعر واضحا عىل كل 
 صنف، يف ظل االنخفاض الكبر يف ســعر رصف الدوالر«.
وحذرت مــن عدم التــزام قرارها، وأكــدت القيام بجوالت 

تفقدية عىل املحال وم
دعت بلدية مشــحا يف بيــان، أصحاب الســوبرماركت 
واملؤسســات واملحال  التجارية ضمن نطاقها، اىل »خفض 
أســعار البضائع، ووضع السعر واضحا عىل  كل صنف، يف 

ظل االنخفاض الكبر يف سعر رصف الدوالر«.
  وحذرت من عدم التزام قرارهــا،  وأكدت القيام بجوالت 
تفقديــة عىل املحال ومراقبة األســعار ابتــداء من اليوم  
االثنني،  بالتنســيق مــع مراقبــي وزارة االقتصاد. ودعت 
»املواطنــني املغبونني  إىل رفع شــكوى للبلدية، ليبنى عىل 

اليشء مقتضاه«.

ايب خليل

ــاالت سببه ــصـ ــالتـ لـ ــل  ــواصـ ــتـ املـ :االنـــقـــطـــاع   الـــقـــرم 
ـــازوت ووجـــــود مــحــاســب فقط ــ عـــدم تــوفــر مــــادة املـ

 كــــــــــــريــــــــــــديــــــــــــة:اذا  مـــــــــش قـــــــــــــــادر جـــيـــب
اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت اتـــــــــــــرك مــــنــــصــــبــــي أفـــــضـــــل«

اسلوب وزراء

اشــار وزير اإلتصاالت  جــوين القرم ، إىل 
أن »اإلنقطــاع املتواصــل  لإلتصــاالت يف 
بعض املناطق يعود لســببني.. أوالً فاملنشآت 
مقطوعة من مادة  املــازوت ، وهي بإنتظار 
أن يفتح » مرصف لبنان » اإلعتادات، فهناك 
باخرة تصل اليوم  محملــة بهذه املادة لكن 
إىل اآلن ال يوجد قرار بفتح اإلعتاد بإنتظار  

املركزي«.
ولفت يف حديثه،اىل »النــرشة« إىل أن » 
وزارة اإلتصاالت   تدفع باللرة ودور »مرصف 
لبنان« تحويل األموال إىل الدوالر عرب ســعر 

منصة  »صرفة« لدفعها للمنشآت«.
كا أوضــح القرم، أن  »املشــكلة الثانية 
هي وجود محاســب واحد فقط لسوء الحظ 
إلمضاء املعامالت«،  مشدداً عىل »أنني طلبت 
من  مجلس الخدمة املدنية   تأمني محاســب 
إضــايف، لكن األمــور مل تســر باإلتجاه 
املطلــوب«. وأكد »أننــي  تواصلت مع وزير 
املالية  يوســف الخليل ، وقلــت له أن ُنيض 
أنا وهو، لكــن  األمر ال ميكــن أن يتم بهذه 
الطريقة«، كاشــفاً أنــه »إىل اآلن هناك 20  

مليار لرة دين تكلفة رشاء املازوت«.
وأعلــن »أننال قمنا بتوجيــه  كتاب فيا 
يخص املحاســب، إما أن َنيض به وحده أو 
أن يتم إرسال محاســب آخر، ولكن مل  يتخذ 
أي قــرار يف هذا املوضــوع«، موضحاً »أننا 
مل نحصل إىل اآلن عــىل مبلغ  الـ٣50 مليار 
لرة الذي أقر لهيئة »أوجرو«.. ونحن نحتاج 
إىل مليار لرة  يوميــاً لتغطية تكاليف مادة 

املازوت«.
هــذا، وكان قد كشــف مدير عــام هيئة  

»أوجرو«  عاد كريدية ، أنه »عند الســاعة 
11:15 مســاًء  إنقطع اإلتصال يف  كورنيش 
املزرعة   بســبب »تافه«، وهو تأخر محاسب 
يف وزارة اإلتصــاالت عــن التوقيــع عىل 
ورقة  ألنــه مل يكن موجــوداً«، موضحاً أن 
»البروقراطيــة تقتل جهودنا ليك تســتمر  
الخدمات للمواطن يف هذا البلد، وقد إنقطعت 

الخدمات عن 2٦000 مشرتك«.
ومــن ثم أعلنــت هيئة  »أوجــرو«، يف 
ترصيح عــىل مواقع التواصــل اإلجتاعي، 
أنه »تّم معالجة  إنقطاع الخدمة يف سنرتال 
بــروت- املزرعــة، بعدما تربّع أحــد أبناء 

العاصمة بكمّية من  مادة املازوت«.
كــا أعلنت أيضاً، أنــه  »توّقفت خدماتنا 
ضمن نطاق سنرتال األرشفية مؤقًتا إىل حني 
إعــادة تزويدنا  مبادة املازوت. نعتذر عن هذا 
الظرف الخارج عن إرادتنا«. وكانت قد أعلنت  
الهيئة، أنــه »تّم معالجة إنقطاع الخدمة يف 
ســنرتال بروت- املزرعة، بعدما  تربّع أحد 

أبناء العاصمة بكمّية من مادة املازوت«.

أكد  املدير العام لهيئة أوجرو عاد كريدية 
أنه »عند الساعة 11:15 انقطع االتصال يف  
كورنيش املزرعة بســبب “تافه” وهو تأخر 
محاســب يف وزارة االتصاالت عن التوقيع 

عىل  ورقة ألنه مل يكن موجوداً«.
وأضاف، »لن أقبل بــأن أبقى يف منصبي 
ما مل تتأمن اإلمكانيــات للعمل ولن نتحمل 
مســؤولية تقاعس  موجــود يف مكان آخر 
“وإذا مش قــادر جيب اإلنرتنت اترك منصبي 

أفضل«.
وتابع، »أحد أبناء بروت تربع ونشكر قائد 
إعالنه اإلستعداد  الجيش جوزيف عون عىل 
لتأمني  الفيــول وباألمس اســتطعنا تأمني 

الفيول ملنطقة الجديدة “بالدين«.
وكشف  عن أنه “تم تأمني الفيول لكل من 
ســنرتايل األرشفية وكورنيش املزرعة ومن 
املنتظر  عودة ســنرتال املزرعة إىل الخدمة 

بغضون نصف ســاعة إال أن الكمية ال تكفي 
سوى لثالثة  أيام ليعود إىل الدوامة نفسها”.

والحقــا،  أعلنت »أوجرو« عــن »توّقف 
خدماتنا ضمن نطاق سنرتال األرشفية موقًتا 
اىل حني اعادة  تزويدنا مبادة املازوت. نعتذر 

عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا«.

الوزير الســابق وائل ابو فاعور طالب وزير  
االقتصــاد والتجــارة امني ســالم بوضع كل 
محتكر وتاجر جشع يف السجن فرد عليه انه 

ال  ميلك هذه الصالحية .
بينا متكن وزير االقتصاد والتجارة  السابق 
رائد خوري يف معركتــه ضد اصحاب املولدات 
من مصادرة بعض املولــدات املخالفة  ووضع 
بعض اصحاب املولدات يف السجن الن الوقوف 

اىل جانب املواطن املظلوم يبقى اهم  من اي 
قانون او صالحيُة.

القرم

كريدية

رائد خوري

؟ PCRمــــــجــــــانــــــا  ال  اجــــــــــــراء  يــــتــــم  هــــــل 

الــــكــــهــــربــــائــــيــــة ــة  ــ ــ ــرف ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ ال رفـــــــــــع  ال 

الحكومــة  وخصوصــا وزير 
االبيض  فــراس  الدكتور  الصحة 
يشــجعان املواطنني عىل رضورة 
كورونا  جائحــة  ضــد   التلقيح 
مبختلف فصائلها لضان سالمة 
ويقدمــان  اللبنــاين  املجتمــع 

اللقاحات مجانا  .
وهذا  فعــل جيد ولكــن الذي 
ال افهمــه كيــف ان الحكومــة 
وخصوصا وزير الصحة ال يكمالن  
ان تكون  انجازاتها ويعمدان اىل 
فحوصات ال PCRمجانا ايضا يك 

يتمكن كل مواطن من اجراء هذا الفحص اذا 
شعر بعوارض  الكورونا بدال من »التطنيش 
»واالختــالط مع الغر ما يســبب املزيد 
من  االصابــات النه غر قــادر عىل دفع 
املبلغ املطلوب بعد ان اصبحت نسبة الفقر 

تتخطى ال  70يف املئة .
واذا  كانــت الحكومة ووزير الصحة غر 

قادران عىل ذلك الن هذه الفحوصات اصبحت 
تدر مداخيال  عىل الخزينــة فليعمدان اقله 
اىل تخفيض الســعر حيث بعض املختربات 
اصبحت تتقاىض ال  ٣00الف لرة او 250الف 
لــرة لقاء فحــص ال PCR.مــع  العلم ان 
الحكومُةوخصوصــا وزارة الصحة يتلقيان 
االف املساعدات من ال PCRمن مختلف دول 

العامل .

يتــم  الحديث عــرب مواقــع التواصل 
ســعر  برفع  اتخذ  قــرار  عىل  االجتاعي 
التعرفة الكهربائية  اعتبارا من اول كانون 
الثــاين الحايل وان الرفع ســيكون عرشة 

اضعاف التعرفة الحالية.
لكن  املســؤولني يف الكهرباء اكدوا ان 

الوزراء  مجلس  اىل  بحاجــة  االمور  هذا 
خصوصا  خياراتها  تدرس  املؤسسة   وان 
زيادة  لبنان وتم  اىل  الغاز  يف حال وصل 
التغذيــة الكهربائية اىل  اكرث من مثاين 
ســاعات ولكن اي زيــادة مل تتخذ لغاية 

االن.

كهرباء لبنان



ــيـــات عـــربـــيـــات ـــــ دولـ
االثنني 17 كانون الثاين 2022 

سماع دو  انفجارات »غامضة« في ايران  و »الداخلية«: »صواع رعدية«؟

بوة  والتحالف السعود يش  غارة : املواجهات متواصلة في  اليم

ــا مــ كــازاخــســتــان ــســالم الـــى روســي ــوات حــفــ ال ــق ــرة تــابــعــة ل 2 طــائ ــودة  عـ
طرابات اال ــارة  ثـ و ب  أعــمــال  فــي  مــتــورطــا   ٤٤ يحتج  الــكــازاخــي  ــ  م ا

ذكرت وكاالت أنباء محلية 
مواقع  عــىل  ومنشــورات 
التواصــل االجتاعي أنه تم 
قوية  انفجارات  دوي  ساع 
يف ٣ مــدن يف إيــران، لكن 
مل تعــرف بعــد طبيعة تلك 

االنفجارات.
ماثلة  عّدة  حوادث  وبعد 
املاضية،  القليلة  األشهر  يف 
قالت الســلطات إن الجيش 
تدريبات غر  اإليراين يجري 
معلنــة للدفاعــات الجوية 
وســط تزايــد التوتــر مع 

إرسائيل والواليات املتحدة.
ونقلــت »وكالــة أنبــاء 
فارس« شــبه الرسمية عن 
حاكم بلدة أســد أباد قوله إن 
»صوتا مروعا« ســمع لكن 

مصدره مل يتضح بعد.
وأفاد املسؤول »يف البداية ساد اعتقاد بأن الصوت 
ناجم عن عواصف رعدية بسبب األحوال الجوية لكن 

هذا االحتال تم استبعاده«.
بــدوره، قال موقع »ركنا« اإلخباري اإليراين عىل 
اإلنرتنت وقناته عىل تليغرام، إن »شــدة الصوت يف 
بعض األماكن هزت أبــواب ونوافذ املنازل وجعلت 

الناس يغادرون منازلهم«.
من جهته، أشار املتحدث بإسم لجنة األمن القومي 

بالربملان اإليــراين محمود عباس زاده، إىل أنه »مل 
تتضح بعد أسباب أصوات اإلنفجارات غر البالد«. 
وأوضح يف ترصيح له، »أننا تواصلنا مع املعنيني 

ن«. وال توجد أسباب واضحة ل
أما نائب منظمة الطران اإليرانية، فقال: »وقف 
رحــالت الطران يف غرب البالد يعود إىل الظروف 

الجوية وليس االنفجارات.«
من جانبه، رصح كل من املتحدث باسم لجنة األمن 
القومــي يف الربملان اإليراين ونائب محافظ همدان 

مصدر  بأن  األمنية  للشؤون 
األصوات ما زال مجهوال، وأنه 
تتم متابعة األمر مع الجهات 
املختصة وســوف يعلن عن 

أسبابها بعد أن تتضح«.
وزارة  كشــفت  وكانــت 
الداخلية اإليرانية، أن أصوات 
اإلنفجارات غرب البالد ناجمة 

عن »صواعق رعدية«.
وكان قــد أعلن مقر خاتم 
يف   الجوي  للدفــاع  األنبياء 

إيــران ، أن »كل التخمينــات 
حــول الصوت الــذي صدر 
غرب البالد كاذبة«. وأوضح 
أنه »مل يتــم إجراء تدريبات 
عســكرية أو  منــاورات  أو 

عمليات يف البالد«.
وكانت أيضاً، قد نفت قناة 
» فيلق القــدس » املقربة من  

الحرس الثــوري  اإليراين، عن مصدر مطلع، وقوع 
أي حادث عســكري يف املنطقة الغربية إليران ليلة 
السبت، بعد أنباء عن ساع دوي إنفجارات وإطالق 
مضــادات جوية. ونقلت القناة عــن املصدر نفيه 
نبــاء التي تتحدث عن وقوع هجوم عىل األجواء  ل
اإليرانية أو إجــراء تدريبات ملنظمة  الدفاع  الجوي. 
وأوضحت القناة أن »هذه األصوات سمعت يف أجواء  

تركيا  و العراق ».

التحالف  شــنت طائرات 
الســعودي 5٣ غارة جوية 
عــىل محافظــات شــبوة 
ومأرب والبيضــاء وصعدة 
خــالل الســاعات املاضية، 
مقاتالت  دفت  اســته حيث 
التحالف بـ 1٦ غارة منطقة 
الُقنُذع مبديرية بيحان غرب 
محافظة شبوة وبـ 2٦ غارة 
والجوبة  يــب  حر مديريات 
والوادي جنوب ورشق مأرب، 
للتحالف  و7 غارات جويــة 
الســعودي عــىل مديريات 
الصومعة والسوادية وناطع 
وســط  البيضاء  مبحافظة 
مديرية  عىل  وغارتني  اليمن 
ِكتــاف الحدودية مع نجران 

رشقي محافظة صعدة شال البالد.
فيــا تواصلــت املواجهات بني قــوات الجيش 
واللجان الشعبية من جهة وقوات ما يسمى بألوية 
العالقة املدعومة إماراتياً يف شبوة رشقي اليمن، 

وترتكز يف مديريتي بيحان وعني.
وقال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، 

إّن »قوى العــدوان واملرتزقة تحاول جر املعارك إىل 
مناطــق تواجد رشكات النفــط يف املحافظة رغم 
جهــود الجيش واللجان الشــعبية للنــأي بها عن 

املواجهات العسكرية«.
، رصد مصدر عسكري ميني  ويف الساحل الغر
91 خرقــاً للقوات املتعــددة للتحالف يف جبهات 
الحديدة غرب اليمن بينها اســتحداث  تحصينات 

يف الجبليــة وتحليق طائرة 
حربية يف أجــواء الجبلية 
و ٦  طائرات تجســ يف 
بني  الجبليــة، من  أجــواء 
الخروقات 27 خرقاً بقصف 
مدفعــي لعدد 1٣7 قذيفة و 
5٤ خرقــاً باألعرة النارية 

املختلفة. 
التحالــف  وهــدد  هــذا 
الطرق  باستهداف  السعودي 
القادمة من محافظتي مأرب 
والبيضاء إىل مديريات »حريب 
وعني وبيحان وعســيالن«، 
عمليات  مناطق  إنهــا  وقال 
اليمنيني  املواطنــني  وطالب 
الطرق،  تلك  اســتخدام  عدم 
السعودي  التحالف  أعلن  كا 
تنفيذ 27 عملية اســتهداف يف البيضاء و ٣٣ عملية 

يف محافظة مأرب خالل 2٤ ساعة.
وأفاد مصــدر محيل ميني بقصــف صاروخي 
ومدفعــي للتحالف الســعودي اســتهدف مناطق 
متفرقة يف مديرية شدا الحدودية غر محافظة 

صعدة شال اليمن.

وصلــت 20 طائــرة من 
كازاخستان عىل متنها جنود 
روس من قوات حفظ السالم 
ملنظمة  التابعة  الجاعيــة 
معاهــدة األمــن الجاعي، 
وذلــك عن طريقة 15 طائرة 

نقل عسكرية روسية.
وأفادت الخدمة الصحفية 
الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
»وصلت  امس:  الروســية، 
عــرشون طائرة من طائرات 
النقــل العســكرية التابعة 
الروسية مع  الفضاء  لقوات 
قوات حفظ الســالم الروس 
الســالم  من قــوات حفظ 
ملنظمة  التابعة  الجاعيــة 

معاهدة األمن الجاعي من كازاخســتان يف مطار 
تشكالوفسيك بالقرب من موسكو«.

أفر العسكريون التابعون للقوات املحمولة جوا، 
األســلحة واملعدات العسكرية وأمتعتهم يف املطار، 

ثم توجهوا إىل نقاط االنتشار الدائم.
وكان أعلــن األمني العــام ملنظمة معاهدة األمن 
الجاعــي ستانيســالف زاس، موعد خروج قوات 

حفظ السالم التابعة للمنظمة من كازاخستان.
وقــال زاس يف مقابلة مع قناة »بيالروس-1«: 
»ســيتم إخراج قوات حفظ الســالم بالكامل من 
كازاخســتان... يف غضون أسبوع تقريبا ستنقل 
جميع الوحدات واألفراد إىل نقاط االنتشار الدائم«.

وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص 
عىل أن جميع القوات ســتعود إىل نقاط االنتشــار 
الدائــم بحلول كانون الثــاين، إذا مل تلعب األحوال 

الجوية دورا يف األمر.
واعترب األمني العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان 
إىل املنظمة يف وقت اندالع أعال الشغب للحصول 
عىل املســاعدة كان وجيها ويتا مع تطورات 

الوضع يف البالد.
روسيا مل تخطط إلبقاء قواتها يف كازاخستان

مــن جهته، أكد النائــب األول للمندوب الرو 
الدائم لدى األمم املتحدة دميرتي بوليانســيك، يف 
تغريدة عىل »تويرت« »أن بالده مل تخطط أبداً إلبقاء 

قوات حفظ السالم التابعة لها يف كازاخستان.«

ويف هذا الســياق، أعلنت 
الروســية يف  الدفاع  وزارة 
بيــان، إن 19 طائــرة نقل 
عسكرية تابعة لسالح الجو 
الــرو غادرت املآتا وعىل 
متنها قوات روســية لحفظ 

السالم.
يف  متورطاً   ٤٤٦ احتجاز 

أعال الشغب
عــىل صعيد اخــر، أعلن 
الكازاخستاين  العام  االدعاء 
امــس، عــن اعتقــال ٤٤٦ 
شخصاً يف إطار التحقيقات 
أعال  يف  الجارية  الجنائية 
الشــغب وإثارة االضطرابات 

التي جرت مؤخراً يف البالد.
ونقلت وكالة »تاس« عن سريك شاالباييف رئيس 
جهــاز التحقيق الجنا يف مكتــب االدعاء العام 
قولــه يف إيجاز صحفي إنــه »وحتى تاريخ اليوم 
ينظــر فريق التحقيق يف 5٤٦ قضية جرمية بينها 
٤٤ تتعلق بأعال إرهاب و٣٤ بأعال شغب واسعة 
و15 بارتكاب جرائم قتل وتم وضع ٦72 شخصاً رهن 
االحتجاز بينهم ٤٤٦ معتقلون مبوجب أمر قضا 

رسمي«.
وأشار شاالباييف« إىل أن نحو مئة شخص أطلقوا 
بعــد أن تم التأكد مــن هويتهم ومل يتم العثور عىل 
ما يســتدعي مواصلة احتجازهــم فيا يتم اتخاذ 

إجراءات التحقيق املطلوبة«.

ــرفــع اإلعـــانـــة الـــدراســـيـــة الــخــارجــيــة  ــوجــه ب ــد ي ســ ا
واملفقودي الكلي  العج  وجــرحــى  الــشــهــداء  بــنــاء 

ـــــــــــل  ســـــــــــر تتضاعـــــــــــف فـــــــــــي  معانـــــــــــاة ا
جـــــــــــواء البـــــــــــاردة واالنتهـــــــــــاكات املتواصلـــــــــــة ا

ــة  ــي ــة أمــن ــي ــل ــ عــم ــطــل ــوات الـــعـــراقـــيـــة ت ــ ــق ــ ال
ملــــــالحــــــقــــــة فــــــــلــــــــول اإلرهــــــابــــــيــــــيــــــ

تونسيات رهابيات«  « خم  على  بالســـــــــــج  الحكم 

ــال  ــ ــ ــ ــ ــة الصومـ ــ ــ ــ ــ ــم حكومـ ــ ــ ــ ــ ــ باسـ ــ ــ ــ ــ ــة الناطـ ــ ــ ــ ــ صابـ
بتفجيـــــــــــر انتحـــــــــــار وحركـــــــــــة »الشـــــــــــباب« تتبنـــــــــــى

أعلنت الرشطــة الصومالية، أمس، إصابة 
الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو، 
إثر استهدافه بتفجر انتحاري وسط العاصمة 

مقديشو، وفق إعالم محيل.
وأفادت وسائل اإلعالم بأن التفجر جرى يف 
شارع مكة املكرمة وسط العاصمة مقديشو.

وأعلنت حركة »الشــباب« مسؤوليتها عن 

الهجوم الذي اســتهدف معلمو، وفق ما ذكره 
اإلعالم الصومايل. 

ويشــهد الصومال، منذ ســنوات، رصاعاً 
دامياً بني القوات الحكومية، ومسلحي حركة 
»الشــباب« املرتبطة بتنظيــم القاعدة، التي 
تســعى إىل السيطرة عىل الدولة الواقعة يف 

منطقة القرن األفريقي.

»الوطن«  صحيفة  أفادت 
السورية، أن »الرئيس  بشار 
األســد، وجه برفع اإلعانة 
الدراســية الخارجية ثالثة 
أضعــاف مــا كانــت عليه 

سابقا، لفئة من  الطالب .
أن  الصحيفة،  وأفــادت 
»األســد وجه برفع اإلعانة 
 ٣ الخارجيــة  الدراســية 
عليه  كانــت  مــا  أضعاف 
من  للطالب  وذلك  ســابقا، 
وجرحى  الضحايــا  أبنــاء 
املفقودين   و  الــكيل  العجز 
الذين مــ عىل فقدانهم 

٤ ســنوات، ممن يدرســون خارج مدارس 
أبناء وبنــات الشــهداء ويف كافة املراحل 

الدراسية«.
وكان قد أصدر  الرئيس السوري ، يف وقت 
سابق، مرسوماً رئاسياً نص عىل زيادة نسبة 
طباء، والعاملني  تعويض طبيعة العمــل ل
يف جميع املشايف العامة املختصة باألورام 

وأقسامها وشعبها ووحداتها.
 ويتضمن املرســوم »إســتفادة أعضاء 
الهيئــة التعليميــة يف الجامعات وطالب 
الدراســات العليا وطالب البورد الســوري 
يف اإلختصاصــات املحددة باملرســوم من 
تلــك التعويضــات بنســب تصل إىل ٦5  
من األجر الشــهري املقطــوع بتاريخ أداء 

العمل«.

ذكــرت وزارة األرسى واملحررين، أن إدارة 
ســجون االحتالل تتعّمد زيــادة انتهاكاتها 
يف فصل الشــتاء بحق األرسى، عرب اقتحام 
غرف وأقســام األرسى يف ســاعات الليلة 
املتأخرة والفجر، حيــث يتم إخراج األرسى 
دون مالبس كافية يف ســاحة السجن تحت 

الشديد. املطر والربد 
وذكرت الوزارة  أّن إدارة الســجون تفرض 
قيود عــىل اســتخدام الكهربــاء وأدوات 
التدفئة، حيث مينع األســر حتى ولو عىل 
حســابه الخاص من رشاء أية مدفئة التقاء 

رش الربد.
وأشــارت الوزارة إىل أن الربودة الشديدة 
يف بعض السجون كسجن النقب والسجون 

التــي تقع يف الجنوب تصــل لدرجة تجمد 
بعــض أطراف املعتقلني من شــدة الربد، مع 

للتدفئة. عدم وجود وسائل 
إضافــة إىل ارتفاع أعداد األرسى املرىض 
حيث يصــاب العديد منهم بوعكات صحية، 
وانتهاج سياســة اإلهال الطبي دون تقديم 

الالزمة. الصحية  والرعاية  العالج 
وطالبت الــوزارة منظمة الصليب األحمر 
بتوفر  اإلنسان،  الدويل ومؤسسات حقوق 
رسى داخل الســجون، والنظر  الحايــة ل
بجدية اىل خطورة األوضــاع الصعبة التي 
يعيشــونها مع اشتداد برودة الشتاء والعمل 
عــىل إدخال كافــة املســتلزمات التي تقي 

األرسى من الربد الشديد

العراقية  األمنــي  االعالم  خليــة  أعلنت 
امــس، القبض عىل أحــد اإلرهابيني خالل 
محاولتــه التســلل ملحافظــة األنبار غرب 

البالد.
ونقل موقع »السومرية نيوز« عن الخلية 
قولها يف بيان: »إنه اســتناداً إىل معلومات 
حــول توجه أحــد اإلرهابيني للتســلل إىل 
قضاء عنــه مبحافظة األنبــار تم القبض 
عليه وتبــني أنه من املطلوبني للقضاء وفق 

٤ إرهاب«. املادة 
وأشــار البيــان »إىل أنــه تم تســليم 
اإلرها إىل الجهات القضائية الســتكال 

التحقيقات«.
وكانــت القوات العراقيــة ألقت القبض 
أول أمــس عىل إرها يف محافظة كركوك 

البالد. شال 
وكانــت أعلنت القــوات العراقية إطالق 
عمليــة أمنية يف مدينة الطارمية شــال 

البــالد، ملالحقــة فلول تنظيــم )داعش( 
. اإلرها

ونقل موقع »سومرية نيوز« عن مديرية 
الحشــد الشعبي العراقي قولها يف بيان، إن 
قوة من اللواء 12 بالحشــد رشعت بعملية 
دهــم وتفتيش لعــدة مناطق يف الطارمية 
بحثــاً عن عنارص إرهابية قــد تتمركز يف 

املدن. مراكز  عن  البعيدة  املناطق 
وأشــار البيان إىل أن »العملية شــملت 
أيضاً تكثيف انتشــار قــوات اللواء، وتأمني 
األهداف املرسومة، للحفاظ عىل املكتسبات 
شاىل  مناطق  ضمن  األمني  واالســتقرار 

بغداد«.
وكانت هيئة الحشــد الشعبي أعلنت يف 
وقت ســابق، انطالق عملية تفتيش جنوب 
غرب سامراء. ويـــأيت هذا بعد أن أحبطت 
الهيئــة أمس محاولة إرهابية الســتهداف 

قضــاء تلعفر التابع ملحافظة نينوى.

أقر القضاء التون أحكاماً بالســجن بني 
عام واحد وثالثة عرش عاماً، بحق خمس نساء 

. ينتمني إىل تنظيم »داعش« اإلرها
ونقلت وســائل إعالم تونسية عن الدائرة 
الجنائيــة املختصــة بقضايــا اإلرهاب لدى 
املحكمــة االبتدائية قولها »إنــه متت إدانة 
املتهــات الخمــس بتجنيد فتيــات وجمع 
متويالت لصالــح التنظيم اإلرها املتحصن 

.» بجبال الغرب التون

ومن بني األحكام ســجن شــقيقتني ملدة 
1٣ عامــاً لكل واحدة منهــا إضافة إىل 
ســجن امرأة أخرى ملدة عــام واحد وهي 
شــقيقة أحد اإلرهابيني املنتمــني للتنظيم 

. اإلرها
وكانت الداخلية التونسية أعلنت يف نهاية 
ترشين األول املايض، عن تفكيك خلية إرهابية 
نسائية تنشط بني واليتي الكاف شايل غرب 

البالد وتوزر جنوبها.

صابة   و أردنــي  في  ابط  مقتل 
سوريا حــدود  على  تباكات  ا في 

ُقتــل ضابط بالجيــش األردين برتبة نقيب وأصيب ٣ جنود 
آخرون، فجر أمس، إثر اشــتباكات بني الجيش ومهربني عىل 

الحدود الشالية مع سوريا.
ونقل بيان للجيش عن مصدر مســؤول يف القيادة العامة 
للقوات املسلحة األردنية قوله »يف متام الساعة الرابعة فجرا، 
وعىل إحدى الواجهات الحدودية الشــالية الرشقية أطلقت 
مجموعة من املهربني النار عىل قوات حرس الحدود، فتم الرد 
باملثل وتطبيق قواعد االشــتباك ما دفع املهربني إىل الفرار 

داخل العمق السوري«. 
وأوضح أن »االشــتباك أســفر عن استشهاد النقيب محمد 
ياســني مو الخضرات، وإصابة ثالثة أفراد تم إخالؤهم 

إىل مستشفى امللك طالل العسكري«.
وأكد املصدر أنه »وبعد تفتيش املنطقة تم ضبط كميات كبرة 

من املواد املخدرة وتحويلها إىل الجهات املختصة«.
كذلــك، أوقف األردن عرشات تجــار املخدرات. وتؤكد وزارة 
الداخليــة أن ٨5  من املخدرات التي تضبط معدة للتهريب إىل 

خارج األردن.
وعقوبة االتجار باملخدرات يف اململكة هي الســجن لفرتة 
تراوح بــني ثالثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات املضبوطة، 
أمــا الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إىل الســجن ثالث 

سنوات.



سباق الخيل ــ اعالنات مبوبة
اإلثنني 17 كانون الثاين  2022

2 ١ كانــــــــون الثانــــــــي 22 حــــــــد  نتائــــــــ ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــ ميــــــــدان بيــــــــروت ا

الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1٤00 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1٤00 مرت

الشــوط الخامس - املسافة 1٤00 مرت

1ل.ل بــدر 5٤ م-  1 ل.ل  20 ســاهر 10
1 ل.ل 10

1 ل.ل  مهند 5٤ ك- 1٣ ل.ل زلزال ٤0
٣ ل.ل  زمن  عا 5٣ك- 50

 جوفري  شحاده 5٣ك- 22٣ ل.ل
 دانيلال  عالء 5٣ك- 22٣ ل.ل

فاز بطولني، وبسنة اطوال  وبوقت: 5/٤ 
1 د 0٦

1ل.ل الفوركست: 1-2- ٤0
الثالثة: 2-1-٣ - 21000 ل.ل

مالكــه: مفيــد دبغــي  مضمره: عيل 
حسني

 5٣ 1 ل.ل  عدنان 5 2 ل.ل  10 رغــد 20
2 ل.ل ك- 20

52ك- ٣٦ ل.ل 1 ل.ل  بدر 5 رجوى 70
2 ل.ل عناق  عصام 5٣ك  50

2 ل.ل  مليح  وديع 51ك- ٤0
 نر الجنوب  شحاده 5٣ك- ٤0 ل.ل

فــازت بأربعة اطوال وثالثة ارباع الطول  

1 د وبوقت 1/5 0٨

الفوركست: 2-1- 25 ل.ل

الدوبليه: 2/2 ساهر عىل رغد- 2 ل.ل

الثالثة: 2-1-٣- ٣90000 ل.ل

مالكها: الياس زهــرة  مضمرها: مروان 

دبور

1 ل.ل 1 ل.ل  اسمر 5٦ك- 10 الوايل 10
٤ ل.ل 2- تسلم  عالء 5٤ك- 50

٤ ل.ل مارك  عيل قاسم 5٦ك  50
فاز بطولــني، وبطولني ونصف  وبوقت: 

1 د ٤2 1/5

1 ل.ل الفوركست: 1-٤- ٣0
2 ل.ل الدوبليه: 1/2  رغد عىل الوايل- 50

الثالثية: 1-٤-٣- 12000 ل.ل
االنسحابات: حلف القمر  العقرب

مالكه: مفيد دبغي  مضمره: محمد عيل

1 ل.ل عدنان 5٣ك  90 – 1 1-سندريلال 50

1 ل.ل 50 –

2 ل.ل 5٤ ك  2٤ ل.ل 2-حبيب لبنان  20

٣-ارز  بدر 5٤ ك  2 ل.ل

52 ك  ٤5 ل.ل ٤-حبيبة مروى راغب 5

5-ابجر عصام 5٤ ك  1٣ ل.ل

1 د. فازت بطولني، وبرقية وبوقت: 1/5 ٤2

الفوركست: 5-٣- 17 ل.ل

1 ل.ل الدوبليه: 5/1 الوايل عىل سندريلال- 70

الثالثية: 5-٣-2- 90000 ل.ل

مالكها: الياس زهــرة  مضمرها: مروان 

دبور

محبوب سارة  مبعد عن املراهنات   -1

 عدنان 5٤ ك  مبعد

2 ل.ل  عصام 5٤ ك  ابــو نرصة 50  -2

2 ل.ل 50

5٦ ك  2 ل.ل ٣-اسمهان  عا 5

2 ل.ل ٤-مغوار  اسمر 5٤ ك  ٦0

5-فرح العيد عالء 5٣ ك  21 ل.ل

فاز بطول ونصفـ، وبنصف طول  وبوقت 

1 د ٤2 1/5

الفوركست:2-1- ٤0 ل.ل

الدوبليه: 2/5 سندريلال عىل ابو نرصة- ٣ 

ل.ل

مالكها: الياس زهــرة  مضمرها: مروان 

دبور

اعداد : لوران ناكوزي

ــال عـــدنـــان ــيـ ــخـ الـ

عدنان  الخيال  يواصل 
الجديد  للعام  انتصاراته 
فبعد ان اكتســح السنة 
ة الخيالة  املاضيــة قا
ها  انتصارا   ٤٤ وترأسها 
هو بحفلة االمس يحقق 
اصل  من  انتصــارات   ٣

خمسة اشواط.
الثاين  الشــوط  ففي 
ملســافة 1000 مرت فاز 
بالفــرس رغــد باربعة 
اطــوال ضاربــا رجوى 
ويف  ومليحــة  عنــاق 
الشــوط الثالــث فــاز 
ســندريلال  بالفــرس 
ملسافة 1٤00 مرت ثم عاد 
وختــم اجمل انتصاراته 
بالجواد محبوب ســارة 
ملسافة 1٤00 مرت ضاربا 
ابــو نرصة  اســمهان 
عدنان...  برافو  ومغوار 

ا. واىل االمام دا

ذكـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــرت

الهاوي قاســم مســلاين مع جواده الحار  كال بعد فوزه بقيادة نقيب الخيالة انذاك الخيال ســليان يف الصورة التذكارية 
ومعهم املضمر احمد سيف الدين والهاوي طويل العمر زكريا معطي  صورة اكرث من 27 عاما مضت.

ســاهر : مــن اســطبل الهــاوي مفيــد دبغــي الفائــز اليوم 
بالشــوط االول وهــو فافــوري شــوطه وبــارشاف املضمــر 
النشــيط عــيل حســني بقيــادة الخيــال بــدر ضاربــا زلــزال 

وزمــن والبقيــة...

الوايل :حقق اســطبل الهاوي الكبر مفيد دبغي كا توقعنا 
له اليوم بانتصارين مهمني، ولو كان غائبا عن امليدان بســبب 
االحوال الجوية وها هو مضمره الالمع محمد عيل سيف الدين 
بالصورة التذكارية مع الجواد الوايل الذي قاده الخيال اســمر 

قيادة واعية اىل الهدف  مربوك.

ســاهر  الجــواد 
الهــدف  اىل  واصــال 
بقيــادة الخيــال بــدر 
 1000 مســافة  عــىل 
مــرت بوقــت رائــع 5/4 
زلــزال  ضاربــا   .
وخيالــه مهنــد بطولــني 
ظاهــر  هــو  كــا 

بالصــورة.

طــالق نــار فــي مناطــ مــ العاصمــة الليبيــة ســماع دو 
أفادت مصادر متطابقة لـ »RT«  وشــهود 
عيان بأن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية 

طرابلس، شهدت ساع دوى إطالق نار. 
أضافت املصــادر أن املنطقة املوجود بها 
املرصف املركزي وميدان الشــهداء، شــهدت 

تحشيدات عسكرية وإغالق عدة طرق.
وأشــارت وســائل إعالم ليبيــة إىل أن 
 » اشــتباكات وقعت بني »كتيبــة النوا
وجهاز الردع عىل خلفية مشاكل عىل تقسيم 

آليات عسكرية.

خم انحســار املخــاوف مــ حــدو تســونامي فــي املحيط الهــاد نتيجة انفجــار بركاني 
موجات  بحــدوث  التهديد  بدأ 
مد عالية )تســونامي( يف أنحاء 
املحيــط الهــاد نتيجة انفجار 
بــركاين ضخم تحــت البحر يف 

االنحسار.
اسوشيتدبرس  وكالة  وحسب 
فإن هــذه التهديدات ترتاجع مع 
مرور الوقت حيــث مل يظهر ما 
إمكانية حدوث مثل  يشــر إىل 
هذه املوجــات العاتية يف الدول 
املطلة والقريبة من مكان انفجار 

الربكان.
وأطلقت اليابان يف وقت سابق 
تحذيراً من تسونامي عارم يقرتب 
من جزيرتني يف البالد فيا ظلت 
دولة تونغا الصغرة األكرث ترضراً 
حتى اآلن حيث تســبب االنفجار 
الــربكاين تحت البحر يف حدوث 
موجات عالية ارتطمت بالشاطئ 
ودفعت املواطنني إىل اإلرساع إىل 

املرتفعة. األرايض 
كــا أدى هــذا االنفجار إىل 
انقطــاع اإلنرتنت عن تونغا فيا 
قالــت رئيســة وزراء نيوزيلندا 
جاســيندا أرديــرن: »إنه مل ترد 

حتى اآلن أي تقارير رســمية عن وقوع إصابات 
أو وفيات يف تونغا لكنها لفتت إىل أن السلطات مل 
تتواصل بعد مع بعض املناطق الســاحلية والجزر 

األصغر«.
وأوضحــت ارديــرن »أن أرضاراً كبرة لحقت 
بالقوارب واملتاجر عىل طول ساحل تونغا وغطت 

طبقــة كثيفة من الغبار الربكاين العاصمة نوكو 

ألوفا ما أدى إىل تلويث إمدادات املياه ونقص شديد 

يف املياه العذبة«.

وأشــارت أرديــرن »إىل أن نيوزيلندا مل تتمكن 

من إرسال طائرات اســتطالع فوق تونغا بسبب 

ســحابة الرماد التي بلــغ ارتفاعها 19 ألف مرت 

لكنهــا تأمل يف املحاولة مرة أخرى اليوم لتتمكن 

من إرسال طائرات وسفن إمداد«.

وأظهرت صــور األقار الصناعيــة االنفجار 

الربكاين املذهل الذي حدث مســاء أمس  االول مع 

تصاعد عمود من الرماد والبخار والغاز عىل شكل 

عــش الغراب فوق مياه املحيط الهاد فيا أمكن 

ســاع دوي صوت مرتفع يف مناطق بعيدة مثل 

أالسكا.

قل  مقتل طفل علىا
صابة عناصر لـ»طالبان«  و

جراء انفجار في كابل
األفغانية  السلطات  أعلنت 
أن طفال قتــل وأصيب عدد 
من عنارص حركة »طالبان«، 
جراء انفجار يف والية كابل 

امس. 
وأكــد املتحــدث باســم 
مديرية األمن يف كابل مبني 
خــان، وفقا لقنــاة »طلوع 
نيــوز«، أن لغا أرضيا رضب 
عربة عسكرية لـ »طالبان« 
يف منطقــة بغرامــي قرب 
العاصمة كابل، أســفر عن 
مقتل طفــل وإصابة أربعة 

من عنارص الحركة.
من جانبهــا، نقلت وكالة 
الروســية  »نوفوســتي« 
عن شــهود عيان قولهم إن 
االنفجار أودى بحياة طفلني 
وخلف عددا من الجرحى بني 

املدنيني.

نبــــــــــــة  دارة بايــــــــــــدن م ترامــــــــــــب: 

ــــــــــــع روســــــــــــيا ــــــــــــة م ــــــــــــي تدهــــــــــــور العالق ف
أشــار الرئيس األمريك الســابق  دونالد ترامب ، »إىل أن 
إدارة بالده الحالية ال تســيطر عىل املوقف، ودفعت الوضع 
إىل ظهــور تعليقات روســية حول إحتــال ظهور تواجد 

عسكري رو يف  أمركا الالتينية ».
وأوضــح يف تجمع ملؤيديه يف أريزونــا تم بثه من قبل 
شــبكات الكابالت األمركية، أنه »ها هو« الرئيس الرو  
فالدمير بوتني يهدد اآلن بالذهاب إىل كوبا و فنزويال، وهذا 
نقص يف اإلحرتام. سابقاً مل نواجه مثل هذه املشكلة أبداً«. 
ولفت إىل أن املســؤولني األمركيني تعمــدوا تعقيد األمور 
وتصعيبها عىل إدارته الســابقة، من خالل الكذب بشــأن  

روسيا .
وأكد ترامب، أنهم »يتساءلون، ما هي أصعب دولة ميكن 
التعامــل معها: روســيا، أو الصني، أو  كوريا الشــالية، 
أو  إيــران ؟ أصعب دولة ميكــن التعامل معها هي  الواليات 
املتحدة . لدينا بعض األشخاص املجانني الذين ابتكروا هذه 
الصيغ املزيفة وهم يرصخون: روســيا، روســيا، روسيا. 
كل هــذه األمــور ملفقة ومبتدعة«. وشــدد عىل أنه تم 
إســتخدام هذه التكنولوجيا ضده، عنــد إتهامه بالتواطؤ 

مع روسيا«.

بوتيـــــ يســـــتقبل رئيســـــي فـــــي موســـــكو 

ـــا ـــــام إلجـــــراء محادثـــــات  بينهمــ خـــــالل أي
نقلــت وكالة »رويرتز« عن قناة »روســيا-1« التلفزيونية 
امس، أن الرئيس الرو فالدمير بوتني سيســتضيف نظره 
اإليراين إبراهيم رئي يف موسكو خالل األيام املقبلة إلجراء 
محادثات بينها، يف الوقت الذي تحاول فيه موسكو املساعدة 
يف إنقــاذ االتفاق النووي بني طهران والدول الكربى، دون أن 
تفصح وسائل اإلعالم عن الوقت املحدد الجتاع الزعيمني، وال 

القضايا التي ستتناولها املحادثات.
وتشارك روسيا يف املحادثات الجارية إلنقاذ االتفاق النووي 
الــذي وقعته إيران عام 2015 مع روســيا و الواليات املتحدة  

وبريطانيا و فرنسا و الصني و أملانيا.
 وتشــارك يف املحادثات جهات االتفــاق، الذي تضمن رفع 
بعض العقوبات عن إيــران مقابل فرض قيود عىل برنامجها 

. النووي، واالتحاد األورو
 وأعلــن  دونالــد ترامب  يف عام 201٨ عندما كان رئيســا 
للواليات املتحدة انســحاب بالده من االتفاق. وانتهكت إيران 
يف وقــت الحق الكثر من القيود التــي فرضها االتفاق عىل 

برنامجها النووي.
 وأعلــن وزيــر الخارجية الرو  ســرغي الفروف، يوم 

الجمعة، تحقيق محادثات إحياء االتفاق النووي تقدما.



١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االثنني 17 كانون الثاين 2022

ي على الشانفيل بطولة لبنان في كرة السلة : فوز مستح للريا

جيل مباراة النجمة واالخاء بطولة لبنان : فوز البرج على الحكمة وت

لى املرك الثاني في الدور االنكلي وروبية : ليفربول  البطوالت ا

دبــــــــــي فــــــــــي   » تشــــــــــالن »فيــــــــــرار   سلســــــــــلة 
و مركــــــــــ ثانــــــــــي « للســــــــــائ تانــــــــــي حنــــــــــا:  كــــــــــ  »صيــــــــــد ثميــــــــــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــة التتوي ــ ــ ــ ــ ــى منص ــ ــ ــ ــ ــرف عل ــ ــ ــ ــ ــي يرف ــ ــ ــ ــ ــم اللبنان ــ ــ ــ ــ والعل

ــا ــ ــ ــ ــ ــت وبنج ــ ــ ــ ــ ــل بصم ــ ــ ــ ــ ــعادة يعم ــ ــ ــ ــ ــام س ــ ــ ــ ــ ــي وس ــ ــ ــ ــ  املحام
ــتقبل ــ ــ ــ ــ ــي املس ــ ــ ــ ــ ــاد ف ــ ــ ــ ــ ــي اتح ــ ــ ــ ــ ــب ريا ــ ــ ــ ــر منصــ ــ ــ ــ ــ وينت

ندية  عوامل تحف تشيلسي لتحقي املجد ك العالم ل

االسبوع  منافسات  ضمن 
الحــادي عرش مــن بطولة  

جي«  لبنان  »أكس أكس أل أي
يف كرة الســلة  ، حقق فريق    

الريــايض     فوزاً مســتحقاً 
بنتيجــة 90 - 71 وبفــارق 
19 نقطــة نقاط عىل فريق  

الشــانفيل  يف اللقــاء الذي 
اقيم عىل ارض ملعب  مدرسة 
املرميــني يف  ديــك املحدي  
امام اقل من  ٣00 مشــجع 
يف املدرجات بســبب انتشار   

فروس كورونا.
تقــدم الريايض يف الربع 
االول ووســع الفارق اىل 1٤ 
نقطة يف نهاية الربع الثاين 

وحسمه بنتيجة ٤٣ - 29.
ويف الربــع الثالــث، اكمــل 
الريايض سيطرته ووسع الفارق 

يف الربــع االخرلينتهي اللقاء بنتيجــة 90 - 71 وبفارق 19 
نقطة ملصلحة الريايض.

وكان افضل مســجل يف اللقاء مــن الريايض الالعب  امر 
ســعود  بـ 2٤ نقطة بينا االفضل يف الشــانفيل كان غربيال 

صليبي  برصيد 1٤ نقطة.
وكان الحكمــة حقق فوزا مثرا عىل أطلس الفرزل بنتيجة 

9٦-٨1 يف املباراة التي جرت السبت عىل  ملعب أطلس.
وشهدت األرباع تفوق الحكمة، حيث انتهى الربع األول 20-

9، والثاين 50-٣٨، والثالث ٦0-75.
وسجل نجم أطلس باسل حرفو 2٨ نقطة كأفضل مسجل 

يف اللقاء مع 5 متابعات و٣ متريرات حاسمة.
ومن جهته ســجل نجم الحكمة جورج برويت 2٦ نقطة، 
كأفضــل مســجل يف فريقه مــع 10 متابعــات ومتريرتني 

حاسمتني.

ورفع الحكمة رصيده إىل 1٨ نقطة يف املركز الثاين، يف حني 
تابع أطلس نتائجه املخيبة ليكون باملركز التاسع بـ12 نقطة.

بدوره، حقق بروت فوزا كبرا عىل حساب هوبس، بنتيجة 
(٨0-5٦(، يف  املباراة التي جرت عىل ملعب مجمع الشياح.

وشــهدت املباراة تفوق بروت يف كل األرباع، حيث انتهى 
األول بنتيجة )20-17(، والثــاين بنتيجة )٣٦-٣٤(، والثالث 

بنتيجة )٦2-٤٣(.
وســجل نجم بروت جرارد حديديــان، 20 نقطة كأفضل 

مسجل يف اللقاء مع ٤ متابعات.
ومن جهته ســجل نجم هوبــس حبيب عبد الله 15 نقطة، 

كأفضل مسجل يف فريقه مع 9 متابعات ومتريرة حاسمة.
ورفع بروت رصيده إىل 1٨ نقطة يف املركز الثالث، يف حني 

تراجع هوبس للمركز السادس برصيد 15 نقطة.
وكان هومنتمــن تغلب عىل أنيبال زحلة بنتيجة )٨7-7٦(، 

عىل ملعب مزهر.

حقق الربج فوزا مثرا عىل 
حساب الحكمة بنتيجة 0-2 
يف املبــاراة التي جرت أمس 
األحد عــىل ملعب أمني عبد 
النــور يف بحمــدون ضمن 
منافســات الجولة العارشة 

من الدوري اللبناين.  
ورفع الربج رصيده إىل 20 
نقطــة يف وصافة الرتتيب 
خلف العهــد املتصدر بـ2٦ 
نقطــة، ومــن جهته تجمد 
رصيــد الحكمة عند 9 نقاط 

يف املركز التاسع.
  وكان الشوط األول سلبيا 
بــاألداء والنتيجة، حيث مل 
يعرف أي تسديدة عىل املرمى.
  ومع بداية الشوط الثاين 
عزز الربج جبهته الهجومية 
حيث استطاع عباس عطوي 

أونيكا مترير كرة من ركلة حرة وصلت إىل أحمد الخطيب الذي 
أسكنها الشباك بالدقيقة 7٤.

  وعزز الربج تقدمه بالهدف الثاين عرب البديل يوسف عرتيس 
الذي وجه كرة من خارج املنطقة عىل ميني الحارس.

  إىل ذلــك، اجتمعت اللجنــة التنفيذية يف االتحاد اللبناين 
لكرة القدم، ظهر اول أمس الســبت، عــن بعد، وقررت تأجيل 
مباراة اإلخاء االهيل عاليه والنجمة ضمن األســبوع العارش 
من الدوري اللبناين لكرة القدم، بفعل تفيش إصابات كورونا.
 PCR وكان االتحاد اللبناين لكرة القدم قد أجرى فحوصات  
لفريق النجمة أمس السبت، ليتبنّي بعد صدور النتائ أن هناك 

٨ حاالت إيجابية يف الفريق.
  والالعبــون الذين تأكــدت إصابتهم بفروس كورونا هم: 
محمود قعور، قاســم الزين، محمد غدار، عبدالله عيش، عالء 
مزهر وماهر صربا، اىل جانب اثنني من الجهاز الفني، حســني 

يونس وبيار فلفيل.
  وحرصــاً عــىل صحة الالعبني والعاملــني يف كرة القدم 
اللبنانية، اتخذت اللجنة قرار التأجيل وســيحدد موعد املباراة 

يف وقت الحق.
  كا دعت اللجنة عائلة كرة القدم إىل توخي الحذر بســبب 
ارتفاع نســبة اإلصابات بفروس كورونــا مؤخرا، وااللتزام 

بإجراءات الوقاية والتعقيم حفاظاً عىل السالمة العامة.

قفز فريق ليفربول إىل املركز الثاين يف جدول ترتيب الدوري 
اإلنكليزي، بعدما حقق فوزا مريحا عىل نظره برينتفورد.  

وفــاز ليفربول عىل برينتفــورد بنتيجة ٣-0، خالل املباراة 
التي جمعت بينها، أمس األحد، عىل ملعب أنفيلد، يف الجولة 

الـ22 من منافسات الدوري االنكليزي املمتاز.
  وافتتح ليفربول التسجيل يف الدقيقة قبل األخرة من نهاية 

الشوط األول عن طريق العب وسطه الربازييل فابينيو.
  وســجل اإلنكليزي أليكس تشامربلني ثاين أهداف ليفربول 
يف الدقيقــة ٦9، قبل أن يضيف اليابــاين تاكومي مينامينو 

الهدف الثالث يف الدقيقة 77.
  الفــوز رفع رصيد ليفربــول إىل ٤5 نقطة يحتل بها املركز 
الثاين يف جدول ترتيب الدوري اإلنكليزي، بفارق نقطتني أمام 

تشيل الذي هبط إىل املركز الثالث.
  واســتغل ليفربول تعرث تشيل يف الجولة الـ22، بعدما 
تعرض للهزمية أمام مانشسرت سيتي بنتيجة 0-1 يوم السبت.

  يف املقابــل، ال يــزال ليفربول عىل بعد 11 نقطة من فريق 
مانشســرت ســيتي الذي يحتل صدارة جــدول ترتيب الدوري 

اإلنكليزي، غر أنه لعب مباراة أقل.

 اسبانيا 
  أنقذ فريق إلتيش مركز نظره برشــلونة يف جدول ترتيب 
الــدوري اإلســباين، بعدما حقق فوزا متأخرا عىل منافســه 

فياريال.

  وفــاز إلتيش عىل فياريال بنتيجة 1-0، خالل املباراة التي 

جمعت بينها، أمس األحد، عىل ملعب مانويل مارتينيز فالرو، 

يف الجولة الـ21.

  وسجل هدف إلتيش الوحيد العبه لوكاس بويي يف الدقيقة 

7٨ من عمر املباراة.

  بهــذا الفوز الثمني، يحصد إلتيش ٣ نقاط يرفع بها رصيده 

إىل 22 نقطة، ويتقدم للمركز الـ15 يف جدول الرتتيب.

  يف املقابــل تجمــد رصيد فياريال عند 29 نقطة، يحتل بها 
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  الهزمية حرمت فياريال من القفز إىل املركز الســادس يف 

جدول ترتيب الدوري اإلسباين، وهو املركز الذي يحتله برشلونة 

يف الوقت الحايل.

  ولو فاز فياريال، كان سيقفز إىل املركز السادس يف جدول 

ترتيب الدوري اإلسباين برصيد ٣2، فيا كان برشلونة سيهبط 

إىل املركز السابع بفارق األهداف، وهو ما مل يحدث.

  عــىل صعيد آخر، تأهل فالنســيا إىل دور الثانية لكأس 

ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عىل مضيفه أتلتيكو بالياريس، 

بهدف نظيف، أمس األحد، يف مثن نها املسابقة.

  ويدين فالنسيا بالفضل يف هذا الفوز ملاركوس أندري، الذي 

سجل هدف الفوز والتأهل يف الدقيقة األوىل من املباراة

اللبناين  لســائق  ا د  ا ـ ـ ع
البطل تاين حنا اىل سباقات 
« من الباب  »فراري تشالن
الواسع والعريض بحلوله يف 
املركز الثاين يف الســباقات 
الثالثــة التــي أقيمت عىل 
مدى يومني عىل حلبة »د 
أوتــودروم« يف امارة د 
)االمــارات العربية املتحدة( 
يف ســياق الجولة املصغرّة 
من سباقات »تحدي فراري« 
وهي الســباقات األحب اىل 

قلب حنا.  
وصعد حنــا  اىل منصة 
التتويــ ثالث مرات وصيفاً 
يف السباقات الثالثة وبجدارة 
مــع »صيد مثني« و »ّغلة« ٣ 
كؤوس مركــز ثاين ليحجز 
مكانــاً للعلــم اللبناين عىل 
منصة التتوي بعد ســنتني 
مــن التوّقف عن املشــاركة 
بسبب انتشــار وباء كورونا 
الذي شّل العديد من األنشطة 

الرياضية يف العامل.
  وبعدمــا احتــل املركــز 
الرابع يف ســباق »أبو ظبي 
12 ســاعة« مــع فريقــه 
االيطايل والــذي اقيم عىل 
حلبــة »يــاس مارينا« يف 
أوائل العام الجاري ما حال 
دون مشــاركته يف سباقات 
»تحدي فراري« يف ابو ظبي 
والتي تزامنت مع سباق »ابو 
ظبي 12 ســاعة«، اســتمر 
حنا يف مارســة هوايته 
املفّضلة عــرب الصعود اىل 

منصــة التتوي والعلم اللبناين يلف عنقه لســائق احرز لقب 
بطولة قاريت آســيا واوقيانيا يف »تحدي فراري« عام 201٨ 
ولقب بطولة اوروبا يف العام 2019 فارضاً نفســه كأحد ابرز 
االبطال يف هذه البطولة التي تتطلّب الجهدين البدين والذهني 
ودّون اسمه مراراً وتكراراً يف »السجل الذهبي« لهذه املسابقة 

العاملية الشهرة.
 »   ويف التفاصيل، شــارك حنا يف سباقات »فراري تشالن
« والتي ال  يف د عــىل م ســيارة »فراري ٤٨٨ تشــالن
يفارقهــا العلم اللبناين وهي الســيارة التي احرز عىل متنها 
لقبي البطولتني القاريتني عامي 201٨ و2019 وهي فأل حسن 
عىل السائق اللبناين الذي ما زال يحقق االنجازات عىل الصعيد 

الخارجي.
، التي شاركت فيه 1٦    وشــهدت السباقات الثالثة يف د

ســيارة من أنحاء العامل، منافسة يف فئة »شل« بني عدد من 
السائقني ويف مقدمتهم البولندي رومان زميان واللبناين حنا 
والنمساوي ارنست كرشاير بطل اوروبا لعام 2021 والكوري 

الجنو جاي بارك وليحرز حنا ٣ كؤوس املركز الثاين.
  وبعد انتهاء السباقات الثالثة قال حنا »أنا سعيد بالنتائ 
ور لرفع  التي حققتها يف الســباقات الثالثة يف د وم
. ومرة جديدة  العلــم اللبناين ثالث مرات عىل منصة التتوي
أهدي هذه االنجازات اىل وطني الحبيب لبنان. وسأتّخذ القرار 
 » باملشــاركة ام عدمها يف بطولة اوروبا لـ »فراري تشالن
للعام الجاري فور االعالن عن روزنامة الســباقات مع األخذ 
ور  باالعتبار انتشــار جائحة »كورونا«. عىل كل حال أنا م
« بعد انقطاع دام نحو  لعوديت اىل سباقات »فراري  تشالن
ســنتني بســبب الوضع الصحي العاملي وأدا كان جيداً وأنا 

راض عنه«. 

جالل بعينو  

يعمل العديد من االداريني 
يف  بصمــت  ني  ـ ـ ي ض ا ي ر ل ا
الوسط الريايض اللبناين منذ 
ســنوات طويلة وبعيداً عن 
األضواء وبفاعلية وينجحون 
يف املهــام التــي تبوأوها 
منذ عقود عــدة ومن هؤالء 
االداريــني املحامي وســام 
ســعادة )املولــود يف العام 
19٦9( الذي نجح يف املهام 
االدارية العديدة التي انيطت 
بــه منذ اواخر تســعينيات 
القــرن الفائــت. فبدايــة 
سعادة يف الوسط الريايض 
انطلقــت  كالعب تايكواندو 

منذ العــام 19٨٣ ثم حكم دويل 
فرئيس لجنة الحكام يف اتحاد التايكواندو حتى جرى انتخابه 
عضــوا يف اللجنة االدارية لنادي بودا يف عام 1999 ثم عضواً 
يف االتحــاد اللبناين للتايكواندو بني عامي 2007 و201٤ يف 
عهدي الرئيســتني السابقتني لالتحاد كارن لحود وصويف ا 
جودة قبل ان تنتقل ســدة الرئاسة اىل الدكتور حبيب ظريفة 
يف خريــف العام  201٦. ويف العام عينه، القى االجاع عىل 
انتخابــه يف منصب امني عــام اتحاد األيكيدو يف عهد رئيس 
االتحاد القايض شادي حجل حتى العام 2019 فساهم سعادة 
مع حجل ومــع اعضاء اللجنة االداريــة لالتحاد يف تطوير 
لعبــة االيكيدو واجراء »نقلة نوعية« يف اللعبة الهادئة بحيث 
اقيمــت  دورات صقل الحكام واملدربــني والالعبني  يف فرتة 

ذهبية للعبة.
  وكدليــل عىل كفاءتــه املهنية الرياضية تم تعيني املحامي 
وســام ســعادة عضواً يف  لجنة االتحادات والقوانني ضمن 
اللجنة األوملبية منذ العام 201٦ وحتى العام 2021 ونجح يف 
املهــام التي أوكلت اليــه اىل جانب عضويته يف لجنة متابعة 
نتائ مكافحة املنشطات يف اتحاد غرب آسيا  .ويشغل سعادة 
حالياً منصب عضو مجلس ادارة مركز التحكيم الريايض للبت 

بالنزاعات والخالفات الرياضية منذ انشائه يف العام 2019.
  وآخر الغيث انتخابه عضواً يف لجنة ادارة النتائ االقليمية 
حول موضوع مكافحة املنشــطات  لقاريت آســيا واوقيانيا 
ضمن املنظمة الدولية ملكافحة املنشــطات لوالية متتد حتى 
العام 202٤ وهو منصب خارجي هام لسعادة اىل جانب اعضاء 
اللجنة من العراق واالردن وماليزيا وجزر املالديف وباكســتان 

وسنغافورة وتركانستان.
  ويتمّيــز ســعادة باعتداله وكفاءته االدارية وســعة 
اطالعه وما عمله املتقن يف الشــأن االداري الريايض سوى 

دليل عىل ذلك.
  وتجمع العائلة الرياضية عىل القول أن وســام سعادة من 
الكوادر االدارية التي متلك كفاءة وسرة ذاتية ترفع لها القبعة.
  فــاذا راقبت عمل هذا الشــاب ميكــن التأكيد عىل مهنيته 
واحرتافيته ان يف عمله الخاص أم يف املناصب الرياضية التي 
أنيطت به منذ اكرث من عرشين ســنة من نادي بودا كا ذكرنا 
اىل اتحــاد التايكواندو اىل اتحاد االيكيدو اىل منصبه كعضو 
داخــل مركز التحكيم الريايض وصــوالً اىل تعيينه منذ فرتة 
يف منصبه اآلســيوي. فاملنصب األخر مل يكن ليعنّي فيه لوال 

كفاءته يف عمله ولوال سرته الشخصية الحافلة.
  ويبدو ان منصب سعادة اآلسيوي لن يكون األخر اذ ترّددت 
معلومات موثوقة انه قد يتبوأ منصباً ادارياً يف أحد االتحادات 
الرياضية يف املســتقبل يعمل البعض الســناده اىل ابن بلدة 

شبطني يف قضاء البرتون: املحامي وسام سعادة.

ندية،  يدخل تشــيل بعد أيام منافســات كأس العامل ل
وهو يســعى لرضب أكرث من عصفور بحجر واحد.  

وتســتضيف العاصمة اإلماراتية »أبوظبي« فعاليات كأس 
ندية يف الفرتة من ٣ شباط إىل 12 من نفس الشهر. العامل ل

، يدخل مونديال أبوظبي، باعتباره حامل لقب    تشــيل
دوري أبطال أوروبا، علا بأنه ســيبدأ املسابقة انطالقا من 

. مرحلة نصف النها

 إنقاذ املوسم 
  رغم نجاح تشــيل بحجز مقعــده يف املباراة النهائية 
لبطولــة كأس رابطة املحرتفني اإلنكليزية، بتجاوزه توتنهام 
يف نصــف النها بالفوز ذهاباً وإيابــاً مبجموع ٣-0، إال 
أن الفريــق يواصل الرتاجع عيل مســتوي الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
  وتضاءلت فرص تشيل يف الربميرليغ بالخسارة أمام 
املتصدر مانشســرت ســيتي 0-1، لرتفع الفارق مع الفريق 

الساوي إىل 1٣ نقطة.
  ومــع عدم ضــان التتوي بلقــب كاس الرابطة، حيث 
ينتظر الفريق اللندين الفائز من ليفربول وأرسنال، فضال عن 
صعوبة املنافســة يف كأس االتحاد اإلنكليزي، فإن كل هذه 
الظروف تجعل من زيارة »البلوز« إىل اإلمارات للمشاركة يف 
مســابقة مونديال األندية، بالغة األهمية باعتبارها البطولة 
« الكثر  العاملية الكــربى التي يضع عليها »األزرق األورو

من آماله لتغير مسرة املوسم الحايل.
  ويدرك عشــاق تشــيل أن الفوز بــكأ الرابطة أو 
االتحاد يف إنكلرتا لن يعوضا ُمطلقا فقدان لقب الربميرليغ، 

، ولهذا سيعمل املدرب  وهو األمر األقرب للحدوث مع تشيل
األملــاين توخيل بكل قوته لضان الحصول عىل كأس العامل 

ندية إلنقاذ موسمه يف توقيت هام. ل
  ويــدرك توخيــل أن التتوي مبونديال أبوظبي ســيكون 
دافعاً حاســياً قوياً قبل العودة للمنافســات الرشسة يف 
دوري أبطال أوروبا، حيث ســيلعب يف مثن النها ضد ليل 

. الفرن

 لوكاكو الجديد 
  ويبحث تشــيل يف أبوظبي عن سعادته املفقودة يف 
اآلونة األخرة، بعد تراشــق وشــد وجذب بني املدرب توخيل 

والنجم البلجييك روميلو لوكاكو.
  وكان لوكاكــو أطلق ترصيحات أثارت جدال واســعا يف 
األيــام املاضية، خالل مقابلة مع قناة »ســكاي ســبورت 
إيطاليا«، أعلن فيها عدم ســعادته مع الفريق اللندين بسبب 
تغير توخيل أسلوب لعبه بشكل مفاجئ، فضال عن اإلشارة 
لرغبتــه يف العــودة مجددا لنادي إنرت ميــالن، الذي غادره 
الصيــف املايض.  بدوره، انتقد توخيــل ترصيحات لوكاكو، 
وقام باســتبعاده لبعض الوقــت، بل أنه أجربه عىل االعتذار 

للجاهر عرب قناة النادي التلفزيونية.
  ومل تتوقــف األمور عند ذلك، بل أن توخيل هاجم لوكاكو 
بسبب مستواه الضعيف خالل الخسارة األخرة ضد مانشسرت 

سيتي يف الربميرليغ.
  ومن ثم، فإن مونديال أبوظبي ســيكون فرصة ســانحة 
للوكاكــو من أجل مصالحة الجاهر، والظهور يف شــكل 

جديــد، من خالل قيادته »البلوز« للتتوي بالبطولة.

عد ية ا نا الريا ا عا  ام  ا  ا

و عا باللبا ا بدا  را  د الد اب بعد ا يد ال ي ا ا اركان ا

الريا يل  ا  لقاء ال

ة ال ر  لقاء ال  ا  ال

ا ي ار  نا ا الي بدا  وي  نصا ال د  ا

باقا د ال ليعة ا نا   اللبنا 



1ـ بانياس، األباشة
2ـ خيّل بالك من زوزو

٣ـ رحّي، بليدا، رنّم
٤ـ نا، عن، الندّي، كح

5ـ سّدت، سا، تقاوم، دار
٦ـ نيودلهي، النّواب

7ـ ويتوترزرند، ردعوها
ّيت، دردار ٨ـ سّمور، م

9ـ توكيل، أسري، لّش

10ـ سنايا، ويشيتا، وروار

11ـ بــس، متلّني، اقرعي، 

نبا

12ـ يدّل، الهاي، وشع، آر

مســتعّدون،  ليونة،  1٣ـ 

كنزة

١١
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   ٣      ٤   2   1   

1

2

٣

٤

5

 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  كامل كيالين 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة دولة أوروبية. 

2ـ العب تنــس أمريك من 

أصل تشيكوسلوفايك. 

٣ـ االسم الثاين لفنان لبناين. 

٤ـ صفحــة عــىل شــبكة 

االنرتنت.

مر  5ـ اذعــان وخضــوع ل

الواقع. 

1ـ أحــد بــروج 
الحظ. 

2ـ االســم الثاين 
ملمثل أمريك. 

يتكــّون فيها  ٣ـ 
َحّب القمح.

٤ـ طرّي ولنّي.
5ـ أمر بريطاين. 

عالِم ومؤّر قديم مشهور. توىّل القضاء، وألّف العديد 

من الكتب يف مجاالت الجغرافيا والتاريخ الطبيعي. من 

مؤلفاته: عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات. 

إسمه مؤلف من 1٣ حرفا، إذا جمعت: 

2+10+٣+1٣+٦- دولة آسيوية. 

٣+11+5+7- عملة عربية. 

2+٤+7+10- وحدة وزن. 

7+10+1- شجر مثمر. 

٨+٣+12- مئة عام.

12+5+7- حصَل.

٦+٣+1- شجر مشهور.

9+٤- هيئة املالبس. 

1ـ يف أية ســنة ُدّشــَن الهاتف األحمر بني العاصمة 

األمركية واشنطن  والعاصمة الروسية موسكو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــا إســم الطبيب الفرن الذي إخرتع ســاعة 

الطبيب املعروفة لفحص الصدر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

؟  ٣ـ يف أية سنة تأّسس املجلس األورو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

٤ـ كــم كان عمر امللك فــاروق عندما أصبح ملكا عىل 

مرص؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هــو الرئيس األفغاين الذي ُقتــَل يف انقالب 

عسكري يف نيسان  العام 197٨؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

٦ـ يف أيــة دولة يف أمــركا الجنوبية يوجد مطار إل 

التو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الشاعر العبا الذي لُّقَب بـِ ذي األصابع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

٨ـ ماذا كان إسم حصان االمرباطور الروماين كاليغوال 

الذي أراد أن يجعله قنصال؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشــاعر والطبيب األندلــ الذي أصيَب 

بالعمى يف أواخر حياته، وله ارجوزة يف الطّب؟

1ـ بخ، نسّن، سلسبيل
2ـ الراديوم، نسدي
٣ـ نيح، تويوتا، لو

٤ـ يبيع، ِدترويت
5ـ أأ، نسلو، كاملة

٦ـ سلب، اهتّمي، ال
، يرسلونهم 7ـ ك

٨ـ أميلُه، زّر، ييأس
9ـ لندن، يرتعش، ِيت

10ـ أزاَدت، ين، يا
11ـ بو، يُقاد، إتّقاد
12ـ ازر، ال، دسار

1٣ـ شون كونوري، عون
1٤ـ محمود درويش

15ـ أعاير، عّك
1٦ـ دبّور، ون

17ـ الباز
1٨ـ رياض رشارة

؟ م هو
م هي؟

1ـ صفَح عن، مغنية لبنانية 
توفيت يف لوس انجلس 2015.

 ، 2ـ طائــرة قتال، حفَر الب
مؤذن الرسول. 

٣ـ مــن األمــراض، ضمر 
منفصــل، فاِصــل، يجري يف 

العروق. 
٤ـ خطيب وســيا قاوم 
املقدوين،  سياســة فيليبوس 

فقر. 
5ـ ِبزر، سائران يف درب. 

، رويدا.  ٦ـ نهر رو
7ـ طعَن، قّرروه، قرأ. 

٨ـ صحــارى، بــالد غــر 
ممطورة، كثر. 

9ـ الجبان، شجر معروف. 
10ـ للتعريف، ضُعَف وحُمَق، 

تأهَب. 

أوروبيــة،  عاصمــة  11ـ 
جزيرة بريطانية، سّيد القوم. 

12ـ تضّمَن واحتوى، َمن يف 
الطليعــة، ولد املرأة من زوجها 

األول. 
1٣ـ عالمــة الصلــح بني 
عــرص  يف  املتخاصمــني 
الجاهلية، االسم الثاين لشاعر 

برتغايل. 
1٤ـ رســام فرن راحل، 

جنيه اسرتليني. 
15ـ دولة آسيوية، آلة طرب. 

ء ُمّر، يهجم.  1٦ـ كل 
17ـ أمــر فظيع، مدينة يف 
جنوب السودان، عملة آسيوية. 
صاحبة  سورية  فنانة  1٨ـ 

الصورة. 

1ـ ممثــل مرصي راحل 

الشاشــة  فتى  بـــِ  لّقَب 

األّول، إرتفاع قصبة األنف 

وُحسنها.

امرباطــور روماين  2ـ 

، دولــة  لّقــب بالعــر

أوروبية. 

٣ـ أصــّور، أربَك، أبطأت 

يف سرها لِثقل ِحملها. 

يشاهدون،  عة،  ال ٤ـ 

للتفسر. 

5ـ أرسَع الرُجل، صالحه 

وسامله، العظيم البطن. 

٦ـ صياحك، مادة قاتلة، 

وطنه. 

7ـ نقّص، أزعم، املغتاظ. 

٨ـ مــن أوراق اللعــب، 

يبَس الخبز، ضمر، قصدوا 

املكان. 

مــن  ســيفها،  9ـ 

الحبوب،عائلة.

10ـ أقام باملكان، ملكه، 

ملكة بريطانية، نهار وليل. 

لالســتفهام،  11ـ 

ع، رافعة  فّوضــت، يــ

شياء الثقيلة. ل

مرصية،  ممثلــة  12ـ 

هرَرة. 

1٣ـ الكبــر يف العمر، 

أداة رشط، مسلســل لهند 

. أ اللمع، غر مطبو

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 2٣ متوز(

العذراء

(2٤ آب - 2٣ أيلول(

العقرب

(2٣ ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

تستطيع أن تبني عىل أساس متني، خاصة 

بالنســبة للمستقبل املريح. سوف تتخذ قرارا 

بخصوص مسألة خاصة بعد وقت من الرتدد. 

ك مــن جملة عروض جديدة  انتِق ما يال

مطروحة أمامــك. افتح خطوط االتصال مع 

أشــخاص مل يدخلوا يف السابق دائرة حياتك 

الخاصة. 

عك  أنــت أكرث حكمة مــن املايض لكن ت

العاطفــي يخالف طبيعتك الهادئة والرصينة. 

التضحية بالقليل قد تحقق لك األرباح الكبرة. 

قد تشــعر بخيبة أمل من مسألة ما، ولكنك 

بعدها ستجد األمور تسر عىل ما يرام. تشكو 

أحيانا من البطء، حاول أن تتكلم بايقاع أرسع. 

ال تلجأ اىل القسوة ،عىل غر عادتك، الصالح 

ما أفســده تســاهلك. قرّب وجهات النظر بني 

صديقني اختلفا يف شأن مسألة غر جوهرية. 

مســألة مالية تالحقهــا باهتام ميكن 

أن تتأخــر لبعض الوقت. كن مســيطرا عىل 

اندفاعــك، واللقاءات مــع بعض األصدقاء قد 

تسهل األمور.

ال بد لك يف هذه اآلونة من أن ترســم خطة 

لتنفــذ ما مل يُنفذ حتى اآلن. اعرض اقرتاحاتك 

وحججك مبزاج طيب والنجاح سيكون حليفك. 

ســتتحمل مســؤوليات جديدة هذه الفرتة، 

ولكن ال تقلق فأنت خر من تحمل املســؤولية. 

حــاول أن تعّوض عا فاتــك من فرح وطيبة 

عيش. 

عة ال عودة عنها، ولكن  ال تتخذ قرارات مت

كن حازما ومنطقيا يف األمر. نشاطاتك املهنية 

ستكلل بالنجاح. تجنب االنتقادات الالذعة. 

كل األعــال التي تقوم بها يف هذه املرحلة 

ســتالقي النجاح، ويتحقق مرشوع مهم عىل 

الرغم من الغيوم العابرة التي تراها يف األفق. 

متهــل وفكر مليا قبل أن تحكم عىل وضعك 

العمــيل الحايل وتســعى اىل تغيره. األزمة 

املالية التي تعاين منها قد تلَقى حلحلة قريبا. 

ال تنقصك الفطنة ملبارشة أعالك بشــكل 

دقيق. ابعد األفكار الســوداء حتى ولو كانت 

األحوال غــر مريحة. ال تخــرب الخبثاء عن 

مخططاتك. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(2٤ متوز - 2٣ آب(

امليزان

(2٤ أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

الفيليبني
اوساكا
اليابان
احرتام

الشوف
بروت
باريس

بونابرت
بريطانيا

برلني
تلميذ

تايوان
توبة
جنة

جاكلني
جيش

جز
جارية

حلف
حبوب

حظ
حاتم
خوف

دوهاميل
رونق
راتب
رقة

رومانيا
سوماطرة

سليان
شعب

شرين

شارملان
صفر
صك

عاطور
عز

فينيسيا
فاراداي

قيود
الرستان
موسكو

ماغي

مرجان.

الحل السابق

الحل السابق

الكويت

االثنين 17 كانون الثاني 2022

اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ جون هانينغ سبيك.

2ـ بوستينيانُس.

٣ـ روتوند.

٤ـ عيل محمود طه.

5ـ زائر.

٦ـ قرطبة.

 . 7ـ أنطونيوس الصّبا

٨ـ أبو الحسن بن مسعدة. 

9ـ املغّني برنس.

1ـ عاليه. 

2ـ رنقها. 

 . ٣ـ سدا

٤ـ أرنون. 

5ـ لسانُه.

1ـ عرسال.

2ـ أندرِس. 

٣ـ لقانا. 

٤ـ يهّسون. 

5ـ هايِنه.
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املتوقــــــــع الســــــــيناريو  ا  وهــــــــ ليــــــــرة  ألــــــــف   ١ الـــــــــ  دون  مــــــــا  لــــــــى  الــــــــدوالر 

ــدا ــا بــالــخــطــيــر جـ ــيـ ــرانـ ــدود أوكـ ــ ــى حـ ــع عــل ـ ــو ــصــف الـ ــا ت ــيـ روسـ
لــكــتــرونــي ــي هـــجـــوم  ــ كــيــيــف تــتــهــم مـــوســـكـــو بـــالـــضـــلـــوع ف
ــطــ ــن ــ مــوســكــو ووا ــي ــوار ب ــحـ ــرون رحــــب بـــمـــحـــاوالت الـ ــ ــاك ــ وم

ــب  ــ ــق ــ ــن ــ ال فـــــي  فــلــســطــيــنــي   ١ تـــعـــتـــقـــل  ــالل  ــ ــ ــت ــ ــ االح قــــــــوات 
غــــــــــــــــــالق طـــــــــريـــــــــ جــــــــنــــــــيــــــــ نـــــابـــــلـــــ وتــــــــعــــــــيــــــــد 

ــــات فــيــيــنــا ــي مــــفــــاو ــ ل حــــــول مــســتــقــبــل االتـــــفـــــاق الـــــنـــــوو فـ ــا ــ ــفـ ــ تـ
ــر مـــــــــ نــــــــقــــــــا الــــــخــــــالف ــ ــ ــي ــ ــ ــث ــ ــ ــك ــ ــ ــا ال ــ ــ ــن ــ ــ ــج ــ ــ ــال ــ ــ طـــــــــــهـــــــــــران: ع

وأرمـــيـــنـــيـــا ــان  ــ ــج ــ ــي ــ أذرب ــع  ــ م يـــــــران  وحـــــــدود  الـــخـــلـــيـــ  ــ  تـــهـ زالزل  ــة  ــل ــس ســل

١2
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

إســتبدال حاكم املرصف املركزي رياض سالمة أم يرص عىل 

طرحــه؟ وهذا األمر إن حصل  أي طرح ملف التعينات عىل 

طاولة مجلس الوزراء  فإنه ســُيفّجر الحكومة من الداخل 

خصوًصــا أن هناك تباعد عميق بني األفرقاء عىل األســاء 

التي ســيتّم طرحها بدًءا من ســالمة الذي يحظى بدعم كل 

من رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بّري ورئيس الحكومة 

األســتاذ نجيب ميقايت وتيار املُســتقبل والحزب اإلشرتايك 

يف وجــه الهجمة القوية التي يشــّنها التيار الوطني الحّر 

الذي يُريد بشــّدة السيطرة عىل مرصف لبنان نظًرا إىل الدور 

الجوهري الذي يُشكّله هذا املنصب يف املرحلة الحالية ونظًرا 

إىل الضغط الذي مُيكن مارســته عىل الخصوم السياسيني 

وبالتحديد عىل رئيــس الحكومة نجيب ميقايت الذي يعتقد 

التيــار الربتقايل أنه يُنّســق بشــكل كامل مــع رئيس تيار 

الحريري. سعد  املُستقبل 

أيًضا يُريد التيار الوطني الحّر إستبدال املُّدعي العام التمييزي 

القايض غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء األعىل ُسهيل 

عبــود وُمدير عــام قوى األمن الداخيل اللــواء عاد عثان 

وُمدير عام رشكة امليديل إيســت محمــد الحوت... وغرهم، 

وكلها مناصب ســُتفّجر الخالف بني األطراف نظًرا إىل أن أيًا 

مــن خصوم التيار الربتقايل لن يقبــل بإعطاء هدية لرئيس 

الجمهورية وفريقه السيا يف نهاية عهده.

عملًيا، إذا أرّص التيار عىل طرح التعيينات، من شــبه املؤكّد 

أن الحكومة ســتنفجر من الداخل، وهنا ســيتّم تحميل التيار 

الربتقايل مســؤولية هذا الخالف وهو ما سيؤّدي إىل زيادة 

الرأي العام املُناهض للتيار، وهو ما يعتربه البعض فًخا نصبه 

الرئيــس بّري لرئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل الذي 

تعترب بعض األوساط أنه يتعاطى مع ملف سالمة من منطلق 
خصومة شــخصية وهو الشق الذي يعّول عليه الرئيس بّري 

لإليقاع بباسيل أمام الرأي العام.
الســيناريو الثاين له أبعاد إقليمية مع التقّدم الحاصل يف 
ملــف املفاوضــات عىل الربنام النــووي اإليراين يف فيينا 
وإقــرتاح وقف إطالق النار يف اليمن، وملف ترســيم الحدود 
البحريــة مع العدو اإلرسائييل، والتقارب العر  الســوري 
)اإلمارات واألردن مثاًل(، وهو ما إنسحب تلقائًيا عىل الوضع 
الســيا يف لبنان حيث أن هناك مؤرشات تُوحي بأن هناك 
حّل إقليمي أصبح جاهًزا ســتظهر تداعياته رسيًعا يف لبنان.

هذا الســيناريو  إذا صح  مُيكن أن يُربّر اإلنخفاض يف 
ســعر رصف الدوالر يف الســوق الســوداء يف لبنان وتدّخل 
مرصف لبنان من خالل التعميم 1٦1 والذي كان له وقع كبر 
عىل الســوق الســوداء حيث تهاوى السعر إىل ما دون سعر 
منصة صرفة، وبالتايل إذا تّم إقرار املوازنة )حجر زاوية يف 
الخروج من األزمة( وخطة التعايف، فمن املتوّقع أن ينخفض 
الدوالر بشكل دراماتييك إىل ما دون الـ 1٨ ألف لرة يف األيام 
واألسابيع املُقبلة. الجدير ذكره أن صيارفة السوق املوازية كان 
يشرتون الدوالر عىل ســعر الـ 2٣ ألف لرة البارحة )األحد( 
بحســب ما أورد لنا أحد صيارفة السوق املوازية وهو ما يؤكّد 
)حتى الساعة( التوّجه اإلنحداري للدوالر يف السوق السوداء.
الدوالر الذي إنخفض بشكل دراماتييك مل يؤثر عىل أسعار 
السلع والبضائع التي يحتكرها التّجار، ففاتورة السوبرماركت 
مل تنخفــض عىل الرغم من هبوط الــدوالر أكرث من مثانية 
أالف لــرة لبنانية، وتتخطّى يف أحســن األحوال الحد األد 
جور لســلّة متواضعة جًدا. وعند الســؤال عن سبب عدم  ل
إنخفاض أســعار السوبرماركات، يقول املعنيون أنهم إشرتوا 
مخزونهم عىل سعر دوالر ُمرتفع. وهنا تربز عملية اإلحتكار 
مــن خالل بقاء هذا املخزون )بإدعائاتهم( عدة أســابيع يف 

حني أن إرتفاع الدوالر يف الســوق السوداء يُرتجم إرتفاًعا يف 
ء يدّل عىل  أســعار السلع بشــكل تلقا وهو إن دّل عىل 
أن التّجار مُيارسون أبشع أنواع اإلحتكار وهم الذين يتهّربون 
من دفع الرضائب عرب التالعب بسعر رصف الدوالر عند الرشاء 

يف الكتابات املحاسبية الرسمية
يبقى أن هناك تعقيدات جوهرية فيا يخّص املوازنة وخطة 

التعايف:
أواًل  من ناحية سعر الرصف املُعتمد يف املوازنة: هل يكون 
هناك ســعر رصف موّحد يف املوازنــة؟ وإذا كان كذلك، كيف 
ســيتّم التعاطي مع التداعيات اإلقتصادية واإلجتاعية لهذا 
اإلجراء؟ وإذ مل يكن هناك من ســعر موّحد، هل ســيتم رفع 
الســعر الجمريك وسعر الرضيبة عىل القيمة املضافة فقط؟ 
وما دور هذا الســعر يف عملية تحويل الودائع الدوالرية إىل 

ودائع باللرة اللبنانية؟
ثانًيا  من ناحية اإلنفاق: هل ســيتّم وقف تقديم ِســلَف 
إىل رشكــة كهرباء لبنان يف هذه املوازنة، أم ســيكون هناك 
إستمرارية يف إعطاء السلف حتى إنشاء املعامل؟ كذلك يُطرح 
الســؤال عن القطاع العام وكيفية التعاطي مع خفض حجم 
القطاع العام والذي يعني بكل بســاطة بحســب الطروحات 
التقليديــة التخلّص من أكرث من نصف موظفي القطاع العام 
يف الفرتة التي تُطّبق فيها اإلصالحات؟ وال مُيكن تنا طرح 
إقفال العديد من املؤسســات غر املجدية والتي قّدرتها لجنة 
املال واملوازنة بأكرث من 90 مؤسسة. ويبقى السؤال الجوهري 
عــن دين الدولة وكيفية تعاطي الحكومة مع هذا الدين وهي 

التي مل تبدأ أي مفاوضات مع املقرضني
ثالًثــا  من ناحية اإليرادات: هل ســيتّم إقفال الحدود مع 
سوريا ويتم التشّدد يف التهريب الجمريك عرب املرافئ واملطار؟ 
هل ســيكون هناك مــن خطّة لتحســني الجباية الرضيبية 
وكيــف ســيتّم التعامل مع الرضائب والتــي من املفروض أن 

تكون موضوع إصالحي بإمتياز؟ وماذا عن الخصخصة، هل 
ســيكون هناك خصخصة أم رشاكة مع القطاع الخاص؟ 

رابًعــا  مــن الناحيــة اإلجتاعية: كيف ســيتم متويل 
شــبكة األمان اإلجتاعي، هل من خــالل قروض من البنك 
الدويل أو من خالل مرصف لبنان؟ وماذا عن األســعار، هل 
ســيتم محاربة اإلحتكار أم أن اإلبقاء عىل األسعار سيؤّدي 
إىل مداخيــل إضافية للخزينة؟ ومــاذا عن القطاع الصحي 

والرتبوي؟
خامًســا  من ناحية الودائع: هل تــّم إعتاد مبدأ تحويل 
الودائع بالدوالر األمــريك إىل ودائع باللرة اللبنانية وعىل 

أي سعر رصف؟ وما هي الصيغة القانونية؟
كلها أســئلة ُمعّقدة فيها املئات من املطبات التي سُتشــعل 
الخالفــات بني األفرقاء )- الخصوم( وســتفرض أقلّه عرش 
جلســات ملجلس الوزراء لإلتفاق عىل صيغة قد ال يقبل فيها 
صندوق النقــد الدويل وهو ما قد يؤخر عملية اإلقرار إىل ما 
بعد اإلنتخابات مع مجلس نواب جديد سيكون من مسؤوليته 

إقرار هذه املوازنة وخطة التعايف املواكبة.
يف هذا الوقت، يُطرح ســؤال جوهري عن تأثر اإلنتخابات 
؟ يف الحقيقة  النيابية عىل الوضعني اإلقتصادي والســيا
ُمعظــم توقعات الخرباء تُشــر إىل أن القوى التغيرية )أي 
( ســتحصل عىل 25  القوى غر املوجودة يف املجلس النيا
مقعًدا يف أحســن األحوال وهو إن حصل، لن يُغر شــيًئا يف 
ــة نظًرا إىل أن هذا الحجــم لن يكفي لفرض  املعادلــة القا
معادلة جديدة ســواء كانت سياســية أو إقتصادية. من هذا 
املُنطلــق، مُيكن الجزم أن التغير إذا أ لن يكون إال من داخل 
زمة  األحــزاب التقليديــة وهو اليشء اإليجــا الوحيد ل
الحالية حيث من املتوّقع أن يكون هناك ضغط من قبل الشارع 
الحز عىل األحزاب إليجاد حلول تُخرجه من األزمة الحالية 

التي تعصف بالحجر والبرش.

صحافية أّن مســتوى التوتر عىل الحدود مع أوكرانيا 
مرتفع للغاية، ولذلك »روســيا تريد الحصول عىل رد 
مبــارش عىل مقرتحاتها بشــأن الضانات األمنية«، 
مضيفا »لدينا توتر شــديد للغاية عىل الحدود. هناك 
الكثر من التوتر يف هذا الجزء من أوروبا«، مشــراً 
إىل أّن مثــل هذا الوضع »خطر جــداً عىل القارة«، 
ولهذا الســبب بالذات تنتظر روســيا رداً مبارشاً عىل 

. مخاوفها
وشــدد بيسكوف، أّن موســكو تريد »إجابة محددة 

للغاية«. املحددة  مقرتحاتها  عىل  للغاية 
وأكد رداً عىل ســؤال حول خطط روســيا املزعومة 
للتصعيــد يف أوكرانيا، أّن الواليات املتحدة، مل تقدم أي 
دليــل عىل مثل هذه االتهامــات، وقال: »ما زلنا ننتظر 

واإلثباتات«. األدلة 
وختم بيســكوف، معلقاً عىل التقاريــر التي تتهم 
روسيا: »نحن نعيش يف عامل يع باالتهامات الكاذبة 
واألخبــار املزيفة، يف عامل الدجل. وســنبقى نفرتض 

أنهــا أخبار كاذبة، ما مل يتم إثبات ذلك بطريقة ما«.

 نائب وزير الخارجية الرو 

مــن جهته، أعلن نائــب وزيــر الخارجية الرو 

ســرغي ريابكوف، يف مقابلة مع شبكة » إن إن« 
)CNN( األمركيــة أّن الواليات املتحدة وحلفاءها قالوا 
»ال« لروســيا بشــأن النقاط الرئيسية يف مقرتحات 
روســيا األمنية، ولكن يف اليوم التايل عىل ترصيحات 
ريابكــوف قال وزير الخارجيــة الرو إّن أمركا و 
»الناتو« ســرّدان عىل مقرتحات روسيا األمنية خالل 

أسبوع.
أضاف »أن واشــنطن مل تقدم أي دليل عىل مزاعمها 
بشأن تخطيط موسكو لتصعيد الوضع. وال تزال بالده 
تنتظر ردا مبارشا من الواليات املتحدة عىل الضانات 
األمنيــة التي كانت قد طلبتها، وتتعلق أساســا بعدم 
توســع حلف شــال األطل )ناتو( رشقا عرب ضم 

باملنطقة«. أخرى  ودول  أوكرانيا 
وكانــت الرئاســة الروســية )الكرملــني( نفت 
أمــــس االول، اتهامات أمركية مفادها أن روسيا 
نرشت عنارص مدربة برشق أوكرانيــا لتنفيذ عملية 

أوكرانيا. لغزو  ذريعة  تكون 
وقالــت الواليات املتحدة ودول أوروبية إن روســيا 
نــرشت نحــو 100 ألف جنــدي عىل حــدود أوكرانيا 

اســتعدادا ملهاجمتها، األمر الذي نفته موسكو.
، نفذت  ويف مقابل االنتشــار العســكري الرو
القوات األوكرانيــة الخميس املايض تدريبات جديدة 

البالد. رشقي 

 ماكرون  

اىل ذلك، أشــار الرئيس الفرن  إميانويل ماكرون 

، إىل أنــه وعىل خلفيــة األزمــة األوكرانية، يرحب 
مبحاوالت الحوار بني  الواليات املتحدة و روسيا.

وأوضح يف حديث لصحيفة »جورنال دو دميانش«، 
أن »الواليــات املتحدة تفعــل اليوم، ما كنت أفعله عىل 
مدى عدة سنوات: تتحدث مع الروس. هذه أخبار جيدة. 
هل هذا ســهل؟ ال. مل أقل ذلك أبــدا، ومل يقله الرئيس 
األمريك  جو بايدن  أيضاً. هل من الرضوري؟ نعم أكرث 
، إذا كنا ال نريد الحفاظ عىل الوضع  من أي وقت م
الراهن الذي يقلق الجميع وأمننا الجاعي«. ولفت إىل 
ا و«بروح الحوار« تجريان  أن  فرنسا  و أملانيا ، كانتا دا
مفاوضات بني روسيا وأوكرانيا حول إتفاقيات  مينسك 

.
يف وقت ســابق، صدر عــن  الكونغرس األمريك ، 
ترشيــع يقيض بفرض عقوبات عىل كبار املســؤولني 
الروس، يف مقدمتهم الرئيس الرو  فالدمير بوتني 

، إذا قررت  موســكو  غزو   أوكرانيــا  . كا ُعقد اجتاع 
ملجلس روســيا والناتو، يف  بروكســل ، يف 12 كانون 
الثــاين، بعد جولة مفاوضات روســية أمركية، يف 
جنيــف بتاريخ 10 كانون الثاين، ملناقشــة الضانات 
األمنية املقرتحة من روسيا، واألزمة عىل حدود روسيا 

وأوكرانيا.

من رشطة االحتالل، ومن محامي الدفاع عن املعتقلني.
وتتواصل عمليات تصّدي الشبان يف النقب العتداءات قوات 
االحتالل اإلرسائييل وال ســيا يف قرى تل الســبع وشقيب 
السالم، وفرّقت الرشطة اإلرسائيلية املتظاهرين الفلسطينيني 
يف تل ســبع الذيــن رموا املفرقعــات والزجاجات نحو قوات 

االحتالل.
وقبل أيام، ومع اســتمرار تصدي أهــل النقب لالعتداءات 
اإلرسائيلية، امليادين أونالين حاورت ناشــطني من فلســطني 
، عرب حســابها يف »إنســتغرام«، للحديث عن  والعامل العر

الهّبة يف النقب.

 املقاومة تتصدى وقوات االحتالل 
تّشن حملة اعتقاالت 

تصدى مقاومون فلسطينيون، ليلة امس املاضية العتداءات 
قــوات االحتالل يف جبل صبيح ببلــدة بيتا جنوب نابلس يف 

الضفة الغربية.
واشتبك املقاومون باألسلحة الرشاشة مع هذه القوات عند 
بؤرة »افيتار« االستيطانية عىل قمة الجبل ما دفع االحتالل إىل 
تعزيز وجوده يف املكان بعد إطالقه وابالً من القنابل املضيئة 

يف املنطقة. وقد اســتقبل أهايل بلدة بيتا دوّي االشــتباكات 
بالتكبرات والتهليالت والُهتافات الداعمة للمقاومة.

كا وشــّنت قوات االحتالل حملــة مداهات يف عدد من 
مناطــق الضفة مــن بينها بيت لحم، حيث اعتقلت خمســة 
فلســطينيني بينهم أرسى محــررون، ومن بني املعتقلني ٤ من 
مخيم الدهيشــة. كذلك، اعتقلت قــوات االحتالل القيادي يف 
الجبهة الشــعبية حسام رزة من غرب نابلس، واألسر املحرر 

إياد طقاطقة من بيت فجار.

 اعادة اغالق طريق جنني  نابلس 
اىل ذلــك، أعادت قوات االحتــالل اإلرسائييل، امس، إغالق 
البوابــة الحديديــة املقامة عىل مدخل بلــدة الناقورة، قرب 

مستوطنة »شايف شمرون«، شال غرب نابلس.
ويف موازاة ذلك، نقلت وســائل إعــالم إرسائيلية مخاوف 
املؤسســة األمنية من تطور املقاومة يف جنني التي وصفتها 

بأنها باتت عاصمًة لالرهاب يف الضفة.
ووفقاً لتقرير مركز »الروشاملي« اإلرسائييل  فإّن »حاس« 
باتــت متّثل مصدر تهديد للســلطة ونقل عــن مصادر أمنية 
إرسائيليــة تحذيرها من أن الجيش اإلرسائييل قد يجد نفســه 
مضطــراً يف نهاية املطاف إىل تنفيذ عملية عســكرية كبرة 
يف جنني يف ظل ما وصفته بعجز الســلطة عن السيطرة عىل 

األوضاع هناك.

الخالف« يف مفاوضات فيينا.
ونقلت الوكالة عن مصدر، مل تسمه، أن »املفاوضات جارية حاليا 
حول القضايا الصعبة، وكيفية صياغة القضايا التي تم االتفاق عىل 
مبادئها إىل عبارات وإدراجها يف الوثيقة«، فيا »العمل جار حاليا 
بشــكل متزايد عىل امللحق الثالث حول التنفيذ والتسلســل لالتفاق 

املحتمل«.
وأملــح املصــدر اإليراين إىل أن اإلجراءات التــي تتم »بحاجة إىل 
التحقق منها«، مضيفا:  »نناقش التفاصيل، وهذا الجزء هو األصعب 

واألطول يف املفاوضات«.
وعقب اجتاع غر رســمي لوزراء الخارجية األوروبيني، نهاية 
األســبوع املايض، تحدث مفوض االتحاد األورو لشــؤون األمن 
والسياســة الخارجية، جوزيب بوريل، عــن تفاؤله باتفاق القوى 
العاملية عىل استئناف الصفقة النووية مع إيران املربمة عام 2015.
وقال بوريل، الجمعة املاضية: »نشــارف عىل بلو نهاية عملية 

طويلة، واألجواء تحسنت منذ عيد امليالد«.
ا جدا، لكن اآلن أؤمن بإمكانية  وتابع »قبل عيد امليالد كنت متشا
التوصل إىل اتفــاق«، الفتا إىل أن املباحثات النووية »متيض قدما، 

لكن يجب اإلرساع فيها«.

 ترصيحات متضاربة 
من جانبها، خرجت الواليات املتحدة بترصيحات متضاربة بني التفاؤل 
والوعيد حيث اعتــرب وزير الخارجية أنتوين بلينكن »أن إعادة العمل 
باالتفاق النووي ســيكون »النتيجة األفضل ألمن أمركا«، مهددا »يف 

حال انهيار املفاوضات بـ »خطوات وخيارات أخرى«.

 تهدئة متأرجحة 
اىل ذلــك، رأى الباحث يف التاريخ األمــريك كال الزغول، يف 
حديث ملوقع »ســكاي نيوز عربيــة«، أن هناك »تهدئة متأرجحة« 
ولذا »من املبكر الحديث عن شكل االتفاق ألن املحادثات تدور خلف 
أبواب مغلقة حول ٣ محاور، محور الضانات األمركية إليران بعدم 
االنسحاب من االتفاق مجددا، ومحور رفع العقوبات الجزئية وليست 
الكلية أي رفع العقوبــات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب 201٨، 
وأخرا محور املراقبة عىل األرض لعمل املفاعالت النووية اإليرانية«.

يع وترة  ويبدو من ترصيحات واشــنطن أنها تضغط باتجاه ت
التوصل التفاق قبل نهاية كانون الثاين أو مطلع شــباط، بحســب 
الزغــول، وهو ما يتوافق مع ترصيحات املســؤولني اإليرانيني حول 

التفاؤل بالتوصول التفاق.

 الرشط املستحيل 
يف املحوريــن الثاين والثالث، ميكن الوصول إىل تفاهات، وفق 
الباحث يف التاريخ الســيا األمريك، أما املحور األول فهو من 
»املســتحيالت ألن املادة الثانية من الدســتور األمريك تنص عىل 
صالحية الرئيس يف االنفكاك من أي أتفاق خارجي برشط موافقة 

الكونغرس، وجرت األعراف عىل عدم اعرتاض الكونغرس«.
وعن تأثر االتفاق، إن تم، عىل الرصاعات اإلقليمية التي تشــعلها 
إيران، يتوقع الزغول أن التهدئة يف اليمن ولبنان وســوريا ستعتمد 
عىل مصالح متشــابكة بني أمركا ودول اإلقليم، وعىل االنتصارات 
العســكرية عىل األرض، أما العراق فســيضحى مركز ثقل التصادم 

السيا الجديد بني أمركا وإيران.

و7:55 من صباح امس.
رصاد يف اإلمارات زلزاال آخر  من جانبه، ســجل املركز الوطني ل

5 درجات هز الجزيرة اإليرانية يف الساعة  25:0٨. بقوة 0
ونقلت وكالة »فارس« اإليرانية شبه الرسمية عن حاكم منطقة 
خارك، محمد رضا دشــتيزاده، قوله إن الهزات األخرة مل تتسبب يف 

أي أرضار للمنازل أو املنشــآت النفطية. يف غضون ذلك، وقع زلزال 
آخر عند حدود إيران مع أرمينيا وأذربيجان.

وأكدت هيئــة رصد الزالزل التابعة ألكادمييــة العلوم الوطنية 
٤ درجة عىل مقياس  األذربيجانيــة أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ 9

07 صباحا يف مقاطعة زنغالن. ريخرت وقع يف الساعة 25
من جانبهــا، أعلنت وزارة الطوار األرمنية عن رصد زلزال بقوة 
٤ درجة عىل بعد 12 كلم عن مدينة كابان يف مقاطعة سيونيك. ٣
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